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KIRJ HELMI MATTSON

PUNANEN OMENA

Kirj A Reisin
Suomentanut Kylän heittiö

Paikka jossa silloin työskente-li- h

t
oli yksi monista pikku kau-

poista New Yorkin alakaupun-gill- a

Se oli yksi niistä missä

TULEVAISUUS JA
NUORISO

Kirj Theodore Debs

Vapaasti suomennettu

Nuorten raikasta elinvoimaa

innokasta toimintaa ja tulista in-

nostusta tarvitaan sosialismin lo-

pulliseen päämäärään j)vrkiessä
Vanhat ja nekin jotka eivät

ole vielä sivuuttaneet keski-ikä- ä

ovat usein jo niin väsyneitä tai
eivät omaa kylliksi henkeä ja

ollakseen kyllin vaikutta-

via ja voimakakita tekijöitä liik-

keessämme

Nuoriso on aina avomielinen
vastaanottava valmis kuuntele
maan ja harkitsemaan Nuoriso ei

ole niin vakiintunut tavoissaan ja
luutunut henkisessä toiminnas-

saan kuten ovat ijän ja raskaan
elämän taakan painostamat tove-

rit Nuorisoa voi lähestyä uusilla

(Jatkoa viime h:roon)

"Niin ovat" sanoi Signe ruve- -
maksetaan mita huonointa paiK
i _ a l„tös 1„1_ ten höystämään Puhetta —

lo seitsemästä aamulla kello 'kah- - "Ei sita tiedetty ennen kaikista

teentoisia yöllä jos nimittäin niinkuin nyt Ovat he oppinsakin

jaksaa niin kauan seistä ja osot- - keksineet! Riitti se ennen kirk-ta- a

kohteliaisuuksia kaikenlaisille ko ja pappi Jokainen teki tyon-ostajil- le

joista useat eivät halua- - sä ja eli rauhassa Nyt eivät enää

kaan ostaa mitään vaan haluavat mioret usko Jumalaan eikä

katsella _ pin saarnoihin Pitävät kaikkea

Tämä ei kuitenkaan ollut ainoa pilkkanaan Maallisesta koreu-sy- y

meidän tyttöjen tvytymättö- - desta vain huolehtivat'- -

mvyteen Oloamme vaikeutti vie-- "Nyt taas kuuluvat penista-lämuu- n

lisäksi se että muutainat neen uuden seuran Ei se mikaan

meistä olivat isännistön erikoisen uskonseura ole sen kuulin Joku

silmälläpidon alaisena joka hetki akutaattori työmies-saarnaaj- a

Tos mitä sattui tapahtumaan o- - eli miksi- sosialismiksi ne sita

iimme me siitä aina ensiksi saa- - miestä sanoivat joka mitä seuro-mass- a

svyn niskoillemme Meitä ja kulkee perustamassa'' "Ilmi

muutamia pidettiin niin tarkasti oli sitä kylällä kuullut Tuli niin

silmällä siksi että olimme joskus pinnoissaan kotiin että pelkäsin

uskaltaneet keskenämme puhua tytön menettäneen järkensä

järjestymisestä Isännät tiesivät "Oho!" ajattelin "et sinne toista

että jotkut meistä vieläkin hau- - kertaa mene mokomaa kuule-toiv- at

sellaisia ajatuksia ja että maan kun heti noin hourupääksi

union organiseeraaja jolloinkin siellä käy Mutta pitäkööt heille

vielä nytkin koetti saada tilai- - kuria joka voi Ei hän enää

agiteerata meille jok"a he- - toiia uskalla niistä alinomaa pu-t- i

jyrkästi kiellettiin isäntien ta- - hua kun sellaisen ripityksen sai

holta vaan tässä taas kuulin Tiihalan

Suurin osa meistä tytöistä oli piika Idan sanovan että Ilmi on

(o menettänvt kaiken toivon olo-- ollut joukossa niinkuin muutkin

jen parannuksista Olimme niin nuoret Ja estäppä sitten kun on

uupuneita ja rasittuneita pitkistä isä puolella niinkuin tuo meidän

työpäivistä ja orjuuttavasta koh- - Hemmo "

