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nr11r pttii liän nti Sitten Joscfiina reuhtoi Ilanihilia
kunnes tämän hirmuinen ärinä

kävi äkäiseksi vastakohdaksi koi
kuin minä ja voisi kyllä antaa
nunuiie seiKaan jos ei suuttuisi
niin silmittömästi ettei näe nu-

hin lyö Hän on sentään pa-

rempi siinä suhteessa sen jälkeen
kun sinä tulit meille ja on mel-

kein pehmittänyt minut pari ker-

taa"
Don nauroi itsekseen ja hetken

kuluttua jatkoi :

timella Musliinipussin sijasta voi

käyttää luumun kokoista flanellipal-lo- a

joka kun sitä on käytettävä
valkoisiin kankaisiin pistetään hiu-

kan kostutettuun sinijaulieeseen ja

kirjavia kankaita varten hiukan kos-

tutettuun espanjanvalkoiseen johon
on sekotettu tuhkaa Tällä sivellään

mallia huolellisesti ja palloa piste-

tään välilä jauheeseen niin että ää-

riviivat selvästi näkyvät kankaalle
Ellei kostea jauho kyllin selvään

merkitsisi ääriviivoja silkille ja vil-

lakankaalle otetaan paperi nopeasti

pois ja ääriviivat piirretään höyhenel-

lä tahi siveltimellä Kun väri on

kuivanut silitetään kangasta raudul-

la nurjalta puolelta
Toinen keino on seuraava: kanga3

'
levitetään sileäksi pöydälle ja peite-

tään n s kopiopaperille jota löytyy
eri väristä Kopiopaperin värillinen

puoli pannaan alaspäin ja malli kiin-

nitetään siilien pienillä kopionauioil-l- a

ja piirros ylöspäin niin että ko-

piopaperi tulee olemaan kankaaa ja
mailin välissä Jottei paperi vahin- -

golttuisi piirretään sitten ääriviitt
tylsällä kynällä sukkapuikolla tahi

m s kapineella niin että ääriviivat

selvästi näkyvät kankaalla kun pa-

perit poistetaan Ellei kopiopaperi
ole niin suuri että koko mallin voi

piirtää samalla kertaa siirretään ko-

piopaperia sitten kun on piirretty
niin pitkälle kuin se riittää eteen-

päin mallin alle hyvin varovasti jot-

tei malli eikä kangas siirry paikal-

taan aiheuttaen epätasaisuuksia piir-

rokseen — A G

ran iloisuudesta liehuvalle hän-

nälle Sen jälkeen Josefiino pois-

tui huoneeseensa ia Don puita
hakemaan kellarista
Ja Francis ja minä katselimme

toisiamme puoleksi itkien puo-

leksi nauraen Eh tiedä mitä
vaimoni ajatteli mutta minusta

tuntui kuin olisin kadottanut jo-

tain Minusta tuntui kuin olisin

samanlainen kuin kaikki muut
ettei minua voi "erottaa toisista

erilleen" Minä joka olen auk-

toriteetti historiassa olen kirjot-lan- ut

useita kirjoja siitä joista
on otettu monta painosta minä

joka olen taitava tanssija ja pal-

jon tykätty sillä alalla ja voin

miellyttää naisia ja olen joskus
tuntenut jonkinmoista ylpeyttä
kyvyistäni minut nyt valtasi

yhtäkkiä tunne että olen saman-

lainen kuin kafkki muut — että
olen kadottanut jotain mitä Don

ia Tosefiina omaavat ja rakkaana

pitävät
Francis painoi poskensa omal-

leni Syvä huokaus puistatti hä-

nen äidillistä vartaloaan kun hän

painautui lähemmäksi minua

Käsivarteni kiotoutuivat lujem-

min tuon vartalon ympäri
"Älä sure" kuiskasin minä loh-

duttaen tuskin tietäen mistä

"Illallisen jälkeen otamme Donin

kelkan ja menemme laskemaan

Beaconin mäkeä — uskallatko!"

[a niin me teimmekin!

