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löä joka ei olisi ollut täydelli- - meellisen ylevämmyytensä eläi-ses- ti

puhdas Kukaan ei voi o!- - miin nähden Syynä siihen mik-l- a

enemmän kiitollinen 'kalkista si nuo kyvyt ovat ihmisellä suu-taiva-

nautinnoista kuin minä rammat ja täydellisemmin kehit-Uskoth-

minua?" -

tyneetj on osaksi hänen atus
Jesus painoi paansä alas hy- - elimensä korkeamoi ia tävHelli- -

— '

sempi kehitys osaksi se veirra- -

euraavana iltana hän tapasin - Aarne

Kirj Vilho Jylhä
Aarne oli köyhän työläisper-

heen vanhin lapsi Hänen isänsä
öli pienipalkkainen metsätyömies

örganiseeraajan taas ja Aarne ta sinä olet ollut erinomainen tä asennostaan yläräjojensa
hänelle mitä isä

' oli sa-- vartija han sanoi mu ta mika rilaistuneesta" käytöstä ja ptthe-non- ut

' ' lln"a ny v?!va?? kielen omistamisesta' '

Mutta ai- -

"No kyllä hän niitä tietoja Jassa eraana parvani a koi
yan samoin ai-

saa!" sanoi
orf Sallisessa kehityksessä

voidaan
na voin hänelle sellaisia „=„s„s +„„„„„Kerran kun hänen isansa oli

kaatamassa suurta puuta putosi
siitä oksa hänen jalalleen ruh- -

ioen sen niin pahoin että hänet

täytyi viedä sairaalaan Jalkapa- -

rani ' hitaasti- ja-i- sä joutui ma--

kaarnaan sairaalassa useita kuu- -

„„: v„„ „hM maitsnmir-

hänelle mitään vahingonkorvaus- -

ta eikä hänen pienestä palkas- -

taan ollut säästöjä
'

kerääntynyt
ioutui hänen perheensä kärsi- -

mään ruuan seka suojan pu

tä'
Aarne oli vasta 14 vuoden van- -

iha siis melkein länsi mutta hä- -

rien sitä' oli nyt otettava

paikka jä lähdettävä ansiotyöhön
Hän

jossa hän joutui työskentele- -

mään pitkiä päiviä ja ai hyvin
(„i„„t5 nnltb Aarnon' imellä

palkalla ei suuri perhe voinut

elää' ioten nuorempien lasten
tävtvi usein käydä pyytelemassa
"parempiosaisilta" ruokaa ja
vaatteita Valoisaa ei siis ollut
a „m4„:„iarnen cmiiidu ainuiaivcu ja jir-

si hän usein vaipui mietiskele- -

mään elämän ilmeistä nurinkuri- -

suutta
Sillä paikkakunnalla

' missä

Aarne asui oli suomalainen so- -

rlsomuf mutta Tarne ei
'tienTt"

niistä mitään sillä hänen van- -

hempansa eivät olleet sosuTlisie- -
i

™UM™ " " vastasi' yksinkertaisesti: "Xulen
lamasi isälleen kirjoja sosiahsti- - mukaaSi Pietari
osaston lainakirjastosta seka In- - Sinä iltana Pietari vei Jesuk- -

B

ti
M

ii

1

myilevin katsein '
ulen vaKuuieuu xician et- -

yai vana cljjdiu
t t-

-
fin aVnl:istK

kaan milloinkaan ole päästänyt
taivaaseen Oi mestari mestari'
on joku joka heidät 'päästää si- -

sälle minä en voi 'sille mitään
ja minua syytetään jonkun toi- -

sen viasta"
Jestis laski kätensä Pietarin- -

olkapäille "Me emme tee ä-

hasta svytoksia emmehän Pe- -

tan? Mutta kenen luulet uena
InJtkevan Sisälle?"

vu uituun cm ovuji
r—v

'"V" a„ 9~' '" —"„mm"a- -

Kuinka voin sinua auttaa?"

kysyi Jesus
Tule mukaani tänä-iltan- a klo

11 aikana kun kaikki on hil-

jaista ja minä näytän sinulle

kaikki"
Jesus katsahti häneen jonkin-

laisella hämmästyksellä mutta

SPn mukaansa la kariesta ta nt— — - -t- -

tam ohjasi ympan taivaan muu- -

rea ensmaseue suure ie eiu:
vdiuMunacui: vsiulcu iuiivai
hänen korvaansa että odottaa
-- - - r~— "1„„ 7' '

minuutin kuluttua he näkivät
naisen hahmon ähellä etuvarus
lUKSia ne naKivat naisen lr--

