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Onnen maa _
Eastin ©sasta
— —

jan missä ilma on jo niin kyl-

mää että' se muuttaa näkymät-
tömän höyryn näkyväisiksi si

Ja-ny- t olettakaamme että jos
tällaisia tai jonkun muunlaisia

pilviä riippuu taivaalla ja tulee

hyvin viileä tuuli tai tuuli joka

— Saksalainen kuvanveistäjä Gus-

tav Eberlein on äskettäin saanut val-

miiksi Marxin ja Engelsin rintakuvat

sekä Lassallea esittävin kuvapatsaan
Näihin töihin on taiteilija liittänyt
seuraavan selityksen: "Monument-taalise- n

kuvanveistotaiteen

on antaa maailmalle kuva kai-

kesta suuresta esittää kohtia ihmis-

kunnan kehityksestä ja saavutuksista

On' yhdentekevää mistä luokista tämä

pulppuaa esiin minkä kansallisuuden

kehitystä kuvataan ja mistä tapahtumasta

on kysymys Yhdentekevää

kasvaako se esiin maan mahtavain
a

suuruudesta ajattelijan tai köyhän

työmiehen aivoista Niinpä olen ai-

na koettanut päästä käsiksi aikani

hermoon ja sen tähden loin minä kos-

ka todellinen taide on täysin vapea

kaikista ennakkoluuloista näiden kol-

men yhteiskunnallisella taivaallamme

loistavan tähden kuvat

(Satu ikirj Svea-tät- i)

Se oli kaukana kaukana se

maa jota sanottiin Onnen Maak
sl- Siellä olivat kaikki ihmiset

niin onnellisia Ei siellä ollut

rikkaita eikä köyhä vaan kaikki

olivat saman ' arvoiset Työtä
siellä jokainen teki kukaan ei

laiskotellut Kaikki tehtaat ja
muut työpaikat olivat puhtaita

ja valoisia varustettuna uuden-

aikaisilla koneilla joita ihmiset

ohjailivat niiden valmisteissa

hyödyllisiä tarvikkeita Työpaiko-

illa-oli myös
' uudenaikaiset

suojelusvälineet- joten ei mitään

onnettomuutta sattunut Fi siel-

lä nähnyt työssä köyryselkäisiä
vanhuksia lapsia
Suuret yhteiset

' ruokalat olivat

jokaisen käytettävänä joissa jo

kainensai syödä' hyvin laitettua

ruokaa Vaatetta sai jokainen
varastosta mitä tarvitsi eikä ku-

kaan- kulkenut repaleisena ja

kellään ei ollut kylmä vaatteiden

puutteen takia ' Jokaisella oli

myös oma pikku kotinsa jossa
he viettivät lepoaikansa Vapaa-ajat- -

vietettiin lukusaleissa ja
seurusteluhuoneissa tai yhteisis-

sä huvitilaisuuksissa joihin jo-

kaisella oli vapaa pääsy Usein

oli yleinen valtakunnan kokous

sillä neuvosto joka hoiti maan

asioita kutsui kansankokouksen

jossa tehtiin päätöks-- joita sit-

ten neuvosto noudatti tarkoin

sillä se hallitsi maan asiat hy-

vin

Mutta miten siellä lapset
elei-Jiv-

kysynette? — Jaa mutta

heillä se vasta oli onnellinen lap-

suusaika! Oi miten kauniit puis-

tot ihanien järvien rannoilla oli

heidän leikkikenttänsä kesäisin

Ja talvella isot kauniit voimistel-

u- leikki- ja lukusalit Entä

sitte kouluhuoneet? Hyvät tädit

ja sedät huolehtivat heidän hu-

veistaan ja leikeistään Toiset

valmistivat heille 'hyvää ja ra-

vitsevaa ruokaa jota tarjottiin
heille känneissä ruokasaleissa Ja
kukaan ei tarvinnut nähdä näl-

kää jokainen sai syödä niin pal-

jon kuin tahtoi Vaatteita he

myös saivat minkä tarvitsivat
Kun koulutunnit alkoivat rien-

sivät lapset ilolla sinne sillä

kaikki :he olivat halukkaita
koulussa He kun oliat

hyvin ravittuja ja mikään huoli

ei heitä painanut niin he jak-

soivat seurata opetusta Vanhat

mummot ja vaarit olivat heille

aina kertoneet satuja siitä maas-

ta joka oli ollut ennen tätä On-

nen Maata ja joka oli ollut niin

paha Nyt saivat he koulussa

oppia enempi tietämään siitä

ria myös kertoi uniten silloin

muutamat harvat omistivat tois-

ten työn tulokset ja miten niillä

oli kaikkia yltäkyllin Miten

niitten lapsilla oli 'kalliita kis

ROJa Ja koina leikkitovereina ja
miten noilla koirina ia Kissoim
oli omat hoitaajnsa jotka piti-

