
SIVU XOLME

Muistiin kirjotettu
Löytyy muitakin asioita jotka ovat

elämisen arvoisia"

"Kyllä teille mutta minulle on rak-

kaus kaikki!"

"Nyt teidän täytyy lähteä rakas

lapsi"
Nuorempi nainen nousi

"On ollut suuri lohdutus saada pu-

hella kanssanne Luulen että oli-

sin surmannut itseni jollen olisi tul-

lut tänne Te autatte minua ihmeel-

lisesti Olen aina oleva teille siitä

kiitollinen"

Vanhempi nainen tarttui hänen kä

olomme nyt Florensissä Jospa tie-

täisitte kuinka ihanalta elämä nyt
minusta tuntuu! Tiedän nyt että tuo

vanha tunne oli vain nuoren tytön

turhanpäiväinen haave Mieheni on

ensimäinen mies jota olen koskaan

todellisesti rakastanut Hän rakastaa
minua ja ymmärtää minua paremmin
kuin kukaan muu koskaan olisi voi-

nut tehdä Olen kiitollinen että tulin

herätetyksi unelmassani Jumalalla

oli suurempi onni minun varalleni En

vihaa enää tuota toista naista ra-

kastan kaikkia ihmisiä Kuinka voit-

te rakas ystävä? Tulemme tervehti-

mään teitä heti kun olomme saapu-

neet kotimaahan Ajattelen teitä ai-

na onnellisena työssänne ja voides-sann- e

olla muille avuksi Nyt el mi-

nusta enää ole kauheata olla nainen

nyt se on minusta suloisaa

Toivon tehlän nauttivan ihanasta
keväästä

Teidän alati kiitollinen ja harras'
E— 'V:

Nainen luki kirjeen sitten nousi

hän ja meni takkavalkean luo Hän

ei lukenut sitä uudelleen vaan seisoi

pitäen sitä kädessään ja tuijottaen

tuleen huulet lujasti yhteenpuristet-tuin- a

Sitten repi hän kirjeen hi-

taasti pieniksi palasiksi ja katseli

kuinka ne yksi toisensa jälkeen hä-

visivät tuleen Senjälkeen meni hän

takaisin kirjotnspöytänsä luo ja alkoi

kirjottua huulet yhä lujasti kiinnlpu-ristettuin- a

Hetken kuluttua laski

hiin käsivartensa paperille ja nojasi

päänsä käsivarteen aivankuin nukku-aksee- n

Palvelustyttö koputti ovelle poi-

ka odotti "Pyytäkää häntä odotta-

maan vielä kymmenen minuuttia"

Hän tarttui kynään — "Australial-

aisten BlirtomaiUcn Buojolustulleja

puoltava politiikka on helposti ym-

märrettävä hiin mietti hiukan

— "kun ajatellaan että — että" ja
niin kirjoitti hän artikkelin valmiiksi

Minulla oli tänä päivänä tilaisuus
mennä katsomaan sotamiesten leiriä
Suuntasimme auton Presidioon jossa
en ble ennen käynyt Kesti ajaa
aika vauhtia enemmän kuin tunnin
Siellä oli jos jotakin Ensimäiseksi

ajettiin ulkopuoli mutta emme näh-

neet kaikkia vehkeitä mitä heillä
siellä oli joten pysimme ajajan kään-

tämään auton leirin sisälle
Sivuutimme luullakseni noin pari-

kymmentä erittäin kaunista asuinra-

kennusta jotka tuttavani kertoi ol-

leen sotakapteenion asuinrakennuk-
sia Paikka niin kaunis kuin paratii-
si hyvänhajuiset kukat ja kaunis
vihreä kenttä ylfympäri sementti-käytävinee- n

ja sanalla sanoen kaik-

ki mukavuudet ulkoa katsoen

Ilmotuslappunen oi! tien vieressä:
antakaa koneen mennä hiljaa eikä
Raa seisahtua pitää aina vaan mennä

Ajattelimme että mennään sitten

yhtämittaa aina puistoon asti Ajaja
antoi koneen juosta hiljalleen
Yhfäkkiä sotamies katkasi meiltä

tien pyssy kädessä sanoen: kääntä-
kää takaisin Sydämeni rupesi

niin että en saanut sanaa-

kaan suustani Tuttavani sanoi: hy-

vä jumala tulemmeko nyt vangituik-
si tuosas tuokiossa? Eikä mitä So-

tamies hyvin mallikelpoisesti kään-

tyi yhpäri ja pisti pyssyn olalleen sa-

noen: Ei kukaan pääse tänä päivänä
tästä yli

Mitäs muuta kuin kääntää takaisin
Iiähdimme tulemaan merenrantaa
pitkin takaisin missä sotapojat leikki-

vät palloa Näimme nuoria tyttöjä
jotka olivat ehkä tulleet tapaamaan
tuttaviaan Joillakin oli jonkinlainen
käärö kainalossaan ja arvelin niitten
olleen herkkuruokia sillä San Fran-

