VILLISTÄ LÄNNESTÄ. — KALASTAJA JUTTUJA
Ajan kuluksi

'

Kalastuksen alkuun oli runsaasti viikonpäivät. Kikii kaikki
kalastajat olleet vielä saapuneetkaan, [intiaaneja odotettiin ete
lästä ensin tulevassa laivassa satamäärin.
Itse kukin siellä jo olevista vietti aikansa miten parhain tai
si. Toiset läävät korttia: ne huvikseen, joilla ei ollut rahaa ja
ne voittaakseen tahi menettääkseen joilla sitä oli. Lainai[ivatkin
ne rahansa pelissä menettäneet toisinaan raliakkainnnilta tove
reiltaan edes pelin alkuun päästäkseen. Muutamat lueskelivat
aikansa kuluksi sanomalehtiä ja “ makasiineja” . Joku työsken
teli verkkoyl isillä verkkain paulat uksessa eli ka la venhe il teu ja
proomujen tilkitsemis- ja maalaushonunissa rannalla talli halkoi
vat polttopuita känäriin. Ne, joilla oli pyssy ja muut pyyntivelikeet matkassa, metsästeli, pyydystäen peuroja ja numta metsän
riistaa, taikka kalasteli, onkien ahvenia ja turskia luhdin kari
koilta. Näitten viimemainittujen ansioksi se on luettava, että
koko käinppäkmman väestö koko hyvin pysyi puntin nmt toimissa
tuoreessa liilassa ja kalassa. On näet tiilillä yleisenä tupana, eten
kin vanhain kalasi aja in kesken, että se. joka omi istuu metsiin tai
veden riistaa saamaan, ottaa niistä sen minkä itse tarvitsee ja
loput jakaa toisille tovereille ihmiseksi. Jos jää ylitse kaikkien
tarpeen, ripustetaan riista näkyvälle paikalle ja jokaisella on oi
keus “ auttaa itseään” niin kanan kun siitä riittää. Siinä tapa
uksessa ettei kaikille riittäisi, tulee niitten vuoro ensikerralla, jot
ka edellisellä ilman jäivät. Poikkeuksen tästä tavasta tekevät
ainoastaan ranskalaiset, japaanit, kiinalaiset ja indiaanit, Valko
siin nähden, sekä suomalaiset omaan heimoonsa.
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Iltasin, kun on kaunis ilma, kokoonnutaan miehissä kämppi
en välillä oleville sivulta,vtäville ryhmiin ja aletaan kertoilla päi
vän tapahtumista, sen kuluessa tehdyistä huomioista, kuulemista
ja näkemisiä. Kun keskustelu sattuu kiertymään yleisiin asioi
hin, politiikkaan, eri aatevirtauksiin ja sen semmosiin, yhtyvät
eri ryhmät silloin aina yhteen. Siinä väitcllään, pohditaan ja
tuodaan omia näkökantoja ihan vihan väkeen esille. Kiivaimmat
poistuvat tulistuneina, että pääsevät kuulemasta toisten vasta
väitteitä siitä, mikä heidän mielestään on oikea, mutta pitkää
aikaa eivät malta pysyä pois seurasta ja hetken kuluttua niillä on
sama temppu edessä. Puoleen ja toiseen jauhettua päästään vih
doinkin asian ytimeen, joka luo yksimielisyyden. Joku joukosta
sattuu tekemään näet sen havainnon, että: “ eihän tämä ole muuta
kun business'ta; kaikki on lmsiness’tä” , ja kiivainniiatkin silloin
myöntävät: “ tosiaankin: eihän se muuta olekaan.”
Toinen asia sei) perästä otetaan esille ja lopputulos siitäkin
on sama. Ensiluokan sosialisteja ovat muuten joka mies siinä,
kun kaikessa näkevät nyky-aikana keinottelua (“ businessta” ).
Siinä vaan ovat jotkut vähäsen jälellä, etteivät ole hoksanneet
näistä keinotteluista valita itselleen sitä- joka olisi kaikille yhtä
tnottelias.
