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HUUTO SYVÄLTÄ RIKOLLINEN asemalle Yrjö seurasi sanaa- - avannut On avannut ymmäriä- -

kaan sanomatta häntä o n n e - mään tämän järjestelmän kie--

(Jatk)
1 is e n a että pääsee lämpimään rotitta ja vaikuttanut kehoitta-j- a

mahdollisesti huomen aamulla nut tutkimaan sitä alkusyytä jo--Jouluun mennessä olivat sääs-
nälkäänsätöt tyyten lopussa Sen jälkeen saamaan ruokaa

kiristvi elämä päivä päivältä vhtä Poliisiasemalla suljettiin
—pun taas

A K
mittaa Ensin kannatti syödä
vielä kaksi kertaa päivässä sitten
enää vain yhden kerran kunnes

täytyi lopulta syödä vain silloin
kun sattumalta sai jostain mar-

kan kuin ihmeen kautta
Ja nyt oli hän kadulla

ka johtaa ihmiset taman tapai-
siin kaaoksiin Jos siis tämä ai-

ka joitakin lamaannuttaa niin
sitä enempi se toisia kohottaa ja
niin ollen' on se seikka varma
että kerran tämän suur'teuras-tukse- n

loputtua saa paljon hel-

pommin järkeä niihinkin aivoi-

hin jotka ennemmin ovat olleet
aivan mahdottomia avata min-

käänlaiseen yhteisymmärrykseen
ja veljeyden tuntoon Kun se

V 1 1 I i

sodan hirviö on imenyt kansa- -

Eikö tuntune muista kuten kuntain voimat kyllin uuvuksiin

Oli jo yli puolen yön Pakka-

nen kiristyi Kaikki kulkijat oli-

vat poistuneet kaduilta joten
ne olivat aivan autiot kuin

Siellä täällä asteli
vain käsiään vastakkain hakkaava

poliisi
Yrjö kulki kiivaasti eteenpäin

tietämättä miksi kulki ja minne

minustakin joskus tuntuu kun on pakko Huomata tuulenkin

jotka tähän asti ovat enemmän
kiihkoilleet että miksi näin —

minkätähden?

oikein sydänjuuriin asti kirvel-tä- ä

että olisipa minulla nyt voi-

maa ja mahtia niin totta toti-

sesti näyttäisin!
kulki 'Korvissa suhisi Kaikki Näyttäisinpä miten se olla pi

Anna vihasi säihkyä Jumala
anna jylistä koston salamain!
Lyö iske muserra maailma
tämä hourula!
Anna hukkua väen sen

jotka toisten taakkana eläen
kuin sudet repivät saalistaan!

Älä säästä heitä
älä anna herätä säälintunnon
ei hekään ole sitä tunteneet!
Anna hehkua vihasi pyhän
ja hävitä hävitä ne

jotka verta ja kyyneltä janoo!

Älä anna jatkua teon tään

joka uhkaa köyhien maailmaa

sydän kauhuin ja kuolinpaarein
joka nyt niin suuri on vitsaus
kuin helvetin polttavin liekki

Ole niinkuin minäkin suora
minunlaiseni vain!
Tee oikeutta sitä oikeutta

jota miljoonat toivoo ja halaa

jos sulia on tunto hitusen

jos sulia on sydäntä siru!

Jos säästää tahdot heitä

jotka elämän helvetiksi muuttaa

jotka vain ovat ihmispiruja
puettu lampaan nahkaan
niin herätä meissä usko suur
se usko voimaan ihmisen

joka nyt niin pienenä kytee!

Oi puhalla rintaan orjien
joissa vielä on tervettä verta

joilla vielä on aivoja aatella
se mahtava kumous henki

että miljoonat oisi kuin yksi mies

yks' tahto et' nostaa ja ohjaa!

Jos tahdo et pieniä armahtaa

et auttaa ikehen alta
saat nähdä jos olet näkevä

jo nousevan joukkojen alhaalta

ilman avutta sun ilman tahdotta sun

Ne onnensa ohjihin tarttuu

se joukko se suureksi karttuu
— Vuossadat kärsityt vääryydet kos-

taa
ja kiroo sun

MIKAEL RUTANEN

tää! Samassa mieli lamautuuvaistot ja ajatukset olivat kuol- -

leet ainoastaan yksi cli: nälkä herpaantuu ja itkuisena timkeu- -

Kuvittelen taas mielessäni
minkälaista on silloin kun tulee
se suuri romahdus kun olevat
olot pakosta vetävät siihen eikä

muuta pelastusta enää ole

Koska tämä julma teurastus

ja tarve päästä lämpimään Hän tuu ajatus: olenhan niin mitä-tun- si

ettei tätä voisi aamuun tön vähäpätöinen olio tässä lai-as- ti

kestää ia jos kestääkin mitä nehtivassa ihmismeressa mitäpä
Ei siihen ole suurtasitten Oli yhtä mahdotonta voin? Eihän kaikin ajoin riitä loppuu?