(Ullavan vctiuäuaa a irtsivcvau

kaupungin Mutta
mitV4"„ minä tehdä mestari ?"
m™]9" sanoi e- -

sus ia suureL aiimyvai: Kiimat
olivat Pietariin luodut "sinulla

'a imulla ei ollut edes mitään
epämuodostumaa puolustuksen
"amme—

ELÄINSIELU JA IHMIS- -

bia-L- U

Etevimmät fysiologian ja e- -

läinten älvä koskevain' seikkoien

tuntijat" ovat tätä nykyä jota- -

kuinkin yksimielisiä siitä että
sielua ei voi laatunsa

vfan ainoastaan määränsä eli

kehitysasteensa puolesta erot- -

taa ihmisolentojeij sielusta Ih- -

misellä ei ole mitään ehdotonta
t elalnten rlnnalla

kaikk iiianen etevammyytensä
on vain enemmän tai vähemmän
suhteellista laatua Ei ole ainoa- -

takaan älyllistä kykyä joka yk- -

sinomaan kuuluisi vain ihmisel- -

le: näiden
'

kvkvien suurempi

ton etu mikä hänellä on pystys- -

ihmisolentoon '1korkeimpaan JUU- -

va vimauisen edistyksen as--

teilko mm ahdaan" hauessa

niyos vastaava sielullisten ja
ä- -

lylhsten ominaisuuksien yhä y- -'

lenevan kehityksen nousu Er
muototutkimus paljain silmin e- -

nemmän kuin mikroskoopilla- -

kaan

kykene saamaan selville mitaan
oleellis ejroa mmis-- ja eiain- -

nirniccn niin cmirio of il i cmi1-- _

sia Jnn nussa onkin ovat' ne
udd" u" d"g ""TT"

aenpa vuoksi ovat enaotiomas-
ti pnnnntiictiinppt "tail-- irri+irV- -

set mitä jtkut tiedemiehet aina

nykyisiin aikoihin asti ovat teh-

neet keksiäksensä minkäänlai-
sia luonteenomaisia varsinaisia
eli oleellisia eroavaisuksia joi-

den perusteella voisi ihmiselle
luovuttaa" aivan erikoisen paik-
kansa luonnon valtakunnan luo-

kittelussa — Teoksesta "Voima

ja Aine" saatavana Toverin

kirjakaupasta hinta kaksi dol--

lana

Älä koskaan avaa sel- -

laisen HikköGn OVea 10- -

ka ei ilmoita lllkkeeS- -

tään SUIMI tehdessäsi

Kirjoja äideille ja
lasten kasvattajille!

LASTEMME SIVEELLINEN
KASVATUS

Eri kasvatustieteen teorlojen
mukaan kirj Hanna Karhinen

SUKUPUOLELLINEN KASVA-

TUS TYÖLÄISPERHEISSÄ

Suomentanut' Hanna Karhinen

LASTEN HAMMASTEN
HOITO

Gertrud Revald-Berlini- mukaan
kirj Hanna Karhinen

Yllämainitut kirjat maksavat
vain 15 senttiä kappale

Saadaan Toverin kirjakaupasta

NUX RAUTAPILLERIT
Ihmeellinen lääke yleiseen helkon- -

tumiseen ja väsyneeseen tunteeseen:
ainirninimiiin nnnar mt hnrmnBtn

minen huono ruokahalu heikko ruu- -

ansulatus umpitauti pahanhajuinen

jÄÄ" TSÄ'Zl frVZoZL7
Nux rautapilleri on varmasti taat--

tu Täydellinen 'yydytys Ellei niin

ÄÄJ!l!!1SÄ5pilleri ou ylöspantu lasipurkkiin
yhden

kuukauden hoito eli $500 6 pulloa
kuuden kuukauden hoito

TeITbRGIN APTEEKISSA
Astorla Ore

Kirjevaihto voi tapahtua:
Hellbergs Drug Store

kirjoja joista hän saa siitä pian

eivyyaen Lanae minun cans--

san' nun
Yoi} vteda Tiuta kirjo- -

Ja sallesioo heti
Smä samana iltana vei Aarne

isalleen organiseeraajan lainaa- -

mat kirjat
- Iin'taman päivän perästä hän

me]i sairaalaan katsomaan isää

Ja kuulemaan oliko isa jo luke- -

nut ne- kirjat ja mita han nnsta
nintflt
"Alina olen lukenut ne Kirjat

Ja"e van eci u uu -

mani näkemään taman jajetei-
-

män nurinkurismiden-'-- Kumma
- - 'V V"'
uuma nvLainaiiuiuQiiu juim

yty ml0r!so1llttoon la a

nulle Iisaa kirjoja lainaksi

Aarne tuli tasta iloiseesi ja
tti isäänsä lupauksesta
Seuraavassa nuorisoliiton ko- -

kl itsekin useita Kir o a nanei- -- -

le se vsi yha selvemmäksi us

epakonaat jod uyya
lesieimassa vauiLacvtvi ia nau

tahtoi toimia koko tarmollaan

V =
mkaimpia jäseniä Hän sääs- -

ti niin paljonJ„„i„ „tfS tii

vanhemmllleTeTn soslalrs a saiiii- -

—
m&ienna iiauc nunciui!