Meidän kämpästä tuli kaikkien sillä känärillä olevain suo
malaisten kokouspaikka, sentähden kun se oli kookkain, ja use
asti joukossa istui toisiakin pohjoismaista kansallisuutta olevia.
Mieltä kiinnittävin työ oli korttein sekottaminen ja jakaminen.
Pelattiin ajankuluksi “ ivhistiä”, “ pedroa” ja “ sekseiltä reikää” .
Meidän sakki, poikkeuksetta, seisoi vielä niihin aikoihin sen
tasanteen ulkokynnyksellä, jonka sisäpuolella ei suvaita kortteja
niitten materialistisessa markityksessä: s. t. s.: jos useampi kuin
yksi ottaa peliin osaa. Tämän tasanteen kokelaina ollen, piti
meidän tyytyä sivustakatsojan ikävään osaan. Vasta aikoja jäl
keen. kun yksi ja toinen alkoi väliin tuntea kovaa maata jalkaiusa alla: alettiin saarellakin ryhmittyä pieniin joukkoihin, jotka
ottivat puhdetöikseen korteilla selville saannin: kuka voitti. Sitä
tietä on monella meistä selvinnyt nykyinen yhteiskunta-järjestel
mä ja sitä uraa myöten ehkä selviää tuleva yleisvaltiollineu omis
tusoikeuskin. “ \Vhisti ”-peli oppineitten pelurien kanssa pelat
tuna. on erittäin opettava läksy yhteiskunta-opissa.
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Meille oli hupia jos vahinkoakin uusista ystävistämme eli
siitä, kun valaehtoisesti luovutimme heille etuhuoneen yleishyö
dyllisiä t ark otuksia varten. Hupia siinä, että kaikki T»letissä ta
pahtuneet, tapahtumattomat ja vasta tapahtuvat asiat saatiin
heti tietää, tarpeenmukaisesti muokattuna ja kaunistettuna. Sen
lisäksi vielä melkein kaikkien vanhain kalamiesten kirjava yksityis-elämä pikkuseikkoja myöten. Tavallisesti siellä tntustetaankin toisiinsa seura avaan tapaan. Kun mies sattuu menemään
ohitse jonka kuinppalisi tuntee mutta et sinä. suhahtaa Imu kor
vaasi :
“ Tuossa menee Sali, se josta puhuttiin silloin. Sama, joka
hyppäsi joella indin paattiin ja pieksi ukot ja akat pahanpäiväseksi. pata Inhaksi sen tähden kun menivät Salin verkosta kaloja
ottamaan. Sen pojan kanssa ei ole hyvä leikitellii. Käethän, se
on lujasti ‘piitattu’ mies.” tahi: “ tuossa on nyt se norjalainen,
jolla on “ klootchmanni” paatli-“ pullarina”*) ”, eli “ tuo tuolla,
kalpeakasvoineti hinterä mies on .Jeri. Sillä on “ klootehi” mui
jana. Kalastanut monet kesät tähän känäriin. Hyvä kalamies.
Viime kesänä otti “ klootehin” kanssaan asumaan. Se näkyy ole
van sillä vielä nytkin, -loi.kovasti ennen. Nyt, kuulun, on heit
tänyt pois. Jeri ei siitä tykännyt.” Tähän suuntaan se toverien
esittely tapahtuu.
Meidän sakin keskinäisissä puheissa ja väittelyissä olisi tästä,
syystä ollut tarpeen noudattaa jonkun verran varovaisuutta vää
rinkäsitysten välttämiseksi. Mutta sitä ei tullut tehtyä. Suora
naista vahinkoakin avomielisyydestämme oli, kuten jälestäpäin
tultiin huomaamaan.
Nähtävästi kaikissa, suuren inaaiTinan yhteydestä harvemmin
pois olevissa, eristetyissä paikoissa on pieniin mätkin vähäpätöi
set- uutiset erity isein min haluttuja. Näitten aiheeksi kelpaa koi
ran raatokin, kun sellaisen sattuu löytämään jonkun kampiin sei
nänvierustalta.
