
KULTAA KAIVAMAAN Kirj A VILJA

(Tilanahtauden takia Vapusta pois jäänyt kirjoitus)
Meitä joille hän aikeistaan kertoi säälitti ja huvitti

Kallen yksinkertaisuus Matkansa Porista Vancouveriin
oli maksanut hänelle viisisataa dollaria Ihmettelymme
sai yhä yltyä kun rahoista tuli puhe ja Kalle veti esiin
nuttunsa povitaskusta nähtäväksi tukon seteleitä sano-

malehden palaseen kietasfuna Hän ei ollut arka eikä

salaperäinen hän näytti jokaiselle rahansa kun vaan
niistä puhe tuli Ja joka kerta ilmestyi jäykille kasvoille

tyytyväisyyden itseluottamuksen hymy kun hän raha-pinkkaan- sa

kehäsi että siinä on monta viidenkymme-
nen dollarin seteliä

Kokonaisuudessaan sisälsi tukko tuhatviisisataa dol-

laria ja sen lisäksi oli hänellä piletti ostettuna perille
asti sekä muut hänen mielestään kullankaivamisessa

tarvittavat kapineet
Miten tulla toimeen _oudoissa oloissa miten löytää

kultakasa miten se sitten tuoda pois ei näyttänyt Kal-

lea huolestuttavan Ei sekään kun neuvoimme häntä
käsittelemään rahojaan huolellisemmin joku voisi nt
napata Mutta hän luotti revolveriin joka hänellä oli

taskussaan kuten hän sanoi eipä joutune rahat vierai-

siin taskuihin

Matkavarustuksiin myös kuului puolen tusinaa pa-

perilappuja joihin oli kirjoitettu englanninkielellä ky-

symyksiä kuten "Antakaa ruokaa" "Antakaa työtä"
"Neuvokaa suomalaisten luo" Ei vaan kukaan hyvä
ihminen ollut kirjoittanut hänelle kysymystä näytettä-
väksi toisille hyville ihmisille: näyttäkääpäs minulle

paikka mistä saan lapioida kultaa säkkiini olkaa niin

hyvä!"

Pyysimme Kallea lähtemään Sointujaan ja jättä-

mään koko Alaskan kultineen
— 'aivetaaivos siellä MaTosaarclla 'nilaa?
Eihän siellä kultaa kaiveta muuten vaan homma-

taan elämisen alkua Eikähän siellä Alaskassakaan ole

enää suuret toiveet saada kultaa kasotlain

— 'yllä siellä 'uuluu moni ri"astuneen Alas'assa kat-

koin" Kalle päättävässä tahdissa vastaukseksi '

Turhaa oli yrittää muutosta Kallen kullaohjelniaan
hän meni Alaskaan

Vuosia on kulunut mutta mitään en ole sattunut

kuulemaan hänestä sen perästä onko häntä onnistanut

tai ei onko uupunut sinne tai päässyt takaisin Kuitcn- -

kin yhdestä asiasta saamme olla varmat siitä että hän

on onnistunut pääsemään eroon niistä rahoista mitkä

hänellä oli

ihmisvirta rientää eteenpäin elämä
KIRJAVA Luonnon valtava voima vetää

jokaisen ja näyttää kohtaloita loppumat-
tomasta varastostaan Myllerryksen keskellä koittavat
elämän kokonaiselementin yksilöt(j ihmiset nähdä ja saa-

vuttaa kukin oman naulintohalunsa mukaiset vaati-

muksensa Vaikka se niin monelle itselleen on käsittä-

mätöntä mitä hän hakee ja minkä perään hän pyrkii
vaikka hän ei löydä oikeata pohjaa eikä tiedä onko

hänessä pyrkimyksilleen vastaavaa voimaa ponnistaa
hän sittekin Yksilön halu saada jotain ei ole se tinki-

mätön taikakeino jolla kukin voisi määrätä tarkalleen
etukäteen pyrkimystensä loppusumman Se pettää ja
pettää säälimättömäsli Oman onnensa seppä joutuu
vastustamattomasti sattumain ja yhteiskunnallisten olo-

jen oikkujen heiteltäväksi Joka kokee niitä ja osaa
lukea kokemusten kirjaa ja oikein ymmärtää sitä hä-

nelle selviää yksilötahdon epäpätevyys Hän löytää toi-

milleen pohjaksi joukkonakin ja joukkopyrkimysten
varmasti perille vievän yhteisvoiman

