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Mustaa ja vaikeaa

Kirj Helmi Mattson

Muori hyllerti ovelle japistäysl
ulos

Maria koetti kääiiytyä eitistä tiu-

kemmin kehnoon peitteeseen joka oli

ainoa hänen vuotee saan
— Voi luoja! li toki muorilla

sydäntä siunattu ila

Ulkoa kuului ile ita puhelua — i

Siellä ne rakkaat pienokaiset palaa-

vat koulusta
— Dora ja Jeppe!

Ilo välähti Ma- - ian kasvoille hy-

my Ilmestyi suupieUin onnen tunne

läiskähti sydämessä kun kuuli lasten

herttaista naurua
Maria kuunteli

Tuntui kuin joi i olisi ollut hei-

dän kanssaan Vie asla ääntä sekot-tu-l

joukkoon
— Tosiaankin!

Otilja astui lasi n kanssa sisään

Ensi silmäys liuon leseen tultua to-

tesi Otiljalle että' 'än arvasi oikein!

Maria sairaana vu teessä

(Jatketaan)

sillä kaikki oli kovin hujan hajan
kun ei Maria jaksanut kotiin tultua

mitään paikkaa kohentaa

— Minä kai kuolen oi voi tuntuu

siltä Voi onnettomia lapsiani! Do-

ra ja Joppe rakkaat lapseni jäävät
hylkyinä maitaan teitä kulkemaan

kiertämään ovelta ovelle

Marialta vuoti kyyneliä kuihtuneil-

le poskipäille
— Älähän nyt älä! lohdutti Wää-näse- n

muori yhä kovassa touhussa

etsien yhtä ja toista löytämättä tus-

kin mitään
— Täällä on vallan tyhjää pääsi

muorin huulilta aukastessaan ruoka-hylly- n

ovea ja löytäessään lasten

jättämiä murenia astioista

— Älähän nyt hyvä Maria hätäile!

Käyn keittiöstäni hakemassa jotain
suuhusi kun täällä ei näy löytyvän

leipää eikä liemiä Lääkettäkin tar-

vittaisi jos sattuisi lievittämään ki-

pujasi

Kiiruhtakaa tilausten lätiett imisessä

(Jatkoa)

Otilja piti edelleen seuraa Öbergin
kanssa
— Hän on minut kuin luonut uu-

destaan kertoi Otilja Marialle puhu-

essaan Obergista
— Ei elämä ole paljasta työntekoa

syömistä ja juomista ja jonkun het-

ken levähtämistä varten sanoo Au-

gust Se on elämää aatteille se ont
elämistä hengelle
Tai toisin sanoen: ihmiskunnan

henkisen elämän kohottamista var-

ten Yhtä aikaa kun me holhoam-

me ruumistamme ja etsimme sen

tarpeita tarvitsee sielulle etsiä vir-

votusta

Ei niinkuin papit saarnaavat tai-

vaallista autuutta ja olematonta pal-

voen vaan ihmisien totuuden kai-

puuta tyydyttäen tiedolla ja taidolla!
— Oh! Mutta se Maria
— Kun ei Mariaa kuulunut arvasi

Otilja että Maria on sairastunut
— Vaimoparka!

Otilja päätti työnsä päätyttyä läh-

teä katsomaan mikä Mariaa vaivaa
— Hän tarvitsee apua ajatteli Otil-

ja
— Kunhan Wikströmin rouva tulee

kotia täytyy vaikuttaa hänen tuntei-

siinsa etä hän ojentaisi kätensä
avun antoon'
— Kyllä kai rouva auttaisikin jos

kuka viitsisi ja ilkeneisi häntä ensin

kylliksi imarrella Pitää nyt tässä

tapauksessa yrittää täytyy kehua
hänet kauneimmaksi hienoston rou-

vaksi koko suur' kaupungissa! ha-ha- !

— Marin täytyy saada apua! Hän
on kyllin monta likapilkkua poistanut
Wikströmin rouvan vaatteista että
se ei ole ollenkaan liikaa vaikka
hänelle tarpeessa hyvyyttä hellittäi-

si edes pahimpaan hätään!
Maria olisi vuoteessa maatessaan

ollut onnellinen jos olisi tiennyt et-

tä Otilja häntä noin hellien muisteli

ajatteli avustaa

Mutta Maria ei tiennyt! Häntä pa-

leli vuoteessa sairaus yltyi ja kove-

ni — vilusti rajummasti
Häntä hirvitti elämä
— Voi tätä kurjuutta! Tännekö

hän nyt yksin kuolee kurjuuteen
—Jumala! missä sinä olet etkö näe

etkö kuule! Kaikki voimani menet
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YKSI TUHANSISTA

