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VENÄJÄN LAPSET tui kuin kuulisin kuolevien vali-

tukset Intohimojen roihussa
tuhottiin

Elämä — mitä on se?
Täällä edessäni oli erämaa mil-

tei äärettömyyden yksinäisyydes-
sä ja rauhassa ja tuolla oli mie-
hiä joiden ajatuksetkin olivat ver-
ta kuolemaa tuskaa
Ja näissä mietelmissä minä kir-joti- n:

"Ulan mietelmiä"

(Äärettömyys kreikkalaisen ju-
malan muodossa näyttämöllä pu-
huu itsekseen:)
Äärettömyys: — Minä olen

kaiki mitä olemassa on Minä
ympäröin 'kahden ijäisyyden mit-

taamattomat meret 'Menneisyys
ja tulevaisuus ovat minun pal-

velijoitani Auringon keskus ja
kaukaisin tähti ovat osa minusta
Minä olen aika avaruus ja aine
olen rajaton loppumaton ja kos-

kematon

(Elämä tulee näyttämölle par-
haassa ijässä olevan naisen muo-
dossa Hän seisoo ovella ja kuun-
telee kun Äärettömyys 'puhuu

ki Oli kevät ja joskus hän voi

kuulla ohi kulkevien venemiesten

airojen loiskeet ja ihmisääniä

(oi kuinka hän niitä ikävöi) ja
joskus kuuli hän Iliainakin Joka
ilta hän kulutti pitkiä hetkiä

kasvot painettuna ristik-

koa vasten Sillä ulkopuolella
oli va'paus

! Mutta takanaan hän
kuuli vanginvartijan askeleet hä-hän-

aseittensa kalinan Silloin
tällöin kuuli hän pidätettyä vali-

tusta — jonkun raskaan 'huoka-

uksen — ja taas pyssyn kalina
saattoi hänet kiipeemään akku-nal- le

Viereisessä kopissa oli Oless
Hän hymyili Eeliäsi? ajatelle
saan Olessea ja sydämensä täyt-

tyi toivolla He tulevat kärsi-

mään yhdessä
Plän koputti ihiljaa seinään
"Nukutko sinä Oless?"
"En" kuului vastaus "Minä en

nuku Ole rohkea rakkaani"
"Oh minä olen voimakas

Oless! Kuulitko sinä laulua jo-

elta? Muistatko kuinka me kah-

den soutelimme viime keväänä?"

"Kyllä muistan rakkaani"
"Olen voimakas Oless! Olet-

han sinä minun kanssani? On

ainoastaan seinä välillämme"
"Seinä on kivestä rakkaani"
"Kivestä" kertasi tyttö "ki-

vestä" ja epätoivoisin silmin hän
katsoi ylös ristikko ikkunaan
"Kivestä kivestä" hän kuiskasi

'(Jatk)

Kun paljon puhutaan
niin täytyy

Kirj Marie B Lear
Seuraavan kertomuksen muka-

na julkaisee N Y 'Call myöskin
naisten osastossa sen lähettäjältä
seuraavan kirjeen:
'"Kertomus jonka tässä lähetän

on tyypillinen kuva elämästä Ve-

näjällä 'ennen vallankumousta
Niinä pimeinä päivinä oli 16 ja
17 vuotiaiden lasten vangitsemi-
nen aivan tavallista Itse jou-

duin istumaan vankilassa kun
olin vasta kuudentoista vuoden
vanha 'Me venäläiset lapset em-

me tuntenct amerikalaisia lap-

suuden iloja Jo 13 ja 14 vuo-de- n

ikäisinä aloimme me ymmär-
tää ne kauheat olosuhteet missä
elimme ja tuntea niiden taakan
Ja me uneksuimme olevamme

vallankumousurhoja Me ajatte-
limme uhrata itsemme ja elä-

mämme sen suuren asian puoles-
ta Ja todella monista tulikin

urhoja ja marttyyrejä Ajat ovat
muuttuneet Pimeä 'Venäjä tuli

vapaaksi ja Amerika pimenee
Onko se totta? Onko se todella-

kin totta että amerikalaiset
tunkeutuvat viatto-

mien ihmisten huoneisiin etsi-

mään sosialistista kirjallisuutta?
Onko totta että sotilaat ja me-

rimiehet repivät ja polttavat so-

sialistisia kirjoja ja rääkkäävät
naisia? Olenko minä pimeässä
Venäjän maassa vaiko vapaassa
Amerikassa? Siinä siunatussa
maassa mihin tulin vapautta et-

