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(Isasta
Minkä nuorena oppii
sen vanhana taitaa
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Tyttö muisti tiimiin kiitona
seuraavana iltana ja opetti äidil

KUVIA KIRJAVASTA
IHMISELÄMÄSTÄlätienlensä a veljille tavan

rukouksensa kuunu
— ilii-- ii — liv- -

MONESSEN PA

Täältä Monessenista vietiin sota-

väkeen kolme suomalaista Heidän

lähtöpäivällään oli suuri paraati kau-

pungilla Sitten eräs toiskielinen pu-

ljuja puhui sotaintoisesti ennenkuin
monessenilaiset pojat lähtivät Viisi
soittokuntaa oli innostuttamassa ih-

misiä soittokunta "Louhi" —— m m

tietysti! Tuhansiin nouseva väkijouk-
ko oli asemalla saattamassa Ikään-

kuin kuolleita saatetaan hautaan sa- -

„ll„v moni äiti

Tämä sarja kuvia todellisesta
elämästä on yhtä loppumaton
kuin elämäkin Kun tämä nykyi-
seltä kirjottajalta katkeaa voi
sitä joku toinen jatkaa

taistellut menneiden vuosien so-

dissa maansa puolesta (a pa-
ennut yhtä köyhänä yhtä köy-
hää:! savi majaan kuin oli so-

taan lähtiessään
Sodan huhut niukensivat taas-

kin maaseudulle Pian seurasi
kusu asekuntoisille miehille as-

tua maansa palvelukseen Val-
ituksen kaksi poikaakin kutsut-
tiin jotka siihen mennessä eivät'
olleet pyssyä kädessään pitäneet
Koko elämänsä olivat he raata-
neet rauhallisissa

vää yötä Aamen
Äitiä nauratti Iliiu ei oikein

tiennyt miten suhtautua asiaan

mutta hän päätteli mielessänsä
että jos tuollainen on ensinkään

mm kyllä tuolla
poikaansa kun he saavat melkein tarpeellista

herttaisella luottavan lapsellisel-
la äänensävyllä lienee yhtä suuri
vaikutus kuin lapselle käsittä-
mättömissä rukouksien sanoissa-

kin
Tvttö oli aina poikain töissä

lian oh nuori vaimo vaan ei
äiti vaikkakin avioliiton vuosia
oli vierinyt jo monta Ja niitit

useampi niitä vuosia kului sitä

kipeämmäksi kiivi kalvava kai- -

— - Jospa olisin nuori
poikieni edestä puheli
murheissaan Ile eivät
hen leikkiin tottuneet

menisin
vanhus
ole sii-l- e

eivät

Sem- - paus hänen povessaan kun ttnel- -ja tietysti usein haittana

arvata että heitä ei tule koskaan
enään näkemään Koskahan tulee se

aika jolloin tämä kauhea veljesteu-rastu- s

loppuu? — Silloin kun kaikki
tulevat yksimielisiksi Jos kaikki ih-

miset kasvattaisivat yhdessä työväen-

luokkaa niin silloin ei olisi näitä
kauheita sotia Tämä sota toivotta-

vasti herättää kaikki työläiset he-

reille ja kumoaa mahtivallan jos
kauan tätä sotaa piisaa — Se on

minun mielipiteeni ja toiveeni
Moneesenin näytelmäseura näytteli

kappaleen "Etuvartiotaistelu" syysk
L'S p:nä Se kappale kuvaa työläisten
olosuhteita silloin kun Suomessa

juuri oli syntynyt tietoisuutta sosia-

lismista
Suomesta on takasin palannut Mrs

Oeilia Mäkivirta Hän on ollut

mansa ei toteutunut kun toivot-
tuiin päämäärään hiin ei voinut

päästä Xaisen sydän naisen sie-

lu kärsi kaipauksen tuskia rinta
vaikeroi tyhjyyttään

-- — Miksikä ette tekin jo tee
tällaisia ajankuluja? kvseleväl a- -

pätähden koetti äitinsä toimittaa
häntä leikkimään tyttöjen kans-

sa sillä olisi niitä ollut tyttöto-vereit- a

väittäkin kun talossa kii-

vi sen hionnonihanan asemankin

tähden paljon vieraita
Mutta Martan mielestä olivat

edes ole sitä koskaan nähneet
Xiimii ainokaiset pojat olivat

vanhukselle rakkaat sillä olivat-
han ne ainoat jotka olivat niinen
vanhuuden turvakseen kotikuu-mill-

