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mältä Tämän yhteiskuntajärjes-
telmän aikana ei fcöyhän ihmisen
onni voi tulla täydelliseksi Hy-

västi vain toivon että saan si-

nut vielä tavata ystävänä Et-

hän ole minulle vihanen?" Tyt-
tö tarjosi kätensä
"'Eihän minulla ole svytä olla

vihanen" vastasi Lauri ääni
Mari oli kiitollinen

pihlajalle sen synkästä varjosta
ettei hänen tarvinnut selvään

Laurin katsetta kalpeat
kasvot vain näytti kauniilta
Hellästi puristaen 'Marin -- 'kättä

lausui Lauri jäähyväiset-lyhyest-

ja lähti
Mari katsoi hänen jälkeensä

kunnes hän katosi metsätteMe

synkkään pimeyteen

Ensi lumi ensi lempi
Kumpi niisä ipuhtoisempi
Ensi lempi puhtahamipl

Ensi ero katkerampi

]a kuitenkin se oli välttämä-

tön mietti Mari vuoteellaan
kunnes uni' vapautti hänet elä-

män huolista

Lu okk atietoinen- - työ-
läisnainen tahtoo tietää
mitä

~
hänen luokkansa

naiset kaikkialla ajatte-
levat ja harrastavat ja
siksi hän on Toveritta-
ren tilaaja

kään minua enään tarvitse aina-

kaan talvella voinhan tulla ke-

säksi kotiin"
Tyttö oli niin innostunut ettei

huomannut vakavaa katsetta

jonka vanhemmat loivat toisiin-

sa Asiasta keskusteltua päätet-
tiin että tyttö lähtee

"Kirjota Ellille heti etteivät
hommaa toista ja lauantaina
saat mennä kirkonkylään osta-

maan itsellesi leninkikarrkaan
teetät Halmelan rouvalla hän te-

kee hyvän" sanoi äiti ja katsoi

tyttäreensä hänelle ominaisella

sydämellisen lempeällä katseella
Se katse koski tyttöön tällä ker-

taa omituisesti Sanaa sanomat-

ta hän poistui kamariin Äskei-

nen iloisuus oli kadonnut Pieni
kamari ci vielä koskaan ole tun-

tunut niin kodikkaalta kuin nyt
Tuossa tuuhea mirtti jota hän
Mari on niin huolellisesti hoita-

nut Nytkö jättäisi hän kodin

ehkäpä ainiaaksi Huomaamat-

taan hyräili hän surullista sä-

veltä
HV västi koti ! nyt kulkee tieni

pois sinne missä on kylmä liesi

Ei äiti vaaliva aina hellä voi

siellä huoliani lievennellä

On sunnuntai-iltapäiv- ä Kive-

län Mari on valmistanut kaikki
kuntoon sillä aamulla varhain
on lähdettävä kaupunkiin Ei-

hän ne lähtövalmistukset niin

suuret olleet Vanha musta matka-a-

rkku oli pakattu ja siihen oli

mahtunut melkein kaikki mitä
Kivelässä oli hänelle kuuluvaa

Nyt Mari puki lähteäkseen Vuo-

relaan lähellä olevaan naapuriin
Hulda hänen hyvä ystävänsä
oli käskenyt syntymäpäivilleen
oli sanonut että pidämme sinun
läksiäissesi samalla julliimme
vielä viimeisen kerran yhdessä
Marin lähetessä Vuorelaa juoksi
Hulda vastaan Kuule Mari ! e-

ilen käskenyt nuoria tuttaviamme

ja pyysin äitiltä luvan että
saamme vähän tanssiakin illalla

Lauri lupasi soittaa
Lauri Aho oli erään leskivaim

poika jonka mökki oli ainoas-

taan muutaman kilometrin pääs-

sä Kivelästä Hulda tiesi että
Mari ja Lauri usein olivat yh
dessä ja että Lauri aina etsi ti-

laisuutta tavata Maria

"'Sepä hauskaa !" vastaa Mari

ystävänsä innostuneeseen puhee-
seen vaikka ei hän siitä tällä
kertaa niin suuresti ilostunut
Samassa alkoi metsätieltä kuu-

lua iloista puhelua ja naurua
"Sieltä ne jo tulevatkin" virk-

kaa Mari "odotetaan 'heitä et-

teivät luule että minä olen tääl-

lä ollut paljon ennen heitä"
"Siellähän se on ja Laurikin

voi katso! Kyllä hän on komea

poika" kehuu I Tukia "Hänellä
on niin hienot tummat kiharat
että kyllä niihin rakastuu vaikka
kuka Oh jos olisi oma mutta

hyvä että näkee!"
'
"Ehkäpä sinä hänet saat

Mari hiljensi ääntään
sillä tulijat olivat jo lähellä

"Hyvää iltaa Hulda ja Mari!

Ystävykset tervehti Joku jou-

kosta kiirehti: "Nyt tanssi-

maan !"