ciscosta on monta poikaa siellä ja
kyllä ne sotapoikain herkut tiede-

tään hyvin Voivat vanhemmat muis-

taa poikiaan "dinerhailillakin" Ajat-

telin että San Franciscossa ei olisi

yhtään köyhää perhettä jos se raha
annettaisiin köyhäin ylläpitoon mitä
siellä täytyy panna jokapäiväiseen

sotaTaitoksesa Näin siellä
äärettömän suuria tykkejä jotka oli-

vat kunnossa ampumista varten Mie-

hiä hevosia ja niitä asuinrakennuk-
sia niitä oli lukemattoman suuri ala
Näin siellä nuoria poikia taisivat

olla toisistaan noin 50 askelta kum-

mallakin punainen lippu kädessään

joitten kanssa yrittivät puhua toisil-

leen Ensin nähtyäni punaisen lipun
aioin sanoa tuttavalleni että katsos
kuu täällä on sosialistejakin mutta

hän ehti ennen "minua ja sanoi: Ne

puhuvat toisilleen

Siellä oli niin paljon katsomista et-

tä ottaisi monta päivää ennenkuin
olisi kaikki nähnyt ja sellaiset paikat
kun on sotalaitokset eivät minua ol-

lenkaan innostuta
Lopuksi toivon että ei tämä mei-

dän rakas Toveritar vaan nyt kuolisi

sillä aikaa kun Selma-tät- i on sairaa-

lassa: mikä surullinen asia onkin

että hänen täytyy jättää toimensa

ja mennä ostamaan itselleen terve-

yttä Minä puolestani toivon onnea

hänelle ja pikaista parantumista jäl-

leen entiseen terveyteen Minä puo-

lestani koetan joskus töhertää pie-

niä kertomuksia avuksi sillä aikaa

kuu Selma-tät- i on poissa Parhaat
tervehdykseni hänelle — jos nämä

vielä tapaa

ANNA ARO

"Istukaa — Kyllä se on totta"

Hän ojensi kätensä toista kohden

"Oi se on kauheata enkä minä tien-

nyt siitä mitään! Sanoitteko te jos-

kus jotain minusta hänelle?" Hän

tarttui hänen käteensä

"Minä en nähnyt häntä enää kertaa-

kaan sen päivän jälkeen kun te olitte

täällä — niin että minä en voinut

sanoa hänelle mitääu — mutta minä

tein minkä voin"

Hän seisoi ja tuijotti tuleen

"Sanotaan että hänen morsiamen-

sa on aivan lapsi kahdeksantoistavuo-

tias vain ja että hän olisi tavannut

tämän vain kolme kertaa ennen n

Luuletteko sen olevan

totta?"

"Kyllä se on totta"
"Mutta voikohan hän rakastaa hän-

tä Sanotaan että hän olisi ottanut

hänet vain arvon ja rahojen puole-

sta"

Toinen nainen kääntyi kiivaasti

ympäri

"Mitä oikeutta teillä on puhua näin

Ainoastaan minä tunnen hänet Mitä

olisi hänen tavinnut välittää arvosta

ja varallisuudesta hänen joka on

suurempi kaikkia muita? Ehkä hän

on pettynyt vanhempain naisten Biih-tee- n

ja tuntenut tarvetta saada loh-

dutusta morsiamensa raittiista nuo-

ruudesta Tämä on nainen niin nuo-

ri ja kaunis että kuka mies hyvänsä

olisi voinut rakastua häneen ja hänen

sukunsa on kuulu henkevyydestään

Miehensä kasvattamana tulee hänestä

ehkä parempi vaimo kuin kenestä-

kään muusta naisesta olisi voinut

tulla"

"Oi mutta minä en voi kestää tätä
— minä en voi kestää tätä Kun

hänen vaimoaan tuntuu mi-

nusta kun kuolisin Oi te joka olet-

te hänen ystävänsä — ette voi tätä

ymmärtää"

Vanhempi puhui hiljaa ja nopeasti:

"Ettekö tunne vähäistäkään hellyyttä

häntä kohtaan ajatellessanne että

hänestä on tuleva hänen vaimonsa ja
hänen lastensa äiti? Minä tahtoisin

kietoa käteni' hänen ympärilleen ja

suudella häntä jos hän vain sallisi

minun niin tehdä? — Hän on niin

kaunis sanotaan"

"Minä en sietäisi nähdä häntä se

tappaisi minut Ja he ovat niin on-

nellisia tänään! Hän antaa hänelle

rakkautensa!"

Vanhempi nainen katsoi nuorem-

paan "Ettekö tahtoisi että hän on

onnellinen? Oletteko sitten koskaan

rakastanut häntä?'"

Nuorempi nainen kätki kasvot kä-

siinsä "Oi tämä on niin kauheata

kaikki on niin pimeää ympärilläni!

Onko minun jatkettava elämääni tällä

tavoin vuosi vuoden jälkeen tämä

kalvava tuska sydmessäni Oi jos-

pa saisin kuolla!'"

