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Tahvo — Vai taas siinä seisot

kuin jumalankuva
" laita itse-

si kirkoa varten heti !

Elli — En voi hyvin Ja kan-

nattaako sinne kirkkoon aina

mennä kun ei sieltä kuitenkaan
mitään hyödy?
Tahvo — Häh — mitä sinä

puhut? Kun uskallatkin! Onko

se lakko jo sinunkin sisällesi

katselemaan mutta ei ole takkia

ja Elliltä en voi lainata sillä

sen voisi Tahvo nähdä ja nyt
on vielä lauantai tänään on ilta—

!kirkko Ellin täytyy mennä sin-

ne Tahvon kanssa Menisinkö

takitta? Huu! Siellä on niin kyl-

mä tahtoo huoneessakin palella
Elli (Tulee vasemmalta) —

Missä luulet Atteu olevan?
Aili — Sitä juuri tässä mietin

Jos olisi saanut työn niin olisi

päivällisen aikana käynyt kotona

jos ei syömässä niin ainakin sa

Laila — Löi! Miksi?

Topias — Minä tiedän että
sinä olet siitä kuullut että isä

lyö äitiä mutta sinä et ole us-

konut sini et usko että sel-

laisella isällä olisi hyvä poika
Laila — En ole uskonut

mutta sinä rakas Topias olet

kaikesta huolimatta parhain
olet minun en sinua isäsi

tähden halveksi

Topias (Hyväillen) Tahdon
elää tähtesi mutta menkääm-

me nyt katsomaan äitiä (Poistu-
vat molemmat)

Neljäs kohtaus

Atte (Tulee peräovesta) Ei ke-

tään Missä Aili ehkä 'ka-

marissa voi kun on nälkä

(Huomaa ruokaa pöydällä)
Ruokaa ! söisinkö ? Ei

ei ikinä! Se on petturin leipää!
Ennen vaikka kuolen ! 'Mutta

Aili ja poikani '(Retkah-
taa istumaan) Voi kun olen vä-

synyt !

Jatk

nomassa etta pian saamme syö-

dä (Arkaillen) Ajattelin että

ÄIDIN SÄRKYNEET

mennyt senkin luuska! (rolka-se- e

jalkaa) 'Heti valmiiksi sanon

minä !

Elli — Hyvä mies mutta en-

hän minä
"~ Tahvo (Kavahtaa seisalleen)
— Ethän sinä! (Hyökkää Elliä
kohti pöytäveitsi ojossa ja is-

kee) Kyllä minä opetan! (Elli
parkasee ja kaatuu iskusta) Että
uskallatkin senkin lutka uskal-

lat (Potkii maassa makaavaa

vaimoa)

Kolmas kohtaus

Topias (Astuu sisälle) Mikä

meteli täällä? (Huomaa äitinsä

lattialla) Taas lyönyt Kos-

ka hänelle viimeisen iskun an- -

nat! Äitiparka! (Kumartuu hä-

nen ylitsensä) Huu verta!

(Ponnahtaa ylös kauhuissaan
isälleen) Sinä olet tappanut hä-

net olet petomainen
! (Kään-

tyen äitiinsä) Hän tarvitsee

Jospa saisi edes lääkärin

vaikkapa tämä tulisikin ilmi

(Kantaa äitinsä huoneeseen
vasemmalle Tahvo seuraa peräs-
sä ovelle mutta kääntyy takai-

sin)
Tahvo (Itsekseen) Jokohan

se nyt kuoli? (Katselee maa-

han) Verta se on kirottu

rupesi räkyttämään ja tuo

veitsi sattui olemaan kädessäni

siinä syy (Ottaa takin naulas-

ta) Paras että menen yksin kirk-

koon kylläpähän toipuu jos toi-

puu (Menee peräovesta)
Topias (Tulee vasemmalta)

Jos hän nyt kuolee äitipar-

ka hän on saanut kovan iskun

haava ei ole suuri ehkäpä

peli välähti niin kumman kirkkaas-
ti ilmassa ja
En kestänyt enempiä Voimani

herposl kauhusta En tiedä mikä
aika oli kulunut kun heräsin tun-

tiessani kylmän veden valelua otsal- -

lanL En tajunnut heti mitä oli ta-

pahtunut Luulin kauheata unta näh-

neeni mutta kun huomasin koko ta-

lonväen olevan valveilla ja liikkeellä
niin salaperäisen näköisinä niin sil-

loin muistin missä olin ja mitä olt

tapahtunut Nousin akkunaan
Kadulla taas oli kaikki hiljaista

ainoastaan juutalaisasutuksen rikki-revit-

portit ja ammollaan olevat
ovet johdattivat mieleen tapauksen
Poissa olivat mustat salaperäiset vau-

