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ja yhteiskunnallista elämää Mei-

dän täytyi oppia niitä salaisesti
Puolassa Usein laiminlöimme
säännölliset kurssimme syven-tyessäm-

kiellettyyn oppiin
Muistan miten kerrankin eräs

ystäväni ja minä teimme työtä
selviytyäkseinnie laiminlyödyistä
läksyistä tutkintoa varten Vuok-

rasimme tyhjän huoneen johon
laitoimme pöydän kaksi tuolia

ja vuoteen ja kolme päivää ja
yötä elimme sitroonilla ja ve-

dellä lukien aineita tutkintoa
varten
"Sillä tavalla me nuoret in-

toilijat teimme Puolassa Siksi
että tahdoimme vapautta tah-

doimme myöskin tietoa ja kiel-

letyt kirjat täyttivät ajatuksem-
me usein syrjäyttäen kaikki
muut Niin kutsuttujen oppinei-
den tietämättömyys on hermos-

tuttavaa Oh rakastettu Puolani
milloin heräät sinä unestasi?"
Ja niin hän jatkoi unhottaen

seuratoverinsa puhjetessaan pu-

humaan orjuutetun maansa kär-

simyksistä
(Jatk)

Lasten Laulukirja!
nuottipainos

on hiljattain valmistunut Toverin kus-

tannuksella ja tarjotaan tilattavaksi
Hinta pehmeissä kansissa 25 senttiä

ja kovissa kansissa 35 senttiä Tä-

mä kirja on ensimäinen nuoteilla
varustettu lasten laulukirja suoma-

laisessa kirjallisuudessa Hankki-

kaa se lapsellenne

TOVERIN KIRJAKAUPASSA

SAN FRANCISCO

2185—15 katu Phone Market 3958

Naiset! Kannattakaa omaa koti-

anne
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ASTORIAN S S O OMPELUSEU-

RAN KOKOUKSET pidetään osaston

talolla joka torstai-ilt- a kello 8 Oso
te: 262 Taylor Ave

STOCKETT'IN S S O OMPELU-SEURA-

KOKOUKSIA pidetään joka
torstai-ilt- a kello 7 Saapukaa kaikin

Köyhän pikku sisko

Kirj Josephine Conger-Kanek- o

XIV LUKU
(Jatk)

"Minä luulen- että he tekevät
niin Jotkut heistä tekevät lähe-

tystyötä kirkon puolesta — vie-

vät evankeliumia niille jotka pi-

meydessä elävät ja jakavat heil-

le armeliaisuutta Personallises-t- i

minä en anna paljon arvoa

senlaiselle työlle Paitsi siinä

suhteessa että he löytävät olo-

suhteita joista eivät ole ennen

tienneet mitään Ainoa keino

miten voi todellisesti tutustua

köyhien elämään on mennä ja
teiniä samanlaista työtä kun he-

kin tekevät — esimerkiksi

''Oh ja myydä silkkinauhaa

vaativille ostajille? Mutta mi-

nä luulen että minä voin tehdä
sen Minä teen sen Minä

voin kertoa ystävilleni että läh-

den ulos kaupungista joksikin ai-

kaa Otan mukaani palvelustyt-
töni ja pienen

matka-arkun ja
haen — jobin — vai miten te

sitä nimitätte?"
"Mutta työläistytöillä ei ole

palvelijoita" sanoi Anton
"Mutta ettehän te voisi odot-

taa että minä tekisin sen itse

Minä sairastuisin ennen iltaa

Palvelustytön täytyisi laittaa mi-

nut vuoteelle"
Anton katsoi häneen Hän oli

niin hieno niin hento ja pehmeä
että Anton ihmetteli kuinka oli

voinut olla kyllin julma pane-

maan sellaisen ajatuksen hänen

päähänsä
"Älkää menkö ensinkään Te

ette voisi kestää sitä Ja mitä

se hyödyttäisi kuitenkaan?

