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leen Sateisena syksyaamuna on surullista mutta elä häntä
näin juuri vapautetun vangin: nyt ajifttele" virkkoi Väinö
kasvot kalman kalpeina tukka osaaottavana

ja parta pörröisinä riekale ta- - "Tarkoitan että minun ja tei- -

kin selässä suuri valkea nume-- dän välillä on yhtä suuri ero
ro häpeäleima kulkevan hartiat syvä kuilu" sanoi Ilmi rohke- -

kumarassa paljain jaloin Hoip- - ämmin "Teidän ei pitäisi teli- -

koteja ja jossa rauha ja lepo vai- - puen — jalat olivat aivan muo- - dä minulle lähentelyjä hyvässäErään kadun nimi
litsee" dottomiksi turvonneet! Siinä ku- - eikä pahassa tarkotuksessa sillä

Nyökkäsimme päätämme hä- - va jota ei luulisi ainoankaan päämäärä olisi kuitenkin sama"
ne!le vastaukseksi ja istuimme-heltymätt- katselevan Kylminä "Mutta kun minä en voi en

S k 11" 1975on sy sy vuonna
v~ ' sitten kauan aikaa äänettöminä - ja välinpitämättöminä solui ih- - saata olla ajattelematta sinua

jolloin veimme eraan Kauan
o::„„t„n_]-cu- n uutui misvirta oloisen kulkiian ohi fnhän minä sille mitään mah- -

Yorkista poissaolleen ystäväm
me kävelymatkalle

suudesta ja kiuneudesta — N sade valui rankkana tuuli är-- da Kuule tyttö! Sanon sen

Y Callissa A B C - motta puisteli risaista nuttua — sinulle — anna minun tulla lär

Mielessä 'heräsi tuskainen hemmäksi — sanon sen nyt täs- -

kysymys: koska milloin on mit- - sä aamutuulien puhaltaissa näi
"Ja mikä tämän hienon kadun

nimi on?" hän kysyi kun kään-

nyimme eräästä kulmauksesta

Se oli todellakin hieno katu

jolle olimme kulkeneet Se pii

MielialakllVa SllOmeSta ta kukkuroillaan kuinka syvälle den humisevien honkien todista- -

painetaan- poljetaa työläisluok- - jina seisoessa tässä luonnon suu
'aa ennenkuin vapautumisen ressa temppelissä — minä minä

(Katkelma kirieestä )

"Keskiviikkona 259—18 ke!-- hH koittaa Näkevätkö meidän lemmin sinua! Kuulitko nyt?!leveä puhdas ja valoisa ja sen
1+ ntirlttniiloicin L O : „ — - SIlIIlclHlIlie CUdä KUSlSclttM UIIUClll- - lIllllfM Ull Clldtl UlfLactll ny- -

„„vv-o- „ „ ~ "
„ semipia aikoja? Tuon kysy myk-vä- ä älellä on se vain sinun

suurilla ikkunoilla varustettuja Olen koko paivan ollut aivan i
sen 0]en monasti kuul ut tois- - tähtesi! Minun luottamukseni

vuokrataloja jotka olivat räken- - suunniltani ha amielinen a
''J kevaan hsi aikotuvan sitte viime o 10' a sam- -

netut suuresti suositun avoin tii- - mielituskainen Kuulin aamulla -

tuhansien viattomien veren aam munut oa ei sinua olisi ollut
ha lariestelman mukaisesti ' Ka- - nun julmia asioita etta ne vei- -

j„„i„„: 'huuda maasta — eivätkö turvat- - esittämässä ihmistä naisen hah- -
dm paahan oh ripustettu suur vat Kuinka- -

Jokonaan orpojen ja va- - mossa Miuä turmeltunut ihmi- -
taulu jossa oi krjotus: han nyt ker- - k£toa_ ei ei nen katson simmn kuin hi

tömisen alkuun Muisfa han e -
"Tämä katu on pidätetty leik- - silloinkun „äkee aivan äarim_ mykseen- josta ei virhettä löy- -

kiä te" Liikennettä ei su- - JXVsta Jlm- - mäisiä kurjuuskuvia ja vääryytd Sinä
vaita" Ylös ja alas katua kuti ihorjuUi murtuu kaunig usko (E]kää adelko kauniita sano
punaposkisia ja onnellisia lapsia ? vs i i™„ elämän hyvien-valkeid-

en valto- - ja maisteri Ne eivät tee aijot- -
rullaluistimien päällä tai leikkien heihjapojasta rjo joht0on ua vaikutusta tällä kertaaSääs- -hänen Kesällä JL1i -muuten nimensä f llcl'oaff'muuten Ttse on tuon oolietun maa- - takaa ne loukun toisen kuulta- -
"Eikö täällä olekaan pikkulap- -S TmSrT3Sris an Pietan kuolemaan saak-- vaksi jos haluatte tai jättäkää

s!f ?„f?? vieraamme etsien yankile ka naännvtetvn Iuokan ka1lIeen sanonlatta kokonaan Minusta
silmillään lasten vaunuja sa katkottava sen täytyy nous-- ei tule Tiihalan herran puolisoa '