Vastaus — Luteet saa häviämään

lamppuöljyllä Ensin puhdistaa huo-

neet ja sitten pyyhkii lamppuöljyyn
kastellulla resulla jokaisen mahdolli-

sen luteitten asustaman kolon Minä

hävitin siten luteet tyystin mutta täy-

tyy uudistaa öljyämistä useamman

kerran — A R

JUUIUAU Idi Jos olet vanna ettet mitään

saa rupea rukoilemaan ja pyyte-

lemään
(Jatkoa enslmätscTta sivulta!

huuden päivilleen antavana? 'Ei

varmaankaan '
Ja kuitenkin on tämä päivä

saanti tvytyä ylenpalttisesti
teeskentelevän joulun jätteisiin

vähempään kuin puoleen Meiltä'

jotka muuten olemme käyneet

juhlienkin järjestelyyn omalla

rohkealla tavallamme on se ollut

epäjohdonmukaisuutta johon
voisi jo kohtuudella kiinnittää

huomiota Luullakseni siitä on-

kin luonnollisena seurauksena

että joulun ansioton juhlalasti it-

sestänsä kevenee ja siirtyy
niin että siitä en-

nen pitkää muodostuu se miksi

sen on "jumala luonut"
Silloin varmaan myöskin tä-

män ansiokkaan julkaisun nimi

on toinen nimittäin "Työmie-

hen Uusivuosi" jonka nyt jo soi-

sin sen otsikkona olevan vaikkei

se vielä olisikaan voinut terveel-

listä vaikutustaan sisältöön jät-

tää kuten se sitten tulisi teke-

mään A P

poTkänTTuön-tee- n

toinen
PUOLI

(Jatkoa)

"Sentähden" vastasi Joscfiina

ja äänensä oli mietteineu "sen-

tähden että hänellä on tavalli-

nen kolmipuojinen ajatustapa
Hän mahdollisesti ei ole koskaan

kuullutkaan neljännestä jonka
sanotaan olevan sisimmässä —

missä taivaan valtakunnan myös-

kin sanotaan olevan — ja missä

minä ja sinä Donipoika elämme

enimmäkseen Ja tiedätkö Don

että joskus minua vaivaa pelko

että aika voi tulla jolloin unhoi-

tamme sen tai ainakin unhoi-

tamme tien ulos ja sisälle Mei-

dän täytyy koittaa pitää tiemme

sinne auki eikös Don?"
1 Iän pyvhkääi hiukset otsaltaan

poikamaisella kädenliikkeellä ja
Don nousi hitaasti jaloilleen En

uneksinutkaan että Don ymmär-

si tytön puheen mutta hän laski

pojan ujolla kömpelyydellä kä-

tensä Tosefiinan olalle — ja Don

on vasta yhdeksän vuoden vanha

ja sellainen ulkoilma atleetti —

ja sanoi hellästi :

"Koetamme pysytellä siinä niin

kauan kuin mahdollista emmekö

teekin niin Jo? Minusta oit ikä-

vää ajatella että joskus voisin

tulla' niin vanhaksi että olen ai-

van samanlainen kuin kaikki

muut ihmiset ettei minua voi

toisista tuntea erilleen Maurice

haluaa olla sellainen kuin kaikki

muut! Hän menee mieluummin

äidin kanssa 'sympahty' konsert-

tiin kuin mäkeä laskemaan Ja

toissa päivänä hän oli hirveästi

hämmentynyt kun Mrs Vance

Jauetin kanssa ajoi ohi ja me

olimme palloa 'heittämässä ja

Mauricilla ei ollut hattua pääs-

sä että olisi voinut nostaa heille

hattuaan Maurice on hirveästi

komean näkönen ja hän aina te-

kee niinkuin käsketään mutta

joskus 'hän on hirveän suutustut-tava- "

Don pudisti olkapäitään
"Meille tuli tappelu tänäpäivänä

koulusta tullessa ja hän olisi voi-

nut antaa minulle selkään jos ei

olisi suuttunut niin kovasti Mi-

nä olen sanonut ja sanonut hä- -

Mutta mita enemmän Ajauricc
suuttuu sitä enemmän minua

naurattaa ja eikö se olekin kum-

maa kuinka nopeaan ja hyvin
osaat lyödä jos ei sinulle tule

kiire sisässäsi?"