Me koitimme aikamme kuluksi tutustua Kiinäriu monipuoli
siin laitoksiin. Kiinalaiset parhaillaan alakerrassa oli kannujen
tekopunhissa. Kymmenkunta leikkauskonetta, mies kutakin hoi
tamassa, kävi kuin tuskassa yöt päivät. Samoin juottokoneet ja
hissi, .johon valmiit kannut koneesta johtui ja joka kuljetti ne
*) S outaja.

'
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toiseen kerrokseen. Toinen kerros oli valmiita kannuja täynnä
kattoa myöten. Saman kerroksen päädyssä on “ verkko-poosun”
virasto. Siellä säilytetään verkot, purjeet, airot, peräsimet, mas
tot y. m. venhe-konia ntoo n kuuluvat tarpeet. Kymmenkunta
miestä ja naista liehui hikihatussa näitten kuntoon panossa. Toi
set pisteli verkkoja pauloihin, toiset imi k haili seiljä ja nitoivat
niitä mastoihin, lajit tel ivat airoja talli ratkoivat pauloja vanhois
ta verkoista. Tämän lisäksi oli siellä joukko mieliiii samalla asi
alla — uteliaisuudesta — kuten mekin. Verkkopoosu hääräsi yh
den ja toisen luona neuvoja ja ohjeita antamassa. Näytti kohte
liaalta mieheltä, melkeinpä geiitlenianiiiltH puhellessaan miesten
kanssa. Kysyi meiltäkin, jos on mitä asiaa jota hän voi auttaa,
niin on aina valmis palvelukseemme. Killan meillä ollut mitään
asiaa. Jälkeenpäin ilmestyi kyllä paljonkin asioita, jotka olisi
ollut paras etinen toimittaa, mutta niistä ei tietty vielä hajuakaan
niin kalamiehiä kun Olliinkin. Siitä oli seurauksena että päivää
paria ennen kalaan lähtöä sai sen kymmenet kerrat hypätä mie
hen kintereillä, kärkkyen milloin nauloja ja nuoran palaa, milloin
vanhaa öljvkarmiia tulisijan tai vesiastian virkaan venheessä.
Verkkoponsun virassa olevalla miehellä täytyy olla tavallista
suurempi annos kärsivällisyyttä. Ajatelkaapa, että yksi ainoa
mies on edesvastuussa likelle kahtakin sataa nousevan venhekunliau kalustosta sen kalastus- ja merikelpuistiudesta. pienimmästä
suurimpaan tarvekaluun asti. Sitte kun kalastus on alkanut ja
venheet verkkailleen pyy nti hommissa. luulisi mieheltä pääsevän
led potti ken huokauksen, mutta mitä vielä. Jos kalastaja — ja
niitä on paljon — ei satu mielestään hyvin saamaan kaloja on se
poikkeuksetta verkkopnosiin syy. Silloin ei enää ole eroa kala
miehen ja kalamiehen välillä. Kaikki ovat kalamiehiä. Syy, et
tei kaloja tule, on verkon pani otuksessa, josta verkkopoosu on
vastuussa. Sen lisäksi repivät kalamiehet joka päivä verkkojaan
‘'snnit'Viliin*) ja karikkoihin. Höyrylaivat katkovat niitä kul
kiessaan. poikki. Valaat, mustat kalat, pyöristi set. hait ja senkin
seitsemät elukat riepottavat toisinaan ne repaleiksi. Ne on niissä
tapauksissa verkkopimsim laitettava reilaati heti. silla saaliin ai
kana ei ole aikaa menettää hetkeäkään hukkaan.
* ) Pohja-lieko.
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Kuinka indiaanit pelaa.
Edellisenä yönä oli “ Barbara Iiosko«'i(z” — vanha. Fnltoiiin
aikuinen. Viet ori a n juutalaisten omistama höyrylaiva, nykyisin
meren pohjassa — tuonut täytensä indiaaneja känärille.
