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ta turhaan El se ollutkaan ruumista

pakoittavaa kuumetta Ei se oli sie-

lun tuskaa niin kirvelevää että hän
valitti kuin sairas Kaikki tämä

ampuminen huuto ja
kuolevien valitus lierStti hänessä ky-

symyksen: "Olenko todellakin vapaa-
ehtoisesti tullut tänne? Miksi tulin?
Tietysti minun oli mentävä rinta-
maan olinhan sotilixsupseeri Mutta
sittenkin" (Jatk)

epäselvää ei ole väliin jätettävä vaan
ennemmin mentävä hiljaa eteenpäin
kuin jätettävä jokin seikka oppilail-
le käsittämättömäksi Aineensa jär-

jestäköön opettaja niin ettei sen

esitys kestä enempää kuin 25—30

minuutin ajan sillä pitempiä ei ope-

tustuntien pitäisi olla muulloin kuin

poikkeustapauksissa
Opettajan valmistuminen eineensä

esitykseen käy parhaiten siten että

voinut ilmituoda miten hartaasti toi-
von että uusi aika olisi kaipaamam-
me rakkauden ja onnellisten avioliit-
tojen aika!
Toveruiidt'Ja HILMA KARI

III

Nainen sinä sukupolvien äiti —

ja silti alhainen olento Äitinä olet
sinä kaikki kaikessa Mutta useim-
massa tapauksesa pojiltasi ylönkat-sott- u

ja halveksittu Miksi siksi
että olet nainen kuulut ehkä heikom-
paan sukupuoleen ja kehitystasosi
on olevinaan miessukunimlen silmiä

hän edeltäpäin tarkasti harkitsee ai
nettaan suunnittelee valmiiksi seli InKhden onni ei ainatykset ja kysymykset joten hänellä

viihdyI

työläisien

ta riippukoon kuinka monta toimi-
kunnan jäsentä valitaan tuollaista
tehtävää suorittamaan Näitä valites-
sa on koetettava katsoa että lie tun-

tevat mahdollisimman tarkasti perhe-oloj-

ja ovat sopivia seurustelluin
erilaisimpienkin ihmisten kanssa
Niille vanhemmille ja lapsille jotka
ovat pysyneet yälipitämättöminä

työlle on kuvattava tä-

män työn tärkeys tulevaisuuden kan-

nalta ja koetettava saada heidät
innostumaan asiaan Niissä taas
jotka ovat olleet liitossa mutta ovat
kesken väsyneet on jälleen herä-
tettävä intoa ja koetettava siten saa-

da takaisin liiton yhteyteen
Rahallista puolta ei tällaisissa yri-

tyksissä voida myöskään unhottaa
siliä kaikki maksaa On selvää ettei
Ilianneliitossa voida käyttää korkeita
jäsenmaksuja On kuitenkin hyvä
e"'i pieni jäsenmaksu järjestetään
esim sentti kuukaudessa sillä se
opettaa huolehtimaan järjestrtjäse-nyydest- ä

Jossakin erikoistapauksessa
kun on valmistettava joku yhteinen
perhejuhla tai muu sellainen on
vedottava myös kotien apuun Mutta
siiloinkin on se tehtävä niin kevy-
essä muodossa kuin suinkin ettei
ilmankin rasitettuja koteja liiaksi
kiusattaisi Pääasiallisin avustus on
koetettava saada paikkakunnan osas

kodeissa

(Jatkoa viime n:roon)

