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Nuorten Osasto
KUVAELMA

(Mukaeltu)
Jenny Trast ja Olga Laine

'Lehtimetsä maisema oikealla tupa
(Xitl tulee laulaen tuvasta)

ei ollut milloinkaan tunkeileva ei il-

maissut kaskaan liikkeillä eikä il-

meillä rakastavansa tai jumaloivan-s- a

häntä mutta Ludde" tunsi' kuiten-

kin että tyttö piti arvossa hänen

että se teki hänen

elämänsä Iloisemmaksi — hänen köy-

häni ilottoman elämänsä — ja se olt
pilalla ei ole mitään rajoja Minut suri asiaa suuresti Kerran hän

ulos hyvän makuni tähden kln sen tähden Huth uinnin nri
— Metsässä lehdet ne lentää

ja tuuli niin kylmä on

01 missä vieläkin viipyy
minun tyttöni onneton

Hän saapuu askeleet kuuluu
niin kylmän kalma on yö
01 vastaa saitko leipää
aivan tuskasta syömmeni lyö

Ja kuitenkin! Minä voin tehdä Ludviksen — "Ludde ' niinkuin hän- -
seIlalnen yhdysside Jota Ludde ei voi- -

Kuinka on mahdollista vapauttaa it- - tä kutsuttiin — tuli oikein surulU- -
nut repiä rlkk1'

: sensä tuosta kummallisesta katsees- - seksi ja hän kysyi minkätähden Lot- - Sekä varasto että konttori olivat
ta jolta seuraa minua minne hyvän- - te itki V B1Iä vaIm muuttaneet kaupungin ul- -

sä katsonkin Kumpa hän el vaan _ Mlnä tied8n ky„ä eWei pIlkka korelmBlle nlJn kauakst etta raltiotle
katsoisi noin - mutta juuri tekise Uoske tflita herra Ludviksen ge eräästä etukaupungista kulki alueen
asian niin kiusalliseksi koskee minua: Se olen minä joka läpi Pysähdyspaikka vaunuille ei
— Neiti hyvä sanoi hän terävästi nImi „„ „„„ )o „„„„„ „„ „n„t t„i„„„ „ma fta to„„iio" Ji mauuutUII) witv aimunim "uig aliin im nouvw

(Tyttö tulee laulaen vastaiselta
1 "se len oveen kuin apua odotellen vät he voi olla pilkkaamatta EJnkä oli asiaa kaupunkiin tavallisesti astui
'" T vimuw- -

m„a vo sllle mitään etm mlnulla raitiovaunuun siinä Lotte oli vuo-s- a

häntä siltä että ulkonevatnuo- sil-- on lnhlmlIiiset tunteet ja että minä sien kuluessa muuttunut yhä vaa-
rnat olivat kuin liimatut häneen -- - kärsin nlinkuln muutkln mmiset hemmaksi ja rumemmaksi Mutta
minä - minä todellakaan voien rat-- vaikka minun el ehkä pltm tehdä hän oli tyytyvanen Ja ahkeraj hä:1
kaista asiaa yksin Eikö hän voisi Bitä Mutta „H vanhaksiminä en toslaankaan jo muuttunut inventa-tull- a

takaisin vähän myöhemmin V0I sllle mltään mmä en yo gn8 rlo e8ineeksl varastossa ja oli hyvin

suunnalta) '

— Älä soimaa äiti kulta
sillä etsin päivin öin
Sn saanut mistään työtä
minä pakosta itseni möln

kuu uimuu mam un luuui ae on jo-
-
mitään' suosittu varsinkin koskaan ehtymät- -

Nyt ei sinun enää tarvitse huo- - tömän pilan vuoksi "Ludden lemmt- -ka tapauksessa hän joka ratkaisee
asian(Xitl laulaa)

— Kiroan sen Ilkeän miehen lehtia sitä asiaa rakas Lotte sanoi kistä" hän hoiti tehtävänsä hyvin
Isänne? sanoi tyttö painokkaan- - ix„ anUftafin häntä va(övainDQaH niin että toverit nIHvät hännata nnljoka lapseni onnen vei „ ' ' - — —— ™ j v— maauuuba — —