Sanotaan, enemmän tai vähemmän alkutilassaan olevien kan
sojen, päästyään sivistyksen yhteyteen, omistavan siitä ensiksi
sen huonot puolet: viinan ja pelin himot. Viinan myynti, jopa
paljas ystävällinen naukun ilma seksi tarjoaminen indiaaneille on
suurien sakkojen ja vankeuden uhalla kielletty British Colombi
assa. Mutta mitään pahetta on mahdoton tyyten lopettaa min
käänlaisilla pakkokeinoilla. Aina ja joka paikassa löytyy sellai
sia. jotka ovat halukkaita, joko jonkunlaisesta myötätnntoisuudes
ta tahi suoranaisen edun vuoksi kiertämää» lakia. Niin sitä teh
dään täälläkin ainakin kalastuspaikoissa. Ei näy auttavan polii
sivoima eikä julkinaulatut viralliset kiellot. Indiaani saa viinaa
kun niiksi tidee.
Kun tähän juttuun tuonnempana on kuitenkin palattava,
jääköön se nyt tarkemmin kertomatta.
Toinen. Ijämien kuuluisin pahe. peli ra ivo, uhkapeli, on sekin
löytänyt tiensä indiaanein keskuuteen. Tämä on näillekin täysin
luvallista — luultavasti — koska se näkyy olevan ihan julkista ja
ovatkin ne siihen antautuneet kaikesta sielustaan ja mielestään.
Paitsi korteilla pelattavia rahapelejä, on indiaaneilla vielä oma
omituinen kausallispelinsä. johon kaksi eli useampiakin heimoja
ottaa osaa pelaten heimon voitoksi tai tappioksi. Pelin luonne ja
säännöt on seuraavat:
Peliin osaa ottavat heimot istuvat vastatusten eri rivissä, joko
ulkosalla tahi huoneen sisällä, jos sellaista siihen turkotukseen
kyllin tilavaa on saatavissa. Täällä Inletissii ne oli valinneet lä
hellä kämppiä olevan santa ra unikon pelipaikaksi. Molempien
rivien etupuolella on. miesten jalkojen edessä rivin pituinen lauta.
Noin kahden sylen levyinen välimatka erottaa pelurit toisistaan.
Itse kullakin peliin osaa ottavalla on noin jalan pituinen puupa
likka toisessa kädessä, jolla pidetään yllä tahtia laulaessa, lyö
mällä sitä edessä olevaan lautaan. Näitten lisäksi on vielä pari
kolme rumpua samaa tarketusta varten, liivien edessä on kasa
hienoiksi vuoltuja tikkuja pystyssä. Nämä on kirjaupitovaliineet
ja viskataan niistä aina tikku kerrallaan sille puolelle jota onni
pelissä kulloinkin suosii. Voiton tahi tappion ratkasee kaksi puu317

nappulaa jotka kumpikin ovat toistensa kokoset, parin tuuman
pitimet ja pyöreät. Toisessa punanen viiru keskellä ympäri.
Kuinpasellukin rivillä on omat hiottamusiiiieliensä ja on niitä
kaksi kinmnallakiu puolella. Nähtävästi ne ovat monessa leikis
sä koeteltuja koska samat henkilöt näkee usein niissä viroissa.
Näitten miesten tehtävänä on arvata kenellä toisen puolen luottamusmiehistii, ja sen lisäksi kumpasessn kädessä merkki-nappula
on. Seremoniaa alkaa sillä, että se puoli jonka piilotettavaksi
nappulat kulloinkin jöutnu, alkaa täyttä kurkkua kiljuen loilot
taa
“ Ileiloo, he ilo o*)
Hai jäi. jäi jäi
.lahhalihnhhnh!”
lyöden palikoilla lantaan ja rumpalit rumpuja pärrvy tilien. sa
malla kun luottamusmiehet kädet peittojen alla sulkee kouriinsa
nappulat. Sen perästä huitoilevat ne käsiään tulisella kiireellä
kaikkiin ilman suuntiin, hyppelevät koholle istuillaan ja mulkoi
levat kauheasti silmiään. Hetken tätä menoa kestettyä viittaa
mies kädellään toiselta puolelta. Jos hiin osuu arvaamaan pai
kalle. ei kumpikaan puoli voita eikä häviä. Erehdys on sitävas
toin joka kerta kahdella jos sattuu osuttamaan miestä, jolla ei
nappuloita ole.