Me viittasimme huoneiden ka- - BU f" V" Vd"c" f""!81 lua fa voittaa vii avaran maailman sen tiedän kvllin livvin Muus- -

toille joilla kaikilla näkyi sieviä es!'fe: rfrisen pa'vaa ennen
011 sen hulmuilemaan nostettava sa tapauksessa saavat korvani

kattopuistoja joita kirkasväriset niaarapaivaa tultiin nanet van- -
tulipunainen taistelulippu — ja suotta kuunnella lorujanne joita

kukkaset reunustivat ja viileän- - emaan työpajastaan jonKin- - sitten ]uotava uusi ihanneyhteis- - latelette aikanne kuluksi Minä
näköiset suojakatokset varjosti- -

'aisen "miannon perusteena 'k a jDk'ainoa saa elää olen kyllä alustalaisenne tvttö
vat : ' " —

j vapaata ihmisarvoista eiamaa sen tiedän ' mutta se ei ve vota
JOUKOn suosituksia a asianaja- -"Xii!f „LMf „„„rm- -i un iyiiiuiuiov ju uiiui viii r'1 1' ' J ' '

!f jaa vaan veljiä kaikki "
lujanne"

tr- -
- ti ' '

J an ci en o asia asuiamat lapset ovat tuolla ylhäällä" voitko kuvitella lianiv-L- „ösiu i:n — sai

tuolla
acuifiiLui

on hilinist
vaiavdiituuuc

i miihalliVa
aina lemantuomion Nyt en kertonut ivirje on niuuiauuui miuicu iimi amoi taas puisiua

suomalaisen koulutytön Kirjo- - "Voittehan toki kuunnella sa- -

"Eikä täällä näy yhtään aino- - 711- - 71 V tettu eräälle
'

puoluetoverille nottavani loppuun 'Ilmi!"
Suomessa Tämä puoluetoveri Väinö tarttui uudelleen tytön

nui samaa!? komppaniaan ja ohVämme katsellen hauskoja talo- - on hyvantahtoisesti toimittanut käteen -
meille Jäljennöksen kirjeestä to-- - "Istu kivelle viereeni katseleien eteisiä vihreine kasveineen Slt!ai8ana '' i!inJUi™Sii

"Fi Tämä vt „ „t distukseksi snta vaikutuksesta aamuaurinkoa katsele 'sUitamon
minkä valkea terrori tekee sei- - kosken kuohuvia laineita tuolla

laisten murhaajat Oli se jo il- -
m¥art fnin In i rl+tal n in
ten Sellaisella kadulla-e- i tar- - m?n m""ta '"ay3 S3y minica- -

j kin piireissä joissa ei ai- - katsele tuota vihertävää niemen
M2 laiseen tuomioon nyky-- L111 i:-- i iiyvansa ix„:„t+„ M

ihsc uua au mm juuici1 tmd nm- - -
Kaisemmui uic lavsin ivasncny Aarnea lal iiailii iki vanno a 'mvoloissa Oikeudessa oli todista- - „'keitä Niitä toi eika tunnustettu huomen honpikoita Mitakov- - misevia tahan- -varten on kyllä '

™„ra häliaton taitselun oikeutusta sa ! Kvumtele vaikka lintujen
Kiitamme kirjeen mei„e toi ]iverryfetä tai syksvtUulen lem- -

siakin katuja
"Mikä on tämän ihmeellisen

kadun nimi?" kysyi ystävämme-- !
J " "~u""~„ t:„" mittanutta puoluetoveria peää laulua sillä aikaa kun ker- -

'Tämä tettya ennen
Tjiis„a t tirmttainkin L„ j„n„on Rivington-kat- u

pä eräs henkilö oli kuullut to- - " 1 ' K

on meillä oskus tulevaisuucles- - run
distapen ennen sisaanmenoa ky- - t:sa svvta kutiaa Ivt emme nan- - rvtto vaikeni prlpllppn

vastasimme istuutuessamme ma-

talalle penkille aivan sivukäy-tävä- n

varrella
svneen toisiltaan: tunsitko: V

edes 'Ja kirjeen loppu-- minulletä tunne "Annappa jtuohisesta- -

"Rivington-kat- u !" hän kertasi „„ s„ Ji lauseesta päättäen hänellä vielä si kirpeä puolanmarja purtavak- -

katsoen meihin kuin olisimme 3Pt ™p7t-- ' Jnä on kovin ihanteellinen 'haave- - si

äkkiä tulleet hulluiksi Ette
' ° „T7 ca kuva mielessään "ihanneyhteis- - "Etkö?"