telusta Voima ja taistelukunto "Niinkö on" ehätti naapurin
olivat meille tuntemattomia ja muori "Moneen vanhaan se on

vieläpä usko että voisimme kos- - jo sama hulluus tarttunut Se

paremmille oloille päästä kutaattori oli puhunut köyhien

oli meistä tykkänään kuollut O-- maanomistuksesta OH kehoitta'

limme suorastaan orjia joista pu- - nut köyhiä yhtymään ettei

viimeiset voiman jätteet kaat saisi yksin puoliaan pide-nii- n

tarkoin että hädintuskin jäi tyksi
henki jälelle Ne talollisetkin ovat kuulem- -

Tätä toivotonta oloa kesti vuo- - ma paljon häätäneet torpparei-

sta Olisin niin mielelläni jättänyt taan- - vaikka ei ole ollut mitään

paikkani vaan tiesin kuinka vai- - svytä Vaikka ovat verotkin

kcaa on saada uutta paikkaa e- - säntilleen saaneet Kun et vain

tenkin tytön jolla on kokemusta ole ollut kirjoja
"

puotipalvelijana ainoastaan yh- - "Kirjoja!" Signe muori ham-dell- ä

alalla ia silläkin vain eri- - nrästyi "Sitako se Hemmokin on

koisalalla Työskentelin nähkääs aliomaa hokenut että kun et

kudottujen vaatteiden osastolla ia sannut tehdä aikoinaan laillista

tiesin että sillä alalla olisi vaikea kirjallista kontrahtia Suupuheil-saad- a

kunnon paikkaa harvoissa la on vain sopinut vanhan Pulla-

puodeissa 'an isännän kanssa Pelkaa nyt

lierra yksin tietää kuinka kau- - että nuori isäntä talon ohjakset

an tämä orjamainen elämä olisi saatuaan voi joko häätää tai

jatkua ellei jotakin eri- - nakin korottaa veroja Olen sa-

koista olisi tapahtunut joka an- - nonut että ole hupsimatta
toi meille voinUa vaatia työpäi- - Ei ne meitä Mutta jos on

vän lyhennystä vähän parempaa sittenkin jutussa peraa Hemmo

palkkaa ia muita ihmisoikeuksia siiä miettii ja miettii

jotka voitimme samalla kun oike- - Naapurin muori oh samaa

tulen tuntomme ia ihmisarvon mieltä

tunteemme alkoi elpvä "Ei siitä nuoresta v a es ta ole

taikaa Toista on halans :
Puotiimme oli juuri otettu

vanha vaan Eiko oli aras
iuoksutvtöksi vielä aivan lapsen
iiässä oleva kokematon tyttönen

melakin ynttaa teh da kgalkaa kaitppaa jos se kaviM
joka ei näyttänyt jaksavan '"

_ix na liira -

Mä tiedän ett' aika on keväinen
kuu kukkivl pensas ja puu
Vaan syksy tullessaan vihurit tuo

ja kukkaset kuoleutuu

Mä tiedän ett' poskeni punaan saa

veren nuoruuden hehkuessann
Elon syksy poskeni tuulillaan

pian iäksi kalventaa

Nyt nauruni Iloiten helkkyen soi

sydäntuntelta kertoellen
Elon syksyn varjot mua oottaa voi

kun olen orja siks( tiedän sen
f

Elon synkän syksyn lapsosta
el kukaan lempiä voi --

sillä syksyn lapsella syönimesaään
vaan synkkyys karkeloi

Helmi Lilja

peluseuraa Nämä Tiihalan t

tyttäref sen ovat hom-

manneet Ja sitte on nyt se yksi
seura "mutta kehtaako tuosta

puhuakaan se sosialismin ko-

kous siellä tuvalla tai miksi

"Torpaksi" ne sitä kokoushuonet-

taan sanovat Sinne ne ovat kaik-

ki nuoren kansan villinneet JV
miks'ei kun siellä alinomaa rie-

muitaan ja tanssitaan Semmoi-
siin paikkoihin se pahahenki nuo-

ret helposti vetää Me vanhat
totiset uskonsankarit riennämme
sinne Mäkelään Siellä taas ve'i
Rantala puhuti autuaaksi teke-