H

tunnille mennessään on kaikki val-

mista

L

Jos ken on epävarma niin
varustautukoon suoraan oppimalla ul-

koa selityksensä ja kysymyksensä
Opetustoimen menestymiselle on hy-
vä jos useammat opettajat yhtenä
pitävät harjotuksia ja siten koetta-
vat valmistautua tehtäväänsä Ihan-
neliiton toimikunnan sihteerin asia-
na on olla näissä Iinrjotuksissa mu-

kana ja antaa ohjausta harjoitteli-
joille Hyvä olisi puuhata myös var-
sinaisia opetuskursseja missä se ope-

tusvoimien vuoksi käy päinsä
Ihanneliiton opettajan työ on kyllä

vaivaloista mutta samalla innosta-
vaa ja toivorikasta työtä joten ke-

nenkään toimeen antautuneen ei pi-

dä pelästyä mahdollisia vaikeuksia
vaan väsymättä astuttava alkamaan-
sa rataa aatteemme murujen nuori-
solle kylvämisessä Sillä se työ kan-

taa varmasti hyvän hedelmän

(Jatk)

sä alempana heitä Jos nyt seu-
raa vaikki nykyiselläkin kehitysta-
solla olevia miehiä niin aina pil-

kistää esi n heissä tuo "itse-minä- "

ja nainen sekä sen tyhmyys ja kum-

minkin jos oikein tarkan tutkinnon
tekisi pitkälle ei se millinkään päin
veisi oiettuna huomioon naissuku-
puolelle ja samoin miehille suku-
puoleen kuuluat velvollisuudet —
Alhaisia juttuja on olemassa oi-

kein "porvoon mitalla" jos vaan me
naiset olisimme niin nokkelat niitä
poimimaan mutta meillä on se yksi
paha puoli aina niin katkerana pai-
najaisena olemassa se taloudellinen
toimeentulo että niinkuin ivailijat
esille tuovat kirkko-juttuj- a niin vaik-
ka ne eivät olekaan kiintyneet

saarnaan niin huomaa
sen kumminkin että ne ovat edes
taloudellisissa asioissaan kiinni vaik-
kakin mmi kehityksollisenipi puoli
olojen pakotuksesta ou syrjässä ja
samoin on iiykyäänkin Mutta kun
ottaa noiden "kanta-isienime- " kirkko-reissu-jut-

esille ja vielä suuressa
määrässä nykyisenkin miessukupol-ve-

kehitystason niin esim "katos
p— kele tuotakin tyttöä kun on nyt
olevinaan vaikka on kuin reki Se

Yleensä terveys ja hyvinvointi riip-

puu kunnollisesta terveellisestä ruu-

asta ja vaatetuksesta virkistävistä
lepohetkistä ja niin edespäin Us-

kallan vielä mainita että ilman rak-

kautta täydellistä luottamusta ja
uskollisuutta on avioelämä kaikkea
muuta vaan ei nautintoa Sukupuo-
liset suhteet yksistään eivät kuiten-
kaan ole minkään säilyvän onnen
tunteen kasvattajia
Rohkenen puolustaa naistemme

poroporvarillisilta näyttäviä mieli-- '

piteitä siinä vakavassa uskossa että
vielä silloinkin kun sosialistiset vir-

kailijat täyttävät kaikki virkapaikat
enemmistön vaatimuksesta ja silloin
saavutetaan kaikki ihmiselliset oikeu-
det sukupuoleen katsomatta — sil-

loinkin vielä kun ahtnitten
sijalla olisi ylei-

set yhteiskunnalliset ruokalat
lastentarhat y m silloin-

kin tarvitaan kykeneviä keittäjiä
puhdistajia lastenhoitajia sen mu-

kaan mihin kullakin on taipumusta
Kunnollisten keitto- - ja puhdistusvä-lineitte-

avulla olisi työpäivä silloin
mahdollisesti lyhyt nykyaikaan ver-

raten Silloin jäisi aikaa virkistäviin
lepohetkiin Hyödyllistä kirjallisuutta
olisi kaikille riittävästi saatavissa
eikä henkisen minän tarvitsisi kuih-
tua tiedon janoon Silloin jäisi aikaa
ruumistamme vahvistavalle urheilul-
le iloiselle seuraelämälle ja yleensä
kaikelle mikä lisäisi nautintoia ter-

veyttä ja hyvinvointia Siskojamme
ei enää silloin riistetä oriakauppiai-de- n

ilkeän voitonhimon uhreiksi ja
veneeristen tautien mätä ei turmele
miehiämme henkisesti ja