(Jatkoa itsemiinneltä sivulta)

van Mutta toivo muuttui epäilyksi

ja peloksi kun kuultiin porvarien tam-

ileista kostoteoista Nälkäkuolema uh-

ka] eruen niiu onnellista joskin
vaatimatonta kotia Vieno ja Kau-

ko huusivat iäää vaan isä el tul-

lut Äiti odotti jotakin kuulevansa

häneltä vaan kaikki turhaan

Taistelujen myrskyt olivat men-

neet ylitse ne etääntyivät vieden

taistelevat toverit yhä kauvenvmak-s- i

omaisistaan Jälellä oli nälkää ja

kuolemaa Porvarit viettivät vaan

verisiä pitojaan
Vaikka verta vuotavan - työväen-

luokan mieli olikin lohduton ja synk-

kä niin luonto valmistautui uutta

kevättä vastaan ottamaan Synkkä

Pohjolan yö lyheni päivä voitti Au-

rinko alkoi sulattaa pois häpeällisesti

verellä tahrattua lunta Se muuttui

vedeksi puroiksi ja yhtyi voimak-

kaaksi kevätvirraksi — Se virta työ-

väen vereliii tahrattu vielä vie
— porvariston

Jämsän jokilaaksossa viettivät po-

rvarit voittojuhlaansa Mutta Juhla-

mieli ei tahtonut kohota Tyhjinä

pahaa ennustavina törröttivät työ-

läisten hökkelit tuolla tienvarrella

Tiet takamaille joita myöten ennen

veron tekijät torpparit kulkivat oli-

vat nyt tukossa Levottomina silmäi-

livät porvarit yli vainioiden ja pel-

tojen joiden yli kevätaurinko loi sä-

teitään Nopeasti raukenl lumi — —

Mutta mitä tuolla? Alene-

vasta lumesta pisti' esiin nyrkkiin

puristunut käsi! Tuolla täällä käsi

jalka toinen kolmas Tuolla silvot-

tu ruumis ja tuolla jäykistyneet työ-

läisen kasvot Seitsemänkym-

menen miehen ja kahden naisen ruu-

miit kaivettiin ylös tästä pellosta

Osa niistä oli silvottuja piestyjä ja

sanan mukaisesti kuoliaaksi kidutet-

tuja — Sieltä löytyi Arttu Rahikai-

sen ruumis toveriensa keskeltä

Sitä näkyä eivät toverit koskaan

unhoita — Haa! Te murhaajat!

Nuo mykät suut näyttävät sanovan

jotakin teille Ne lausuvat teidän

tuomionne Nuo kangistuneet jä- -

senet näyttävät olevan kuin iskuun

jännitettyinä Teidän hetkenne

pian lyö!

VAPPU JA LASTEN KEVÄT valmis-

tuvat näinä päivinä Tilatkaa
ettette jää ilman Vappu mak-

saa 50 senttiä ja Lasten Kevät 25c

Jättäkää tilaus asiamiehillemme tai

lähettäkää osotteella
Toveri Box 98 Astoria Ore

NAIMA-ILMOTUKSI- Ä

TYTÖT JA NUORET LESKET HOI!

28:n ikäinen varakas "nuori vanha-

poika" juuri saapunut Alaskasta
kultamailiin siellä haluaisi

päästä lähempiin tuttavuuksiin tule-

van emäntänsä kanssa 25:den seu-

tuvilla olevat tytöt vaan mieluummin

lesket joilla on kokemusta elämästä
ovat tervetulleita Huom! Ei use-

amman kuin yhden lapsen äidin tar-

vitse vaivata itseään Valokuvan tu-

lee seurata kirjettä Osote: A X

Toveri 116— 4th ave So Seattle
WaeU

$ Toimeen Halutaan $

HALUTAAN maalaiselämään tottu-

nut nainen hoitamaan kolmen hengen
taloutta (joista kaksi lasta 4 ja 6

vuotiaat) Paikka lähellä asemaa ti-

heään asutulla seudulla
Vastatessanne ilmottakaa palk-

kavaatimuksenne
August Inpala

Radway Centre Alberta Canada

TALOUDEN HOITAJATAR

Olisiko Toverittaren lukijoissa yh-

tään niin rohkeaa Evan sukulaista jo-

ka uskaltaisi lähteä kahdelle hengel-

le ruuan laittajaksi sellaiselle farma-

rille jolta toinen mies on ryöstänyt
elämän toverin Olisi hyvä jos voisi

lypsää paria lehmää Paikkaan oli-

si saavuttava kutsun saatua
Palkkavaatimusten tulisi seurata

hakemusta osotteella:
Isac Eloranta

Dinsrnore
' Sask Can

tänyt elämäni parhaimman ajan tIen uhrannut rehelliselle tyClle Lai

KUVIA"

