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##" uucelleen kertovat satojen tn- - 3e kaiken vallan ja voiman että

Auoieman l anssuauii sÄsA&uSn Str'"1 1ä"tä itseään kosta"

' milloin luku on jättiläisuuri tun- -

Esitämme tässä lukijoillemme yän maan repii ahnaasti sielujen nemme kenties hetken väristyk- - Ammoin jo on muuan japani-mukaelm-

saksalaisen sos-de- kukkia ja tuhoaa ruumiitten tai- - sen (Mutta tuskin kukaan ajat- -
Iainen lausunut kauhistavan

Kurt Eisnerin kuol- - dehikkaitä temppeleitä telee sitä että jokainen yksityi- - sal"len sanan: Niin kauan kuin
' leitten sunnuntaina ipitämästä pu- - 'Mitä hyödyttää itkeä kuolleita nen näistä sadoista tuhansista me annoimme ihmisille vain ta

Tälle 'puheelle antaa täi- - lähiinäisiämme kuolemalla jon- - kymmenistä tuhansista kaatu- - dettamme pidettiin meitä raaka-l- ä

kertaa erikoisen mielenkiin- - ka itse olemme luoneet vihimme neista kuolemansa kautta on ai- - laisma Mutta sen jälkeen kuin

non se että E on äskettäin jou- - tämän päivän vuodatamme kyy-- heuttanut suurempia kärsimyk- - me olenime oppineet murhaani -:

tunut salamurhan uhriksi neleitä kaukaisempien vieraim- - siä niille jotka häntä rakastivat sen taidon tulimme me äkkiä

Kuolema on meistä ajattelutta- - 'P'el1 vuoksi jotka on temmannut kuin meidän lähimäistemme kuo- - kulttuurikansaksi itse asiassa

se osnn lähel- - meidän omasta syystämme vai- - Iema siinä piirissä johon se kos- - 'koko mailma kumartaa kunnioit-l- e

lSSoskee vrnhempiam- - loilleen 'päässyt kuoleman tanssi- - kee Ei kukaan tule ajatelleeksi tavast 'paaasa taman tappamisen

paria vstävää talltl! Mieletöntä on valittaa kokonaisuudessaan sila murs- - mahdin edessä
me ja lapsiamme

muuttumattomia "lakeja Kuol- - kattua ihmiskohtaloa joka vai- -
jotka tunnemme tai paria vie- - Kuoneitten sunnuntaina nou-ras- ta

henkilöä joita kunnioitam- - leittensunnuntai ei saa olla per- - puu nimettömään joukkohautaan see kulttuuri perhejokapäiväisvv- -

me Vain silloin vuotavat kvy- - soonalhsten kärsimysten perhe- - 'Mutta samalla kuin me siten kn- -
den pienen vaiituksen yiäpuolel-nele- et

Päivä vaan nukkuneita omiatun- - liotamme kuolemaa ihmisia vas- -
kun kuollut on nimeltään e Me emme voihka tuskissam-'Mylle- r

toja hereille pudistava tuomio- - taan koetamme me toiselta puo- -tai Sshulz Hannu tai me sijtä svystä että meidän
Me riitelemme kohtaloa Palva- - len trvata yksityisen elamaa a- -

tämnie ja gerkkummekin on kuol- -

vastaan'' kun Meidän syyttäjämme on jokai- - seitten voimalla samaan arkaanomassa piirissämme tav3i yaan mg nousemme vastus- -'

on jollain taholla ehtinyt kuiviin nen ihminen joka yhteiskunnan kun kansat vuotavat verta kuin
tamaai] nij(ien tappamista joiden

elämän valtaisa virta tai kun e- - syyn kautta meni manalle Lu- - mille valehdellaan että jaloin ja e tujs kuolla Kuolleittensun-läm- ä

katkeaa äkkiä aikasin Kuo- - kemattomat miljoonat joiden pa- - kunniakkainta on tulla murha- - nunta e Q]e ornjstettu oman
leman tanssi on mielessämme lava elämänjano ei saanut tyydy- - tuksi isänmaan hapean puolesta perheemme tai naapurikadun
persoonallisen onnettomuuden ta- - kettä joiden syvään hengittävä kätkee maan yli raskain askelin juo]]ei]ei vaan ihmiskunnan tap-pa-