VIINIRYPÄLEEN
MUSTA TERTTU

(Jatkoa knlmmiulta sivuttal

mältä jäänyt huomaamatta Kun tie-

dettiin että: "Hindenburgin joukot
ovat päässeet Dvina joelle suurten
tappelujen jälkeen ja että venäläis-
ten on pian luovuttava Riigasta" Pi-

rullinen irvistely kuvastui toisen kas-

voissa samalla kun toinen ilmaisi uh-

maa ja kiukkua Hirveää murinaa
kuului ympärillä kun luettiin että:
"Pietarissa ovat taas kasakat käyttä-
neet raakuuttaan Sosialidemokratisen
puolueen johtaja ja duuman jäsenen
N S Tsheidchen johtama joukko vaa-

tii duuman uudellePn avaamista Ka-

sakat Majoittivat joukot ja monta haa-
voittui" Silloin värähti Vladimirin
sielussa kirkas kipinä Ja ensi ajatuk-
sena oli hällä "tuossa joukossa on
Marusjan verta"
Selittämätön tuska valtasi hänet

Hänestä tuntui että hyljätessään sen
urhean maalaistytön on hiin työntä-
nyt luotaan elämänsä parhaimman
onnen Hän ei voinut ajatella pitem-
mälle niin katkeralta tuntui elämä
nyt "Jos tuo taisteleva joukko olisi
juuri tässä liittyisin minä heti hei-
hin ja pyhittäisin elämäni sille työlle
joka on vienyt Venäjän köyhälistön
keskuudesta parhaat: voimat Siherian
kidutukseen mutta silti nousee hedel-
miä tuottavana kerran"
Mutta sitten jälleen sielunsa hehku

sammui niin kun sen joka omaa
kauniita ominaisuuksia vaan jota
aina on estetty niitä käyttämästä
VIadimirilla tuolla uljaalla nuorukai-
sella oli niin kuin useammalla vää-

rin kasvatetulla nuorukaisella arkuus
käydä ohjaamaan elämäänsä sydä-
men ja omantunnon mukaan Aina
kun hän ajatteli jotain kaunista
koetti heti kehittää toisia ajatusta
samasta asiasta toisin sanoen petti
aina itse itsensä Siis luin oli aivan
sellainen millaisia ovat ne ihmiset
joihin ei sosialistinen kasvatustyö
ole päässyt siemeniään kylvämään

tolta Liiton rahavaroja hoitaa
toimeen valittu toimikunnan jä-

sen joka pitää varoista tilit ja on
tilivelvollinen sille osastolle jonka
alaisena toimikunta toimii

Ihanneliiton opettajat
Opettajaksi ja nuorison kasvatus-työntekijäk-

ei suorastaan kykene
kuka tahansa Mutta kehittyä' siksi
voi kun vaan on tilaisuutta ja ha-

lua siihen Nuorisolle ja varsinkaan
lapsille puhuminen ei ole samaa
kuin aikuisille puhuminen Henkilö
voi olla hyvä agitaattori aikuisten
keskuudessa mutta silti ci kelpaa
ollenkaan lasten puhujaksi Siinä on-

nistuakseen täytyy oppia tuntemaan
lasten sielunelämää syventyä siihen
1= sillä tavoin saada käsiinsä oikeat
langat Jokainen on kerran ollut
lapsi ja voi sen perusteella muisto-jeus- a

avulla saada lähtökohdan Mut-
ta samalla on muistettava että

löytyy erilaisia luonteita
niinkuin aikuistenkin kesken Näitä
eri luonteita varten täytyy löytää
omat keinonsa miellyttääkseen näitä
kaikkia Opettajalla on siten vaikea
valmistus tehtäväänsä Mutta kun
löytyy kylliksi asianharrastusta ja
rakkautta tähän työalaan niin vai-
keudet kyllä voittaa Valmistus on
pääasia Hyvin aineensa kullakin
kerralla valmistettuaan voi kyllä teh-
tävässään onnistua Sattuman va-
raan ei saa mitään jättää sillä pie-
ninkin hairahdus voi tehdä esityk-
seen pahan aukon
Esityksessä on pyrittävä yksinker-

taisuuteen On tehtävä selitykset ja
kysymykset niin selviksi ettei niitä
ymmärtäessä tarvita suurta a