Paheisiin mun pulmuni vieden
0 ' ntonut sanoa etta

olkapäälle Ainoastaan hän otti H- - Jon Häntä ei myöskään koskaan
jos hän oli johtajan poika niin oli seiieen vapauden- Kutsua tyttöä "Lot- - voitu ottaa laskuihin kun oli kysy
en- - „auu uiiai teksi ja "8inaksi Anna heidän hiys rakkausseikkailulsta Ja siitä oli
kiinnittyivät jälleen häneen mutta olla Tiedäthän hänelle Hänessä eiettä sinä ole minun hyötyä kosUan
han katsoi pois päin Tyttö ei men- -

jumaloimani lemmikkini- - ja minä kir- - pelätty kilpailijaa Ja Ludde oli e- -

nyt' SeiB01 epälIlen- - Joitan kauniin kuolinilmoituksen sa delleen naimaton ystävällinen ja kilt- -
— Ehkä voisin minä istua ja odot- -

nomalehtiia kun sinä kerran kuolet tl sekä uskollinen suullisissa hellyy- -

taa? kysyi hän lopuksi häveliäästi Lohduttele sillä Itseäsi den osoituksissaan - mitään muuta

— No niin sanoi konttoristi kau-- Lotte hymyili heikosti Ken voi 81 tullut kysymykseen
Eräänä iltana kulki Lotte tavallihistuneena että hän vielä pitemmän vastustaa hänen kuohuvaa hyvän-aika-

olisi nakoitettu kestämään tuo- - tantoista huumoriaan ja iloista Jutte suuden mukaan köyhää kotiansa

ta katsetta Asia ei ehkä sitä kan- - luansa Ei ainakaan kyttyräselkä- - kohden mn oli vaipunut syviin

ajatuksiin kunnes hän kuuli erään

kukaan kurjalle kosta ei

(Tyttö laulaa)
— 01 äiti en ole yksin
luokka siskoja tuhansittain
näin sortuu edestä leivän
elon kuiluun kurjimpaan
(Xiti laulaa)

— Mitä voisin sun eestäsl tehdä
surun lapseni onnetoin
Kuka kerran tään kurjuuden estää
Kelle kostaa puolestas' voin?

(Tyttö laulaa)
— Lipun juureen käymme kalkki
me sorretut taistelemaan
Niin poistuu valtiain mahti
me uutta onnelaa rakennetaan
Ei tarvitse edestä leivän

myydä lempeä suloutta
eikä alentua orjiksi heidän
saamme kerrankin oikeutta
niin myös tuntea vapauden

nata Minä voin ottaa teidät Voin- - raukka kuten hän Siitä alkaen alet-

han ainakin koettaa tiin häntä kutsua "Ludden" lemmi herran sanovan Luddelle: "No ra- -

kiksi se alkoi kylläkin kyyneleillä
kftS Ludde saaPa sinS-- Jo Pltää a'k5t

Tyttö tuli esille Ja puristi hänen mutta hän tottui siihen ja se tuli klretta- - muuten jäät naimattomaksi
kättänsä äkillisen punaistuksen va- -

lopulta häneIIe n„n luonnolliseksi J vannat P°Jat ovat alna riippuvai-laistess- a

hänen aavemaisen kalpeita sla taloudenholtajattaristaan" Mihinettä nan suorastaan eli siitä Mitä
kasvojaan Hän tarttui tuohon kar-- merkitsikään itse asiassa se mitä ih- - kä Ludde vastaBi: "Minulla on

työläiskouraan Ja siitä ai- -
miset ajatteiIvat heidän ajattelemat- - ha "kauteni ja sitä en hyljää kos-käe- n

kuului Lotta Lindgren Ludvik- - kaan- - Lottetomasta leikistään Tiesihän Lotto Minullahan on Enem-seni-

varastoon ettet hän tarkoittanut mitään pahaa
Pää en vitse" Lotte kuuli sen Ja

Siitä hetkestä alkaen alkoi elämä
joka vähitellen nanen lävitsensä kulki kuin tuulen-käyd- ä

nan muodostui ku- -

tytölle valoisammaksi Ennen ninkaaksi niiden nuorten miesten Jou- -
P™sl- - Elämä oli ihanaa -

elämä hänestä olevan vaamattoman ihanaa Olipelkää kossa Joita Lotte sielussaan jumaloit- -
tosiaankin

raatamista' ja toisinaan oli hän ala- - sl Hän 0n man hyvä ollakseen pa-- yhlentekevää 0na nuori ja kaunis ja
kulolsuuden hetkinä vuodattanut kat omata Joukottain lemmenseikkailujana ja se ajattelematon pila Joka oli
kerla runsaita koska hän kaikkine silläkyyneleitä vijBt„ „vBr(i„0„ lr„tnaaa taMt ikävyyksineen hän —