nut uhreineen mutta kuu loisti aina

ylitä kirkkaasti
Olin kasvatettu porvarillisvanhoil-Hsess- a

kadissa jossa oli päähäni te-

roitettu että täytyy kaikki ottaa
vastaan tyytyväisenä sillä jumala ku-llti-

toisia toisten opetukseksi ja
parannukseksi Mutta nähtyäni

silmin nämä oletetut jumalan
iingalstuskeinot joita hän muka

toisten ihmisten ojennuk- -

jeksi häipyi minulta vähäinenkin us-ki- n

usko siihen "hyvään isään" jon-

ka täytyy käyttää aina yhä raaempia
ja raaempia kurinpitokeinoja Voi-

siko sellaista raakalaisjumalaa olla
olemassa joka nimessään sallisi viat-

tomia lapsia uhrata — murhata niin
'

raa'alla tavalla Voisiko hän itse
tuolta ylhäältä omin silmin katsella
kuinka pieni viaton riistetään äidil-

tään ja sitten kädetöinnä pudotetaan
jälleen äidin rinnoille? Miksi el hän
lähettänyt enkeli Gabriella suojele-
maan tätä ja niin monta muuta via-toin-

uhria?
Mitä tuli tästäkin juutalaisvaimon

toivosta Rotuvihan" uhrina (ja kaik-

ki kansat pitäisi olla jumalan lap-

sia) sai sammua nuori elämä Ja
äiti rikkirevityin sydämin voimatoin-n- a

lastansa auttamaan vaikka juuri
päivällä olikin niin kauniita toivo-

muksia rintansa täynnä
Ja isä rukka Istut kopissasi

tuomittuna maanpakoon mutta iloit-

set ehkä siitä että jäihän sinulle

poika jaloa työtäsi jatkamaan isok-

si kasvettuaan Tuskinpa Ikinä tu-

lit tietämään vaimosi ja poikasi koh-

talosta jotka juutalaisvainon uhrei-

na silvottiin ja vietiin kasakkain um-

pivaunuissa tietymättömiin
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Hoqulamin s s osaston ompelu- -

seuran kokoukset pidetään osaston

talolla Ahjolassa joka torstai kello
2 jpp Osote on 815—10th St

Hoquiam Wash

Astorian s s osaston ompelu-

seuran kokoukset pidetään osas-

ton talolla joka torstai ilta kello

8 Osote 262 Taylor ave

Hannan s s osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään jokaisen viikon

torstaina kello 8 j p p (Huom!
Kahvia saatavana joka kokouksen

loputtua)

Stockettin Mont s s osaston om-

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

jos menisin häntä 'katselemaan

ehkä olisi jossakin kapakassa
mutta

Elli — Mene vain kyllä tak-

kini saat
Aili — Mutta Tahvo

"

Elli — Ei mitään hän ei sitä

"huomaa

Aili — Mutta tänään on ilta-

kirkko
Elli — Niin sitä en muista-

nut mutta teen itseni huonovoi-paisek- si

en lähde kirkkoon
Aili — Mutta 'hän lyö — Tah-

vo !

Elli — Eikä lyö pakenen en-

nen Ja ehkäpä tulee Topias ko-

tiin niin ei uskalla
Aili — Jospa olisi Topias ko-

tona niin en epäilisi ensinkään

mutta nyt en uskalla
Elli — Ota vain (Tarjoaa ta-

kin jonka haki vasemmalta)
Aili — No jos sentään

(Pukee ylleen) Katso jos poi-

kani nukkuu (menee peräoves-

ta)
Elli (Asettaa ruuan pöytään)

'Kyllä on kauheata aina odottaa
miestään pelon vallassa Eipä
sillä että on hirmunani mutta
vielä muutkin saavat kärsiä

Kunpahan ei Ta'hvo nyt vain

huomaisi että olen antanut tak-

kini Ailille Mutta nyt hän

tulee (Kuuluu kolinaa)

Toinen kohtaus

Tahvo (Tulee sisälle eväskori

kädessä Katselee ympärilleen)
Missä herrasväki nyt on? Pas-teeraav- at

kai kaupungilla? (Las-

kee korin pöydän' laidalle ja aset-

taa takkinsa naulaan) Passaakin
herrastella kun toiset vuokran

maksavat Ehkäpä jo talosta
elävätkin? (Luo vihaisen silmä-

yksen Elliin) Kyllä tästä lopun
teen jo tänä iltana Eiyät astu

kynnyksen yli! {Asettuu syö-

mään) Topias on sinun suosituk-

sellasi mennyt Pirin sakkiin sell-

ikin lutka herraksi hänkin
haluaisi Piru 'periköön koko

pojan (Elli seisoo pelon"

(Jatkoa ensimäiseltä sivulta)

Saatuani pienoiseni vuoteelleen
tunsin vielä halua Istua 'tuossa haa-

veellisessa kuunvalossa hetkisen
Yhfäkkiä kuulen jotain outoa ääntä
ulkoa kudulta Se ensin kuulosti
vaan kummalliselta kuminalta mut-

ta hetken kuluttua kuului aivan sel-

västi hevosten kavioiden kopse Rien-

sin ikkunaan Mitä näin! Lauma
kasakoita ratsasti meitä kohti hiipi-
en kuin ainakin yön pimeät peikot
Välähti niin kummaHti mielessäni
sillä arvasin heti mitä tapahtumaan
tulee