Jos poikani "svmpathy" kon-

sertti "suutustuttava" ja t"

'häiritsivät hänen

kumppaninsa kuuloaistia niin ei

hän antanut pienintäkään merk-

kiä siitä Hän vaan huoletto-

masti heitti käsivartensa Donin

kaulalle aivankuin olisi hän ollut

Ted French ja 'hetken aikaa oli

huoneessa niin hiljaista että
voimme kuulla tiilen liekkien

kui keen ja mahlaisen omena-

puun laulavan vilinän tulen sitä

syleillessä- Loimuava roihu heit-

ti vapauttavia varjoa hämärtä-

vään huoneeseen ja silloin täl-

löin korkeampi loimu heitti pit-

kulaiset varjot kattoon saakka

Don katsoi hiottavalla tuttavuu-

della Tosefiinaan kun mahlaisen

puun laulu kävi kirmakaksi tuos-

sa aavemaisessa vikinässään

"Kuuletko tuota Jo?"
"Se taitaa olla Tulen Henget-

tären laulu vai mitä arvelet?

Ta Don sinä kun mainitsit siitä

svnfonikonsertista tiedätkö että

kaikki soittokoneet stämmätään

eli viritetään ohosta? Minä tun-

nen sen orkesterin johtajan —

minä pidän seuraa h'nen pikku-

tytölleen sunnuntaiaamusin silla

aikaa kun sinä olet sunnuntai-

koulussa Mitäs tykkäisit silta

jos minä pyytäisin että saisimme

mennä heidän harjotuksiinsa jos-

kus ja päästä selville siitä miten

se orkesteri oikeastaan toimii?

Olen ajatellut että olisi mukava

saada se selville?"

"Oh Jo! Saisimmekohan me

todellakin? Gii kuinkahan pian?

Onko sanakirjassa olion kuva?"

Tämän sanoi Don ! Toika jo-

ka ei muuten ole konserttiin läh-ten- vt

kuin pakoittamalla
"Luulen että se on siellä unit-

ta minusta tuntuu kuin kuulisin

puulaatikon kutsuvan sinua ja
mitä minuun tulee täytyy mmiin

mennä puoleksi tunniksi juttele-

maan mielien kanssa jonka elä-

män tavat ovat niin hämmästyt-

tävän epäjärjestyksessä että cn

minä koskaan uskaltaisi enka

voisikaan sellaisesta uneksia J

kohtaukseni tämän miehen kans-

sa on vielä isäsi määräämä ! Mut-

ta se vanha tyranni on ollut

kuolleena jo monta vuosisataa

joten en minä häntä pelkää"
"Kuka? Isäkö?" kysyi Don

silmät suurina

"Ei" nauroi Joscfiina Han

on niin elävä kuin olla voi ja voi

kukaties torua minua historian

luokalla huomenna jos en nyt

heti kiiruhda huoneeseni ja ryh-

dy läksyjäni tarkastamaan"

Yhä nauraen Josefiina kohotti

nyrkkinsä uhkaavaan asentoon ja

Don oli lieti valmis nyrkkeinensä

vastassa ja minuutin ajan kävi

heidän välillään vilkas ottelu

PARANSI HÄNEN
Minä rcpesln pahasti nostacssani kirstua

monta vuotia takaperin Tohtorit sanoivat

ainoan toivon parantumiseen olevan leikkaus

Kuvcvyot eivät niittäneet nmuia V liidoin

sain jotakin joka paransi minut nopeasti ja
täydellisesti Siitä on kuhmut vuosia eika