elämä niin pitkälle kuin ajatteli- - voimia hallitsemaan omaa itseä-

kin Hän koetti pyrkiä eräästä ui kuten tahtoisin mitä sitten

portista taloon minkä rappukäy- - enempää
tävässä tiesi olevan lämpöjohdon Tämmöisiä ajatuksia risteilee

mutta "se oli suljettu ja myöhäi- - aivoissani näinä suurina histo-ne- n

kulkija joka sattumalta pa- - riallisina kriitillisinä aikoina Ai-

lasi kotiin katsoi häntä pitkää 1 kana jolloin joka päivä ajatus on

kuin pahantekijää ja sulki portin kuin pinteessä ja yhä odottaa

rämähtäen jälkeensä Hän yritti odottaa Samassa aivan kuin

kaan toivetta lähimmässä tule-

vaisuudessa vielä Nyt kun Eu-rop-

kansat ovat jo kylliksi

nääntyneitä nyt vasta täällä oi-

kein aletaan Sipä silli ettem-

mekö jo olisi kylliksi kärsineet
sodasta (työläiset ei kapitalis-

tit) mutta vielä enempi vaadi-

taan nyt — vaaditaan teurastuk-

seen väkisin Vallitsevien taholtoiseen taloon muta sekin oh valo välkahtaisi kun tulee se toi-

nen aiatus Olenhan minäkin ta tehdään kaikki ettei vain pon- -

iitä suuresta ihmisine- - jakerroksieu mielentila pääsisipisara
suljettu
Hän läksi jälleen eteenpäin

kiivaasti kuin jotain etsien Hä- -
i i ii

restä Ja silmieni
i

edessä
meren

näen
ja a- -

liiaksi näkyviin Jukilaan uu-

den suut jotka totuuden sanovat
Yoi hirmuaikaa !

sen kuonanteievannen siimansa lotka onvat onecr

kuin sisäänpäin katsovat saivat jattelen taas: jospa nuo joukot
uuden oudon kiillon Ne kat (Jatkoa kahdeksannella sivulla)

ASTORIAN S S O ompeluseuran kokouk-

set pidetään osaston talolla joka torstai-ilt- a

kello 8 Osote: 262 Taylor Ave
KERJÄLÄINEN

soivat ahnaasti ympärille ja niis-

tä kuvastui sama huuto kuin ko-

ko ruumiista: "leipää leipää ja

ymmärtäisivät! Jospa todella nuo

joukot ymmärtäisivät! Taas al-

kaa se entinen tuskainen ajatus
uudelleen
Tiedän että monen miljoonan

pisaran yksilön sisin tunne on
suojaa
Huulet puristautuivat syi

MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset

pidetään joka torstai kello

8 jpp Kaikki tervetulleita

VVAUKEGANIN 111 S S O viralliset
onkään kiroukseen Mitä pahaa sama kuin omani ja kuitenkin