Kalle oli yksi niitä äiti Luonnottaren lapsipuolia

joka oli heitetty outoon maailmaan elämään omin päin
ja koittamaan sitä minkä toiset jo olivat jättäneet

Tapasin hänet sattumalta Vancouverissa British
Columbiassa Sointula-homma- n aikana Alaskan kulta-hulluud-

aika oli jo silloin lakastunut kullat olivat

siirtyneet Morganien ja Guggcnheimien omaisuudeksi
heillä enää oli oikeus kaivaa kultaa ja sitäkin toisten

taskuista

Silloinen Amerikan suomalaisten suurinta huomiota

herättävä liike oli Sointula-homm- a Monet olivat sairas-

tuneet Soin tula-k- u umecscen
Mutta Kalle hän oli vasta kultakuumeessa Se ei

ollut Kallen oma syy että hän oli myöhästynyt Minkä

hän sille teki että isänsä ei kuollut oikeaan aikaan
että Kalle olisi saanut perinnöt Alaskan matkaa varten
silloin kuin kultahulluus oli kuumimmillaan Se kui-

tenkin tapahtui lopulta ja Kalle pääsi matkaile lähte-

mään
Hän oli satulasepän poika kotoisin Porista Meinin-

giltään oli hidas puheensa jäykkää ja vaikeaa tavatto-

man kovasti änköttävää niin että sanat joissa oli "k"-kirjai- n

katkeilivat pahasti Hän on isänsä kuoleman

kautta perinyt sievoisen omaisuuden ja saanut päähän-
sä poiskulumattomasti mennä Alaskaan kaivamaan
kultaa ja tulla upporikkaaksi

PIENILLE YSTÄVILLENI

Jokaiselle Suomalaiselle lapselle

LASTEN KEVÄT 18
KIIRUHTAKAA TILAAMAAN!
Sellaista lahjaa kun on Lasten Kevät 1916 ei kukaan lapseltaan kiellä jolla vaan on

tilaisuus se ostaa Se sisältää kauniita ja opettavaisia kertomuksia ja runoja sopi-

vien kuvien kanssa lasten näytelmiä lasten leikkejä vuorokeskusteluja kuvia lasten

pyhäkouluista ja Ihanneliitoista ym
Kauniista ja sattuvasta kansikuvasta aina loppuvignettiin asti tulee tämä julkaisu
varmaan miellyttämään sekä lapsia että aikuisia
Tilauksenne voitte tehdä allaolevalla listalla

TOVERITAR Box 99 Astoria Oreg m

Allokirjottanut tilaa kpl Lasten Kevättä 1916 Rahaa seuraa mukana

(Jatkoa kahdeksannella sivulta)

semnhuvan jonka hän oli maalannut
kankaalle Se oli eräs kumpu heidän
kotinsa lähellä
Jos tämä poika olisi kätkenyt ha-

lunsa häveten sitä ilmituoda olisi
hänen elämänsä paljasta tuskaa Jot-

kut henkilöt omaavat vastustamatto-
man halun kehittää taipumuksiaan ja
silloin niitä henkilöitä olisi autet-

tava sillä että antaa heille tilaisuu-

den siihen Yksilönä me emme voi
tietenkään sitä tehdä mutta yhteis-
voimin ei se liene mahdotonta
Toivon että nouseva sukupolvi lai-

naa enemmän huomiota tälle asialle
Koitan taas kirjoittaa teille jotain
ehkä jotain iloisempaa tällä kertaa
Ystävyydellä
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