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Viinirypäleen musta

terttu
IHMINEN

(Kirj Sefa Lepistö)

het ole enää niin tietämättömiä
sillä onhan meille jo toki kirjal-
lisuuden kautta kasvatettu ja-

lompia ajatuksia avioliitosta jota
vailla olivat minun vanhempani
Osaammehan jo eroittaa naisen-

kin Uimiseksi ja taas me naiset
uskallamme vaatia edes elämän-

kumppaniltamme ihmisellisen
'kohtelun itsellemme

Ja siihen siveelliseksi oppaak-
si minä kehoitan jokaista suoma-

laista naista tilaamaan ja luke-

maan Toveritarta Sen opasta-
miseen voimme täysin luottaa
Kyllä me sentään olemme jo
voiton puolella kun on toki käy-

tännöllinen ohjaaja vapauteen
pyrkiessämme tietämättömyyden
kahleista Toista oli äidilläni
Hän vaan yksinkertaisesti uskoi

jumalan sallimaksi kaikki että
sieltä se apu lähtee kunhan vaan

jaksamme rukoilla ja uskoa
Tekisi mieli jokaisen naisen

korvaan niin äidin kuin neidon-

kin huutaa: "Vaadi vapauttasi!
Pirstoiksi kahleesi katko vaan
ennen kaikkea alas revi sydämel-tä- si

ennakkoluulojen kahleet"

ORJANTAPPURA

si vartalonsa hänen äsken niin vaa-

leat kasvonsa kävivät äkkiä punai-
siksi Ne muistuttivat taivaan aamu-

ruskoa jonka pian peitti myrskyä
ennustava pilvi Luutnantti seisoi
liikkumattomana Hän näkyi koko-

naan unhoitaneen mitä varten oli
tullut tänne ja minkälaisen keskuste-
lun hän aiotti Magdan kanssa

nyt hänen edessään kaunis
nainen niin ylevä oli naisen ryh-

ti niin notkea oli vartalonsa Tuk-

kansa palmikot olivat auenneet puo-

liväliin ja iltatuuli levitti ne yli var-

talon nuo pienet sievät kädet tuo
rintava pikkuinen jalka joka tunki
hänen vaalean pukunsa alta Ja sit-

ten nuo kasvot "Ah nainen on kau-

nein silloin kun rakkauden vihan
loukkauksen ja epätoivon ilmeet vaih-

televat hänen kasvoillaan" oli luut-

nantti huudahtamaisillaan mutta
malttoi mielensä
"Minä kysyn viimeisen ker

ran" änkytti hän katkonaisesti

ymmärtämättä itsekään mitä puhui
Hänen katseensa imeytyi Magdan
vartaloon ja kulki levottomana nei-

don aaltoilevalle rinnalle mutta siitä
ylemmäksi se oi tohtinut nousta

Luutnantti Mousher karttoi Magdan
katsetta kuin mies joka rakastaa
epäpuhtaasti naista tai tietää tä-

män halveksivan häntä
(Jatk)
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Kirj Klaudie Parkkonen

(Jatkoa)

Magdan polvissa kävi vavistus ja-

lat eivät jaksaneet pitää häntä pys-

tyssä Hän oli juuri kaatumaisillaan
kun samassa tunsi kovan puristuksen
vyötäisillään Hän kiljahti ääneen
tuon miehen käden kosketus tuntui

puristuksessaan kertovan jotain jo-

ta Magda el ollut ennen koskaan

ymmärtänyt — Hän näki edessään
kumartuneen luutnantin ulos pullis-
tuneet silmät ja samalla ahneiden
huulien ympärillä leikki salattu hy-

myily "Te olette sairas M: lie Mag-

da saanko kantaa teidät tuonne pen-
sasten suojaan siksi aikaa kun so-

tilaani hakevat ajoneuvot joilla voin
viedä teidät kotia Mene hiiteen
koira!" ärjäsi hän sitten Pun toosil-
le joka kulki aivan lähellä hänen

jalkojaan muristen "Minä tuota
Oi te olette kaunein nainen

M:lle Magda mitä olen koskaan en-

nen tavannut"
— Magda Huhtasi irti luutnantin

kouristavasta syleilystä ja samalla
kertaa hyppäsi Puntoos luutnantin
rintaa vasten pystyyn ja kävi kiinni
isoilla hampaillaan hänen käsivar-
teensa
— "Puntoos rakas Puntoos älä