Hevoset lähestyivät miehineen
miekkaili välähdellessä kirkkaassa
kuunvalossa Kylmät väreet karmi-

vat ruumistani En saanut sanaa
suustani eivätkä saaneet toisetkaan
jotka mukanani olivat akkunan luo
rientäneet Nyt lähestyivät he ta-

loja ja murtautuivat sisään Mutta
miksi juuri näin yöllä? ajattelin mi-

nä Ah eiväthän pimeyden työt sie-

dä päivänvaloa ja päivän aikaan olisi
ehkä muu kansa noussut kapinaan

Avataan ovia ja ovet jotka eivät
ensi käskystä aukene murretaan au-

ki väkivallalla Seison akkunan ää-

ressä jännitettynä Alkaa kuulua Ih-

misääniä itkua valitusta ja juopu-
neiden kasakkain naurunhohotusta
Uimiset raastetaan juuri saavute-

tusta makeasta unestaan Ei heille
anneta edes aikaa saada välttämätt-

ömimpiä pukineita yllensä Vaimot

lapset vanhukset kaikki sekaisin s ui

lotaan mustiin vaunuihin jotka oli

tuotu sotilaiden mukana

Nyt huomasin eräällä ovella jo-

tain erityisempää liikettä kun eräs
kasakka riuhtoi puolialastointa nais
ta joka puristi pientä lasta rintaan-
sa vasten alas rappusia kiskoen
häntä tukasta joka oli hajallaan
Kadulle saavuttuaan laski kuu va-

lonsa heihin ja silloin heti tunsin
naisen samaksi suuritoiveiseksl äi-

diksi jonka kanssa olin päivällä kes-

kustellut Ei aavistanut hän silloin
että muutaman tunnin kuluttua on

hän :outuva noiden ihmishaamussa
l iukevain petojen kynsiin Lapsen-
sa itkun kuulin selvästi huoneesee-
ni Äidin toivo pieni rukka et sinä
oikein käsittänyt syytä miksi sinun
itkeä olisi pitänyt — Itkit vain säi-

kähdyksestä Tahdoin rientää apuun
auttaakseni edes pienokaista mutta
jalkani eivät nousseet — ja mitä se

hyödyttäisi lisäisinhän vain yhden
uhrin lisää noiden onnettomairi jouk-
koon Siinä vain voimattomana mi-

hinkään muuhun täydyin seistä

Nyt yhfäkkiä näen jotakin kama-

laa Kasakka heittää raa'asti vai-

mon maahan tempaa lapsen äidin

sylistä ]a riiputtaa sitä kuin avu-toint- a

linnun poikaa ilmassa sa

vincoaa jos naivism ihanan
kun tätiäkään ei näy Hän

tyttö on kuin omena jonka me-

hu virkistää En viitsisi eläkääu

ilman häntä Voi miksikä raa-

dellaan näin juuri silloin kun
hänen pitäisi nauttia onnestaan

En tahtoisi sanoa tuota pe-

toa isäkseni en !

Laila (Tulee 'perältä) — Iltaa

Topias !

Topias (Menee kohti häntä)
— Iltaa Laila! (Tarttuu häntä

kädestä)
Laila — Mitä! Kätesi vapisee
onko jotain tapahtunut?

Topias (Irroittaa kätensä) —

Laila rakas äiti on sairas
Laila — Mitä! Sairas? Hyvin-

kö huonona onko hän kama-

rissa? (Yrittää mennä vasemma-

lle)
Topias (Ottaa Lailaa vyötäi-

seltä ja sanoo mlurtuneella ää- -

neliä) — Laila Laila armas
kirkassilmä On kauheata si-

nulle sanoa äitini saa niin

paljon kärsiä Isä häntä pa-

hoin kohtelee Voi Laila ra-

kas se on hirmuista se mur-

taa minun iloni ja onneni

Laila (Irrottaa itsensä) Onko

äitisi kuollut!?
Topias — Ei ei hän on vain

loukkaantunut isä häntä löi

Jos olette9 O

Kenkiä
tyydyttävät kaikkia

Pyytäkää VAPA LAA KB KIRJA No: 8Jos haluatte sopivia kes- - #
täviä ja samalla aistikkaita

K E N K I Ä tulkaa katso- -

maan meidän jalkinevaras- -

"'toamme Me voimme tyy--

dvttä teitä

Joaaa yli 25 erilaista miesten ja naisten tantla
on selitetty sekä täydellinen luettelo suoma
laisista lääkkeistä II Lähettäkää taudin nimi
eli taudin oireet ja me esitiimme töille m ilta

lääko olisi tilattava lääkkeen hinnan jr m

(Lääkkeot eivät ole patenttilääkkejtä vaan
toai suomalaisia lääkkeitä)

(Tämän kirjan saatte vapaasti ja pitäisi olla
suomalisen kodissa sillä ette tiedä

Iokasentarvitsette situ Varokaa bumbuuki
lääkkeitä ja bumbuuki tohtoria

——LiRnoirin Apteeki on suurin—
—suom Apteeki Yhdysvalloissa—— —

P A LIQNE1X CO Superlor Wl

Bee Hive
ASTORIA OREGON


