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"Työn Orjan" kirjottaja James Oneal tässä uudessa teoksessaan luo tar-

kan kuvauksen Amerikan poliittiseen elämään Yhdysvaltain tasavallan syn-

nystä lähtien Eri puolueitten syntyjen syytä niitten puolueohjelmia me-

nettelytapoja ym tutkitaan Senkautta Amerikan historia avautuu meille

uudessa valossa Pääsemme käsittämään nykyisten ja entisten jo kuolleit-

ten puolueitten historiallista tehtävää ja mikä osa niillä on ollut Amerikan

luomisessa siksi mitä se nykyään on

Kirjassa" läpikävdään maan koko poliittinen historia siten että jokainen

uusi presidentinvaali alkaa uiuhm luvun Puolueitten ohjelmat Juhistaan
kokonaisuudessaan silloin kun niissä on jotakin mielenkiintoista ja vähem-

män tärkeät osittain

"Yhdysvaltain poliittiset puolueet" on kirja joka välttämättömästi pi-

tää joutua jokaisen luettavaksi ei ainoastaan puhujien asiamiestemme

mutta jokaisen työläisen Vaikka kirja käsittelee poliit-

tista historiaa niin siitä huolimatta se on sisällöltään miellyttävä ja kirjo-tett- u

sellaisella tavalla että se vie lukijan mukaansa

Asiamiehet rientäkää tarmolla levittämään tätä kirjaa Siten teette sa-

malla tärkeätä agitatsioonityötäkin Asianiiehille tavallnen asiamiespalkkio

Kirjai hinta on kovissa kansissa $125 Sivuja noin kaksi-sata- a
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Silloin ikäänkuin salaman is-

kusta leimahti taasen kaikki hä-

nen kuvittelunsa hajalle ja pet-

tymyksen muisto astui uudelleen
ilmielävänä hänen eteensä tällä
kertaa satakertaisesti katkeruu-

della ja epätoivolla höystettynä
Hän oli jo pitemmän aikaa tun-

tenut omituista uupumusta sie-

lussaan oli luullut sen sielullis-

ten kärsimystensä aiheuttamaksi
eikä perustanut siitä sen enem-

pää Mutta uupumus yltyi ja
siihen liittyi vielä jotain muuta-

kin Hänen baskialaisviattomuu-tens- a

ei aikaisemmin sitä ollut

tajunnut Nyt hän sen lopulta-
kin tajusi Hänestä piti ennen

pitkää tulla äiti Äiti isättömäl-

le lapselle! Hän baskilaistyttö
sellaisessa asemassa johon yksi-

kään baskilaistyttö ei vielä mil-

loinkaan ollut joutunut
Häntä pöyristytti tuo ajatus

Ta puolittain tiedottomana lähti
hän palveluspaikastaanTällä ker
taa epätoivoisena taivaltamaan
samaa tietä takaisin sinne mistä
hän vähän toista vuotta sitten
oli niin toivorikkaana lähtenyt
Mitä lähemmäksi kotia hän

saapui sitä vaikeammaksi kävi
hänen olonsa Mitähän jos hyl-

kivät hänet 'siellä kun lapsella
ei ole laillista isää tiedossa? Ei-

köhän olisi sittenkin viisainta

jäädä jonnekkin tänne maaseu-

dulle Kataloniaan ja synnyttää
lapsi täällä ja sitten vasta lähteä
siskon luo? Saattaisihan lapsi

syntyä kuolleena Ja jos se ji'si
elämään Entäs sitten! Voisi-

han sitä ?

Näiden ristiriitaisten ajatusten
valtaamana saapui Juanita- eräänä
iltana hedelmäviljelmän luo jos-

sa hän edellisenä kesänä oli päi-

väläisenä työskennellyt Vilje-

lyksellä kaivattiin nytkin työvoi-
maa ja Juanita jäi työhön jättä-
en kaikki hänen tulevaisuutensa

yhteydessä olevat ajatukset hau-

tumaan ja odottamaan ratkaisua
ajalta joka kaikki 'vaikeat kysy-

mykset ratkaisee

Aika ratkaisikin Juanitan elä-

män pulman mutta tavalla jota
hän ei olisi milloinkaan toivonut
Eräänä iltana kun hän päivä-

työnsä päätyttyä saapui työläis-
ten yhteiseen asuntoon alkoi

häntä niin sanomattomasti vaiva-

ta Hän nousi ylös Lähti ulos

viljelykselle jäleen Siellä tuu-

hean appelsiinipuun oksien pei-

tossa antoi hän elämän esikoisel-

leen tuolle murheiden tulokkaal-
le jonka odoteltu saapuminen oli

jo hänen sielunsa helvetiksi
muuttanut

Ja täällä yksinäisyydessä
kärsien ja kotiseutunsa

asukkaiden ankaraa tuomiota
mielessään kuVitellcn syntyi hä-

nen mielessään ajatus jonka hir- -

veyttä hän ei sillä hekellä käsit-

tänyt Äkkinäinen päähänpisto
vain jonka mahtavaa käskyä ei

hän voinut välttää Oli kuin
kaukaa hänen syntymäseutunsa
vuorilta tuleva tuuli olisi hänen
korviinsa kuiskuttanut: tapa se!