tee sitä kuule minua" huusi
Magda vaan raivostunut eläin ei
kuullut häntä Se yhä kiihkeämmin

ja raivoisammin repi luutnanttia käsi-

varresta jota tämä turhaan koetti

vapauttaa kiroillen mielipuolen ta-

voin Uh! Nyt vilahti jotain punais-
ta Ryöppynä syöksyi veri käsivar-

resta Magda käänsi kasvonsa toi-

saalle ja samalla kajahti revolverin
laukaus Ennestään huono vointinsa
teki voimistaan lopun hän tunnot-

tomana kaatui nurmikolle Kun hän
siitä selvisi niin ensimäinen jonka
hän näki edessään oli sotilasjoukko
— "Miksi makaan tässil mitä teke-

mistä on noilla sotilailla minun kan-
ssani" Hän koetti nousta jolloin
luutnantti alkoi tukea häntä Hiin
esti ja vaivaloisesti nousi vihdoin

pystyyn vältellen upseerin katsetta
Katseensa sattuikin suoraan maassa
makaavaan koiraan
— "Mitä olette tehneet mi-

nun rakas koirani oma Puntoos
" Hän kumartui koiran yli

nosti sen käpälää ja huomasi että
se hengiti vielä Kyljessä oli ammot-

tava haava ja siitä pulppusi veri
säännöllisenä juoksuna
— "Hän kuolee auttakaa an-

takaa jotain jolla voin tukkia haa-

van "

Luutnantti käveli häntä kohti kä-

dessään Martan verinen esiliina
sen äänettömänä Magdalle Hei-

dän katseensa kohtasivat Toisen sil-

mät täytti pirullisen riemun liekki

ja toisen silmät ilmaisivat hämmäs-

tystä ja neuvottomuutta Magda oli
se joka ennemmin lannistui Hän
kumartui jälleen koiran puoleen Tä-

mä aukaisi suunsa Ja etsi Magdan
kättä Magda ymärsi sen ojensi kä-

tensä Heikosti nuolasi koira sitä
avasi silmänsä jotka pian painuivat
kiinni Eläin oikaisi jäsenensä ja ma-

kasi nyt liikkumattomana voimatta
koskaan enään osottaa koiran uskol-

lisuutta emännälleen

(Jatkoa)
Muut päätodisteet (paitsi tätä

vertailevaa anatomiaa josta olem
me puhuneet edellä) on sikiön

kellitty misoppi ja geoloogiset löy
döt ja niiden hämmästyttävä

ja vertaileva sie-

lutiede
On tultu siihen käsitykseen

että ihmiskunta kehittyessään on

läpikäynyt kaikki ne asteet mil-

joonien vuosien kuluessa jotka
ihmisen sikiö läpikäy kehittyes-
sään äidin kohdussa 9 kuukaute-

na Ja geoloogiset löydöt eri-

laisista luurankokivettyniistä
että eri aikakkausina muo-

dostuneista maakerroksista on

todellakin löytynyt nämä ihmisen

polveutumista todistavat eri
muodot

(Ennenkuin menemme pitem-
mälle panemme mieleemme että
maailman kehityksessä erotetaan
useita eri aikakausia joista jo-

kainen on kestänyt miljoonia
vuosia 1 : arkeiuen aika jonka
myöhempää osaa sanotaan

2: palezooinen aika

joka jakaantuu siluurikauteen
devoonikautecn kivihiilikauteen

ja permalaiseen kauteen 3:

aika joka taas vuoros-

taan jakaantuu triaskauteen jura-kaute-

ja liitukauteen 4: keno-zooine- n-

cli tertiääriaika jonka
ajanjaksot ovat eoseenikausi

mioseenikausi ja

plioscenikausi 5: kvartääri aika

jakaantuen diluuvikauteen ja
eli nykyaikaan)