Vanhempi nainen seisoi tuleen kat-

sellen "On tapauksia elämässä jol-

loin kaikki pyörii aivoissamme em-

mekä näe muut pelastusta kuin kuo-

leman Mutta jos odotamme kyllik-

si kauan saapuu rauha vihdoinkin

monien pitkien vuosien jälkeen Eh-

kä emme saata sanoa että kaikki oli-

si ollut parhaaksi mutta me olemme

tyytyväisiä me mukaudumme siihen

jota ei voi muuttaa Taistelu on lop-

punut Se päivä voi tulla teillekin

ehkä ennemmin kuin luulette" Hän

puhui hitaasti ja vaikeudetta

"Ei se ei voi koskaan tulla minulle

Jos kerran olen rakastunut rakastan

alati Minä en voi unhottaa"

"Rakkaus ei ole ainoa elämässä

teensä

"Tahdon pyytää teiltä jotakin"
"Mitä sitten?"
"En voi sitä täydelleen teille selit-

tää Te ette voisi sitä ymmärtää
Mutta voi tapahtua jotain vielä kau-

heampaa elämässä kuin että mene-

tämme sen jota olemme rakastaneet
Jos olette uneksineet millaista elä-

män tulisi olla ja koetatte toteuttaa
unelmaanne epäonnistuen ja joku

jota olette tukahuttaneet sydämes-

sänne vuosien pitkään herää yliis

huutaen: "Pelatkoon kukin omaa pe-

liänsä kysymättä mitenkä naapurin

käypi Jokainen olkoon omasta puo-

lestaan Niin on peli pelattava!"
Ja te rupeatte epäilemään kaikkea

jonka eteen olette eläneet ja maa tun-

tuu luisuvan pois jalkainne alta — "

Hän vaikeni hetkeksi "Niin tuntuu

minusta nyt Tahdotteko luvata mi-

nulle että jos joku nainen joskus tu-

lee hakemaan apua luotanne te tah-

dotte sitä hänelle antaa ja koettua pi-

tää hänestä minun tähteni niin us-

kon minä se on auttava minua Luu-

len että silloin kykenen pysymään lu-

jana uskossani!"

"Oi tahdon tehdä kaikki mitä mi-

nulta pyydätte! Te olette niin hyvä

ja jalomielinen"
"Hyvä ja jalomielinen — jos tietäi-

sitte! Mutta menkää nyt rakas

lapsi"
En kai lino häirinnyt työtänne?
"Ette en ole työskennellyt viime

aikoina Hyvästi rakas lapsi"
Nuorempi nainen meni ja venhein-p- i

vaipui polvilleen tuolin eteen jolla
hän oli istunut ja itki kuten pieni

lapsi joka on saanut vitsaa eikä us-

kalla huutaa kovasti

III

Vuosi on kulunut oli jälleen aikai-

nen kevät

Nainen istui pöytiinsä Hiiressä ja

kirjotti hänen takanaan loimusi tak-

kavalkea iloisesti Hän kirjotti joh-

tavaa artikkelia niistä syistä jotka

olivat johtaneet vapaakauppaa suosi-

vaan eli suojelustulleja puoltavaan po-

litiikkaan eri maissa

Hän kirjotti nopeasti Hetken ku-

luttua tuli palvelija sisään ja pani

joukon kirjeitä pöydälle "Sanokaa

pojalle että tämä on oleva valmi3

neljännestunnin kuluttua" Hän jat-

koi kiihottamistaan Mutta sitten

pisti hänen silmäänsä erään kirjeen

päällekirjotus Hän laski kynän kä-

destään ja aukasi sen Sen sisältö

oli seuraava:

"Rakas ystävä!

Kirjotan teille koska tiedän että

teitä ilahuttaa kuulla suuresta onnes-

tani Muistatteko kuinka sanoitte

minulle silloin tuona päivänä takka-

valkean ääressä että minun pitäisi

odottaa niin olisin monien vuosien

kuluttua tuleva huomaamaan että

kaikki oli tullut parhaaksi Se heilu

on tullut aikasemmin kuin odotimme

Viime viikolla villittiin minut Roo-

massa parhaimpaan jaloimpaan
miesten joukossa Me

Surun ja kaipuun valtaamana
ilniotamme ettii kuolon kyl-

mä käsi vei mukanaan rak-

kaan poikamme

OIVA EOEIIEN

syntynyt Mullahissa Idaho
hiihlik' 6 p 1915 ja kuoli täällä

Sand roiniin sairaalassa
11 päivää jotakin

vaikeaa isällistä tautia nukkui

ijäiseen uuecn lokakuun 16 p

kello 8:15 illalla 2 vuoden 6

kk 10 päivän ikäisenä jonka
täten tiedoksi annamme ulom-

pana oleville sukulaisille ja to-

vereille

Emilia ja Henry Macki

Siskot ja veikko:

Aune Urho ja Orvokki

R F D No 1 Sand Point Idaho

OLIKO OIKEIN --

VAI VÄÄRIN?

(Jatkoa)

II

Kaksi kuukautta myöhemmin seisoi

vanhempi nainen jälleen takkavalke-

an ääressä Ovi avattiin kiivaasti ja

nuorempi nainen astui sisään

"Minun täytyi tulla — en voinut

odottaa Olette kai kuullut että hän

on mennyt tänään naimisiin Sano-

kaa luuletteko sen olevan totta? Oi

auttakaa minua!"
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