"Ei sitä nyt heti jouda eikä
äiti tahdokaan että tanssimme

paljon"
Kaikki astuvat huoneeseen

Aika kului hauskasti koko ilta

hupeni lapselliseen leikkiin Vih-

doin Mari ilmotti haluavansa läh-

teä ja jättää toverit hyvästi
"Lähdetään toki että ihmiset

pääsevät levolle" lisää Lauri ja
kaikki alkavat lähteä
"Etkö sinä pelkää mennä yk-

sin kotiin enkö minä saa lähteä
saattamaan?" kysyy Lauri Ma-

rin tarjotessa kätensä

"Enhän minä kovin pelkää
mutta onhan hauska että saatat

jos viitsit vaivautua" r
"Voi kyllä minulta nyt menee

paras toveri tuntuu kuin van-

hentuisin aivan toiseksi ihmisek-

si kun ajattelen että sinua ei

ole"
Huldan hyvästelvstä ei tahto-

nut tulla loppua Ystävykset
erosivat lupauksella pitää vireil-

lä ahkera ja avomielinen kirje-vaiht- o

-

"No miksi sinä nyt jo lähdet
pois kotoasi?" kysyy Lauri kes-

kustelun johtuessa (Marin läh-

töön "Kyllä minä pelkään että
sinä erehdyt 'kuvitcllessasi elä-

määsi 'kaupungissa"
"Ei' en erehdv sillä vaikka en

ole kokenut tiedän kuitenkin
että elämä ei missään ole sitä
kuin se on kotona Mutta jos
tahdon suoraan sanoa niin minä
lähden köyhyyden tähden 'Ei

siksi että tahtoisin komeutta ja
nautintoja vaan siksi että tulot
kotona ovat liian rienrt Viljaa
täytyy ostaa kun ei omat tulot
riitä vero taakka on- niin suuri
että tuskin voi sitä suorittaa
Säälin vanhempiani kun heidän

täytyy koko elämänsä raataa
En voisi Materia-

kaan että voisin ottaa heiltä mi-

tään palkakseni ja kuitenkin en-

hän voi tulla toimeen ilman (Mis-

tä täällä sitte voisi etsiä mitään
ansiota köyhällä paikkakunnalla
Päätin lähteä pois talveksi vähe
lieväthän menot kotoa ja saan
itse palkan työstäni

"

"Tuskinpa olen koskaan näh-

nyt sinua noin vakavana en
luullut sinun osaavankaan pu-

hua noin vakavia asioita" ihmet-
teli Lauri joka äänettömänä
kuunteli Marin elämän (huolia
He ovat jo Kivelän portilla 'Ma-

ri seisahtuu ja vastaa 'Laurin

puheeseen veitikkamaisesti : On-

han nyt syksv siis synkät ovat
minullakin mietteet Etkö näe
että minun pihlajanikin jo on

pudottanut parhaat lehtensä "

Siinä portin pielessä oli pihla-
ja' jonka Mari siinä muistaa ai-

na nähneensä Lauri nojaa pih-

lajan runkoa vasten Hetken

hiljaisuuden jälkeen alkaa Lauri
vakavalla äänellä: Sinä ehkä
olet huomannut että' olen etsi-

nyt tilaisuutta saada puhella
kanssasi vapaasti enkä ymmär-
rä niiksi aijot lähteä täältä sano-

matta minulle mitään tai edes

et tahtonut minua tavata"
"Niin suo anteeksi aikomuk-

seni oli lähteä sanomatta sinulle
mitään sieltä olisin sitten kirjot-tan- ut

Ajattelin että niin ei

tuntuisi ikävältä"
"Älä toki puhu ikävästä par-

haassa elämän keväässä 'Mari !

'Nyt pyydän että varmennat toi-

veeni joka minulla on ollut siitä

asti kun vähänkin olen 'osannut
ruveta elämästä ajattelemaan
'Sinun kanssasi olen leikkinyt ke-

vään herttaiset päivät emmekö

voi yhdessä kulkea aurinkoisen
kesän halki aina syksyyn elom-

me iltaan asti?" Lauri tarttui
Marin käsiin Tyttö riisti it-

sensä irti helpolla väkivallalla ja
vastasi "Puhuessasi elämän ke-

väästä tuli mieleeni vanhain va-

rotus että jos kevät varhain

näyttää kauniilta seuraa sitä ta-

katalvi Olen varma että mei-

dänkään rakkautemme ei voi

kestää takatalven routaa 'Ehkä
emme rakastakaan toisiamme
ehkä se on vain erehdystä jonka
huomasimme vasta sitte kun

taistelu alkaa katkerana
todellisena mehän olemme vielä

miltei lapsia Lauri aikoi kes-

keyttää vaan tyttö jatkoi: Kuu-

le Lauri olen päättänyt nauttia

yksin elon ilot ja surut en tah-

do olla syyllinen toisen kohta-

loon En odota hauskuutta elä
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Kivelän ipellolla oli vilkasta lii-

kettä Oli päätetty leikata jälel-l- ä

oleva kaura ja vaikka päivä
oli jo mäilleen menossa oli Ki-

velän väki ahkerasti korjaamassa
tulleentunutta viljaa lukuunot-

tamatta emäntää vilkasta Annia

joka oli rientänyt kotiin

Nyt siellä jo tuprusi1
kin harmaa savu saunasta ja leh-

mät on laskettu kotiin lähellä
olevasta niitystä Anni asetti

kahvikupit pöydälle sekä tarjot-
timelle vehnäleipää hän tahtoi
vähän huomauttaa että syksyn
viimeine nvilja on leikattu