Kaskaaseen esitykseen oppilaat
pKi väsyvät ja heidän tarkkaavai-
suutensa herpoutuu Älä koskaan
käytä pitkiä ia monimutkaisia lau-
seita enemmän selitvksissäsl kuin
kysymyksissäkään Selitä ja kvsy
lyhyesti asiallisesti ja mahdollisim-
man vilkkaasti Lapset eivät tietysti
jaksa sulattaa vaikeita taloustieteelli-
siä oppilauseita Sen vuoksi on kaik-
ki opetus lapsille annettava yksin-
kertaisessa ja helposti käsitettävässä
muodossa mieluummin jonkun lap-
sille hyvin tutun seikan avulla Esi-
tykseen on valettava vaihtelua ia
hauskuutta kiinnittämällä lasten huo-
miota johonkin heitä ympäröivään
asiaan jos nimittäin heissä alkaa
ilmetä väsymyksen oireita Liian
tiukalle koetukselle ei saa lasten
kärsivällisyyttä panna joskaan el
myös vallattomuudelle ja haluttomuu-
delle ole sallittava tilaisuutta
Eri osastoilla jotka ovat erilaisella

kehityskannalla on käytettävä oppi-
laiden mukaan sovitettua erilaista
opetustapaa Nuoremmille ja alem-
malla kehitystasolla oleville' on seli-
tettävä yksinkertaisempia asioita ia
varttuneemmille taas aina sen mu-
kaan vaikeampia Opettaja tiedusie-lujens- a

kautta ottakoon selvän jak-
savatko oppilaat kulloinkin aineen
johtavaa ajatusta seurata Mitään

on oikea p—keleen lutku!" ym —
Samoin jos menee täälläkin maassa
mihin tahansa suurempaan "poorti-taloon- "

etenkin syrjäisemmillä seu-
duilla niin kuulee niin raakaa ja
roskaista kieltä ja kaikki enimmäk-
seen tähdätty naisiin ja sukupuoli-sohteisr- n

yleensä mutta me naiset
jotka jo joiain käsitämme niin us-

komme ettei se- ole noiden veljien
s'-- — omaan raakuuteensa ja

me ymmärräm-
me sen tosiasian että nykyinen sekä
jo vuosisatoja ennen eletty järjestel-
miin syy on että niin "kanta-isämme-

kuin äit 'iimekin ovat kasvatet-
tu Sf" järjestelmän keskellä jossa
ei ole kehitetty inilään tietoisuutta
j ika olisi lmä herättänyt eli kas-
vattanut muuhun kuin siihen jossa
molemmat sukupuolet ovat silmiään
auki repineet
Siis todellakin nainen äitinä etkö

ole poikiesi raakuu-
teen ja lyUänesi tyhmyyteen mutta
onko sinulla voiViaa onko sinulla
tarpeelliset tiedot joilla voit kehit-
tää ja kasvattaa nousevaa sukupol-
vea? Tämän tyhyyden tuntee eiikä
moni lyöläis-äk- i oitä ei ole voimaa
ei olo kehitettyä ja koiiiuutettua tai-
toa että voisi lapsille mitään antaa
— antaa tyhjästä kun ei itsellään-
kään ole ollut niiiula kuin raaka ja
tyly kasvatus Ja kumminkin jokai-
nen äiti tn viii hi n n on mielestään par-
haansa tehnyt lapsilleen
Mutta Kun poikamme- ovat varttu-

neet miehiksi niin he voivat olla
valmiina polkemaan tytuiriämnie lo-

kaan — siksi kun ho ovat naisia
Sis taaskin meissä uaiFissa on ollut
vika Naisena äitinä ji kasvattajana
emme ole uineet irran pojillemme
Parempaa kehitystä eji oikein sel-
laista hijottua ticsoifriiuita että he
k ntelisivat kanssa? iskujansa kunni-aiasin- a