västä uskosta'' -

"Hän ei kyllä saarnaa paljasta
evankeliumia vaan hänen sanan

lyö kuin salama ja ukkosen

jyrinä syntisten sieluun"
"On se pyhää hommaa se

asiakin mutta
kun se on alkanut sieltä Tiihalan
nuorten neitien touhusta ei sinne
näin kövhä ia oppimaton ihminen
kehtaa joukkoon mennä Sinne

kuuluvat vain pitäjän ylhäiset1!
Siellä näprätään koreuksia joitt

~

sitten myyvät ja "

"Ja kääntävät pakanoita" jat-

koi Tlmi kun kuunteli aikaiisi

naapurin muorin juttuja „
--"Kai veUiRantaiaMn lähetetä

joskus pakanamaalle tekemään
mustista veljistä hihhuleja Se

vasta olisi somaa nähdä kun villi

ihminen riemuun ratkeaa
"Voi sinuakin synnin pytty

tvttö parka ! Teet pilkkaa kris-

tillisistä asioista" ärähti muori

Jatkoi sitten äkeissään tuule-
matta Ilmin vastaväitetä :

"Näkee sen miksi ne nuoret
tulevat kun sitä villioppia alati
saarnataan Julkeavat jo vanhem-

pien ihmisten suun tukkia Siellä '
sosialistien talolla 'alinomaa räy-

hää heidän apostolinsa On se

viran ottanut sekin Ojalan Toivo :

kun ei nyt enää muuta kun joka
ijta puoleen yöhön siellä maail-mat- a

'parantaa Semmosellako sit-

ten paraneisi tappaa papit ja hä- -

vittää kirkot! Ottaa rikkaiden o- - '

maisuuden ja sen köyhille jakaa
Syödä sitten niin kauan kun ta-

varaa riittää — laiskana Mika

sitten eteen tulisi? Jos ei olisi

herroja ei köyhä kansa miten-

kään eläisi - '
Kuka sitten työtä köyhille an-

taisi? Nälkään kuoltaisi
Mutta mitä ne nuoret ymmär-

tävät! Kuuntelevat" vain koreaa

puhetta Viimeisiä maailman ai-

koja nyt eletään Ei nyt enää py- - x

liitetä avioliittoa kuten ennen

vaan sitä vapaatarakkatitta vain"
"Antakaa toki suunvuoro" kii-

vastui Ilmi kun ci saanut ään-

tään kuulumaan muorin kimakan
äänen joukosta

(Jatk)

NAISET HUOMl

Teen lisälettejä kampauksistanne
kolituliinnoilla sekä korjaan ja vär-

jään vanhoia lisälettejä HELMI

NELSON ROOM 301 TYÖMIES

BLDG SUPERIOR WIS Postiosotfl

Box 553 Hiuksia voi lähettää myös

kin postin kautta maksettavaksi

aatteilla mutta heihin on vedot-

tava oikeassa hengessä saadak-

seen heistä kuulijoita Oikein esi-

tettynä on sosialismin sanoma

nuorisolle vastustamatonta Se on

nuoruutta joka vetoaa nuoruu-

teen
Sosialistinen liike oh vielä nuo-

ri Se on vielä pienokainen joskin
suuri ja voimakas pienokainen
Se on nykyisyyden taistelujen
lapsi Se on tietämättömyyden
orjuuden ja entisajan pimityksen
leppymäftömin vihollinen Se on
vielä raikas elämänsä aamukas-

