
Juna pysähtyi
Matkalla hautausmaalle alkoi puhe

uudelleen
— Miten kävi tuttavasi lapsion?

korjatusta kaksinkerroksisesta puu-

talosta Kinaporissa tulee ulos poi-

ka ja tyttö
Seuratkaamme nyt heitä

Jatketaan
Kustaa ja valkeaa

J Eikö hänellä ollut poika ja tyttö? —

niin muistelen sinun kertoneen
— Ooh! Heillä ei nyt ole mitäänKirj Helmi Mattson

(Jatkoa) hätää enää Otilja mielihyvällä sa- -

noi Poikaa kasvatetaan Wiksti'ö- -

Niin tosiaan Elama se on jos- -

millä ja tyttö on jonkun ajurin otto- -

kannattaa murehtia eika kuole- -
ta

lapsena Parhe joka tytön otti kuu
ma! Se tulee aikanaan vapauttajak- - „

1UU U1BB" vimju —
nrvPthlin„„„ tohW or- -

öl nnmnoco v

via entisaikoina
jäin IVUlnKa I U limu YVlAauuiam

tään muusta Meillä on jo vapauden
lukon avain! Kerran se lukko au-

keaa ehkä piankin Jos ei se au-

kea helposti ja suosiolla täytyy se

murtaa Vaan sen täytyy aueta!

Otilja tuli jo iloisemmaksi
— Sinä puhut aina jiiin vertauk-

silla August että näin arkisieluisen

ihmisen on sinua vaikea ymmärtää
— Varsinkin kun tekeytyy ymmär-

tämättömäksi sanoi August hellästi

moittien
— Tämä kuolleiden lepopaikka ei

ole elävän ollnsija Mennään taka-

sin elämään pyysi August ohjaten

askeleitaan kohti kaupunkia Hau-

tausmaan portilla alkoi hän hiljak-

seen hyräillä:
Rieinuaskelin marssimme kohti

Suurta vapauden valkamaa

Nyt taistelu parhain pauhaa
Onni voittajaa odottaa

Otilja yhtyi lauluun:

Niin uskalla uljaammin vaan

Taisto uhreja monta vaatii

Silti rynnistä uudestaan!

Kevättuuli ei lakannut leyhyttele-mäst- ä

puiden lehviä vaikka päivä
läheni iltaa vaikka aurinko alem-

maksi laskeutui

Otiljalla oli jo kiire työpaikkaansa

Lempeä tuulen humina pi-

an häipyi korvista viikkoisten askarei-

den yksitoikkoiseen pärinään
Keväimen sunnuntai oli eletty

— Vasta sitten Kun eiama on em- -

herrasväki pojan omakseen? ihmeis- -

misen arvoista kun on syytä elaa „„

on itselle ja muillekun elämiä tZt „ omakseen kai! Se
iloa yhteiskunnat hyötyä ja mail- -

ma avoinna a vapaana edessä - on

ihanaa nahda aina uusi päivä! ':„„„
— Mutta sanoi Otilja nyt miksi = J£ JJ ta

kaikkein " wikströnin rouvalta apua Marialle
lävä ihminen useimmissa tapauksis- -

sairastuksen aikana Marialle olivat
sa ei mitenkään ha ualsl luopua ela- -

mästä niin viheliäistä kn se on- -

J P° olisi pitänyt viedä orpojen- Niin miksikä? Toive parem- -

otiin jos ei kukaan hyvä ihminen
masta - vaikka ei nyt aina sekään

heistä ruvennut huolta pitämään
— ehkä sen vaikuttaa Jokaisella

VVikströniin rouva ihastui sievään
siihen on tavallaan ominaiset syyn- -

mustakiharaiseen orpopoikaan niin
sä Sitäpaitsi on ihmisessä jonkun- -

että lupasi kouluutta hänet pitaa
lainen vomakas vaisto joka pakot- -

™ omana lapsenaan Eiko se oi- -

aa pysymään kiinni elämässä

Se ettemme tarkalleen ole pääs- - ™ P le

~ tavaUaan! Baloi Au'
syt kaikkien ongelmien perille et- -

temme ole varmat onko kuoleman Sus

jälkeistä olotilaa missään muodossa = ™ ton"n'mln„„
vaikuttaa kai sen kammon joka on

mielestäni Kun koyhan lapsi
kuolemasta

luokastaan ja istutetaan vie- -
— Mikä on sinun ajatuksesi siitä?

raflSeen ™aPe'aa- n-
— Mistä tarkotat?
_ Kuolemantakaisesta Otilja katsoi kysyvästi Augustiin

