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Totuuden
Teponniemeni

varten Mutta kun ne olivat
alukseni kohdalle ehtineet las-

keutui se joka ensimäisenä len-

si purteni mastolyhdylle ja ih-

misen äänellä puhuen saiioi :

"Se joka heittää ankkurinsa
on koilta pelin ulkopuolella Ei-

len luvattu maa joka rieskaa ja
hunajaa vuotaa tänään erämaa

jossa ei ainuttakaan kukkaa kas-

va Sinun kultalasi on huomen-

na kivettynyt nraa' Nyt lennäm-

me me ylyitsesi ja sinä makaat

ja uneksit ylpeässä hyvinvoinnis-
sa unohtaen että olet itse lentä

sitten kun keretään" Liisa my-
häillen vastasi
"Mutta mitäs piti sanomani-kaa- n

vielä Tämä vanhan muis-

ti on niin perin huono — —
Niin että minkä kepposen tur-
vin sekin nimismies sen Ojalan
Toivon oli pois paikkakunnalta
ajanut Yhdessä Tiiholan mais-teri- n

kanssa ne sen olivat päät-
täneet"
"Yhdessä!" huudahti Ilmi jo-

ka ei tähän asti halunnut kes-

kusteluun sekottua
"Piti jonkun Tiiholan piika-väes- tä

kuulleen keskustelun kun
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asukkaat ::
KIRJ HELMI MATTSON

(Jatkoa viime n:roon)

"Tervennä sitä on sitten ol-

tu vai?"
"Niin että on sekin edes Her-

ran armolahja sehän se onkin!
Näin vanhoilla vallan sitä Sai

ratitta on myötäänsä Nyt taas
näin kylmän tullen kuuluu kuo- -
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rikkaitakin toiseen elämään eikä
vain paljaita köyhiä — Mitäpä
niillä köyhillä onkaan väliä
kun ovat yhtä alastomia lähties- -

sään kuin ovat tullessaankin
Mutta rikkaalla herra paratkoon
se on toista Olisi niitä ollut

hyviä paivia vannana lnnoian
emannallakin jos olisi enempi
elänyt mutta majaa kuului muut-

taneen hänkin Komeat hautajaiset

siellä on tulossa Siinä on

nyt emännätön talo on niin

Tyttäret nyt ovat järkiään mie-

helässä — vanha mäntä kuoli
talo on nyt naisihmistä vailla
— Tämä nuori pappi kun sen
nuorimman ryökynän vielä en

haki laa-aa-

Ei siellä enää teidän Emi ole

palveluksessa ollut? — Mitä lie- -

kö tott„ np(0vat maisterin
aikovan nyt myydä talonsa

kuoltua Vieraalle myy-
dä perintötalonsa se nyt vasta
mies !''

"Niin sitä on puhuttu" säesti
Signe muori "Sitä tässä Hem-

mo mvötäänsn n:iivirrplpf millin

me jolltiutauli jos isäntä taIoil!!a

myö_ Ttikkiyhtiöiden kanssa
kerrotaan olevan kaupoissa Sil- -

lä maisterilla kuuluu dieavn muut
ttlumat nyt Lukuhalut kerro- -
taan tlllleen uudelleen Talon- -

pit0 on muka esteenä iukuhom- -

mille"
"Ainahan minä olen sanonut'

ettei ne herrat maaiajsjksj rupea
Nyt se nähdään! Kim nyt van- -

mikset hautaan asti palveli niin
heti tuli talonmyyntitouhut Voi

yoi_ei siitä ole että tälonpoikais-ihmis- et

herroiksi lapsensa
Se siitä tulee! Ei

asuta maita ei anneta tvömie- -

njue työtä kaikki jää rappiolle"
'Ovat ne nyt aikansa Tiiho-lanki- n

taloa hävittäneet oikein
koko joukolla se herrasroikka
Siellä on nimismieskin juoda yt

isännän kanssa siellä on
'kaikenlaisten kansanelättien tyys-

sija ollut Nyt se pesä lopulta
aivan hävitetään mvvdäan tuk
kiyhtiöille Tehdään hevosha- -