Ja hän totteli ja tappoi sen —

Lapsen jonka hän vastikään oli

synnyttänyt
Hänen- - tekonsa tuli päivänva-

loon ja hänet vangittiin
Hedelmäviljelyksien omistaja

joka hänet ilmiantoi kertoi hä-

nen tulleen Parcelonasta

joka vangitsi hä-

net laittoi hänet kahden sotamie-

hen saattamana läheisimmälle
rautatieasemalle Siellä astui
Juanita saattajainsa seuraamana

puisella penkillä varustettuun
ralitivauiuuin Juanita istuutui

penkille saattajat asettuivat hä-

nen taaksensa seisomaan ja juna
lähti liikkeelle täristen ja rys-kie-

n

Miten erilainen o1:lann tämä

Nimi

Osote

— S
Nuori cordovalainen osottautuiVuoriston kaunotar mahdollisista onnettomuuksista

jotka rakastajaa olisivat saatta-

neet kohdata Ne saattoivat hä-

net levottomaksi ja niin kului
kolmas ja neljäs tunti hermostut
tavassa jännityksessä kunnes ete
Iän aamu aikoi valjeta ja Juanita

epätoivoisen varmana laahusti

kotiinsa pää täynnä sekavia aja-

tuksia joista yksi ajatus oli tie-

toisuudeksi muuttunut — Hän
ci enääu tulekkaan minun luok-

seni olkoon syy sitten mikä ta-

hansa:
Pettymyksen ja katkera hyl-

jätyksi joutuneen tunne joka
saattaa jokaisen ihmi-

sen masennuksiin ei kestänyt
Juanitan sielussa kauan Hän
kokosi kaiken uhmansa mikä sie-

lunsa syvyyksissä oli saatavissa
löi leikkiä vieraiden kanssa kah-

ta veikeemmin ja toisten Hau-

raissa hänen sattuneille kompa-sanoillee- n

kadotti hän aina vä-

hän kerrallaan sitä sielunsa ikä-

vää painolastia jota corclovalai-se- n

uskottomuus oli sinne ke-

rännyt
Xiin kului muutamia kuukau-

sia Juanitan sielussa alkoi pet-

tymyksen tunne jo vähitellen
hälvetä Hän saattoi jo nukkua
levollisesti muutaman yön ja al-

koi mielessään kuvitella matkaa
kotiseudulleen jonkun ajan ku-

luttua jolloin hänellä saattoi ol-

la pienempi määrä rahoja sääs-

tössään itseään ja pikku siskoaan
varten

käytännölliseksi rakastajaksi
Kerran tytön suosion voitettu-

aan ylläpiti hän säännöllistä seu-

rustelua julkisesti osteli leluja

ja rakenteli Juanitan suosiolli-

sella luvalla ilmalinnoja joiden
perustan onttoudesta hän oli tie-

toinen Juanita baskilaistytön
arimpia tunteita visusti varjel-
lessaan oli jäänyt hieman vajo-puolek-

yhdessä asiassa Se oli

ihmistuntemus — suurkaupungin
eläjälle välttämättömän tärkeä

— jota vuoristossa ei

milloinkaan tarvinnut syystä
kun siellä ei pettureita ollut-

kaan
Niin tapahtui että Juanita ai-

kansa taivaan etiikani mioissa

tapasi itsensä erää-

nä iltana syöstynä manalan sy-

vimpään sokkeloon jossa kaikki

epätoivon synnyttämät kärsimyk-
set yhtäkkiä pyyhkäisivät pois
hänen iloiset unelmansa
Cordovalainen oli hänet hyl-

jännyt
Ensin Juanitan oli vaikea us-

koa omaa havaintoaan Oli sa-

teinen jälkikesän ilta ja Juanita
odotteli ravintolan läheisessä

puistikossa päivän työn päätyt-

tyä rakastajaansa joka tapansa
mukaan oli luvannut saapua puis-

toon aikaisemmin sovitulla ajal-

la Itän odotteli tunnin odotteli
kaksi Yö alkoi kylmetä ja hän-

tä alkoi puistattaa Päällänsä
tunkeutui kaikenlaisia ajatuksia

(Jatkoa)

Mutia kohtalo oli määrännyt
toisin Niiden konttoripalveli-jai-

n

joukossa jotka iltasin Jua-nita- n

ympäri liehakoivat oh eräs

nuori ja komea cordovalainen

maakuntansa edustaja kaikessa

loistossaan Pää pystyssä ryh-

dikkäästi kulki hän tarjoilijatta-
ren sivuitse luomatta häneen en-

si aikoina 'katsettakaan Ja kun

toverinsa leikillisesti vcistellen

tytön ympäri liehakoivat istui

cordovalainen enimmäkseen vai-

ti' arvokkaasti mietiskellen Ly-

hyt silmävs tarjoilijatyttöön oli

kaikki mikä häneltä riitti iptta
tuossa silmäyksessä oli sähköä

ja tulta etelän lumoavaa liekkiä

joka syttyi ei ainoastaan lätnmit-tääksee- n

vaan yhdellä tiellä polt-taakse-

Noiden katseitten or-

jaksi joutui baskilaistyttö ennen

pitkää tietämättään ja kun cor-

dovalainen eräänä sunnuntaipäi-
vänä saapui yksin ravintolaan ja
alkoi tarinoida vakavasti ei leik-

kiä lyöden kauniin Juanhan
kanssa oli tämä kuin taivaasta
nakattu Ensin epäröi hän seu-

raavassa silmänräpäyksessä ra-

kastui hän ja kolmannella het-3vel-

oli hän taivaassa jonne
nuolet joutuvat kerran elämäs-

sään — hurmaantuessaan rak-

kauden sireenilaulusta ensi


