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KIRJ HELMI MATTSON

(Jatkoa viime u:roon)

Yhdestoista luku

"Mihinkä jäikään taas keskus-

telumme?" kysyi Arvid Löf-

berg- Tiihalan Väinön entinen
i

nnn asnvprii losa nyt lu'Fi 'i!! „inanaassvt nill11simeucRsi

KllllUiillC
Kuuma-'tot- häiritsee toisi- -

liaan ajatuksen juoksua"
Nimismies Löfberg on nynyi-

-

siu Tiihalan jokapäiväisenä vie-

raana ja isännän seuratoverina

"Viitsimmekö jatkaa sitä

johon sinulla on

eukoista taipumusta" vastasi

Väinö maisteri naurahtaen lä-

hi miten haluat Olen harras

esitelmän kuuntelija"
Kyselemättä enempää jatkoi

nimismies Löfberg:
"Jos on kysymys joukoista

niin huose on kansasta

maa etta vastakkaisten Kasuys

ien ja tahtojen navuchMc j seurustelua ei kiusan- -
a

jälellä muuta kuin tahdoton o- -

eikä muilla tur-kuk-

" ™
ja hlliton uonneonrte ta

Elettijn yain

syflamessa ymwiiiadii o - han ci tahtoisi kekenkaan kuule- -
Illskailiselle mielelleen ja hän au- -

valhaesta pikaihmisesta oikean _ Fn voinut sivnuttaa tä

pe- - tä hyljättyä olentoa ja koska ai- - hänelle avomielisesti elämänsä
Vano e ollut vela nun no- -

kani riitti istuin hanen vierel
vastoinkäymisistä jaruksissa etta olisi maininnut mi- - h:ine]ip mihella i:„i

olen yhtä avuton elämän moni-

mutkaisen taipaleen vaeltaja kuin

hänkin Puhelin hänelle sano-

en että elämässä on aina vaa

roja mutta on myöskin vaioa
ka synkillä hetkillä luo uutta

1

voi m aaf taistelussa ihmisoikeuk- -

sien olesta

H_n akkasi jtkemästä ja kään
nuoieelli Sekunnit tunttii- -

' '
vat pitkiltä ja minuutit iankaik-

d odottaessani puheeni
fpVpmää vaikutu til a Toivoni ei

ttanyt Hän ymmarsi mmla
H„n k) terävän siimävkSen mi- -

nutin josta selveni minulle pal-

jon hän ei ollut vielä auttama-

ton elämän pohjaliejuun vajon-
nut vaan hänen elämänsä oli

vasta hiljattain pirstoutunut
hän alkoi puhella —

Neljä kuukautta sitten oli hä-

nen isänsä kuollut sairastettuaan
-- „ „: „„ „„„ iluucillJllclu cimcia ± iän jvii jm

ajoi jok„ rikas hurjastelija
t „ hä :Utinsä yli surnla

-- i
ten nanet pamane ja pysaiuy-

-

nlättä edes korjaamaa„ ruumista

]tä siUoin hän 0h aa

nyt yksin raailmaan Kotipaha
sesla hänet oli ajettu armotta
ulos ja kaikki jälellä oleva Vähä-

nen omaisuus oli viety maksa-

mattomasta vuokrasta Hän oli

joutunut kadulle jossa hän kä- -

vdi edes takasin iiman päämää
raa tovereita naneiia ei omit
ketään joille olisi voinut huo-

liansa kertoa eikä hänellä ollut

paikkaa millin päänsä kallistaa
— Hänen harhaillessaan tuli hän-

tä vastaan ystävällinen nuori
mies ja pyysi häntä seuraansa
Tuon yhden ainoan ihmisen ys- -

tävällisj'ys ja näennäinen osan- -

ntto „ klltt: kl n vn r p nen

an 011_i: Mies vei hänet lähjm- -

paän ravintolaan osottaaikseen
tsivctävvvttäan lfmntn

loka maistui hyvältä! Hän
soi aivan ahmimalla sillä hän ei

olllt saanut klmnon ateriaa mo

lleen päivään vaan sitten häi- -

py kaikki hänen silmissään ja
hän e[ enäi nähnyt eika kllunut
mitäan ktlnnes aamulla heräsi
eraässa ]ikasessa kellarissa jos- -

sa o]i ainoastaan joitakin rieka- -

jcita attialia TuJ0 tuntematon

"hyväsydäminen" irstailija oli
tl1! n„n lt h5npn „„nr„ Ji5mn

sa _ Kyyneleet täyttivät hänen
silmänsä uudelleen hän puristi
kätensä lujasti yhteen ja hänen
kasvoillaan kuvastui koston il- -

me kun hän lisäsi : "Menetin
elämäni ja sieluni puhtauden
tuon yhden ainoan aterian takia
tässä suuressa 'kurjuuden kau-

pungissa"— Kylän heittiö

Näyttäkää Toveritarta naapu- -

rillennekin ja kehottakaa häntä
se tilaamaan itselleen

NAISTEN OSUUSKOTI

2185—15th St

SAN FRANCISCO CAL
Telefooni: Market 3958

SAN FRANCISCO

Proletaariaatteita
KIRJ N R af URSIN

Hinta $125

Tämä vanhan kokeneen puoluevete-
raanin kirjottama kirja sisältää suu-

ren määrän lämmöllä ja arvokkuudella
kirjotettuja puheita esitelmiä ja yh-

teiskunnallisia tutkielmia Kirjassa on
437 sivua ja on se sidottu hyviin
kansiin
Saatavana osotteella :

