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Anttiakin tuntui raukasevan Hän- - kään sosialidemokraatti
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"No levähdetään sitten hiukan" vuoden kuluttua korppien raatelema-Antti tyyntyi ja hetkisen kuluttua
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oli mokin asukasten elämä sillä nuo- ennusti
VlTTOillo V
Ilma
pakkasen kiihtymistä
väentalon portaitten alla jonne hän
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Kirja valmistuu piakkoin
net metsäänsä halontekoon
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"Älä itke! Kunhan saavumme Ison- - hyvät kuin pahatkin työt tulevat
tä ja äärimmäisestä kurjuudesta noilsanottu
Niemelän kohdalle menemme sinne julki niin tulkoon tässäkin eräitä J° Puheenjohtajan nimellä
la kurjilla takalistomailla
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Pakkanen paukahteli metsän huur- nuorenpuoleinen
ensimaisen päivän
kuinka nahkuri Anton ""k""
teisissa puissa ja lumi narskui jalko
"Hyvää päivää!" lausui Antti
raastettiin työnsä ääres- - keen Chicagossa kohoavat kesEmäntä ei vastannut vaan loi lap- jeu alla kun he kelkka perässä metkimaarin $M kuukaudessa
säistä tietä taivaltivat kirkonkylää siiu vihaisen ja epäluuloisen kat- - tä ja ammuttiin noin 100 m päähän
keskelle maantietä n?ä lausunto annettiin epäilemät-sek- ä
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jätettiin siilien virumaan ensin ta sen vuoksi että toista tuhatta
Päivä kului kävellessä
"Mitäs te olette resupellet?"
Polttava
kumminkin
kiväärin perällä tunnus- - opettajaa jäi työstä pois eilen
viilteli heidiln vatsojansa ja si hän äkäisellä äänellä
on ennemmin itse- Opettajilta
silÄ saminuttaakseeu he pureskeli- "Olemme Ojalan lapsia Suokorves-va- t tettua olisiko henki jo lähtenyt Siinä siis ensimäinen Valkosten uhri piutaisesti kielletty palkankoro-mie- s
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petunsekaista leipäänsä
joka ei pienimmässäkään mää- - tus
Daleli Maiiaa kvinmen- - ien hausta
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ollut sekaantunut punakaartin
lolivuotiasta kovasti mutta Antin
si yön ajaksi sillä siskoani palelee
Oli luonnollista että so- autettua etta "kohta paasemane isän niin kovasti ettei hän voi jatkaa "'
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Sensijaan sialisen kysymyksen täytyi ensin
luo kauppiaan lämpimään pirttiin" tänään matkaansa"
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jatkui mitä kiihkein punikkien ta- esiintyä
unohtui häneltä kylmäkin
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cjeurasimme
he
'"uupune
pari poikasta yötä ja
varastivat
He saivat syödäkseen lämmintä piialta nauhakengät ja isännältä kar- - vankijoukon jälkiä jota vietiin te- - kun nälkä on jotakuinkin
Kuului komennus "ri- - tetty herää totuuden ja kaune- maitoa ja puhdasta ruisleipää Hei- - valakin
Ja ta olette kaikki saman- Olemme
nähneet
dän silmänsä kiilsivät ilosta kuu he laisia pirun kerjäläiset! huusi e- - viin!" Samassa pamahti yhteislau- - uden jano
kaus Jotkut joukosta näyttivät kaa- - senjanon heräävän jo puolikyl- istuivat pöydän ääressä
Ruokailun mäntä
tuvan toisten jäädessä vielä verta- - Iäisissäkin
päätyttyä he kömpivät lämpimän uuAutti ja Maija purskahtivat saiTämä on jo verrattain suurta
vuotavina seisomaan Uudelleen pa- nin päälle levähtämään
kähtyneinä itkuun
Kuinka
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että
koimahti
toinen
yhteislaukaus
ja
loTalon muukin väki laskeutui
"Voi enime ole varkaita
Emme!
mas
Ja hengettöminä makasivat alhainen halu hallita kaikin kei- volle sillä päivä oli painunut mall- - Suokaa meille
meitä
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palelee
leen ja yö levittänyt mustan li un- - hirveästi emme kykene kulkemaan kaikki Heidän- verensä punasi vai- noin olisi ehtinyt kadota sivis- kun sama halu
Metymättömistä
tunsa maan ylle
kahdeksan kilometrin talotonta tai- - koisen Suomen valkeaa lunta
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siMaiju vaipui hetkisen kuluttua
valta näin kovassa pakkasessa" ru- teensä marttyyrit olivat Veremme yhtä halpamielisiin tekoihin
Jceään uneen Hä läki unta kesäs- - koili Antti
kyyneleet silmissä
lEllen Key
oli jähmettyä kun näiden yhdentois- tii oikeasta leivästä ja uudesta vai-- '
Mutta ihmishahmoon kätkeytynyt
ta uhrin joukossa tapasimme m in
kosesta leningistä jota hän oli aina peto polki jalkaa ja karjui:
— Suuri on jo sekin unelma
kaupanhoitaja Tammiston ja vesiteh- itselleen unelmoinut
"Ulos heti paikalla!"
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Mi- - joka nyt innostaa työläisjoukko- Siis
Koikkilaisen
hekin!
tailija
Mutta Alitti ei saanut unta sil- Ja he lähtivät taivaltamaan ää- ja unelma että ne jotka tulevat'
miinsä Hänen päässään risteilivät netöntä metsätaivalta kotiansa koh- - tä tulisikaan vielä seuraamaan?
heidän jälkeensä "sa'avat 'päkuumeisen levottomina ti
ajatukset
Revontulet räiskyivät taivaalla
dimme nähneet tarpeeksemme remmat olot kuin he itse" Mali- lian ajatteli kotona olevia veljiään ja tähdetkin värisivät vilusta
Lähdimme kaikkoamaan turvalliseni- - tava
on sekin
joka saat- vat Heidän suo- - mille paikoille Mutta punainen hen- - taa jo
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in
taasen taalla makailee täysin vat- - he
Parin vaan ajoi meidät takaisin tiedustele- kZhni
ponnistelivat kaikkensa
Hauta tuntui omatunto soi- - kilometrin taivalluksen jälkeen he maan
soin
josko murhamiehet jo ovat
M„tt
maavan Yhfäkklä hän purskahti it- - aitoivat
uupua
Maija pysähtyi saaneet verenhimönsa tyydytettyä hnsensa en
"Mitä sinä itket?"
"Minulla on niin ikävä kun muis- tan että kotona näkevät nälkää "
Aa- ''No ei se itkemällä parane
mulla varhain lähdette taipaleelle ja
viette totia jauhot
Nuku hyvä
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lepäämään vie iutoilijoitten toimesta

vastaiselle
vhteiskuntakinnpii- yksityisten lPilP Hrkein

Niinpä asian- -

EIlen

Key_