koja ja heinämaita entisestä hy-

vin viljellystä perintötilasta" sa-

noi Hemmo joka oli tullut Lii-

san juttuja kuuntelemaan "Ei-

kä miespolven aikaa pystynyt ta-

lo olemaan kunnossa kun jo rap-

pioitui herrasperillisten käsissä"
virkkoi 'hän vielä
"Pian tästä meidätkin aika jät-

tää ei o'!e suremista Ehkäpä
antavat Teponniemessä meidän
kuolla vaikka nyt uusi mies Tii-

holan omistajaksi joutuisikin"
Signe muori vakavana päätteli
"Xähdäänpä nyt sitten sekin"

Hemmo jurosti vastasi ja ohjasi
sitten tiensä lieden luota perem-
mälle Rata-Aapo- n sängyn vie-

reen

"Tämä mies vain täällä kuor-

saa eikä tiedä että morsiamia 1

on talossa — Vaikka ei taida
Liisalla niin kiireisiä uutisia ol
lakaan että tarvitsee Aapon 1111

'

ia nerattaa kuuntelemaan vir -

koi Hemmo leikillisesti
Eikus tuota m ta puhutaan

Olin jättänyt nuo kariset lah-

det ja ahtaat salmet sillä olin

väsynyt mökkisauhujen idyllcihin
ja' katsonut väsyksiin aurinkoon

joka häiriytymättömässä tyhmyy-
dessään paistaa niin väärille kuin
vanhurskaillekin
'Kun olin koko nuoruuteni si- -

ro'ssa purressani viettänyt ja mo-ne'- n

meren yli purjehtinut koh-

tasi minut eräänä aamuna kun
alukseni kannelle nousin näky
jota 'koko' ikäni kaivannut olin

ja johon mieleni oli palanut pii- -

visitiä ja kuutamoisina oina
taivaanrannalta toiselle

ulottuen kohosi yli taivaan

jännittyen kuun kaa-

ren muotoinen portiholvi ja täl-

lä jättiläiskaaretia loisti kirjai-

min nämä sanat:
Tässä on totuuden valtakunnan

sisäänkäytävä
Kun ilta laskeutui meren yli

lipui purteni sisään portista kai-

kuessa musiikin sävelien joiden
vertaista i milloinkaan jokapäi-väiselämäs-

kuule — --

Viisitoista kuukautta olin uu-

dessa maassa viettänyt Eräänä

päivänä makasin pitkänäni purte-
ni kannella avaruuteen tuijotta-
en ja kirkas rauha sielussani
asui Taivas oli punainen pu- -

nainen kuin ruusut ja viini pu
nainen kuin taivas Ja punaisella
taivaada kiersi musta aurinko
musta kuin hiili ja suuri suru

ja kaukana syvyydessä loisti sen

peilikuva jättiläismäisen savupat
saan näköisenä Kaukana näkö- -

piii in rajalla loisti keltainen rcll- -

ti us kuin kultanpsu punaisen
peitteen ympärillä — siellä oli-

vat minun äsken keksimäni saa-

ret joilla minä vaelsin kuin uusi

Aatami paratiisissa uusi ihmi-

nen uudessa maailmassa Sillä

kaikki mikä vanhassa maailmas-

sa oli ollut koukkuista oli tääl
lä suoraa ja minkä vanhat ihmi-

set olivat tottuneet mutkallise-

na näkemään juoksi täällä tasai-

sena ympyräkaarena Vanhan
maailman vanhat hyveet täällä
kainalosauvoin kulkivat ja hedel-

mät jotka tuntemattomissa pui-
sia kasvoivat turvasivat minulle
kuvaamattoman virkistävän nau-

tinnon vaikka en olivat samoja
joihin äiti Eeva ori purrut ja
niissä hedelmissä jotka vanhas-

