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enäjän nais- -
llianneliiliolyö

filaat

Jos he silloin luopuvat meistä
voi käydä etteivät koskaan tule
enään mukaan tai tulevat vasta
vuosien katkerien kokemusten

opettamina Tulevat väsähtä-

neinä nuoruusajan ajattelemat-
tomien retkien jälkeen

luki") olisi siis parempi koittaa

liitää heitä mukana nuoruusajan
innostuksen ajankin Silloin heil-

lä on halua ja voimia toimia kun

heille vain järjestetään sellaiseen
tilaisuuksia On sanottu että

osastojen alaosastoissa on heille

tilaa Kuitenkin olen usein kuul-

lut että ei niin nuoria vielä ha-

luta ottaa sellaisiin tehtäviin

Eikä mielestäni ole sopivaakaan
että lapset niissä toimivat Eri

jakaa eri aloille sopivien opetta-

jain kesken Ei ole sillä lnvä
etlä Ihauneliitossa valitaan esim

pöytäkirjan 'kirjottuja lapsista
mutta ei huolehdita siitä tuleeko

kirjuri tehtävässään saamaan

tarpeellista ohjausta Huolehtia
että lapsi jolla mainittu lehtävä
on tulee siinä edistymään Sa-

moin kaikissa muissa tehtävissä
tulee opettajain antaa ohjausta
Olisi mielestäni koitettava jär-

jestää tehtävät siten että jokai-
sen jäsenen osalle lankeaisi joku

kulienkin parhaiten sopiva toimi
Ihanneliiton kokouksissa tulee

keskustella ja päättää mainitut

asiat mutta opettajain tulee ai-

na tarpeen tullen ohjata asiat oi-

kealle 'tolalle On tietysti koi-
TO -- i WL LI W1UI lu"

jset tenava saaua iap-- ci in op' i

vi a Ei mvoiiaiset valvomi
um mahdollista käyttämään pu- -

Kirj Charles Edward Russell

(Seuraava kirjotus on mielen-

kiintoinen sentähden että se ker-

too minkä osan nairt suo-ini-'
'

Venäjän vallankunvouksessa —

Toini)
Sen uutisen johdosta että Ve-

näjän "kuoleman paltaljoona"
kokoonpantu naissotilaista on to-

della mennyt taistelurintamaan

tappamaan ja tapettaviksi intin

mailina- - melkein tukahtui häm-

mästyksestä Kukaan ei häm-mästyn- vt

Venäjällä Mutta siel- -

hi ajattelevalle katsojalle räyUi
asia aivan luonnolliselta Venä-

jän naiset eivät ole tehneet muu-

ta kuin löytäneet uuden toiminta-a-

lan vilkkaalle järjelleen ja le-

vottomalle enerkialleen Aliksi

siis hämmästyä?
Venäjän nainen teki vaan

historiaa joka toimiala

on tullut hänen' erikois-alaksce- n

Hän se oli joka teki vahvan ja

unlioittumattoman osan historiaa

marraskuun 12 päivästä ntljäti-teentois- ta

päivään Silloin hän

ohjasi vipusimen joka kukisti

svvälle juurtuneen valtaistuimen

ja heitti ennen armollisen inajcs-teeti-
n

valtaistuimella

Hän Venäjän nainen sen 1'1i

Monien vuosien jälkeen vallan-

kumouspuheita unelmia toivoa

nronauanlaa hänen kätensä

ole heille eduksi henkisesti eikä

ruumiillisesti

Edellisten syitten perusteella
minä suosittelisin siis järjesteltä-
väksi Ihanneliittojen toiminta

alussa mainitulla tavalla missä

sellaiseen on edellytyksiä
Kuten jo ennen julaistuista

Ihanneliiton toimintaa koskevista

ohjeista huomataan ovat
kokoukset pienois

heenvuoroja vain tarpeen tullen
lä vt yy opettajain lausua asioista

mielipiteensä että kokous ei me-

ne pois sääntömääräisestä järjes-tvkses- tä

ja että edellisiä päätök-

siä noudatetaan

Kun Ihanneliiton työkokouk-

sissa ci ole paljon aikaa kulutta-

via asioita olisi hyvä järjestää
niihin jonkunlaisia opintotilai-
suuksia Esim lausunto ja esiin -

kuvia s tomiinnas

ta Kuitenkin sillä erotuksella tymisopetusta jos paiKKikuniuo-elt-
ä

Ihanneliiton virkailijat toi- - la on sellaiseen opetukseen pys-miv-

opettajien ohjausten alai- - tyviä henkilöitä Eihän tosin

-- ina Se siis edellvttää sitä et- - ole tarpeellista etsiä sulienkaan

Ihanneliittojen opettajien tu- - tehtävään kovin oppinuta nita

Kirj Selma Loukola

(Jatkoa)