teesta ja kimaltelee auringonva-
lossa tietoisena voimastaan ja
mahdistaan Sen henki on herää-

vän työväenluokanhenkeä ja sen
sielu on kaikkialla vallitsevan yh-

teiskunnan uudelleen luomisen

palavaa hehkua Sen tehtävä on

sovittaa kaikkien aikojen vääryy--d- et

ja vapauttaa kaikki kansat
kaikista orjuuden muodoista Sen

taisteluaseet ovat kasvatus ja jär-

jestyminen joiden kautta ja
se kerran hallitsee mail-ma- a

-

Kaikkien maiden sosialistisella
nuoriiolnkkeellä on oma suuri

tvövainionsa joka on niin hou-

kutteleva niin täynnä lupauksia
että täytyy ihmetellä' kuinka yk- -

sikään nuori mies tai- - nainen —

olkoon hän missä asemassa ta-

hansa — voi voittaa kiusauksen

yhtyä siilien innostavaan ja val-

tavaan tehtävään jonka sosia-

lismin työvainio tarjoo
Nuorten luonto on juuri sellai-

nen jolle soveltuu sosialismin

kiillotustyö Nuoret ovat laaja-
katseisia ia vaikka he eivät omaa-

kaan meidän henkeämme kasvaa

se heihin pian sosialistisessa ym-

päristössä Jä mikä juuri on niin

tärkeää on se nuorten ihmeelli-

nen voima iota sanotaan innos
tukseksi ja jota ilman ei mikään
suuri asia tule kruunatuksi voi-

ton seppelillä
Tämän päivän nuoriso joutuu

lähitulevina vuosina mitä vaka-

vimpien 'yhteiskunnallisten tapah
tumain näyttämölle Nuortemme

tämänpäiväinen kasvatus ja ko-

kemukset asettavat heidät johta-
ville ja hyödyllisille osille yhteis-
kuntaelämän uudelleen järjeste-

lyssä Tämän päivän nuorilla on

huomenna käsissään kansojen tu

levaisuus Se miten he vaikutta-

vat tuohon tulevaisuuteen riiii

puu heidän sopivaisuudestaan ja
kyvyistään vastata tulevaisuuden
vaatimuksiin ia antautuessaan
sen tuomiin velvollisuuksiin

Sosialistinen liike — kaikkien
maiden työläisten liika — on tu-

levaisuuden Irike Tässä liikkees-

sä löytää tämän päivän nuoriso
elämänsä parhaan yhteiskunnalli-
sen poliittisen moraalisen ja in

tellektuaalisen toimintatilaisuu-de- n

Työväenluokan nuorten' jou- -

ottamaan vastaan tata orjana-
- „

arw)
mää Saimme häntä usein lohdu-

tella ja neuvoa töissään että hän

niisi säästvnvt isännistön rääk-

käyksiltä Kun hän oli vielä mel- -

Ilmi tuli kertomaan että ky-

lään oli tullut taas uusi puhuja

kaupungista
"Menetkö tiehesi tyttö" ki-

vahti Signe muori "Tässä ei nyt
enää muusta puhuta kun niistä

kosta tulee sosialistinen liike o- - akutaattoreista Olenhan jo mo- -

dottamaan tulevaisuuden kirjaili- - net kerrat sanonut etta nnssa ko- -

joita taiteilijoita ja puhujia Se kouksissa ei tarvitse kulkea

tulee heidät kerran kutsuinaan Se oli yllykettä naapurin akai- -

korkeisiin asemiin joissa lie voi- - le "On niitä seuroja sen mina

vat kehittää kykyjään ja taipu- - sanon Mäkelassa on nyt laesta- -

muksiaan siinä jalossa työssä diolaisten uskonseura Stella pitaa

joka tulee tekemään heidän ni- - hengellisiä puheita veli 'Kantala

mensä ikuisesti rakkaaksi koko ja veli Savolainen Tuhalassa

ihmiskunnalle pidetään pakanalahetyksen om- -