ta maasta olin tuonut löysin mi-

nä matoja svdämen ympäriltä
Makasin pitkänäni purteni kan-

nella ja silmiini seurasi tuota kul- -

taista ripsua punasen peitteen

'kuvaamattoinan iloinen Ja kau-

niit ajatukset irrottautuivat hil-

jaa valkeasta tunneharjasta as-

tuivat esiin ja sieluni yli kumar-

tuneina siinä itseään kuvastelil-va- t

Ja heidän kasvoillaan asui

'vakava rauha ja silmät hymyili-
vät ja' huulet liikkuivat — äkkiä
kuulin oman ääneni sanovan:
"Onnellinen onnellinen on-

nellinen se joka on löytänyt suu-

ren totuuden ja voi levätä sen

niityillä Sillä hänelle'' — mitä
ovat vihc'iliset mitä kuolema?
I tu ja pilvenhattara Elämä se
on hänen oma sielunsa ja hänen

sielunsa on pitosali jossa hän
viettää hiljaisia juhliaan Kolmin
kerroin onnellinen se joka voi
levätä niityillä ja kuunnella to-

tuuden purojen lirinää!"
Silloin humisi ilma ja ilman

leikkasi lintujen kirkuna ja kuu
katsahdin ylös näin punasen

tiiviinä lintuja mustia
kuin aurinko lintuja joilla oli
meren lentäjien huippuiset siivet

tehdyt pitkien matkojen kulkiui

nyt yli vanhojen maiden joissa
ihmiset nukkuvat Sinun saariesi
takana on uusia maailmoita ja

In

aaa uusia aamuruskoja"
Ja musta lintu kohotti leveät

huipukkaat siipensä jotka olivat

pitkiä matkoja varten varuste- -

tut ohjasi lentonsa taivaauran- -

taa kohden ja 'katosi kultaiseen

ripsuun jonka saareni Kutoivat

meren punaisen peitteen ympäril- -

le Ja musta aurinko 'loimusi ja
niinä vedin ylös kaikki purjee-
ni ja myrskyssä joka lintupar-
ven jälessä nousi lensi siro pur-

teni tuulen suuntaan kuni lintu
merilintu myrskylintu — —

Ola Hansson

SOSIALISMI JA KAPINAL-
LISUUS
~ ~

Selittää sosialismi kapinallisiin- -

(lCMvSl on suma micicuiMvuia
Sosialismin filosofia perustuu yhr
teiskuunan tieteelliselle tuntemi- -

selle ja sen historian taloudelli-

sille suhteille Jos tiede totuus

nimittäin "ja sen levittäminen on

kapinallisuutta silloin on sosia- -

lismin levittäminen kapinallisuut--

ta Sosiaistien rikos on se et- -

tä he pyrkivät iskemään yhteis- -

kunnan kapitalistisen hallinnon

juurim He osottavat millä ta- -

valla valtaluokka säilyttää vai- -

tansa proletanatin elinehtojen

ylitse Sosialistit koettavat se--

littää että työläiset voivat saa- -

rla tuotantolaitosten hallintova?- -

lan käsiinsä laillisilla ja perustus- -

lain mukaisilla mcucucy iavuua
Toisin sanoen sosialistit osotta
vat että tuotantolaitosten omis-

tussuhteissa saadaan aikaan muu-

tos poliittisen toiminnan kaut-

ta Jos tämä on kapinallisuut-
ta niin siiloin on jokainen val

tiollinen järjestö joka pyrkii saa--

maan aikaan yiueisKuiiiiaiiisia
muutoksia poliittisen toiminnan
avulla kapinallinen järjestö Jos
sellainen on kapinallisuutta sil-

loin ovat maanviljelijäin puolu-

eet kaikki työväenpuolueet ja jo-

kainen jioliittinen puoCuc joka
pyrkii saamaan aikaan perustus
kiin muutoksia kapinallinen puo- -

lue 'lii kuitenkaan ole untaan

epäilystä siitä etteikö sosialisti-puolu- e

yläluokkalaisten mielestä

näyttäisi kapinalliselta puolueel-
ta Sellainen on h eV posti käsitet-

tävissä kun otamme huomioon

että sosialistipuolueen ohjelman
mukaiset muutokset täytäntöön-pantuin- a

merkitsisivät joutilasten
rikkaitten muuttamista hyödylli-
sen työn tekijöiksi edellyttäen
että he omistavat sellaisia ky-

kyjä jotka ovat välttämättömiä

hyödyllisen työn tekijöille joka
useassa tapauksessa on hyvin ky-

seenalaista — P C Eederationist
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SUOSITTELEMME AJURI
LIIKETTÄMME!