— Minun ajatukseni — keskeytti — Kerro edelleen Niistä toiste

nyt August on se: luokkaperusjuurlsta
— Minne ruumis maatuu siinä se _ Ajurilla on ainoastaan yksi oma

pysyy ja kaikkien aikojen haaveilut
pg njm että Dora sai myös

ovat pötyä Kuolemat-talajse- ]
hyvan kodin joskaan ei

uskojat ovat narreja ja laista tulevaisuutta kuin pikku Joppe
itsensä pettäjiä Sinä kyllä tiedät Dora 0„ ](aunjs uin enkeli Hänestä

mielipiteeni Me kun olemme näistä' se tule9 inantu ja rakastettu kunhan

jo puhuneet kasvaa neidoksi
— Niin ja herrojen syötiksi —

SANKARITTARET pääsi Augustilta
He tulivat hautausmaalle käveli- -

Muistelmia Tampereen piirityk- - vät ympäri ja etsivät mutta heidän

sestä oli mahdoton löytää Marian hautaa

PALISADE Mi NN

S S Osaston kokouksessa 30 p
maalisk valittiin virkailijat seuraa-

vaksi puoleksi vuodeksi ja valituiksi
tulivat seuraavat: orkaniseeraajaksi
Carl Laine rahastonhoitajaksi John
Koivunen pöytäkirjuriksi Isak Trast
jäsenkirjuriksi Jenny Trast rahaston-kirjuriks- i

Mandi Salo uutisten
Työmieheen Olga Laine ja

Toverittareen Jenny Trast Keskus-

teltiin vappujuhlan vietosta jota val-

mistamaan valittiin viisihenkinen ko-

mitea joka velvotettiin hankkimaan

puhuja ja muutenkin toimimaan vap-

pujuhlamme mahdollisimmin tarko-tustaa- n

vastaavaksi
Se on oikeaa hommaa täytyy sa-

noa sen ripeän toiminnan johdosta
niillä ukkomme rakensivat kauppa-
huoneen kulutusrenkaallo Nyt kun
kulutusrenkaallamme on oma tupa
niin on myöskin oma lupa ja silloin-

han pitää jokaisen käydä tekemässä
ostoksensa omassa kaupassa sillä
siellähän ne kaupat aina parhaiten
"rotsit"
Onpahan vain jo sirahtanut joku

siemen tännekin siitä radikalismin
kaikkea yhteis- - ja järjestymistyötä
hajottavasta kylvöstä mutta toivot-

tavasti ne siemenet eivät löydä tääl-

lä otollista maaperää juurtuakseen
ja kasvaakseen' hedelmää kantavaksi

viljaksi Me uutisasukkaat olemme
siinä asemassa elävää köyhälistöä
että meidän täytyy olosuhteiden pa-

kotuksesta tarkoin harkita mistä vil-

jasta voimme tuottavimman sadon

korjata ja se leveä vee Ja radikalis-

mi ovat sellaisia kasveja joita me
morketti-kapitalist- emme voi käyt-
tää edullisesti edes sikojemme ra
vlntonakaan ja senpä vuoksi onkin

sangen uskottava että radikalismi ei

tule menestymään täällä edes niin-

kään pitkälle että se ehtisi kunnol-

leen orastamaankaan Me pienvil-

jelijät jotka raadamme vuodet läpeen-
sä viisi- - ja kuusitoistatuntisia työpäi-si- ä

me joiden elintaso on paljon al-

haisempi kuin tavallisen teollisuus-työläise- n

me joille ei edes sunnuntai
tuota pienintäkään lepohetkeä me

jotka aina vain saamme työmuurahai-
sen tavalla ahertaa sitä samaa loppu-
matonta aherrusta — me olemme työ-

läisiä stman täydessä merkityksessä
Ja sosialistipuolue on ainoa joka ei

työskentele minkään erityisen työvä-
en ryhmän etujen puolesta vaan sen

päämääränä on koko työväenluokan
etujen puolesta taisteleminen — siis
meidänkin pienviljelijäin etujen puo-

