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SÄ KENIA

Kirjallisuutta
Teoksessa on lähes sata runoa, niistä kym 
m enkunta käännöstä. Runokokoelma sisäl
tää tunnerikkaHa luokkataistelun tuokio
kuvia ja soveltuu hyvin jokaiselle runouden
harrastajalle Ja runonlausujalle.
Kirjan hinta on 65 senttiä. Sivuja 176.
Saatavana kalkista puoluelehtien kirjakau
poista.
LuonnntteteeltJstH kirjallisuutta. Luonnon-»
tieteitten harrastam inen on tärkeä seikka
Jokaiselle. Joka tahtoo saavuttaa perusteel
lisen käsityksen y hte Iskun nai llsestak In tais
telusta. Tässä suhteessa el suomalainen työ
väestö enää ole aivan vailla apulähteitä.
Kirjakaupoissa on nykyään saatavana help
pokin talsia, kehitysopin teorioille rakentuvia
kirjasia, jotka hyvin valaisevat näitä kysy
myksiä, H aluamme kiinnittää lukijoittem 
me huomiota neljään kirjaseen, Jotka yh
dessä muodostavat täydellisen luonnontie
teellisen kurssin. Näm ä neljä kirjosta ovat
M, Meyersin kirjoittam a “Maailman hiom i
nen" sekä tunnetun darvinistln W. Bölschen seuraavat teokset: “Elvi hiilim etsä'”
“Eläinten sukupuu” ja “Ihmisen polveutu
minen'’. EnaLnmalnittu on m leltäklinnlttävä selostus m allm ojen kehityksestä tähtiusvista kiinteiksi, elollista eläm ää luoviksi
taivaankappaleiksi, Siinä myös helppotajui
s e t] tehdään selkoa maapallon geo lo g isesta
kehityksestä,
“KJvJhLLlimetsägsä" kertoo
maapallon kJvlhlllikauilesta ja silloin vallin
neista eläm än muodoista. “Eläinten suku
puu1' on yhtäjaksoinen selostus eläinkunnan
kehityksestä alkulim asta korkeimpiin muo
toihin asti ja “Ihmisen polveutuminen" ker
too Ihmiskunnan kehityksen tarinan.
K alkki näm ä teokset ovat runsaasti kuvi
tettu ja m aksavat ainoastaan 60 senttiä
kappale. Jokaisen pitäisi hankkia Itselleen
näm ä kirjaset. Ne eivät ole mitään kuivia
teorcettiseeraavla teoksia, vaan m leltäkilnnlttävlä kirjoja, jolta Jokainen lukee Ihan
nautinnokseen.

P fe k la Viltti etteltä. Tov„*N.. R ,. a f Ursin
Olt täm ännim isen otsikon alle koonnut vuoolon varrella eri Julkaisuissa Julkaisemiansa
kirjoituksia Jotka-käsittelevät erinäisiä työ
väenliikkeen ja sosialism in kysym yksiä.
Näm ä kirjoitukset yhteen palkkaan koottulna muodostavat m leltäklinnlttäväp ja hel
posti luettavissa olevan teoksen, josta on
Jokaiselle sosialistille varteen otettavaa.
Kirja Ilmestyy muutaman päivän kuluttua
Raivaajan kustannuksella. Se muodostaa
arvokkaan muistomerkin vanhan, uskollisen
puoluetoverimme ansiokkaasta työstä
Musta virtu. .Toveri H ilja Pärssinen on
Työmiehen kustannuksella Julkaisut runo
kokoelman, Jonka nim eksi on antanut “Mus
ta v irta/’ Sen johdannoksi on hän painatta
nut seuraavat sanat:
“Tietään m usta virta vierii
niinkuin synkkä syksy-ytt
halki uavalsen suomaan.
Siinä pinnan alla kierii
pohJavoJmaln tuska, työ,
rynnäten ahtaaseen uomaan.
Katso, salasyvä pinta
pusertavi poreitaan
mustina kuplina vesiin.
On kuin virran m usta rinta
huokauksen tuskissaan
tunkisl tuiman esiin,
Mutta rlntehiltä uudet
tulvavedet yhtyvät
virtahan vierielevään.
Läukee luonnon salaisuudet,
syttyy syänten eyklnnät
koitteeseen kultaisen kevään.
Nousee vihdoin virran voima,
vangitut käy Irralleen
vallaten synkeän suomaan.
Kaatuu kansan kapinoima
vääryys — alle tulvaveen. -—•
Uutta käydähän luomaan!
□

□

□

O
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K ansikuva: Heidiin elättäjiinsä
N. R. a f Ursin — 60-vuotias.
Nykyajan m ahtavin voima: klrj., N. R. af Ursin.
El m illoinkaan; Runo, klrj., T. Sirola,
K uningas; Satu, klrj., M. Anderson — Kexlö,
Oma tupa ~ oma lupa: kuvia New Yorkin naisten osuuskodlsta.
Mitä Amerikan 9. S. Järjestö enim m in tarvitsee Juuri ny t? klrj. Y. Sirola,
Nälkäinen sydänmaa: runo, klrj., P. Salm enoja
Miten tuli saadaan syttym ään; sovitellen klrj.. S. Alanne.
Väärennettyjä tim antteja; kertomus, klrj., Y. Sirola.
Pariisin kommunln muistoksi.
Työttömyys.
Te k n likan saavutuksia.
Orjantappuroita, kuvia Canada*ta, klrj,, —o.
Katsaus.
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