repeämä ole palannut vaikka teen kovaa työ-

tä kirvesmiehenä Ki ollut mitään leikkausta

ei ajanhukkaa ei vaivaa Ei minulla ole mi-

tään myytävänä imttrn annan täydellisen tie-

don miten voille lovtäii täydellisen parannuk-

sen ilman leikkausta jos kirjotatte munille

liugene M Pullon Capcntor 926 D Marcel-lu- s

Avenue Manasmian N J Leikatkaa
tämä ilmntus ja näyttäkää se joillekin loisille

jotka ovat repeytyneet - voitte pelastaa jon-

kun henitcn cli ainakin lopettaa tuskan joka

johtuu repcytymisestä ja leikkauksen pelon ja
vaarallisuuden

VAPAASTI

Hengenahdistusta
kä

viiuhlan päivä — vai onko mi-

tään ioka siksi paremmin so-

veltuisi sanokaapas? Onkofni-tää- n

jolla jo itsessään välittö-

mästi on niin elämään sisältyvä

niin ajatuksia ja tunnelmia he-

rättävä niin terveen ihanteelli-

nen ja luonnollisesti juhlallinen

pohja onko mitään joka niin so-

veltuu kafkille niin nuorille kum

vanhoille niin aineen lenin aa-

tteen ja niin kylmän järjen kum

hehkuvain tunteidenkin ihmisel-

le että se melkein väkisin ja

edelläkäyneeu nuiotijtihlan vä-

symyksestä huolimatta tahtoo

kullekin "itse tykönänsä'' muo-

dostua — juhlien juhlaksi? Silla

harvaiia se lienee joka ei vuo-

den virstantolpalla hetkeksi py-

sähtyisi vilkahuttaisi taakseen

ja sitten eteenkin päin ja har-

vapa se lienee jolla ei olisi niis-

sä molemmissa jotakin mielen-

kiintoista — ehkäpä pettymystä

jälellä ja edessä inisia toiveita ja
hvviä tuettavia päätöksiä
'Siis: onko elämänsisällyksen

nuikarsempaa juhlapäivää
sovel-tuvamp-

kotiin ja kokoontumi-

seen sopivampaa onnentoivotuk-

sille" lahjoille ja muistoille sa-

nalla- sanoen juhli niseen "hen-

gessä ja totuudessa" kuusin ja

kynttilÖn
kaikenlaisin kaunistus-keinoi- n

herkuin ja henkevin oh-

jelmin?
Hirtä lapsille joista mc kasva-

tamme "uuden ajan ihmisiä"

terveempää jiolvea yle-

vämpää ihanteissa ja vahvempaa

vapautensa ymmäTtämisessä
—

lövtvvkö niitäkään varten juhla-

päiväksi sopivampaa yhtä hyvin

kasvattavia vaikutuksia jättävä-

nä kuin lapsuuden muistoja van

Uusi kotiparannuskeino jota jokainen voi

käyttää ilman huolta ja ajan tuhlausta
Meillä on uusi menettelytapa joka parantaa

hengenahdistuksen ja mc haluamme ctta ko-

keilette sitä meidän kustannuksella hl hait-

taa josko talliinne- oli pitkä- - tai lyhytaikai-

nen jos se on alussa kuten nuha cli ollut

pitkällinen teidän pitäisi koctaa vapaa
(Ci haittaa missä ilmanalassa

te olette mikä ikänne cli ammattinne on

jos teillä on hengcnahdistusla meidän kei-

nomme piläisi parantaa teidät nopeasti _

Me erikoisesti haluamme lähettää laman

niiile jotka näennäisesti ovat joutuneet toi-

vottomaan tilaan jolloin kaikki aisaanhcngi-tyslääkkc-

opiuinivalniistiikset patcnttisa
liikkeet y m ovat olleet avuttomia Me

haluamille näyttää jokaiselle meidän omalla

kustannuksella että tämä uusi parannuskei-
no on ainoa joka lopettaa kaikki hengenah-

distukset läähätykset ja kaikki kauheat tau-

din puistatukset heti ja ainiaaksi _

Tämä vapaa tarjous on liian tarkea e

silä yhtään päivää Kirjota tä-

nään ja aiota käyttämään keinoamme heti

Ala lähetä rahaa Ainoastaan postittakaa
alempana oleva kuponki Tee se tanaan
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