lesta Siksipä meidän pyhin velvol-

lisuutemme olisikin kuulua
ja kaiken kykymme

mukaan toimia sen liikkeen aatteen

hyväksi joka kerran tulee vapautta-
maan koko työtätekevän luokan riis-

ton kirouksen kahleista
Jenny Trast

7:S LUKU

Liidelkäämme nyt nopeasti ajassa

eteenpäin
Kuni hyppien riennämme ylitse

vuosien vaihdoksien sivuutamme ke-

siä talvia keväitä

Unholaan painamme kärsimyksien

päivät ilojen päivät ja pysähdymme
erääseen hämärään leutoon elokuun

iltaan

Helsingin lautakaupunkia taas hie-

man tarkastamme

Kummasti kaikki on muuttunut

Tuskin tuntisi entiseksi Ei juuri
enää yhtäläisyyttä sen ajan näke-

myksille joista edellä kerroimme ole

nykyajalla
Paljon Söörnäisten ja etukaupungin

Iikaluolia on hävitetty Samoilla pai-

koilla missä ennen jonkun työläisen

ränstynyt huonepahanen sijaitsi on

nyt nähtävänä ajanmukainen upea
kivitalo

Katuja on korjattu pihoja siistit-

ty valaistusta parannettu ja koko

kaupunginosa kuin uudesta luotu

Eräästä pienestä hiljattain

Ei seppeltä ei ristiä ei multa-penkki- ä

kukaan ollut tehnyt leski- -(Jatkoa simaiselta sivulta}

loinkos kajahtikin perääni kivak- - vaimon haudalle
— Kukapa hänelle!

ka:
— Seis!

Pysähdyin
— Kortti! komensi tyttö

Kevättuuli lehytteli puiden lehviä

linnut kilvan Uvertivät ja aurinko loi

heleitä säteitä alas maahan
— Katso miteft ihanaa! Kevät

Näytin paperini
uKiini„iB= ttpträ nviä- - ruusuja kukkia himmeät syksyn vä- -

KIIRUHTAKAA TILAUKSIENNE

räyksiä noudata — irvasi hän rit unhotettu kuoleman kunnaatkin

paperini nähtyään
mun väreissä

— On kiire puolustauduin vä- - Mutta missä on Marian hauta?

~ Tuotak° imartele August sa- -

hän kuin nolattuna
Samassa karautti katua pitkin noi terävästi

muudan ratsumies ~ Sekais1- - joukkohautoihin My- -

— Seis ! — kuului taas tytön Ml" hiut ladotaan — etko ymmärrä?

komento " Uusia raataJ'a syntyy entisten

— Ei ole aikaa! — vastasi rat- - le vanhoja el kannata muistella

sasta:a Otiljalta pääsi itku

"— Seis tai paukahtaa! August Ihmetteli kun tyttö noin

Ta tyttö nosti pyssyn poskel- - heltyi

I j
— Turha meidän on tulla tänne

Silloin palasi mies kiltisti haudoille itkemään Parempi kun

nävtti korttinsa ja sai mennä riennämme takasin elämään ja iunok-edellee-

' kaasti yhdymme taisteluun paremman

Niinä päivinä joista tässä on yhteiskunnan saavuttamiseksi e

sain nähdä paljon urhoolli- - laisen yhteiskunnan jossa ei ole or-

sia poikiakin jotka yrittivät vii- - jia ja orjavouteja ei ahkerain työstä

meiseen asti tehdä
'

velvollisuu- - jouten eläjiä eikä riistäjiä ja a

vaikka rasitukset olivatkin tettäviä vaan vapaita a

äärettömät ja uhrautuvaisuutta Ihmisiä

kysyttiin tavattomasti Olenpa Tyttö häpesi kyyneleitään

saanut herätellä miehiä kuula-- - — Oletteko varma että yhtoiskun-ruiskujenki- n

äärestä mihin oli- - ta tosiaankin voi muuttua niin että

vat pitkäaikaisista rasituksista köyhäkin voi vapaasti hengittää

sikeään uneen vaipu- - tä se paino joka meidän työntekijäin

neet keskellä helvetillistä mete- - hartioita köyristää putoaa kerran

liä ja ampumista Ja yhtä ko- - voisi

villa olivat urheat siskommekin — Sa putoaa Sen täytyy pudota!

joita eritoten näytti vielä kan- - sanoi August intoillen

nustavan halu osoittaa että heil- - — Mutta vasta jolloinkin hämärää-l- e

oli hymyilty liian aikaisin sä tulevaisuudessa sanoi Otilja epä- -

Ainäkin minä myönnän sen röiden

tehneeni
— Se ''HPPUU meistä itsestämme

Tvöläissoturi työtätekevästä joukosta eikä mis- -

Samoin Lasten Kevät
Vappu makpaa 50c kpl Lasten Kevät 25c

Joka haluaa saada nämä molemmat arvokkaat kevätjulkaisut' sen on paras lähettää tilaus heti osoitteella :

TOVERI Box 99 Astoria Ore

Mukana seuraa $ Lähettäkää kpl VAPPUA

ja kpl LASTEN KEVÄTTÄ osotteella:

Nimi

Osote