Jos ette ota pahaksenne Mrs

Raymond niin ehdotan että läh-

demme takaisin Minulla on so-

pimus kello kuuden aikana Ja

pyydän älkää ajatelko näitä asi-

oita enään Älkää ajatelko en-

sinkään Yhtäkaikki se on vaa-

rallinen toimenpide meille kai-

kille Olemme onnellisimmat sil-

loin kun kaikki on meille jo val-

miiksi ajateltu"
Nainen katsoi häneen louk-

kaantuneena mutta An]on ei

näyttänyt huomaavan sitä Tar-

joten hänelle käsivartensa he kä-

velivät nopeaan ja äänetönnä
sannoitettua polkua
Tämä oli ensikerta sinä aikana

kun hän oli tuntenut Mrs Ray-mond- in

että he olivat yhdessä

kävelyllä ja hän päätti että tä-

mä saisi olla myöskin viimeinen

kerta Mrs Raymond oli pyy-

tänyt häntä lähteinään ja aina

kuuliainen hänen itoivcilleen oli

Anton lähtenyt ajattelematta
seurauksia 'Mutta jatkaa tähän
suuntaan olisi haaksirikko hä-

nen tulevaisuuden toiveilleen
Kun Mrs Raymond jätti hä-

nelle hyvästit asuntonsa luona

sanoi hän puoleksi leikillä puo-

leksi uhotellcn: "Minusta tulee

puotityttö — ensi viikolla" ja
sitte hän äkkiä jätti Antonin

miettimään mitä hän sillä mah-

toi tarkoittaa

tannon opettajana Hän oli

muuttanut joku viikko sitten pa-

rempaan kaupungin osaan ja al-

kanut saamaan uusia oppilaita

naapuristosta Näiltä ihmisiltä

jotka olivat suurinTmaksi osaksi

palkkaa nauttivia henkisen työn

tekijöitä ei hän kuitenkaan saa-

nut niin suurta maksua opetuk-

sesta kuin rikkailta Mrs Ray-mond- in

luokassa ja sentähden

hänen täytyi tehdä pitempiä päi-

vätöitä ja saada useampia op-

pilaita Hän oli tyytyväinen kui-

tenkin siksi että nyt hän voi

heittää vastenmielisen työnsä ra-

vintolassa

Hän oli jo kauan sitten luo-

punut kaikista toiveista saavut-

taa kunniakasta uraa Hänen

henkensä oli taivutettu ja vaik-

ka se ei ollut taittunut oli hän

kiitollinen vuodessa elää keskin-

kertaisen vaatimatonta elämää

Taistelu siinä pysyäkseen vaa-

lisi kaikki hänen työnsä ja tar-

monsa kuitenkin vielä jokisikin
aikaa
Hän oli vuokrannut sievän

asunnon puhtaan
kadun varrelta ja kirjoineen vaa-

timattomille huonekalustoineen

ja pianoilleen jotka hän oli os-

tanut vähittäismaksulla hän

tunsi olevansa paljon rikkaampi
kuin kuusi kuukautta sitten Ja
mitä ystäviin tulee hän toivoi

niitä löytävänsä pari kolme sel-

laisia jotka ymmärtäisivät hä-

nen ajatuksensa ja tunteensa
Mutta sillä välin hän oli syven-

tyneenä työhönsä ja äiti myös-

kin tarvitsi erikoista hoitoa ja

huolenpitoa
Ja sitten heillä oli myöskin

Mary Elizabeth Hän oli kehit-

tynyt ihanaksi keijukais-prin-sessak- si

Anton oli varma että
harvoisa kodeissa löytyi sellai-

nen aarre Elänen hohtavan
valkoinen hipiänsä tuuhea kelta-tukkan- sa

hento mutta kauniis-

ti muodostunut vartalo hänen

silmiensä ja suunsa ihanuus ja
ennen kaikkea lempeä pyhimys-lnäine- n

ilme kasvoillaan — kaik-

ki nämä ominaisuudet lumosivat

Antonin ja hän oli aina suloi-

sessa huumauksessa milloin hä-

nellä oli aikaa istua ja puhella
hetken hänen ja äitinsä kanssa

Suurimman osan ajastaan ko-

tona kulutti hän opinnoissa ja
soitannon harjoituksissa ja jos
nämä toimet sattuivat hänelle

aamulla sillä aikaa kun Mary
Elizabeth liikkui huoneessa ke-

vyesti kuin päivänpaiste pyyh-

kien tomua huonekaluista ja
esineitä järjestykseen

tunsi Anton ne onnellisiksi het-

kiksi elämässään luutui ikään-

kuin joku pääsiäis-enke- li jota
hän oli ihailulla katsellut tuo-

miokirkossa AVarsovassa olisi

tullut hänen vaatimattomaan ko-

tiinsa palevelemaan häntä Tällä

enkelillä oli tuuhea keltainen

tukka ja ihanan puhtaat kasvot

mutta myöskin kauniin inhimil-

liset niin kuin naisen jollaista
hän oli uneksinut rakastavansa

joskus Se kantoi valkoista lilja-kimpp-

käsivarrellaan ja liljan
valkeus ei ollut kauniimpi kuin

enkelin tai Mary Elizabethin

kasvot
Mutta lempeä maalaistyttö ei

ollut voittanut ainoastaan An

tonin sydäntä Anton tiesi että
äitinsä oli myöskin äärettömästi
mieltynyt häneen Hiin Antonin
kanssa oli löytänyt paikan äidin
rakkauden pyhätössä