-

i " i'—
a e' ole ssaanpaasyoikeuksa
Ala toimi oman mielipiteesi mu--

kaan Kysy neuvoa kirjaapitä
i" _i i- - ii"_„„va " ?""e"1 '

neuvojensa 1£™ 1' f
„

' : B'a:iLnääsvfi- -

paiisevät sisalle) eika

pikkuinen viivytys tee mitään
haittaa sillä kukaan ihmisenpoi- -

ka tai Evan-tytä- r ei ole koskaan
f)jlut Hiaksi nöyrä Pidä hyvä
i1U0ii ja älä tee erehdyksiä"
Andreas vakuutti Pietarille

moneen kertaan että tulisi nou- -

dattamaan hänen neuvojaan kir- -

jaimelleen ja kohta oli Pietari
matkalla valtaistuimen tykö sil- -

ia nanen asiansa ei sietänyt vii- -

vyttamista
' A f - _ 11 _ 1"„ 1 11 ' T_1- -
luaiKana nau Nomasi jltmir-
Mja rjienen eoäröinvsen iäl- -

Keen el voinut oiia Keventamat
ta Hänelle Syflanlaail
"Kauhea tapaus on sattunut

mestari nan aKoi ja naiuaii
vakuuttaa sinulle että minua ei

1
irnuln cvvrtaa Muut p rm n

Kerran kun Aarne oli menos-- yhtyivät fkiinan -a- Ust kS"sa työstä kotiin tapasi nuorisolii- - osastoon sina yh- -
oni ar? as

ton organiseeraaja hänet ja alkoi ta innokkaita jasena kum Aar- -
keUa ontuen heittaytyi k"as

keskustella Aarnen kanssa Hän nekin oli nuorisoliitossa voilleen naisen eteen alkaen suu-keho- tti

Aarnea yhtymään nuori- - e"a 'hnen hameensa lievettä

soliittoon Kun Aarne ei tiennyt Jrl6taTlIl KCKSlnlO Jesus vei heti Pietarin syrjään
mikä se sellainen liitto oli niin (Suomennos) ja kun he kävelivät porttia koh-selit- ti

organiseeraaja: "Nuoriso- - Eräanä päivänä oli Pietari hy-- den „'korvanka"omatban V!k°-liito- n

tarkotuksena on opettaa vin ievoton Hän halusi jättää pu?'fle- - ano1 'han:
}}x%:

nuorisoa ymmärtämään tämän taivaanportin ja velvollisuutensa nan on r13"3 ''ff3"
nykyisen yhteiskuntajärjestelmän portinvartijana muutamaksi mi- - lk°' a mltaJ01n "l'na
nurinkurisuuden sekä niitä kei- - nuutiksi joten hän kutsui vei-- kaikki jotka laskee sisälle

noja joiden avulla nuoret aikui- - jensä Andreaksen tilalleen vat
jollain tavoin vaivaisia nin-sik- si

tultuaan voivat parhaiten Andreas oli hyvin halukas o Sta" Ähan vab ontu
taistella luokkasorron ja rii-t- o- lernaan vartijana mutU Pietan Ja
järjestelmän poistamiseksi Etko pe ka kovasti jattaa hauelle tayn'nansa] vertavuotavia ja hai
sinäkin tahdo yhtyä se ajseen yelvo uksiaan - sevia haavoja kauheita olijoita
liittoon koska olet jo palkkatyö- - Jfl}" he saattaisivat häpeään yksinpä
äinen vaikka olet noin nuori '
Aarne sanoi ensin kysyvänsä

Mnl„ iltaan ia inahe hinaisi- -cw
vat niin hän yhtyisi
- Vai on sellainen liitto ole--

massa eikä hän siitä mitään tien-- "

nyt! Aarnen mielessä pyon mo--

nenlaisia ajatuksia
K01"" Päastyaa" ha" liet

syi äidiltään saisiko han yhtyä
nuorisoliittoon Äidin kysymyk- -

seen! minkälainen liitto se on?
selitti Aarne samalla tavalla kum

organiseeraaja oli hänelle selit--

tänyt
"Saat sinä tietenkin mennä jos

isä lupaa" vastasi äiti

"Mina lahden heti sairaalaan
Ifvevmään isältä"
J '-- 1
Kun riän kvsvi lunaa lsaltaa-- l

"' :

vastasi han etta En mina voi

siihen antaa lupaa ennenkuin mi- -

nä saan oikean selvän siitä mitä

se sosialismi oikein on"
„:4_rai ™

ci sm tipraa ia nmttplt m Pttev- - j j j
hän ehkä saakaan lupaa yhtyä
nuorisoliittoon jonka riveissä

De sitä hetfceksikään jättänyt voimakkuus ja korkeampi kehi- - "1 Tarvifessanne0
han uskoi hänenkin paikkansa ennenkum nyt vasta ja tys ynna niiden täydellisempi teekkialalle kuuluvaa tavaraa voitte
olevan kuten organiseeraaja oli sanaiani vakuutan etten ole yhteistoiminta nepä seikat vain tilata niitä samalla osotteella

koskaan laskenut sisälle henki- - aiheuttavat hänen 'suuren ja ih- - san postikulut