TOVERIN KIRJAKAUPPA

Box 99 Astoria Oregon

märtää että sinä Väinö olet

näinkin hyvin tottunut tähän

maalaiselämään Varsinkin kun

otaksun e ta sinuna e ny™-
-

MUHI '

ma se on itselläni täällä korpien
keskellä Maamoukkia täällä o--

kaikki nekin iotka sivistynei

nä itseänsä Oltavat lervena i l
+iirvi-it- ia

ovat ia punaposkisia iuui
mutta ooh — niin

tyhmiä!"
Viitsi sitten heidän kanssaan

„„Hct(ll3 Tekisi aivan imen— _

kutsua tänne sievä symi muu

v::::„ iSnn hns- - :

l„n J

saan en tetenkaan
' rhanta kutsua lUUt- -„™ p p VOI

i„„iiP SP1i- -
ta nan l™ '

raa hyvä ve i

Väinb pudisti paataan nnaa
ei virKKanut muaai
Vähitellen alkoi hänkin humal- -

tua enempi
On se kummaa" alkoi han

t

nyt änkyttämään on se

maa miten siellä Hflsin&a
sentään sai helposti naisen pau
loihinsa Ei tarvinnut kuin viii-jast- a

vain että rahaa on niin

tyttö oli heti armas kun puinni
haluaako lier

tl)Waspt kedolia

Mutta mennäppä täällä

T1 :iin iiarcitaan 1 miSta vauvaa iv nu—
nvt nanen- ajatuKsissaan
lian ci ollut naitnyt tai xon- -

dalleen tHvannut naista joka ei

ohsi taipunut-
-

Mutta tuo pahanpäiväinen a- -

lustalaisen tyttö teki koltta te- -

na" -

aino ei saanut nauta pois
mielestään
Hanta kadutti entinen haikai- -

lemattomyytensa
Nyt tytöllä ei ollut häneen

naa mitaan luo tamusta %aikka

han oh käytöstapansa muutta- -

nut
Kokeista huolimatta hän ei

päässyt enää lähemmä tyttöä
Nimismies jo torkkui

KALVAVA SURU

Klrj Katri Rahkonen

Hän iKtuvi aina niin mietteissään

kuin katsols hän kauvas kauvas

Itinta nousee ja laskee kuin

kahleissaan

Suru kalvava mieltä masenUa

Hän muistaa nuo vuodet nuoruuden

tuolla kaukana synnyinmaassa

Tuolla maassa mi kätki sen

rakkauden

Sen tunteiden puluaimman pyliyyden

Siellä parhain on unelmansa

Hän ei luopua pois voi muistoistaan

(Suomennos)
Se oh kaunan kesapaiuui

aamuhetki lollom pai- -

vä jmm vapautui yon c

ja luonto herasi unestaan puh oi- -

sena ja juttuna ikäänkuin sylin- -

sä avaten ia kutsuen kaikkia nei- -

maansa nauttimaan tasta yirkis-
-

tävästä hetkestä i linnut i""
vat ikäänkuin kilvalla ja kukka- -

set ja ruohikko pudotte ivat kas- -

tphp Innaan maan ninnaue lcu- -

Jimnann aamuhetkena va-

eltaa väsyneitä tyoiaisjuKKojd
tehtaita kohden siilkeutuakseen

niiden helvetillisiin komeroihin

raatamaan niissä jälellä olevat

voimansa loppuun Heidän tay
unhottaa tämä ihana aamu

in nuo pensa nouKiiueieva muu- -
r"

to jonka he saavat naida ma

'alla tentaaseen a nuMum
„ „f„ T „ näfa Utp n ta ipld

eivät jouda sita nauramaan
_ Näytti siltä kuin' hänen pai-

-

vätyönsa 0lisi päättynyt Han

stul kuniarassa suuren puun ai- -

]a o]evaj]a penkillä Hän ei

näyttänvt valittavan mistään m

hänn ympärniään tapahtui- -

Päästyäni lähemmäksi häntä

lnomasin: että han oli vasta

nuori tvttonen Hänen väsyneet
silmänsä ja kalpeille poskilleen

vyöryvät kyyneleet ilmaisivat su-

rullisen totuuden hän oli yksi

nuoren elämän hylkäämä ihmi-

nen Ei unta ei ruokaa Hänen

svdämensä lyönnit kohottivat

rintaansa epätasaisen tuskallises- -

ti ja huulensa liikkuivat hiljaa
lkaankttm kuiskien joiaiun join

tj~ :iniiri minusta nnis ia a -
f—

ko tkea niin hillittömästi että
tuntui repivän hänen sydän- -

juuriaan Minä en poistunut
vaan pysyin päätöksessäni tutkia

yh[len mailman suurkaupungin
onnettoman asujamen elämää
Hänenlaisiaan hylkyjä on mm