olentoina ei k vaan
ja fyrLyyskoneina

Muuten on usein silmiinpistävä to-

siseikka siiiiomaiehdis-- että nainen
ou useimmassa tfpi uksessa kuvattu
"sydämettömäksi" Juuri näinäkin
päivinä luin hiidestä että "nainen
jäfiiry: kolme pienu lastaan ja men-

nyt pakoon" ja huudahdus "oi miten
sydämetön äiti!" Jäin ajattelemaan
itsekseni että teileiiaku raaka äiti
Mutta samassa tuli myös mieleeni
cUi iiainsn teot naisen sydämettö-my-- s

se en aina ennemmin otettu
hn nron esineeksi kuii- miehen Mies
aiia useimmassa lapuiksessa tekee
sen että ei porusta perheestään ja
elää mitä rosl iiipii ti elämää mutta

Siis sosialistien yhteiskunta on se
joka suo tilaisuuden puhtaammille
sukupuolisuhteille Silloin ei naisen
yksin tarvitse kärsiä sukupuolinaii-tintoje-

luonnollisesta seurauksesta
kuten useammassa tapauksessa nyt
Uskollisia aviopuolisoja ja onnellisia
koteja ei sosialisti-aat- e hävitä Päin-
vastoin se raivaa niille kestävämmän
perustan poistamalla rahavallan ja
keinottelun tuottaman liikarasituk-
sen
Ne jotka nykyään siirtyvät met-

siin raivatalcsensa peltoa tuottaak-sens- a

karjanhoidolla riittävämmän
toimeentulon kuin puristavissa kau-

punkioloissa saavat kokea mitä an-
karinta kurjuutta niin yhteiskunta-hyödyllist- ä

työtä kuin tekevätkin
vaan tällekään ei porvarillinen yh-

teiskunta lainaa mitään huojentavaa
huomiota Kuokka ja kirves ainoana
maanviljelyskonoena ja painostava
velkataakka harteilla alkaa moni on-

nea etsivä aviopari Puhtain rak-
kaus ja luja luottamuskin tällaisten
olosuhteiden vallitessa helposti sala-
karille ajautuu (uulislarmarin masen-
tavat kärsimykset tunnen) Siis täl-
läkin alalla kipeästi kaivataan sosia-
lismin uudesta järjestävää voimaa
ja pienviljelijät naiset ja miehet yh-
dessä tehdas- - ja kaivos-orjie- kans-
sa väsymättä taistelkaa sosialistisen
voiton puolesta Sillä ainoastaan so-

sialistinen aikakausi saattaa vallan-
kumouksen tälle saastaiselle rahavalta-jä-

rjestelmälle

jolloin leipä on
niin kallista ja ihmisliha ja veri
niin halpaa! Olen ehkä liian' kauvas
haparoinut tämä onnellinen avioliit-tokysymy- s

aiheena!
Ehkä en olo kyllin selvätajuisesti

On kulunut melkein vuosi siitä
kun hiin pakeni takaa-ampuji- Sak-
sassa kenraalin huvimajasta Nyt hän
on täyttämässä äitinsä toivoa' Ovat
monta päivää vimmatusti tapelleet
Väliin ovat he viiliin saksalaiset
voittaneet Helvetillinen melske käv
ympärillä Mikään ei peloita Mikään
ei säälitä Eilen hän sai kunnia-
merkin ja hänen arvonsa kohotettiin
Sotilaat ruoka-aiall- a hurrasivat luille
ja kantoivat käsivarsillaan He

upseerin kauneudella ja tai-

tavuudella Tämä huumasi hetkeksi
Vladimirin mutta sitten yön tullen
hän ei voinutkaan nukkua Ruohikol-
la hiin koetti vilvotella itseään mut- -

Cfatkoa sivulla)