jääneet kun toise läksivät
merien takaa onneansa etsimään
Ja näillä pojilla oli perheet Toi-

sella viisi pientä lasta toisella

tvtöt kovin hankaloita jo hienon jatteleniaitomuudessaan ne jotka
mikunsakin saatikka sitten köm- - ivat luonnollisen kutsunsa tiiyt- -

kai
(ennen Suomeen menoaan) tavallinen pelyydessa ja

tiedä
äävät

'ivätkä
Ja li

mi ta
siihen

sisun puutteen uuuu
paus onnavtteliiätätr ioten toivottavasti hän vie- - kaksitähden
ta :taas rupeaa avustamaan näytelmä-seura- a

Ei ole taas muita asioita joista
kertoisin ja tottakai tämä jo riittää-

kin
Terveisiä kaikille Toverittaren lu-

kijoille toivottaa toveruudella
TYYNE MÄKELÄ

VEDETÖN SILMÄ

I arkoiluksella vaiko trehdyk--sess- ä

nämä kaksi maalaismiestä

joutuivat ensimäisien joukkoon
sotatantereelle ja kumpikin sai-

vat ensimäisessä taistelussa sur-

mansa
Kun asiasta sana saapui van-

haan savimajaan oli se siellä sur-

man isku Vanhalle isälle ei
enää karkea maalaisruoka maisr
tiimit Savimaja kiivi entistäkin
nikalammaksi Hiin piteli käsil-
lään sydänalustaan ja valitti et-

tä sinne koskee Ja pian hän

joutui vuoteelle josta ei enään
koskaan noussut
Ja miniät jäivät pienokaisilleen

savimajan vartioiksi muokkaa-

maan maata käymään säännölli-

sesti kirkossa ja maksamaan ve-

rot ja kymmenykset papille sään-

nöllisesti (Jatk)

— Kyllä te olette huonoja kun

ete mitään aikaan saa

Sydän kyyneleitä vuotavana
vaan valehymy huulillaan vas-

taa nuori vaimo leikilliseen
:

— Mitäs noilla tekee vaivana?

Kyllähän mekin niitä saataisi
mutta kahden on niin hauska
olla

Mutta sydän sanoo toista Ja
vihdoin se sanoo sitä niin ää-

nekkäästi että nuori vaimo ei

voi vaieta vaan kirjottaa ystä-
vättärelleen :

"Rakas Annu!
Älä koskaan kadehti niitä joil-

la ei ole lapsia Minä tiedän
mitä on lapseton avioliitto Pie-

nestä tytöistä saakka olen ra-

kastanut lapsia ja unelmoinut

jolloin minullakin niitä oli-

si oikeen omia mutta unelmani
ei ole toteutunut Te äidit joil-

la on lapsia olkaa kiitolliset että
teillä niitä on Te voitte olla yl-

peitä kipsistänne ! Avioliitto ei

voi olla onnellinen ilman lapsia
Se on onttoa tyhjää Siitä puut-
tuu kodikkuus täydellisyys Sii-

tä puuttuu syvin rakkaus"

Te lukija olette tottuneet kai

kuulemaan sanaa "sisu" mainit-

tavan vain pahassa merkitykses-
sä mutta hyvänkin yhteydessä
tarvitaan ''sisua'
Manalla oli "sisua" yrittää ja

ajaa läpi vaikeuksiakin
Säälillä hylkäsi hän tyttöjen

lähemmän tuttavuuden teon yri-

tykset niissä niin usein epäonnis-

tuneena Hän oli näet kovin

näppärä tekemään pikkukiusaa
Kerran oli hänellä kaksi pikku

tyttöä kyläilemässä Tultiin
sanomaan että lehmä oli tarttu-

nut suohon Tytöt seurasivat

apuunrientäviä miehiä laitumelle

Paikka oli melko matkan päässä
talosta mutta siellä oli tytöille
paljon uutta ja he jäivät sinne