Olemme aina valmiit palve-

lemaan teitä kaikenlaisella
ajuriliikkeen alaan kuuluvalla
työllä

SEABORG TRANSFER CO

Puhelin 466 Astoria Ore
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olivat siitä sopineet" jatkoi Lii
cn

"Niin ei niistä Ilmi tiorlä tin
hän ei ole sitten Laina vainajan
kuoleman jälkeen Tiiholassa oll- -
lut Vai niin että yhdessä!
Sepä olikin sitten ihan salaliitto
kuulen" ihmetteli Siene muori
Ilmi ei niiliunnr mitä:

ia posKet aikoivat iiemaia Kuin
tulessa Hänen sydämensä oli
niin täysi että se oli pakahtua

'

Jospa hän olisi tuon tiennyt
silloin kun oli marjametsässä oli-

si hän sanonut sil?e 'konnalle
mokomalle latelialle!

Häpeämätön! Hän oli luul-

lut tähän asti että se oli ollut
yksinään nimismiehen syytä ja
juonittelua Toivon karkotus- —

Nyt hänelle selvisi asia Se oli
kauttarantain punottu juoni
Hänen täytyi mennä jonnekin
itkemään etteivät muut huomai-
si — "Oh! Hänen teki mieli
kostaa! Mutta mfilä millä voi-

maton nainen kostaa Oli

pa toki pettymys mokomalle rak-

kauden ritarille kun ei saanut
nyt ainakaan tällä kertaa pyy- -

teitään perille viedyksi
Mutta mitähän se tekee heille
isälle ja äidille — Teponniemel-l- e

Uhkaili kanalja! On luvan-

nut myydä talionsa Siltä se
kuuluu että hän aikoo jotakin
— Jospa nyt edes Toivo olisi
täällä olisi lohduttamassa ja
auttamassa

Mitäpä itkeä turha vuodattaa
kyyneliä — uhma uhmaa vas-

taan

Kerran oikeuden päivä valke-

nee!

"Mihin se Ilmi tästä joutui?
Piti sanomani terveisiä Kuulin
Ojalassa että Toivo oli uhannut
tulla kotiin nimismiehen kiellois-
ta huolimatta Oli sanonut että
hän ei säiky vaikka millainen
(lainvartija juoksisi hänen kinte-
reillään kun ei kerran ole teh-

nyt mitään todellista rikosta
Vaikka käsiraudoissa hän kulki-

si halusi hän päästä näkemään
Tlmtä muuten ei 'hän saisi rau-

haa" jutteli Liisa
"Kuuletko Ilmi ! Toivo tulee

kotiin ! Suotta suret tyttö kyl-
lä tässä vielä asiat selkenee"
sanoi Signe katsellen minne II- - '

mi oli kadonnut
Rata-Aap- o nousi sängyssä is-

tualleen ja hieroi silmiään

"Johan siellä Aapokin herää
Täällä on morsiamia" sanoi Sig-
ne muori nauraen

Jos olette

kiipeä
Pyytäkää VAPA LAÄKB KIRJA No: B

Jossa yli 25 erilaista miesten ja naisten tantfcra selitetty seka täydellinen luettelo suomii
laisista laukkoistalLähettäkaii taudin nimi
f'! auoin oireet ja me esitiimme teille miM
?r ? 1 Ulottava lääkkecu hinnan y m
(Lääkkeet oivat ole pnlenUilääkkelttt vaaa

tosi suomalaisia lääkkeitä)
rTHmtin 1u Miw vipuasti ia pitäisi otiaJokaaen suomalisen kodissa sillU ette tiedä

'yitsetio sitä Varokaa humbuoUlääkkeitä ja humbuuki tohtoria
LienelHn Apteoki on snnrln—

'
suouiApteeki Yhdysvalloissa——
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