Yksi pienimmistä

Hän ei tiennyt mitään Isästä eikä oli niin yksinään mailmassa eikä hä-y- l nänessä vakavaksi ritarilllsuudek- - kunka ruma ja epämiellyttävä häu

äidistä sillä hän oli kasvanut las- - nestä kukaan pitänyt Mutta kat- si ja ystävyydeksi — ja se olikin ai-

noa ystävyys mitä hän oli kokenut
tenkodissa ja myöhemmin olivat Jul- - soessaan peiliin el hänen kauvan tar-kis-

laitokset melkein aina pitäneet vinnut ihmetellä asiaa Hän oli ver- - tässä mailmassa Ja muodostui vuo- -

oiiKin — nan omasi KuitenKin Kau-

neimman ja hauskimman onnen mitä
maan päällä löytyi Ehkei se ollut

niin syvä ehkä ei niin intohimoinen
mutta se oli hiljainen ja pysyvälnea
Hän oli onnellinen Httn oli saanut

hänelle elämäneh- -uuuiitt uaueoia ja uueei uauBiio inau raiiuHinii rulua ja KUUipeio nun etra sjen kUlfteSSa

ja äidin sijaisina tosiaan oli liikaa vaatia terveeltä doksi
Hän seisdl hämiUään ja änkyttäen hyvin muodostuneelta ihmiseltä että Sinähän tiedät Lotte että ml- -

kyttyräisenä rumana ja köyhänä nuo- - tämä loisi ainoatakaan katsetta hä- - na rakastan sinuai sanoi hän aina elfimäIta enemmän kuin hän saattoi

ren konttoristin edessä joka oli ai- neen ja kun se tmi maksamaan toisinaan äänekkäästä kaikkien jou- -
vaaua'
Ja siinä hänen kulkiessaan tulinoa saapuvilla oleva konttorissa jon- - yhtä paljon tai yhta vahan Ja oli ko kossa niin että vanha Ludviksen it

se kuuli sen Mutta siihen oli totutne hän oli kiiruhtanut hakemaan konaan vailla merkitystä alkoi hän raitiovaunu
Hän el huomannut sitä kulkiessaanpalkkaa tuossa suuressa varastoliik- - jumaloida kauneutta ympäristössään tu niin ettei sitä pidetty minään

Hän nautti siilä Hän ei voinut ralteIden y" ennenkuin vaunu oli ai- -keessä No se ei nyt olisi merkin- - kyl-- merkillisenä Lotte ei liioin ottanut
nyt paljoa ellei konttoristi Bamalla Ukseen katsella kauniita kasvoja ja pllaa vakavaita kannalta hän ym- -

van hänen kohdallaan Se antoi hä- -

hän haaveili platoonisesti kauniista nelIe voimakkaan iskun niin ettäolisi ollut johtajan poika Luonnolli- - märal varsin hyvin että oli ainoaa--
nuorista miehistä Joita tiellään nän horJulJa Ptos' erääseen kuop- -sesti vastasi hän niinkuin muutkin hän taan ajan kysymy8 kun Ludde" me- -

tapasi Se oli hänen salaisuutensa ioBta hänet öydettlIn- - Hänetettei hän voinut ratkaista asiaa yk-- nlsi naimisiin nuoren kauniin tytön paan'
sinään Ehkä hän enäill ettei tvttö ja hän olisi ennemmin kuollut kuin „„ „_ u_ „J„n„ii„ kannettiin erääseen vaunuun Joka oli

-- r- - — - - ivallaan uau 1uut11an1u laivaaii
tyhjänä Hänet laskettiin perman- -jaksaisi kantaa raskaita taakkoja — paljastanut sen

ja hän koetti kuvitella mielessään
Mitä tulee Ludvikseniin nolle Ja hänen ohimoltaan valeltiinhän näki viallisen selän näki tytön nuoreen mlta hä tuntlsi Jos hän ollsI tuon

vedellä Muuan mleg syöksyi esillepunastuvan hämmästyneenä vakuut- - niin oli hän arvannut oikein Kont- -