"Nyt ne sitte ovat taas tämän
kesän viljat katkaistu" lausui
Heikki Kivelä vaivaloisesti suo-risae- n

selkäänsä syrjästä viimei-

set tähkät katkottuaan "Jos oli-

si ollut toisen verran enempi
tuollaista kauraa niin olisi jota-

kuinkin omiksi tarpeiksi riittä-

mään" vielä lisäsi
"No mutta hyvähän se on et-

tä oli vähän loppuihan pian"
lausui kahdeksanvuotias Erkki
katsoen isäänsä veitikkamaisesti
Heikki naurahti vakavasti

valmisti viimeisen kykän ja he

lähtivät sitte kaikki astumaan
kotiin Paavo ja Erkki alkoivat

juosta kuka ennen olisi kotona
Heikki yhä astui kumarassa ja
valitti ''selkäänsä koskevan ki-

peästi
"Vieraita tulee! Kukahan näin

myöhään mahtaa tulla?" lausui

(Mari Kaikkien huomio kääntyy
järvelle Tasaisesti liukui vene

tyyntä pintaa rannan yhä lähes-

tyessä Hänet tunnetaan kyläs-

tä jolla nimellä
häntä kutsuttiin
"Rikastumaan taitaa aikoa

Heikkikin kun ön noin ahne et-

tä raataa myöhään kuin orja
työssään" huutaa vie-fa- s

'huomattuaan pellolta palaa-

jat
"Eikä tässä rikastu mutta täy-

tyy raataa elääkseen Mutta tu-

lehan ylös leikkuun lopettajais-kahvill- e

kun osuit hyvään ai-

kaan"
"Kiitos kutsusta mutta kyllä

poikkean joskus toiste kun on

jo näin myöhä Mutta juoksep-pa- s

Erkki tänne saat teidän pos-

tin Olivat vieneet kauppiaalle
ja kun lähdin tänne päin

tähden niin otin
mukaan Kansanlehti ja Marille
on kirje"

kirje 'hyvänen ai-

ka sentään Kiitos nyt Santeri
vaivastanne"
"'Ei kiittämistä cihäiK tämä

niin vaivaksi kun tänne päin
muutenkin tulin illyvästi vain!"
Vene alkoi nopeasti etääntyä jär-

velle
Mari näki jo kirjeen päältä et-

tä se oli Elli-serkul- ta joka pal-

veli N kaupungissa Hän avasi

kirjeen ja luki:
Serkku kiltti !

Lämmin tervehdys! Kulehan
Mari lähde nyt sinäkin tänne

kaupunkiin tule tähän paikkaan
missä minä olen nyt sillä minä

muutan pois syystä että saan

palkkaa muualta Mutta
sinä kun et ole vielä oppinut si

tämä sinullekin sopiva paik-

ka aluksi Olen varma että jos
tulet et koskaan - mene maalle
takasin Siis ensi kuun 1 p pi-

täisi olla täällä Vastaa heti

jään odottamaan
lUli

"Arvatkaas nvt mitä ! IMitäs

nvt sanotte tähän?" huudahti
Mari astuessaan tupaan Hän
luki kirjeen uudelleen ja lisäsi:
sinne minä menen ettehän te

Kirjoja äideille ja
lasten kasvattajille!
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Saadaan Toverin kirjakaupasta

Osoite-ilmoituks- ia

ABERDEENIN S S CLUBIN omDrtinctiri
kokoontuu joka torstai klo 2 in- 9i E

Ist St — Tervetuloa

ST0R1AN S S O ompeluseuran kokouk-

set pidetään osaston talolla joka torstai--

ilta kello 8 Osote: 262 Taylor Aye

HOQUIAMIN S 8 O ompeluseuran ko-

koukset pidetään osaston talolla Ahjolan-s-

joka torstai kello 2 jpp Osote: 315—

lOth St Hoqtriam VVash

11ULLA N 8 8 O ompeluseuran kokoukset

pidetään jokn torstai kello
S ipp Kaikki tervetulleita

PORTLANDIN S S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla joka

toin torstai ilta kello 8 — Osote: 71

Montana Ave

HANNAN S 8 O ompeluseuran kokoukset

pidetään jokaisen viikon torstaina kello S

jpp Huom I Kahria saatavana joka ko-

kouksen loputtua

VVAUKEGANIN III Sj S O viralliset
kokoukset pidetään Joka kuukau-

den ensimäisenä ja kolmantena sun-

nuntaina alkaen klo 2 ip —Osaston

ompeluseuran kokoukset ovat joka M-ne-

torstai alkaen klo 2 jpp V V

via kokouksen loputtua

KEHYKSIÄ tehdään tilausten mukaaa

icaikesta laadusta saa tilata Toverin

Kirjakaupasta


