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keämättä miettiä keinoja miten-

kä ratkaista yllä kiusallisemmak-
si käyvät yhteiskunnalliset 'kysy-

mykset Nykyaikoina tavaksi tul-

lut kasvatus ja varsinkin koulu-

sivistys vaikuttaa päinvastoin
Se kun jo pienestä ipitäin erottaa
ihmiset asioista joita sen täy-

tyy käsitellä auttaakseen yhteis-
kunnallisia epäkohtia paranne-
tuiksi
Se ei ollenkaan opeta tunte-

maan aineksia joiden kanssa on

työskenneltävä vaan tarjoo sen

sijaan keinotekoisesti valmistet-

tuja aineksia joiden kanssa se

vain sanan huonoimmassa mer-

kityksessä leikkii tehden sellais-

ta työtä josta ei ole mitään hyö-

tyä vaan päinvastoin usein

NUORTEN OSASTO

kovin ikävää minulle sillä hän
on kuin äiti minulle Äitini kun
on jo kuollut minun pienenä ol-

lessani Olen siltikin saanut äi-

tiini tutustua hänen sanomaleh-tikirjotuksien- sa

kautta joita
mummoni on säilyttänyt suuren
tukon Oi kuinka suuresta mer-

kityksestä olisikaan äitini nyt
näin on mummo usein sanonut
Äitini oli nim sanonut minun

pienenä ollessani "Minä tahtoi-

sin elää silloin kuin poikani käy
koulua tahtoisin neuvoin ohjata
häntä opinnoissaan ja ohjata hän-

tä ymmärtämään sitä nykyisten
koulujen väärin opetusta Olen

ylpeä äidistäni tietäessäni hänen
olleen yksi innokkaimpia luokka-taistelijoi- ta

köyhälistön riveissä
hänen kirjoituksensa ovat todis-

teena minulle
Kuitenkin on mummoni mi-

nulle viidestäkymmenestä-seitse-mäst- ä

ikävuodestaan huolimatta
uuden ajan äiti Hän on seu-

rannut työväen aatetta sen alku-

ajoista asti Suomessa ja kuuluu
täkäläiseen s sen pe-

rustani isajoilta asti toimien siel-

lä voimiensa mukaan kulettaen
minua mukanansa Mikä onni
minulle !

Voi niitä köyhälistön lapsia joi-

denka äidit ovat vielä vanhoilli-

sia joten eivät voi antaa lapsil-
leen sitä elämän ymmärrystä jo-

ta he elämässään tulevat tarvit-

semaan Isoimpina he joutuvat
aivan alusta oppimaan elämää

ymmärtämään jolloin he syyt-
täen muistelevat vanhempiansa
Meidän yksi uuden ajan kas-

vattajana on tämä Toveritar
Näin Toverista että Toveritar on

saanut uuden toimittajan Anna
Kokosta Toivotan hänelle me-

nestystä toimessaan
Toveruudella ja iloisella

VILHO II JYLHÄ

(Jatkoa seitsemänneltä sivulta)

veni alespäin vieden kirkolle ja
toiset S3rvemmälle metsäkyliin
Hänestä oli kirkolle menevä tie

tutumpaa kävellä mutta metsä-

kyliin vievällä tiellä tapasi har-

vemmin kulkijoita iltasin
Mitähän jos vielä viimeisen

kerran tänä syksynä kävelisi vä-

hän kauemmaksi" ajatteli hän
"Mutta kummalle päin nyt me-

nisi"
Vaan samassa tulla porhalti

joku pyörällä pysähtyi hänen
eteensä ja sanoi : "hyvää iltaa"
Toini vähän säpsähti mutta

vastasi tervehdykseen kun huo-

masi kuka tulija on

"Sehän on nyt se paljon pu-
huttu lukkari" hän ajatteli
"Anteeksi neiti" jatkaa tulija

"ettehän vain säikähtänyt kun
niin tuimasti ajoin"
"Tulin tuolta metsäkyliltä

Huvitti taas lähteä siellä käy-
mään On niin mukavaa tutus-
tua seutuun ja ihmisiin kun aion
paikkakunnalle jäädä asumaan"
"Voitteko sanoa niistä saisin

juotavaa? Tahtoisin pysähtyä
jonnekkin"
"Kai tiedätte kuka olen? Minä

kun juttelen tässä näin ' itseäni
esittelemättä" lisäsi nuori luk-

kari

Toini hieman punastuen tun-
nusti tuntevansa puhuttelijansa
Olihan hän kirkossa nähnyt
Ajatteli vielä vaikka ei virk-

kanut sen enempi että hyvinpä
näyttää tietävän olevansa tun-

nettu

"Niin nuori neiti oletteko te
tästä läheltä? Saanko kysyä

Olen teidät jossain jo
nähnyt Ta'htoisin tutustua"
"Toini TtitiloiiKUir on ntneni