aikuisten mentyä takaisin

Ehdotettiin leikkejä ja Martan
neuvosta aijottiin koettaa hypä-

tä ladon katolta maahan Aika

vaiva oli Martalle haalata toisia

katolle mutta onnistui se vain

Martan lemmikki-lehm- ä huoma-

si tytöt ja tuli tuttavallisesti
latoa kohti

— Onko se vihainen? kysyivät
vieraat Martalta

— oo se on Hiimniosen vihai-

nen härkä sanoi tämä

Siellä pidätti Martta olkisella

ladon katolla nälkäiset ja peläs-

tyneet kesävieraansa siksi kunnes

Kirj Helmi M

Verihar voihin verrytti syömensä hän

Suru äänetön kasvoihin koski

Huohotti hengitys tuskaisen poven
Sinivalkeaks' kalvettui poski

Ei paeta voinut ei pelastua
Tiensä syömeen löysi surujen nuoli

Iski sorti murjoi jäykisti niin
Hänet tylsäksi tuska ja huoli

Vaan lierjennyt hän ei ylpeydestään
Ei vain tiukannut poskelle vettä

Vaikka murhe ryöppynä kasvoi ain'
— Silmä sietänyt ei kyynelettä

A"edetön silmä se syveni vain
Sai kiillon kiihkeän hurjan
Mielipuolenkatsein tuijotti hän
Häntä kauhisti elämä kurja

Voinut itkeä ei se ei hervonnut

Kyynel lohtua tuonut ois' hälle
— Vaan suottapa kyynele vieritkään
Se ei elvytä elämälle —

Monen murtaa tää kurja järjestys
Monen kuivattaa kyynelet aivan —

Että turtana tuntee vain elämän

Varjopuolet tuskat ja vaivan

ILLAN MIETELMIÄ
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Saksanmaalla eli

savimajassa tavallinen saksa- -
MARTTA

suku11--- ml t i lais rhe Sukupolvesta
leimua iiam iinmi -

totien heidät keksi polveen olivat he samassa ina Kis

(Talttua kolmannella sivulta)

Epäilys: — Meillä on työtä
tehtävänä tarhassa
Viha: — Todellakin Nuo kak-

si voivat leikkiä yhdessä jonkun
aikaa tarhassa unitta meidän täy-

tyy katsoa 'se etteivät he opi te-

kemään työtä yhdessä
Epäilys: — Sillä jos Rakkaus

ja Ilo tekevät sopimuksen tehdä

työttä yhdessä niin niihin me sil-

loin joudumme sinä ja minä?
Elämä katsoo ympärilleen nä-

kee Epäilyksen ja 'Vihan ovella
vaan ei ole 'heitä tuntevinaan)
Äärettömyys: (puhuu Elämäl-

le) — Tyttäreni eivätkö) nämä
ole sinun lapsiasi Epäilys ja Vilja
sinun suosituimpien lastesi Rak

kauden ja Non seurassa?

Elämä: f puhuu Aäreltömyy
delle) — Ile eivät ole minun lap-

siani viilin ovat syntyneet sinun
vanhimmalle pojallesi Välttä-

mättömyydelle
Äärettömyys: — Hän on sinun

miehesi
(Jatkoa)

Paljon olisi Martasta vielä

kertomista 1 länen talvihuvinsa

olivat erinomaiset mutta kerron

niistä toiste
Poikamaisuus ei seurannut

häntä sekoittamattomana aikui-

seksi saakka mutta nukkemainen

hän ei ole koskaan ollut eikä hä-

neltä "sisua" puutu alkamansa

perille viemisessä

Tarkasta Toverin ilmoituksia

fjatk)
— Jos Martta ei tottele niin

Jumala rankaisee
— Missä se on? kysyi tyttö
— Tuolla ylhäällä sanoi kan-

kuri viitaten hurskaan näköisenä

ylös
Tvttö sai asiasta oman käsityk-

sensä sillä hän juoksi kiireesti

isoisän luo kysyen heti:
— Eihän täällä ole jumalaa

savupiipussa
Kerran taasen oli Martta ky-

läilemässä vanhempiensa muka-

na ja viipyivät he siellä yli yön

Martta näki ja kuuli talon las-

ten siunaavan nukkumaan

sa eläneet ja sen maalattian juh-

lapäivien kunniaksi valkoisella
kalkilla siroittaneel Tskollises-i- i

olivat he papille maksaneet

kyinmennyksensii ja kaikki maal-

liset veronsa ja velkansa sillä

sillä seudulla papit toimittivat
sekä maallisten että taivaallis-

ten virkamiesten ammatit Ja

väestö oli köyhää kovin köy-

hää

Viimeisinä vuosikymmeninä oli

nuorempaa sukupolvea siirtynyt
Amerikan kultalaan Jälellä oli

enään vaan vanha isä ja kaksi

poikaa perheineen Vanhus o'i

nähnyt verisiäkin päiviä hiin oli

LEIMASIMIA (Rubbdr Stamps)
kaikesta laadusta saa tilata ToveriD

Kirjakaupasta