Ihanneliittojen kokoukset
Sellaisilla paikakkunnilla jois-

sa on paljon lapsia siis isoja ja
pienempiä olisi edullista jakaa
Ihanneliitot kahteenosaan Pien-

ten osasto johon voisi kuulua
lapset esim 8 v — 14 v Isoim-pai- u

osasto johon kuuluisivat

lapset 14 v18 v Täällä Fitch-burnis- sa

ollaan alulla kokeile-

maan sillä tavalla Ihanneliitto-

jen toimintaa En tiedä onko
vielä pääty kunnolliseen alkuun
Kokemus on kuitenkin ennen
osoittanut että isot lapset ei-

vät tnielellään toimi pienten las-

ten kanssa Tehdaskylissä sel-

laisissa kuin tämä Fitehbur?
joissa suuri osa 14 v lapsista jo

käyvät työssä on senkin tähden

tarpeellista olla Ihannejiitossa
kaksi osastoa Työsssä käyvät
lapset tulevat pikkuvanhoiksi ei-

vätkä lue itseään lasten jouk-

koon kuuluviksi Vaikka ihan-neliito- n

opettajana on kuinka

kykenevä henkilö tahansa on

hänen vaikea saada ainakaan
suuremmassa joukoin työssä
käyviä lapsia toimimaan nuo-

rien koulussa käyvien lasten
kanssa Koulussa käyvien isom-

pien lasten taivuttaminen siihen

on koko paljon helpompaa Jos
tarkastelemme työssä käyviä ja
koulua käyviä saman ikäisiä lap-

sia niin huomaamme edellisen

todeksi Ero heidän ajatusta-

voissaan ja käytöksessään ovat

huomattavat
Sattuvan todistuksen sain siitä

kerran kuin ihmettelin eräälle

Ihanneliiton oppilaalle miksi ei

se ja se tyttö tai poika enää käy
ihanneliiton kokouksissa vaikka

ennen olivat innokkaimpia jäse-

niä Puhuteltu selitti kysyneen-
sä useimmilta ikäisiltään tove-

reilta siihen syytä ja saaneensa

kaikilta melkein saman vastauk-

sen Olivat ihmetelleet etten

minä silloinen Ihanneliiton opet-

taja vmmärrä etteivät he työssä-kävvä- t

enään voi toimia pienten

koulua käyvien lasten seurassa

Silloin minulle vasta selvisikin

miksi niin monet koulun käyn-

tinsä lopettaneet lopettivat
in

käyntinsä Monet

samaisista lapsista ovat sittem-

min vieraantuneet kokonaan mei-

käläisten joukosta Kuitenkin on

se juuri sellainen ikä Julioin hei- -

lakin jonkunveiran ku asiaan innostunut voi mmii- -
lee olla am

sen onnineen nuutteessa ottaa jiselvillä eri
lukea esiintymis- - ja lausuntoon-jeil- a

sitä alaa käsittelevistä kir-

joista Harjoitella ensin itsensä

vannaksi ja niin ollen pystyä
kvllä siihen tehtävään Se on

"CTlrnn sivulla)

Esim pöytäkirjan kirjottamises-t- a

jäsenkirjan pidosta puheen-

johtajan tehtävistä j n e

Isoimmissa 1 hanneliitoissa

joissa on useita opettajia tulee

iiiwl-- eri tehtävien valvominen

se oli joka sen tekK

(Jalkoa toisilla sivulla)

„lisi koetettava puaa nniM- -ta
JA KAIKKI TÄMÄ TAPAHTUU MINUN NIMEENI

na Se on nuoruusapm lahesty- -

i „:i„ n„ Irm- - maailman hallitsija joten Sak
olevansa Jumalan valitsema k

Sak-a- n keikari väittää
muka Jumalin ka-lt- a

an s„ta koko maailmaa vastaanon
va llUliUlKieu aiivci

semme tarvitsevat erikoista huo-

lellisempaa ohjausta ja neuvoja