Kolini on tässä lähellä
Aivan tuon metsikön takana

(Jatkoa kuudennella sivulla)

VAPAASTI

Hengenahdistusta

lään oli saapunut yksi uusi asu-

kas
Lukkari-urkuri- n toimi oli ollut

hiljattain avoinna Äsken va-

littu uusi lukkari saapui siis
toimeensa
Aivan uteliaimmat olivat odo-

tukseen väsyä päästääkseen sun-

nuntaihin että näkisi minkälai-
nen se odotettu ja valitut olisi
Puhuttiin että yhtenä hakija-

na olisi ollut oikein jonkunlai-
nen musiikkitaiteilija joka muut-

teesta pyrki maalaiselämään saa-

maan lepoa väsyneille hermoil-
leen

Enempi kuin tavallisesti oli

yleisöä kirkossa seuraavana sun-

nuntaina
Mikä ihastus olikaan kun näh-

tiin että lukkariksi oli nyt tullut
nuori kaunis mies
Siitäkös siten puheen aihetta

riitti Eipä nyt kumma
Tehtiin jos minkälaisia arve-

luita
Kukahan siitä nyt saisi seura-

laisen ?

Vai kelpaisiko hänelle ku-

kaan? Salaa ja julkisesti tttol-latavo- in

haastettiin
Jopa kylän tyttärien ihastus

meni niinkin pitkälle että moni
heistä huolehti ulkomuotonsa

sievistelystä entistä enemmän
Se muuten oli tietty asia ettei

uusi lukkari tavallisiin tyttöihin
kiintyisi Pitäisi sen tietenkin
olla säätyläinen tai ainakin joku
parempi talollinen

Jopa sitä oli kerrottu Toinin
kotona Tuulensuussakin että nyt
siellä on oikein pulska nuorimies
lukkarina Komein poika koko

paikkakunnalla
Toinin äitikin uteliaisuudes-

saan lynkytti kirkolle sunnun-

taina
Toini ei ollut tietävinään Hä-

nestä tuntui niin kummalle kun
kaikki nyt noin
Kai lukkarikin 'huomasi miten

suuren ihastuksen esineeksi hän
heti tultuaan oli joutunut Vaan
hänen tapoihinsa ei kuulunut
tuommoisista olla milläänkään
Elänen luonteeseensa ei tuollai-

nen liehottelu vaikuttanut
Sitä enemmän hän näytti ve-

täytyvän omiin oloihinsa mitä

halutumpi hän olisi ollut jouk-
koon
Toiset nuoret katsoivat sen it-

serakkaudeksi ja kiusoitteluksi
Vaan se oli häneltä yksinkertai-
sesti vain välinpitämättömyyttä
seuraelämään
Olekella ulkona vapaassa luon-

nossa se oli nuoren lukkarin
mieliin Siitä syystä hän tänne
maalaiselämään varsinaisesti oli
halunnutkin
Metsissä ja järvillä 'hän taval-

lisesti päiviään vietti
Mikään ei häntä enempi hu-

vittanut kuin syksyinen met-

sästys !

Usein hän päivittäin samoili

— Hiljaisuudessa kehittyy
vaan luonne maailman

kärsiville

FORT BRAGG CAL

Kauniiksi alkaa jo taas käydä
Californian luonto ensi syys-sa-teide-

n

tullen sitä 'vilvoittamaan

Ruoho jo pilkistää niin 'kau-

niin viheriäisenä maasta
Pian tulee meitä joulukin ter-

vehtimään Toivon että joulu oli-

si hauska ja iloinen kaikille ei-

kä päättyisi niinkuin Kuparisaa-rell- a

muutama vuosi sitten

Muistoomme on jäänyt niiden

lapsukaisten kohtalo jotka jou-

tuivat niin nuorina uhraamaan

henkensä meidän luokkataistelus-

samme Tietysti kaikki vanhem-

mat kertovat tämän murhenäy-
telmän niille lapsilleen jotka ei-

vät vielä silloin ymmärtäneet
sitä

Joulujulkaisuja on aina ilmes-

tynyt Niinpä nytkin ilmestyy
meille lapsillekin ''Lasten ja
Nuorison Joulu" Toivon että
te kaikki tilaisitte sen Minä