Viime vuosikymmenillä on tie-

de tehnyt väsymättömästi työ-

tä todistaakseen näillä geoloogi-sill- a

löydöillä ihmisen polveutu-
misen ja tulos on hämmästyttä-
vä varsinkin lukuisain tertiääri-aja- n

sukupuuttoon kuolleiden ni-

säkäslajien suhteen tehdyt löy-

döt ovat tehneet mahdolliseksi

pääpiirteissään esittää tämän tär-

keimmän cläinluokan polveutumi-
sen alimmista munivista nokka-eläimis- tä

ihmisiin asti
Istukkacläinten neljä pääluok-

kaa petoeläimet jyrsijät kavio-

eläimet ja kädelliset monine

näyttävät meistä

hyvinkin kauvaksi toisis-

taan jos pidämme silmällä nii-

den nykyään eläviä muotoja ai-

noastaan
Mutta nuo eroavaisuudet kato-

avat kokonaan kuu vertaamme
niitten tertiäärikaudella eläneitä

esivanhempia toisiinsa Ja
istukkaeläinten

suurta alaluokkaa johon nyt kuu-

luu 2500 eläinlajia edustaa var-

sin vähäpätöinen määrä alkuis-tukkaeläimi- ä

(Nimitys istukka-eläi- n

tarkoittaa kaikkia niitä

jotka voivat kantaa elä-

vää sikiöä kohdussaan pitemmän
aikaa sen kautta että veririkas

nukka joka on sikiökalvon pin-

nassa tunkeutuu emon kohdun
vastaaviin pikku kuoppasiin te-

kee mahdolliseksi että emon ve-

ressä olevat ravitsevat aineet vä-

littömästi voivat kulkea myös-
kin sikiöin vereen Tähän eläin-rvhmää- n

ihminen myöskin kuu-

liin) (Jatk)

Lakkolaisiisi päiväkirja

Kirj Theressa Serber Malkiel

(Jatk)
Minä sanoin hänelle että hä-

nellä ei ole mitään oikeutta nuh-

della minua siitä että olen lou-

kannut isäni tunteita sillä minä
olen menetellyt rehellisesti isäni
kanssa Mutta sentään minä
tiedän että Jimi puhui sillä ta-

valla aivan sydämensä hyvyydes-
tä eikä mistään muusta syystä
ja minä luulen myös että hän
haluaisi minun muuttavan pois
täslä kurjasta paikasta
Mutta enpä sentään tiedä on-

ko hänellä mitään moittimisen

syvtä Annanhan minä hänen

pisumvata minulle ruoka-aterioit- a

ravintolassa ja maksaa minun

ylöspitoni Mrs Pdoomille ja
minä häneltä vastaan dol-

larin rahaakin
F n tällä tarkoita sitä että sillä

luulen minkään hyvän työn teh-

neeni häntä kohtaan mutta se
sentään osoittaa sitä että minä
olen jo alkanut ajatella että mi-

nä ja hän olemme yksi Että
kun otan hänet näin huomiooni
niin silloin panen syrjään sen

periaatteen että en ota vastaan

penniäkään jota en ole itse an-

sainnut Minä aijon tehdä ni

sitten kun Jimi ja minä ker-

ran alamme yhteiselämän ja tu-

len ansaitsemaan toimeentuloni
— jokainen työmiehen vaimo sen
ansaitsee vaikka he eivät kaikki
sitä hoksaa
Mutta nämä pienet mielipitei-

den eroavaisuudet syrjään hei-

tettynä minä olen onnellisempi
kaikkia niitä morsiamia jotka ta-

pasin kaupungin talolla eilen
Meidän liittomme yhdistetään
kahdella solmulla se tulee ole-

maan sekä henkinen että aineel-

linen Mutta lakkotaistelu yhä
jatkuu ja minulle on työtä lakko-vahdis- sa

huomenaamulla

(Jatk)

Stockettin Mont s 8 osaston om-

peluseuran kokouksia pidetään joka
toinen torstai-ilt- a kello 7 Saapukaa
kaikin

Magda heilläysi hänen ylitseen ja
itki katkerasti "Jätitkö minut tänne
ilkeiden ihmisten keskelle Puntoos
kuinka arvokas onkaan viisas us-

kollinen koira raa'an ja typerän ih-

misen rinnalla Sinä saat paikan vii-

nitarhassani Puntoos sinne tulen mi-

nä luoksesi muistelemaan niitä lapsu-

us-aikoja jolloin niin monet riemut
vietimme yhdessä ja niinpä yksissä
tikettiinkin "

"M: lie Magda haluatteko tehdä sel-

vän tästä verisestä vaatteesta" är-

jäsi luutnantti
"En" oli vastaus

"Hyvä minä varoitan teilä on pa-

ras puhua suoraan Eräs miehistäni
on tutkinut asiaa ja saanut selville
kaiken teidän tuossa maatessanne"
Magda hypähti pystyyn hän oikai
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