Kuularuiskuja Berliinin kaduilla
Sewardin kaupunki Alaskassa
Falrbanksin kaupunki Alaskassa
Toinen kuva Cewardin kaupungista
Kartta Alaskan rautateistä ja

Maatila Tanana laaksossa Alaskas-

sa
Mt Lassen purkautuessaan
Kartta Tyynenmeren rannikon

vuorista
Mt Wrangell Alaskassa
Laavakerroksen läpi uurtautunut

puro
Alkuasukasten majat laavatuhkan

peittämänä
IMI Katmain purkauksen jälkiä
Mt Katmain purkauksen jälkiä Ko-dla- k

saarella
iLaavatuhkan peittämää metsää
Alaskan tulivuoret
Työn palkka kuva Minnesotan pa-

loalueelta
Itsenäisyyden patsas vertauskuva
Osa kuuluisaa Astor Katua Asto-riass- a

Hänen poikansa saapuivat takasin
Miltä järjestynyt työväestö porva-

rista näyttää (pilakuva)
"Otatko miniit tai etkö ota" kiina-

lainen lause suomennettuna
Hallitustalo
Valtioraihaston rakennus TVashing-toniss- a

Valtio- - laivasto- - ja armeijaviraston
rakennus
Kongressin kirjastorakennus
"Voitto ja tappio"
Shakespearen aikuinen näyttämö

kalvoskylä
Puolueemme kansallisvlraston talo

Maatila Islannissa
"Tiekaupunki"

Katoajan ballaadi (runo) Aku Päi-

viö
Elämän evankeliumi A 8evo
Vienan Karjala - kansainvälisenä

saalistuspaikkana K E Heikkinen
Ihmiskunnan kevät (runo) Mikael

Rutanen
Tulivuorimuodostumisia Amerikan

länsirannikolla
Proletaarin uskontunnustus J—s

Laine
Itä (runo) A Jääskeläinen
(Ratkaisu Lydia Ahola

Työväenkysymyksen ratkaisusta
Peter Kähkönen
Sahamyllyn tarina (runo) K 1

Astoria Selma McCone

Maapallo ja sen asukkaat (humores-

ki) "Äffä"
Yksi tuhansista (runo) Mlkaeal

Rutanen
Historian ensi sarastus Vancouve-

rin saarella A B Mäkelä

Hänen poikansa saapuivat takasin
suom A N
iSuru (runo) Mikael Rutanen
Kodin ryöstö Lydia Gratchef
ISammuva tähti Aapln-Aatt- o

"Simon runoutta:— Kevättunnelma
v 1919 Syvyydessä lepääville Kau-

notarta katsellessa Keisari Wilhel-mi- ä

muistellessa Protesti
Kiina ja yhteiskunnallinen vallan-

kumous suom A Nelson

Kaivosorja (runo) Mikael Rutanen
Sosialistinen presidentti
Auttamaton ihmisvihaaja Kaapro

Jääskeläinen
Muuan ystäväin (runo) "Xffä"

Kauniita poliiseja K A Suvanto
Taistelua (runo) Veikkolan Siukku
Yksi niistä monista Veikkolan

Siukku
Punalippu (runo) Aksel H

kana en ole leipääni syönyt en edes

hiukkasta! Ja sittenkin täytyy kur-

juuteen viluun ja vaivaan kuolla

yksin Oi taivas! Turha on si-

nua palvella tuntematon kun ruko-

ukset eivät auta eikä apu lähene!

Hampaat kalisivat Marian suus-

sa tärisytti vilusti Vaan huulet

höpisivät sjunauksia kirouksia — mi-

tä lienevät 'höpisseet!
~
Joku nousi rappusia
—Tuleeko joku vihdoinkin !

Maria nosti päätään vuoteesta
— Oh! Miten on voima vähissä

Sisään astui Wäänäsen muori
— Voi voi puheli hän jo ovella

Maria hyvä kun olin aivan unohtaa

että sinä kutsuit minua
— No herra ihme! Mikä sinun

on? Aivan kerrassaan kovin sairaa-

na vuoteen omana? No voi päiviä!
Wäänäskä tuli lähemmäksi vuo-

detta
— Täällähän on kolea huu!
— En jaksa tehdä tulta huokasi

Maria Yritin nousta en jaksa —

ooh! Kuolema kai tässä
— No joko kauan tuota?
— Eilen illalla vasta eilen illalla

— voihki Maria

Wäänäsen muori teki tulen ja puu-

haili huoneessa järjesti sen kun voi

Joka haluaa saada tämän arvokkaan kevät-

julkaisun sen on paras lähettää tilaus
heti osotteella:

TOVERI Box 99 Astoria Ore

Mukana seuraa $ Lähettäkää kpl

VAPPUA osotteella:
Nimi
Osote