simään? Kuinka ajat muuttuvat
Lähetän tämän siinä toivossa et-

tä se saisi amerikalaiset ymmär-
tämään Venäjän nuorison

'kunnossa Minä uskon että tämä
on vaan yritys pitää hinnat kor-

keana 'Mitä neuvotte tekemään?"
Bostonin viranomaisten ja Uni-

ted Fruit yhtiön edustajien yh-

teisen neuvottelun jälkeen päätet-
tiin lahjottaa bananat pois va-

paasti
Ei ottanut kauan ennenkuin

uutinen levisi kaupungille että
banania annetaan ilmaiseksi
Pian kerääntyi satamaan niin
suuri väkitungos että yhttfhi
täytyi ryhtyä järjestyksen pitoon
ja antaa kullekin vuoronsa järjes-

tyksessä tulla hedelmiä ottamaan
Kahdeksan vaunulastia näitä ba-

nania lähetettiin sotilasleireille
Ayeriin Boxfordiin ja South

Framinghamiin Ja myöskin vie-

tiin hyvä joukko hedelmiä meri-

sotilaille Armeliaisuusyhdistyk-se- t
saivat osansa myöskin ja hei-

dän kauttaan vasta kai saivat
hedelmiä ne jotka kipeimmin tar-

vitsevat — kaupungin köyhät —

armopaloina
Vaikkakin tällä kertaa 'estettiin

tämä suunnattoman suuri 'ravin-

tomäärän tuhoaminen niin yhtiö
keksi sittenkin keinon miten voi

päästä siitä eroon tarvitsematta
laskea hintoja jolloin siitä olisi

köyhemmille pitempi aikainen

hyöty Sen sijaan että olisi myy-

ty ne 'halvalla hinnalla ja annet-

tu köyhille tilaisuus ostaa lahjo-tettii- n

ne vapaasti armeliaisuus-laitoksill- e

jotka sitten jakoivat
hedelmät armopaloina Ja he-

delmien entinen hinta säilyi kos-

kemattomana markkinoilla Yh-

tiölle oli hyödyllisempi lahjoittaa
kuin myydä halvalla
Mutta näistä tapahtumista on

se hyöty että kun ne nyt tänä
aikana pakosta tulevat yleisem-
min kansan tietoon niin saatta-
vat ne ihmiset ajattelemaan ja
kun kansa kerran herää niin eie
enää sen jälkeen tyydy olemaan

nylettävänä muutamien suuryh-tiöitte- n

eli trustien voitoksi

ILLAN MIETELMIÄ

Puheen loputtua hän lähestyy
äärettömyyttä ja sanoo:)
Elämä: — Ah! Mitä sanot on

kaikki totta isäni ja kuitenkin il-- '

man minua et sinä ole mikään
sinun elementtisi ovat kuolleet
ja tarkotuksettomat voimien

ainehitusten kaaos kolk-

ko ja ruma 'kuin hedelmätön kuu
Jos en minä elähdytä niin ääre-

tön kuin oletkin et sinä olisi tie-toi- sa

olemassaolostasi

Äärettömyys: — Ja kuitenkin
sinä tyttäreni olet osa minusta
olet syntynyt rakastettuni Aineen
kohdusta ja olet ruokittu hänen
elementtiensä verellä minä olen
sinun isäsi ja holhoojasi
Elämä: — On totta että olen

syntynyt Aineesta Se on myös-
kin totta että hoitajani oli Kuo-

lema joka ruokki minut omista
suonistani lasketulla verellä

Äärettömyys: — Elämä todel-

lakin elää elämän kustannuksella
että voi kasvattaa lapsensa Rak-

kaus Ilo Onni ja 'Luottamus
ovat hänen omia lemmikeitään
Hän myöskin kasvattaa 'Epäilyk-
sen Vihan Surun ja Kivun ja
nämä ryhmät imevät toistensa
verta että Elämä itse saisi elää

(Rakkaus ja Ilo tulevat näyt-
tämölle nuorena naisena ja mie-

henä kukkaseppeleillä koristet-
tuina Rakkaus puhuu Elämäl-

le:)
Rakkaus : — Oi äiti ! kuinka

ihanaa on leikkiä Ilon kanssa
Toivon ja Luottamuksen

tarhassa Täh-

det tuikkivat kirkkaasti loistaen

yö on täynnä ihanuutta vuoret
ovat verhottuina kauneudella
katsellessa niitä tältä lumotulta
paikalta
(Epäilys ja Viha tulevat näyt-

tämölle yön pimeydestä ja katso-

en karsaasti Rakkauteen he nyki-

vät toisiaan Epäilys puhuu Vi-hal-

:

(Jatkoi seitsemännellä sivulu)
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Ravinnon 'säästäminen nyky-
ään tässä maassa on yhtenä päi-

vän tärkeimpänä kysymyksenä
Se on tullut niin yleiseksi 'huo-

mion esineeksi että eivät enään
voi ravintokeinottelijat joka ta-

pauksessa onnistua ravintoaineit-te- n

hävittämisessä hintojen kor-

keana pitämiseksi
Esim LInited Fruit yhtiö joka

kulettaa West India saarilta ja
etelävaltioista 'hedelmiä pohjoi-

seen on tapansa mukaan hävittä-

nyt toisin sanoen upottanut me-

ren pohjaan hedelmät mitä ei

saa myydyksi korkeasta hinnasta

Äsken yritti se tehdä saman

tempun Bostonin satamassa aiko-

en hävittää laivanlaslin 30000

nippua banania-j- a kutsui Bosto-

nin kaupungin terveyshoitolauta-kunna- n

antamaan tuomionsa
että ne olivat muka liian

kypsiä markkinoille laskettaviksi

Mutta tällä kertaa ei terveys-

lautakunta antanutkaan tuomiota
sillä tarkastettuaan bananalastin
havaitsi se että 90 prosentti i
näistä hedelmistä on hyviä ja ai-

noastaan kymmenen prosenttia
hyljättävässä tilassa olevia
Bostonin majuri lähetti ravin-tohallinn-

päälle IIoo verille seu-

raavan sähkösanoman :"

"United Fruit yhtiöllä on
30000 nippua banania satamassa

jotka Bostonin terveyslautakunta
on pyydettv tuomitsemaan mut-

ta terveyslautakunta on kieltäy-

tynyt tekemästä sen sillä perus-
teella että bananat ovat hyviä
Jos bananat tuomittaisiin 'ke-

lpaamattomiksi niin nämä hedel-

mät upotettaisiin mereen Ins-

pehtorit väittävä ettii 'hedelmät

ovat markkinoille laskettavassa

Kirj Dr John Dequer
Kuvaelma kirjotettu yksin sä

huoneessani auringon
laskulla

Antelope laakso sellaisena
kuin se näkyy vastasyntyneeseen
Llanon kylään hyvin ansaitsisi
nimen: Unelmien laakso Se

uhkuu salaperäisyyttä
Sen koskemattomat puolittain

notkot ovat verhottuna
pehmeään purpuraan jonka yllä
vuorten huiput kohoavat kuvas-

tuen tummina taivaanlakca vas-

taan Näky saa katsojan miltei

pyhiin mietteisiin
Ilta jolloin nämä rivit kirjoitin

oli juuri sellainen ilta ylevä 'rau-

hallisessa majesteetissaan Se

toi 'mieleen ijäisyysaatelmia
Ijäisyys — 'Mitä on se?
Olin juuri lukenut kertomuk-

sen verisestä taistelusta Tun- -
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TTän oli 14 vuotias 'Hän istui
avoin kirja sylissään ja itki kat-

kerasti kun äitinsä tuli huonee-

seen
— "Mitä on tapahtunut 'Vera?

Mitä sinä itket? Sano lapsi Ju-

malan tähden sano"
— "Kuinka ne kiduttavat heitä

äiti! Kuinka ne kiduttavat"
nyyhki tyttö "Parhaimmat

sielut pantiin vankilaan

kidutettavaksi Oh äiti Kun

minä kasvan isoksi niin uhraan
koko elämäni vapauden asialle"
— "Mitä sinä puhut lapsi?"

Äiti on kalpea ja rapisi "Kuka
antoi sinulle nuo kirjat? Pikku

tyttäreni tiedätkö mitä sinulla

tapahtuu? Ne panevat sinut
vankilaan ne lähettävät sinut

Siperiaan !"

— "Minä tulen olemaan yksi
monista äiti" vastasi tyttö

Kolme vuotta on kulunut Hän

oli vankilassa Oli yö ja 'pientä

vankikoppia valaisi väpättävä
pieni lampun liekki
Kuinka synkkä oli hänen kop-pin- sa

Kiviseinästä uhkui kan-

gistavaa kylmyyttä Hän voi kä-

vellä ainoastaan viisi askelta edes

ja takaisin niin pieni oli hänen

koppinsa Korkealla seinässä oli

pieni ristikkoikkuna Monta ker-

maa hän kiipesi ikkunalle painoi
kasvonsa ristikkoa vastaan i ol-

ioin hän voi nähdä ainoastaan

pienen täplän taivaanlakei ja
kaksi tai kolme tähteä Ja kai-

hoavin silmin hän katseli tuota
tummaa sinitäplää Siellä oli

vapaus !

Vankilan muurin takana oli jo
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