torissa vallitsi rajaton riemu hänentaessaan että hän oli jaksanut pal-

vella sisäkkönä kahdeksan henkises

nuoren kauniin tytön asemassa Sil-

loin el kai Lotte h' utalsi koko mail-mall- e

mitä hän tunsi sydämensä poh-

jassa vaan hän tulisi hellästi hyväil-

len ja kuiskaisi hänen korvaansa

Hän kumartui alas ja laski käsivar-

tensa hänen hartioldensa alle Hä-

nen vyötäisensä avattiin niin että

valkea rinta tuli näkyviin Mutta

hiukset valuivat kuin surukehys kuo- -

erinomaisen makunsa johdosta sil-

loin kun hän ominpäin otti Lotte

Lindgrenin liikkeen palvelukseen It-

se johtaja löi kämmenensä molem- -

sä perheessä niin että hän kyllä jak-

saisi kantaa kaikkia esiintyviä taak

koja ja kuormia nuo mahtavat ja Ihanat sanat Jotka
Nuori mies hän oli myöskin hä- - mille pyöreille poskilleen ja nauroi nän nyt ajattelemattomasti lausui kai- - l°"kalpelden kasvojen ympärille

(Jatkoa kahdekiannella sivulla)

I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I M I't--H

millään Hän tunsi Itsensä syylll- - niin eua Keiionperai vatsana nyppe-- kme mmä rakastan sinua!
seksi sen sopimattoman katseen täh- - livät

den jonka hän oli kiinnittänyt tytön
— Oletpa sinä hauska olio rakas Tällä hetkellä hän värähti Sy- -

ulkonäköön hän katseli hajamleliseB- - Efraim sanoi hän Imartelevalla dämen täyttivät riitaiset tunteet Le- -

ti tytön ainoata todistusta Kolme tyytyväisellä äänellä Eräässä sun- - vottomuus epäilys mustasukkaisuus

vuotta oli hän palvellut kahdeksan- - teessä olet onnistunut erinomaisesti ja epätoivo Minkälaiseksi muodos- -

henkistä perhettä — "uskollisesti Ja Eihän ainakaan hakkailu voi tulia tulsl hänen elämänsä silloin? Silfä
'

rehellisesti" — seisoi siinä viiden-- kysymykseen neiti Lindgrenin kans- - — vaikka se ei ollutkaan mitään

nestätoista ikävuodestaan alkaen nyt sa- - Saadaanpa nähdä kuinka hän muuta kuin pilaa niin eli hän kui- -

oli hän kahdeksantoista vaikka hän hoitelee tehtävänsä Hän saa toistat- - tenkin siitä syystä ettei hänellä ollut

enemmän muistuttikin vanhaa naista seksi jäädä mitään parempaa kuin myöskin syys- -

Konttoristi katsoi ylös ja kohtasi Mitään bakkailua ei luonnollisesti tä Ludden hyväntahtoisen sydämen

katseen noista suurista ulkonevista syntynytkään Mutta siitä syntyi pohjalla löytyi tosiaankin kipinä
samalla kertaa vinoista ja kirkkaista muuta joka kesti yhtä kauvan ja myötätuntoa tyttöä kohtaan ei rak- -

sllmlstä Konttorissa oli aina tehty Joka ensi hetkestä koski yhtä paljon kaudesta luonnollisesti vaan myötä- -

NAISTEN 08UU8K0T1

- SAN FRANCISCO CAL
327— 16th 8t

Telefooni: Market 3968

SAN FRANCISCO
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SÄKENIÄ
Tilatkaa nyt ettei nnän unohdu

Säkeniä on yleiseati arvokkuudeltaan
tunnustettu tarkoituataan vaataavakai

pilaa hänestä ei ilkeydestä vaan hä-- nuorta Ludviksenia kuin Lotteakin tuntoa joka oli tullut tavaksi tietot
i _iK_a_ Oo „n niioir tininon i nf iimaati-- i cuirloot- - ttil tvttrt viihtvl hvvin hä-- julkaiaukai Ainoa laatuaan Mielen- -

uu uuuu uubto j " - — - j — — —lieu iiuvmuicuoa ja uuiouu ciauiou- - "t°B ""''li Itä Hinta
halunsa tähden Hän ajatteli: Jos näkyviin hiukan halveksiva juoruilu nen ympäristössään kalpasi hänen '"("'vuoai'
minä nyt otan tämän rumuuden esi- - molempien suhteesta toisiinsa leikkipuheitaan kuunteli niitä hy- -

RAIVAAJA
kuvan tänne niin ilvehtimisellä Ja Alussa se loukkasi tyttöä ja hän mylll niille ja iloitsi niistä Lotte 4gg Fitchbur Mau