vielä liian pieni se joukko joka kokoukset pidetään joka knukauilcil ensi- -

tietää miten näiden yksilöiden "'öisenä ja kolmantena sunnuntaina alKaen

in — Osaston ompeluseuran ko

koukset ovat joka kmikamlm toisena torstai-

na alkaen kello 2 jpp Kahvia kokouksen

loputtua
S O ompeluseuran

torstai-ilt- kello 7stoCkettin s
koukset pidetään

Saapukaa kaikin

hän oli tehnyt että hänen piti
eläintä kurjempana paleltua tal-

viyöhön
Hänen toverinsa olivat varkai-

ta Niilläkin oli leipää ja

suoja päänsä päällä niillä lin-

nassa millä välillä vapaudessa
Hän oli koettanut elää rehelli-

sesti ja sittenkin hän oli tässä

nälkään kuolemaisillaan
Rehellisesti ha haa ! Ehkä hän

olikin taistellut oikeaa kohtalo-

aan vastaan Ehkä hänen kotin-

sa ja leipänsä olikin vain vanki-

lassa Houkkio! Siihenhän viit-

tasi jo hänen lapsuutensakin
Hän tunsi sen jo illalla lähties-

sään että joku ratkaisu täytyi
tänä yönä elämään tulla Miksi

taistella enemmän välttämättö-

myyttä vastaan
lövsi muutamasta portti

voima kohoaisi siksi suureksi voi-

maksi joka voisi olla maailman

mahtina
— Katsellessani Työnpäivänä

vaikkapa vain näin pikku kau-

pungin työläisten juhlakulkuetta
tuli mieleeni monta ajatusta

mielessäni siitä että niin-

kin pitkälle on jo päästy että

työläiset edes jossakin määrin

ovat järjestyneet ja edelleen jär-

jestyvät
Se antaa tukea siihen toivoon

että vielä se kohoaa työväen voi-

ma niin mahtavaksi että tämä

nykyinen kurja järjestelmä mur-

tuu Järjestelmä joka aiheuttaa

tällaisen hirvittävän kansojen
kauhun — sodan
Niitä on monta jotka ovat

KERJÄLÄINEN

Kirj Hilma Lander

Minä ovelta ovelle kuljin ja kerjäsin:
leivän palaa yön leposijaa
vaan ojka paikassa rikasten ovilla

ovi pinn edessäni suljettiin

Vihdoin nääntyen kadulle vaivun

nälkää ja vilua nyt en tunnekaan
— Oi antakaa olla niin hyvä minun

on

niin pehmeä lämmin on vuoteenikm!

Heräsin tuskaisin jäsenin
luona naisen köyhän mutt' hellan

niin

joka otsaani jäähdytti polttavaa

ja nälästä koitti mua virvoittaa

Hän kanssain jakoi leipäns' viimeisen

— Oi sydäntä suurta kuin köyhällä
on!

— Vaan rikkahan vatsaa on syötetty
niin

ett' sydän on joutunut tainnoksiin

HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset

pidetään jokaisen viikon torstaina kello 8

jpp Huom Kahvia saatavana loka

loputtua =rTr=

HOQUIAMIN S S O ompeluseuran ko-

koukset pidetään osaston talolla Ahtolas-

sa joka torstai kello 2 jpp Osote: 315 —

lOth St Hoquiam VVash

PORTLANDIN S S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla joka

toinen torstai-ilt- a kello 8 — Osote: 719

Montana Ave

ROSSLAND 8 C Canada S S Osaston

(Rox 454) ompeluseura kokoontuu joka
kuukauden ensimäisenä ja kolmantena torstai-iltan- a

kello 7:30 Kansanhaalissa jossa s s

osaston kokouksetkin ovat joka toinen sun-

nuntai keila 3 jpp

+ t
NEW YORKIN SUOM NAISTEN +

t OSUUSKOTI t
PAIKANVÄLITYS-TOIMIST-

! 241 Lenox Ave & 122 St +

+ Telefooni: 813 Morning ide !
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Jos olette

Aipea
Pyytäkää VAPA LAA KB KIRJA N S

Jossa li 23 erilailta miesten ja naisten tantta
iu selitetty Boktl täydellinen luettelo suoma-

laisista luiikkoislalLiihottukuu taudin nimi
eii taudin oireet ja me esitummo teille mik&

Uiike olisi tilattava lääkkeen hinnan y m

(Läilkkoet oivat olo patenttilaakkeitil vaan
tosi suomalaisia laakkoitä)

(Tiiman kirjan saatte vapaasti Ja pililicl olla
kasen suoinalisen kodissa silla ette tiadA
toska tarvitsette eitit Varokaa huiubuukj
liUikkeitä ja humbuuki tuhtona

LimeH'in Apteeki on suurin—
suom Apteeki yhdysvalloissa -

P A LIQNELL CO Supcrior Wla

käytävästä siihen pudonneen paljon toivoneet taita työväen

puun ja otti sen arvelematta ylös nousevalta joukolta ja siksi ovat

Ponnistaen viimeiset voimansa tänä sorron ja kauhun aikana la-h-

horjui ensimäisen kauppa- - maantuneet menettäneet toivon-liikkee- n

nävteakkunan taa ja löi sa ovatpa melki kääntyneet en- -

sen rilvk i tista orjamaisempaan mieiemi- -

l:ian ia vanhoillisuuteen Vasta- -

Ylpeänä että oli yllättänyt painoksi näille on taas toisaalla

varkaan"itse teossa läksi passipo- - kohonnut joukkoja joulen

liisi kulottamaan Yrjöä poliisi- - mät tämä nykyinen kurjuus