Tämä näyttää hyvin viattomalta peliltä, mutta on sattunut,
että heimo on saanut lähteä putipuhtaana Inletistä. Menettäneet
toisille heimoille kaikki tavaransa, yksin kanotit ja plänkntitkin.
Hulinani ei kuitenkaan tällaista sattumaa sure. Hän on luon
non lapsi. Tietää, ja luottaa varmasti siilien, että luonto hänet
elättää.

Snhtus-vuni.
Kansallisuuksien tutkijat ja tietoniekat valittavat sitä. että
imi iän uit kuolevat sukupuuttoon. Teosoofisen opin ja uskon pe
rustajat hakevat tästä väitteestä tukea sielujen vaellusoppiinsa,
siihen kohtaan, jossa niitten sanotaan palaavan 1->00 vuotiselta
kieromatkaltaan uudelleen ruiimistuakseen. jolloin ne imliaanein
sielut ovat kehittyneet siihen määrään, etteivät enää halua pa
lata puu anahka n ruumiiseen vaan ottavat sijansa valkonahliassa.
Jos tämä uskonkappale tahdotaan ottaa totena, niin otettakoon
*) E i tie d ä , e i tie d ä .
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se vaan, mutta siltä kannalta, että kuollessaan on hulinani ollut
värisokea ja tämä tavattoman pitkä aika, joka sielun vaelluksessa
-on mennyt, on kulunut värien lajitteluun ja niitten arvostelmin.
Muilta kellitystä ne ei ole hitustakaan saavuttaneet. 1’äinvastoin
ne tällä maikallaan ovat kadottaneet juuri sen, jota moni teosoofikin etsii: uskon suureen henkeen.
Tälle asialle löytyy kuitenkin luonnollinen selitys, jonka lian*
satieteilijät ovat hienotunteisuudesla Valkosia ja niitten luomaa
sivistystä kohtaan jättäneet mainitsematta. Imliaanit eivät kuo
le, mutta ne syntyvät sukupuuttoon. .Ia, käyttääksemme teosoofista järjestelmää tämän todistamiseksi, on tuotava ilmi se vä
hemmän hienotunteinen tosiseikka, että Valkosen miehen sielu
tuppautuu puna nahkan ruumiiseen. -Tn kun Valkonen väri mei
dän päivinämme on kohonnut hyvään huutoon ja sitä liidetään
puhtauden, siveyden ja uniini hyveen esikuvana, ei sovi ihmetellä
jos punanahka snostunkin vaihtokauppaan. -Joten tämän ilmiön
jälkiseurauksia tukemaan ei tarvitse tuntea sielujen vaelluoppia
kuoleman jälkeen. Se vaellus tapahtuu jo täällä maanpäällä.
Tämä ehkä leimataan ilkeämieliseksi ivaksi ja “ pyhimpien
haaveitten*’ häväisemiseksi, mutta tulkoot kausatieteilijät ja teosoofit pohjoislännen kalastuspaikkoihin ja viettäkööt jonkun ke
sän siellä jossa valko- ja piuianahkat ovat toisiinsa lähemmin su
laa ntaneet, niin edelliset näkevät, jos tahtovat nähdä, kuoleeko
indiaanit sukupuuttoon, sen lauseen oikeassa merkityksessä. —
tulkittuna ja ymmärrettynä teosoofiselta kannalta, jolla koite
taan todistaa, että se johtuu indiaa ti maisten hedelmättömyydestä,
tahi oikeastaan siitä, että kurssin läpi käyneet indiaani-sielut ei
vät halua e luin saattaa indiaani-naista hedelmiill isee n tilaan —•
vai tapahtuuko niitten sukupuuttoon häviämisessä imin muutos.