Mary Elizabeth oli myöskin
onnellinen Hänen epäitsekäs ja
toimelias luonteensa ei sallinut
hänen olla kuormana hyvänteki-
jälleen ja kerran kuu Antonin
tulot oli pudonnut arveluttavan
pieneksi hän korjasi vajauksen
tekemällä työtä lähellä olevassa
ravintolassa Niin pian kuin voi
esti Anton hänet työstä Mutta
pikku palveluksilla ja käsitöillä
ansaitsi lian rahaa itselleen ja
usein laittoi mukavuuksia hy-

väntekijöilleen Hän otti soitan-

non opetusta Antonilta ilahdut-
taen häntä terävällä oppikyvyl-lää- n

Hän mielellään luki niitä
kirjoja joista Anton enimmän

piti ja kun hän huomasi kuinka
huvitettu Anton oli keskustelles-
sa niistä luki hän ne uudelleen
Hän huomasi miten yksinäistä
ja ikävää Antonin elämä oli ja
koetti korvata hänelle henkisen
seuraelämän puutetta Hän ei

ainoastaan lukenut Antonin kir-

joja vaan osti vielä lisää kirjoja
sellaisia niistä Anton mieluim-

min keskusteli Ei viipynyt kau-va- n

ennenkuin 'hän löysi oman
luontaisen makunsa lukemiseen

ja erittäinkin elämänkysymysten
tutkimiseen

Hän alkoi ymmärtämään että
elämä kaikkine vaiheineen ei

tarvitse olla ihmisen käsityksen
yläpuolella vaan että nyt jo voi-

daan alistaa tieteellä luokittaa
ja tutkia aivan niin kuin nai-

nen luokittaa ja tekee talous-askareen- sa

Esimerkiksi talouden
hoidossa on monta asiaa — keit-

tiössä keittoastiat merkitsevät
hyötyä salissa koriste-esine- et

merkitsevät taidetta kirjastossa
kirjat merkitsevät oppia Niin

myöskin yhteiskunnassa on mon-

ta asiaa — sosiologia biologia
muinaistielle tähtitiede minera-

logia eläintiede psykologia ja
vielä uskonto poli-

tiikka filosofia teollisuus Joi-

hinkin näihin kysymyksiin hän
oli jo tutustunut koulussa mutta
hän ei ollut koskaan jmnnärtä-hy- t

niiden yhteyttä toisiinsa tai
elämää kokonaisuudessaan Elä-

mänkysymysten sukulaisuus toi-

siinsa hämmästytti ja huvitti hän-

tä — elimellisten ja elimettö-mie- n

aineiden yleismaailmallinen
sukulaisuus toisiinsa menneen

nykyisen ja tulevan elävän ja
elottoman sukulaisuus kaikkina
aikoina
Hänestä tuntui että Auton tie-

si hyvin paljon näistä asioista
Anton sanoi oppineensa niitä

toimintansa yhteydes-
sä ja kutsui niitä kumoukselli-
siksi tieteiksi siksi että ne ovat

kielletyt kouluissa "Se olisi hal-

lituksen häviö jos niitä opetet-
taisi" hän kertoi "Sellaisen tie-

toisuuden levittäminen merkitsi-

si itsevaltiuden kukistumista
Yksin amerikalaisen rahavallan-
kin kukistumista Minä en tiedä
mitä amerikalaisissa kouluissa

opetetaan mutta ininä arvaan

että ei niissä hyvinkään syvälti
tutkita kumouksellisia tieteitä

Epäilen josko siellä paljonkaan

opetetaan ihmisen kehitys-oppi- a

Sosialistisia

Tilatkaa heti meiltä
niin saatte ihan

25 sentillä

tusinan osote:

TOV E R I

Box 99 AstoriaOre
XV Luku

Anton alkoi edistymään soi