pajon tässä maassa _ maassa

jossa jokaisella pitäisi olla oikeus
eä-

-
siveellista ja piutteista va- -

paata eiamäa Aloin puhelemaan
häne„e imdelleen vakuuttamal- -

suinkaan ollut hänen
viholliaensa- - enkä lähennellyt
häntä ilkeämielisissä tarkotuksis- -

sa vaan olin hänen toverinsa ja

MIETELMÄ

Oi sinä syksy kuinka kolealta
sinä taas tunnutkaan Sinä raa-

telet taas kaiken sen kauniin mi-

tä herttainen kesä on kasvatta-

nut Sinun tuulesi on niin kyl-

mä ia lanitunkeva Sinä et sää

li pieniä kauniita kukkasia etkä
mitään mikä eteesi sattuu Et
edes pientä mierolaista joka rt

paleisin vaattein tallustaa tietä

eteenpäin Sinä tunkeudut hä- -

nen iekaleittensa lävitse niin

kylmänä että hänen pieni ruu-

miinsa värähtelee On-

han

— — —

sinussa jotain kaunistakin
Sinä peität maan kauniilla val-

kealla vaipalla Voi kunpa si-

nä voisit kätkeä valkeaan vaip-

paasi kaiken sen ruman mitä
maa näällään kantaa ! — Mutta

sj„ä et voi — Täällä on liian

noastaan vapauden ihanassa ke-

väässä kaikki surut unhottuu

puuttuva passiivinen joukko
Sanoin hillitön ia oikukas: oma

'ovatihe muuta tosiaan
sanoa löytyykö sadalla

he°stä
yhU kymmentä osaa siitä

tiedosta jota meikäläinen omaa?
suola hen- -

Me olemme m-- a" me
o

UHIM d 1 jiv"vh~ J

IraMciitkpp muutamien kuiikui- -
J""7
1 ain nerassa tul akseen lapulta

' i:i:pntistä enemmän
Alibin on tvömiehestä muuhun

kuin raadantaan? Suutari pysy-

köön lestissään Ja kun he us-

kaltavat näyttää tyytymättö-

myyttään on meidän aikoinam-

me ennenkuin myrsky puhkeaa
tehtävä pato Se on — keksit-

tävä kyllin vaikuttavia keinoja

tuon järjettömän lauman nujer-

tamiseksi"
Nimismiehen kieli alkoi jo pu-

huessa änkyttää fr

Toti oli kohottanut höyrynsä
aivostoon ja kielen jänteisiin et-

teivät ne tehneet enää oikein

tehtäväänsä
Väinö ei ollut vielä juonut

niin paljoa Hän oli vähän

tajullaan
'Sinun filosofiasi veli nojiea

nllMa tänu iltana hieman hämär

tää Olen kyllä kiitollinen kuu- -

liia mutta 'emmelkö sittenkin'

muuta puheenaihetta hieman hu- -

moristisemmaksl 1'ilosotia jaa
köön toistaiseksi vai miten? —

Paras jos alamme keskustella

muutteesta vaikkapa rotukoiri-

sta"
"Tai naisista!" yltyi puolijuo-punu- t

nimismies
"Muistelen sinun Helsinki-aikoin- a

olleen hyvin naisseuraa
rakastavan Elä pahastu veli

— mutta uskonpa sen olleen suu-

rimpana syynä lukujesi hidastu- - Ei tyttösen elämään iloa

miseen Muistatko vielä sitä voi kirkkainkaan päivä antaa

teatterityttöä kaunista Ragnhil- -

dia? Hänelle sina aikoinasi un- -
viihtyä seurassa kenenkään paljon kurjuutta kyyneleitä

näl-ras- it

enempi kuin yhdellekään sim)e kauvas aiu-
-
aatokset kantaa kää ja — verta — niin — viaton-muist- a

mielitietyistäsi — Mutta ta verta jonka meidän työläis- -

hänpä olikin aivan ensiluokkai- - siskomme veliemme ovat aa- -
kk' onkin elosi onneton jac:: — Va sun

nen Toverit olivat sinulle
„amM aärIfv„vt neet vuodattaa Sitä et voi lu- -

nlellasi neittää unhotuksiin Aihen aikaan tavattoman musta- -

stlkkaisia tytöstä Enpä väitä
ettenkö itsekin olisi ollut sinne- -

päin! ITI hi hi! Miten voi ym- -

Kay rinnalle tosten Karsiven

Alle lipun mi poistaa vääryyden

Ehkä surusi haihtua voisi
Lempi K