olen yksi sen asiani iehistä täällä

Fort Braggissa Olen jo saanut

useampia tilauksia
Ihmiset jotka levittävät työ-

väen lehtiä ja kirjallisuutta teke-

vät suurimman työn työväestön
valistamisessa Siksi suuri mer-kit-

on työväen sanomalehdis-

töllä ja kirjallisuudella
Jouluna on täällä meidän nuo-

risoliitolla oma itsenäinen ilta-

ma jossa nuorisoliiton jäsenet
suorittavat kaiken ohjelman Oh-

jelmassa tulee' olemaan näytös-

kappale y m Meidän nuoriso-

liitto toimii nyt suomenkielisenä

En tiedä mitä tästä liiton muut

jäsenet pitävät Minulle se on

saman tekevä ja parempikin sillä

minä tunnen ja ipidän suomen-

kielen yhtä arvokkaana kuin eng-

lanninkielenkin Pääasia yaan
dii että me siellä opimme jota-

kin Oppimaan esim kokous-tapoj- a

joita me varmaan tarvit-

semme Nuorena kuin opette-

lemme niin varmaan isoiksi tul-

tuamme olemme parempia kuin

nvkviset kokous ihmiset Usein

ollessani mummoni kanssa ko-

kouksissa kuulen valituksia että

"puheenjohtaja viivyttää kokou-

sta" "puheenjohtaja ei johda ko-

kousta järjestyksessä" "päätök-
seen i"" Tällaisia huomautuk-

sia ei tarvitse kun ollaan sel-

villä kokouksen menosta
Minun mummoni on sairasta-

nut viime aikoina vähän se on

Teräväldeliselle Sophie ArnoldMlle

yhdelle Pariisin kuuluisimmista näyt-

telijättäristä kertoi tuttavansa oop-

peran tyttö naimisiin mentyään että
Mntä on kohdannut suuri onni siliä
hänen miehensä on lauhkea kuin lam-

mas
"Ja mikä on vielä parempi" sanoi

siilien Sophie Arnold "on se etvä
hän on jumalan karitsa joka pois
ottaa mailman synnit"

Vähän on apua laupeudesta ja hy-

västä tahdosta jos puuttuu vähinkin

huomiokyky Pendletonissa kysyin
nuorelta herttaiselta palvelijatarto-veriltan- i

että mistä päin tuuli ja hän
vastasi että tuuli "rukoushuoneelta

päin" Kummastuneena kysyin että
mihinkäs päin täällä aurinko laskee

ja hän vastasi että "Kustaa Johans-

sonin talon taakse"

Uusi kotiparannu8keino jota Jokai-

nen voi käyttää ilman huolta
ja ajan tuhlausta

Meillä on uusi menettelytapa joka
parantaa hengenahdistuksen ja me
haluamme että kokeilette sitä meidän
kustannuksella Ei haittaa josko
tautinne on pitkä- - tai lyhytaikainen
jos se on alussa kuten nuha eli ol-

lut pitkällinen teidän pitäisi koettaa
vapaata koetarjoustammo Ei hait-
taa missä ilmanalassa te olette mikä
ikänne eli ammattinne on jos teillä
on hengenahdistusta meidiin keinom-
me pitäisi parantaa teidät nopeasti
Me erikoisesti haluamme lähettää

tämän niille jotka näennäisesti ovat

joutuneet toivottomaan tilaan jolloin
kaikki sisääulipiigitysliiäkkeet

patenttisavukkeet y
m ovat olleet avuttomia Me ha-

lliamme näyttää jokaiselle meidän
omalla kustanuksella että tämä uusi

paranuskeino on ainoa joka lopet-
taa kaikki hengenahdistukset läähä

tykset ja kaikki kauheat taudin puis-
tatukset heti ja ainiaaksi
Tämä vapaa tarjous on liian tär-

keä sivuuttaaksenne sitä yhtään päi-

vää Kirjota tänään ja aiota käyttä-
mään keinoamme heti Älä lähetä
rallaa Ainoastaan postittakaa alem-

pana oleva kuponki Tee se tänään

FREE ASTHMA COUPON

FRONTlEft ASTHMA CO

Ilooni 700-- Niagara and Hud-

son Sts Buffalo N Y

Send free trial of your method
to:

Toini Tuulensuu

ympäristöllä Yöpyi väsyneenä
milloin niinnekkin

ITT Luku

Kyläläisillä oli nyt taas mie-

leistä juttelemista
Niin pienessä ympäristössä Ja

maalaiselämässä tapahtui niin

harvoin uutta että mitättömiin-
kin tapaus herätti ihmisten huo-

miota
Varsinkin lörpöttely-haluisill-

naisille se oli mieleinen asia jos
jotain uutta tietoon saatiin
N vt silti ei ollut sen kummem-

pia tapahtunut paitsi se että ky

IV Luku

Syksy oli saapunut Toinin

kesäiset iltakävelyt harvenivat

Lopulta hän niistä kokonaan luo-

pui Korkeintaan hiin enää sil-

loin tällöin asteli lähimpään
tien risteykseen
Se oli niin soma paikka Haa-

rautui kolme tietä kaksi yhtääl-l- e

yksi toisaalle päin Tie loi- -