Kuolemanpelko vierottaa tajunta kuristui yhä ahtaammal- - kulkevaan kuolontanssiin svypaa pnmjsene maineettomille vaina- -

le kunnes he vaelsivat kuolleit- - kalpean vapisevan kuolemaneidät elämän todellisuudesta ja
me pidämme kohtalona sitä mi- -

ka on meidän oma tehtävämme
Kuolemaa joka sammuttaa lem- -

peasti soinaun sen jänteen kuiii

polttoaine ja valovoima on lop--

puun kulunut emme saisi tuijot- -

taa 'pelokkaina sen salaperäisiin
kasvoihin kuolema on luonnon

jumalien lahja olemassaolon vii- -

meinen siunaus Ei tahtoa kuol- -

la merkitsee sitä ettei voi kuolla

ten sielujen kera tuskallisen täy- -

tymyksen tien aivot joiden
myrskyisät ajatukset me ehkäi- -

siinine ja piinasimme mua mui- -

nes kaikki vapaat ajatukset kuo- -

livat silmät jotka me saatoimme

häikistymään ja joiden valon me
varastimme paisuvat lihakset
joiden voiman me riistimme
keuhkot jotka me myrkytimme
ja hymyilevän lapsuuden sekä

— :~i u:„

pelkonsa niiden samojen aseitten

suojaan joilla hän on varustanut

kuoleman 'Hän antoi kuolemal- -

ftiMtni
Tieteen Keijukaismaa

Suomentanut Selma-tä- ti

(Jatkoa)

Kolmas luku

Ilmameri missä elämme

Oletteko koskaan istuneet joen
rannalla iossain 'hiliiisessa nai

Mutta ken voisi keksiä paheni- - salaperäisen- hedelmiä lupaavan
man 'piinan ja kidutuksen kuin nuoruuden ihmeet jotka me jul-mi- tä

on ikuisen elämän kirous masti ryöstimme — ne kaikki
ei voisi millään vapautua vat meidän syystämme kuolleet

Kuolemantanssi jöhon luonto Se on mielettömyyden kulkue
suloisena ja IauTikeana liittää us- - joka raivoaa joka päivä voittaen
kollisuuden ei ole olemisen syn- - melullaan koneitten rattaitten ja
icempi puoli (Meidän tulisi pi- - rautavasaroitten 'pauhun joka
kemminkin ajatella kuolemaa o-- kulkee kasarmeissa rakkaudeti
mana tehtävänämme johon me ipoluilla kaupunkien kaduilla jo- -

itsp varnstanl-iiisimm- nsestaiitiii lea tinnipp Mandshnrian soista (ia
_: n_

Iille Raivaaja
-

TARKASTAKAA (UMOTUKSIA

©nasta
ja ilmameremme on kuitenkin sa-

ta mailia korkea Joten olio kut-

suisi meitä syvän ilman eläjiksi
aivan kuin me puhumme syvän
meren eläjistä ja jos 'hän kalas-

taisi tästä ilmamerestä ja vetäisi

joitakin meistä ulos avaruuteen
niin kävisi meille aivan samalla
tavalla kuin kaloille jotka vede- -

tään ylös vedestä ~

lan voisi naima mieleirknntoi- -

ASHTABULA HARBOR OHIO

Siitä on pitkä aika ku non näky-

nyt Toverittaressa täältä kirjotuksia
Meillä 011 täällä ihanneliitto jossa

valUt'in UekMotttnut Toverittaren

Mmmc iiiiciciiiiiie kuku voimana väijyy litiinsLicnMd wimau wc- - : j„ j „ '
kassa- - l1llssa vesl 011 s'va mut- - sa a kumnialhsia tapahtumiaIhmiskunta tikoillaitse on ystävälliselle

houkuttelevalle kum- - Ja tälle joka hetki enenevälle ta selkeä ja katsonut kuinka ka- - "'
uiskentelevat siellä? Kun o- - s 111 ia v to lma ssa joi a mc

mi Kuolemalle ojentanut päih- - suunnattoman suurelle kuolleit- - ?t

dyttävän juoman joka lepoon- - ten joukolle emme me omista !a?' oh tania yksi minun ™m™ 'V' „Lpmp kin
kulkemisen vienosta- - piirikarke- - mitään tunnetta Ihmiset ovat miehtoistani kesasin ja yks ky- - s at samallais

losta luo kuoleman kolkon mie- - muuttuneet numeroiksi Liiku- - fvmys minua suuresti ihmetytti mei iv irrat meille ja han akis

lettömän tanssitaudin joka hui- - tuksetta luemme me päivittäin kun katselin kaloja niiden uis- - fa'en sumu tn kohoavaan ja

luna raivoaa yli verissään ähkv- - taistelusähkösanomia jotka vhä kennellessa edestakaisin vedessä la!oa" 'al1" ™:

— Mietin sitä miksikä kalat elävät l°tka ovat pilviamme 11sta

Lasten Näytelmäkirjoja

vedessä ja ovat usein laineiden han näkisi sateiden putoavan
samalla kun minä tä ja lunta satavan maahan ja

ja muut ihmiset ja eläimet olem- - aika ajottani naksi han kirkkai-m- e

maan päällä emmekä ole upo- - den väläysten vnltavan halki

minkäänlaiseen aineeseen mameren joka 011 ukkosen lei-E- n

muista kysyneeni sitä kel- - mauksemme" Ja han näkisi

tään ja jos olisinkin kysvnvt niin kauniin sateenkaaren "pohjolan
siihen aikaan eivät aikuiset" ihmi- - tltlct" (aurora borealias) ja "))u-s- et

antaneet paljoa huomiota las- - toavat tähdet jotka näyttävät
ten kvsymyksille ja mahdollisesti niin kaukaisilta meistä mutta

kukaan ei olisi minulle antanut ktutenkm ovat ilmameremme

kysymykseeni eikä sässä (Jatk)
suinkaan sitä vastausta jonka
minä nyt annan teille että me

elämme yhtä todellisessa ainees-

sa joka usein on yhtä myrskyi
nen ia ryoppyinen kuin vesi
missä kalat uivat Tämä aine- -

TOVERIN kirjakaupasta on saatavana seuraavia lasten

näytelmiä :

NOUSEVA KOSTO 2 näyt 12 henkilöä 25c

SAITURIN HANHET 1 näyt 5 henkilöä 25c

ONNEN TIE 2 näyt 12 henkilöä 25c

KUNNAN ELÄTTI 1 näyt 5 henkilöä 25c

COLUMBIAN KUKKATARHA 1 näyt 7 henkilöä 25c

TÄDIN MARJAT 2 näyt 7 henkilöä 25c

VALON TIELLÄ 2 näyt 12 henkilöä 25c

OIKEALLE TIELLE 12 henkilöä 25c

RAHAPRINSESSAN SURUJA 15 henkilöä 25c

JOULU-AATTON- A 10 henkilöä 25c

LASTEN JOULU 11 henkilöä 25c

UNTA VUONNA 1916r9 henkilöä 25c

Lasten näytelmäkirjallisuuden menekki on niin pientä että

kirjoja ei muuten kannata kustantaa kun että osastot tilaa-

vat kutakin kirjaa niin monta kappaletta kuin näytelmässä
on henkilöitä Tämä ei rasita osastoja syystä että roolien

kirjottaminen ja niistä maksaminen jää silloin pois

Jos osasto tilaa kaikik kappaleet niin siinä tapauksessa an-

netaan 10 prosentin lisähyvitys

TOVERI Box 99 ASTORIA ORE

meri missä elämme on ilma mut- - irjeiTainiajasi
JWeidan 'anneliitossamme on vi- -ta me emme huomaa sitä syystä

että elämme siinä ja se on kaa- - sikymmentä Jäsentä- - Kokoonnutaan

sua ja meille näkymätöntä Me Joka nantai-n- u Joka toisena
maanantaina o" tyo- - ja toisena oh- -

olemme yläpuolella veden jossa
kalat elävät ja voimme nähdä ie'™akokous

01emme Pä"a"e 'ehda P™sen sillä se on kiinteämpää ai- -
huvimatkan s s osaston uuteen

ncjja
(Mutta Otaksukaamme että jo- - Parkkiin- - joka on luonnonihanalla

kin olio jonka silmät voisivat Pa"- - Erie iärven rannalla ä

kaasuja katsoisi alas ylä--
vämärää ei ole vielä päätetty

puolelta maapalloa HSin voisi En kirjota enempi tällä kertaa

nähdä ilmameren ympäröivän ko- - kn 'len ensikertalainen toisten o

maapallon lintujen uiskente- - siian- - J°s naen tämän Toverittaressa

levän siinä ja ihmisten ja eläin- - Toivon hauskaa kesää Ja tosiin

kävelevän poh- - "ostusta meidän sekä kaikkien mui-

jaa

ten pitkin meren
On totta että hän ei kos- - dmkiu Paikkakuntien ihannelistoille

kaan näkisi edes lintujen tulevan i°ta meUtä kaikista nuorista kehit- -

lähelle meren pintaa sillä kor- - tarmokkaita luokkataistelijoita

kealle lentävä lintumme kondori mailraan sorretun köyhälistön luokka-kotk- a

ei lennä korkeammalle taisteluun

kuin viisi mailia maan pinnalta - Toveruudella Sylvia Leino