:„i _ pu i vms ]„__ „t_ r„ : c:p s lipr V7:„x il„i„i c!!: Tl" tajien todistus kävi täydestä
Rmngton-katu- ! Sehän oh en- -

taigivat kuulcmani mukaan-
-

olla rat ja orjat sielläkin Ainakin miä
nnnkauan kuin on paasty tay- - "Et halua kuunnella taruaninen yksi saastaisimpia häpeälli- oikein "ammattitodistajia" —

käsittely - ei vienyt monta
teen kommunismiin ainakin si- - et sano minulle enää yhtään sa
na aikana jolloin tyovaeniuo- - naa
rn m VinlUtfltr'! ffllltaiculla CH 5 - itT'" _rt L -minuuttia Poika oh aivan tyy-

simpiä epterveellisimpiä ja
katuja itäpään

slummeissa"
"Niin se oli" selitimme tyy- -

npnä ik„nnp1l„t umminn ir„tt9 "tt" """'"""r i"" JxenoKaa tarunne jos se xe

„!„ 0noi limattomalla diktatuurilla bil- - tä nun erinomaisesti huvittaa
nesti "Sanat oita käy t siitä äirsarteist ka!- - loi" °Yat "fnrTnf" S VTh-a-

n f6"
ku-n- ella''

eivät voi läheskään kyllin voi- - ki„ ette„ kuo]emaai tie ™™Ja 'v''" " maahan marJamat-makkaa- st

kuvata kaikkea sitä dän että 0Plen viaton omalla
vaihtuvat - - - taalle

Väinö vaikeni hetkisen

Teponniemen

mitä tämä katu ennen oli Mut- - tunnoiani ei ole mitään rjkosta
ta sosialistit ovat muuttaneet __ ja sitten oH satK)nut tylysti
kaiken tuon Kaupungin vakuus- - kohteleville vartijoille ivallisesti
toon ja lain aatijakuntaan ensin hammasta purren: Lahtareita
valitut sosialistit valmistivat a- - te o]ette sittenkin! Olen aivan
sioille maaperää Sitten vuonna vakuutettu ettei Yrjö parka oj- -
1921 kun sosialistit saivat hai- - i„t syypää ollenkaan syytökseen
tutinsa koko kaupimgin hallin- - Monen monta kertaa kuulin hä- -
non he alkoivat uudel- -suuren nen san0Van että hän on on- -

leenrakentamistyönsä Yksi hei- - npiiinPn 'iitä ettei tieten tah- -

asukkaat ::

Häntä hurmasi tällainen syk-

syinen leppoisa aamutuuli joka
hiveli hänen kuumia ohimokaan
Metsän tuore tuoksu ja äskei-ne-n

ripeä kävely saivat hänet
hyvätuuliseksi ja virkeäksi
Mikä onnellinerj sattuma ko?l

data Ilmi täällä metsässä ' Nyt
tyttö ei päässyt hänen ohitseen
kuulematta häntä vielä kerran

KIRJ HELMI MATTSON

(Jatkoa viime n:roon)

"Kuule tvttö! Kuule kun sa- -dän ensimäisistä tehtävistään oli oen 0]e joutunut ainoatakaan
Miten ikäviä olivatkaan ne vii -Ri- - crvn„„n iö„ +rtt „™i Fr Anekaan pnnpnjiavmaa sciiiii-s- i kuuui kuim

vington-kat- u oli repiä maan ta- - täna verrattain pitkänä vapaana sinua tavannut naista jolla olisi fot olleet kun Ilmi oli nois Tu-sal- le

niiden saastaiset hökkelit vaikutus naista Miten hullua kun na-iot-

oloaikanaan yrittänyt paeta jos ollut minuun sama" ja
eivät olleet kelvollisia ke- - innvt itiin 11a Tlmi ifinn1 ne" ajatuksena aivan tahtomat- -

taan liikkuivat tytön luona
(Jatket)

nenkään elävän olennon asuinsi- - telen mikä kauhea inkvisitsiooni- - la ei ehken olisi oikeutta sanoa
jaksi ja rakentaa niiden tilalle viikko hänelle liekään tämä tätä siitä käytöksestä päättäen
tällaisia taloja kuin näet tässä viikko ennen tuomion täytän- - jota olen joskus osottanut sinua
ympärillämme" töönpanoa vahvistetaanhan tuo-- kohtaan Elä muistele niitä

"Rivington-kat- u !" sanoi ystä- - mio vielä vlioikeudessa Silmis-- Miksi käännät kasvosi noin häi Oletko jo merkinnyt
vämme - vieläkin ihmetellen ja säni näeiuyhä pojan sisaren it-- veksivasti? Kyllä miirii ym- - rjirriesi lOlllU-- IE UUdeil--

sellen "Sosialistit ovat tehneet nian epätoivoisen tuskan ilmeen "Muistelen siskovaina jaani" VUOden Onnitteluun?
Rivington-kadust- a tämän ihanan morsiamen tummissa silmissä sanoi Ilmi hiljaa m
kadun jossa on' näin kauniita Kuvia toisia astuu mie- - "Ymmärrän mitä tarkotat Se S6 IieU