Sen roosaan neljännesvuosisadan kuluessa, jolla ajalla tämä
rannikko on ollut vilkkaassa yhteydessä mmm maailman kanssa
läpi maan kulkevan rautatien kautta, ei muuttuneet olosuhteet
vielä sanottavan tuntuvaa leimaa ole lyöneet indiaaneiliin liikepisteen lähettyvilläliään. Siellä ja täällä tosin tapaa indiaaniperheen jossa on kolmen, neljänkin värisiä lapsia. Valkosesta piki
mustaan. ja harvoja lienee sellaiset perheet, joitten nuoremmissa
jäsenissä vietäisi rodun puhdas veri, mutta vanhempi polvi vielä
on jotenkin koskematon. Nuorempi polvi kuitenkin rientää hy
vää vauhtia nykyajan kaikki nielevään sulatusuuniin.
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Rivers In letistä pohjoseen Hella Bellassa, Hella Colassa, Skeena ja Nas-jokien seuduilla asustaa heimo, joka luetaan indiaatu
rot mm kuuluvaksi. Kro näitten seutujen ja etelämpänä asu vain
välillä on yhtä suuri kun yöllä ja päivällä ja eron Inulisi olevan
jälkimmäisten eduksi, kun ovat lähempänä yleisen liikkeen kes
kustaa, vaan se onkin päinvastoin. 1’ohjasempana asuva heimo —
jos sitä vielä heimoksi voi lukea — anastaa joka suhteessa etusi
jan etelässä asuvista, jos mittaamme etevyyttä Valkosella punta
rilla. .Miehet ovat sirorakenteisia, imölyttävillä kasvonpiirteillä,
jotka tuonella on hyvinkin Valkoset. Hiusten ja viiksien väri on
tumma eikä niitten kasvu ole lainkaan harjastnmamainen vaan
pehmeä ja hieno. Tavoiltaan ovat siivoja ja seurustelussa ystä
vällisiä ja huomaavaisia; ei ollenkaan jäykkiä ja kopeita, mutta
ei mateleviakaari. Naisissa on useita hyvinkin siroja, punaposki
sia ja täyteläisiä. Eivät vähääkään antaisi perään Huomen saa1‘istolais-tytÖlle; ei ulkomuodossa eikä taidossa hoitaa kalastusvenettä.
Edellä mainitut seudut eivät ole kovinkaan kaukana sitä ra
jaa. joka Yhdysvaltain ja Canadan alueet toisistaan erottaa.
Niinä aikoina, kun Alaska oli Venäjän alueena, lähetti tämä sin
ne siirtolaisina valtiollisesti epävarmoja henkilöitä, joitten muas
sa on luultavasti ollut vapaasta tahdostakin tulijoita. Näitten
lisäksi oli silkassa alueen hallitusvirastn virkamiehineen, polii
seineen. Sotilasvartiot. pieni limmitusväestö. osasto maasotilaita.
pari risteilijää rannikkopa) vei uksessa sekii kirkko piispoilleen ja
pappeineen. niin nämä ei tietenkään ole jättäneet leimaansa pai
namatta *alkuasukkaisiin. Siten ainoastaan lienee selitettävissä
se muutos, joka on pohjoisempana asuvista voinut poistaa ete
läisissä heimoissa vielä löytyviin alkuperäisyyden. Mutta eteläm
pänä asuvat indiaanit eivät ole hauvan nauttineetkaan sivistyk
sen siunattuja hedelmiä. Vielä joku miespolvi lisää, ja kaikki
tämän rannikon indiaanit sieluilleen päivineen asuvat valkoisissa,
tahi puoliverisissä.
Häivä päivältä vilkastuva liike ja rannikon lohikeittimöt
varmasti painavat Uumansa alkuasukkaisiin.
Emil liukkain.
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