vät huolta 'ettei niillä ollut näl-

kä eikä vilu — Kun ne näitä
kaikkia lukivat kauhistuivat he

Ile vertailivat --miten heijlä täs-

sä Onnen Maassa on onnellinen

lapsuusaika Opettajat selittivät

nfiten olivat taistel-

leet saavuttaakseen tämän On-

nen Maan miten heitä oli vai-

nottu ja miten he pitivät yhtei-

senä tunnuslippunaan iätä samaa

lippua joka nyt on Onnen Mian

lippu Siksi he kehottivat lap-

sia seuraamaan opetusta ja kun
he vuorostaan tulevat suuriksi

ja ryhtyvät työhön tämän- - On-

nen Maan eteen voivat he säi-

lyttää sen ihanan järjestelmän
mikä siinä vallitsee Sillä kun

vanhukset kuolevat on uusi su-

kupolvi jatkava heidän työtään
la kun e ovat taistel-

leet tämän saman aatteen eteen

on teidän lasten pidettävä huoli

että sen tulokset säilyvät vuosi-

tuhansia eteenpäin Näin selitti
vät opettajat heille ja he kaikk:
olivat sisimmässään vannoneet
toimivansa niin että heidän iha-

na yhteiskuntajärjestelmänsä
säilyisi vuosituhansia eteenpäin

ja he vannoivat ei koskaan
rakkaita esi-isiä-

jotka olivat taistelleet heidän pu-

nalippunsa puolesta

TIETEEN KEIJUKAISM AA

(Jatkoa)

Kun olette ulkona niin katso-

kaa pilviä ylhäällä taivaalla ja

johtakaa samalla mieleenne että

se vesi mistä nuo pilvet ovat
muodostuneet on näkymättömä-
nä kohonnut ilmaan Emme voi

tietää niistä vesistä mikin pilvi
on muodostunut — onko se

Tyynenmeren Välime-

ren tai suurjärvien vedestä sillä

ilmavirrat eli tuulet kulettavit
niitä sinne tänne Siitä vaan

voimme olla vannat että n£

maapallomme vesistä ko-

koontuneet

Joskus kun ilma on lämmin
voivat vesihituset kulkea pitkän
matkaa ennenkuin ne muodostu

siltä kuin ne olisivat va'kosia il-

massa leijailevia villatoyht"jä
alapuolelta tasalaitaisia ja ylä-

puoli monimuotoinen Xe eivät
ainoastaan riipu ilmassa vaan
ne lepäävät sen näkvmättöiiän

tuo tullessaan paljon vesitomua
Ja kun tämä tuuli tulee pilvien
kanssa kosketukseen se aivan

täyttää ne vedellä sillä jos se

jäähdyttää ne vetää se vesius-

van kokoon muodostaen suu-

rempia pisaroita tai jos se tuo
lisää vesitomua joka yhtyy enti-

seen niin tulee vesipisarat n im

raskaiksi että ilma ei voi niitä
enään pitää ylhäällä Täten jouk-
ko vesipisaroita vapautuu jr kei-

jukaisemme "Kiinteys voima"

tarttuu niihin ja muodostaa suu-

ria vesipisaroita Ja nyt ne

paljon raskaampia kuin ilma

eivätkä voi leijailla ilmassa
vaan tulevat alas m tali a n

vesisateena

Ja ilma voi jäähtyä ja sade

syntyä toisellakin tavalla kuten
esimerkiksi kun kostea tuuli kos-

kettaa kylmiä vuorten huippuja
Siten Khasia vuoret Indiassi
Bengal-lahde- n taustalla jäähdyt-
tävät ilman joka tulee Imlian

mereltä Kosteat tuulet puhal-

tavat vuorten laitaan ilma ha-

jaantuu kosteus jäähtyy muo-

dostuen vesipisaroiksi ja pntia:'
alas rankka-sateen- a Sir J

Hooker kertoo että 500 tuu-

maa vettä satoi "näillä vuorilla

vhdeksän kuukauden ku'uessa
Se tarkottaa että jos mitattaisiin

kaikki se maa-al- a näillä vuorilla

missä satoi ja sitten panisunnic
sille alalle niin paljon vettä kuin

satoi niinä yhdeksän kuukaute-

na tulisi siitä 'sen laajuinen 50C

tuumaa eli yli neljäkymmentä
jalkaa syvä järvi Ei siis ole ih-

me että vuorten toisella puolen
tuskin koskaan sataa sillä lähes
kaikki vesi on pudonnut ilmasta
ennenkuin se kerkiää sinne asti

(Jatk)

CHESTER MASS

Tervehdys Chesterin ihanne-liittolaisil-

i kaikille pienille to-

vereille
Olemme koko kesän pitäneet

lomaa vaan nyt taas alettiin uu-

della innolla toimimaan 'Ensi-mäine- n

kokous oli meillä 5 p
lokakuuta jossa valittiin virkai-

lijat alkavalle toimintakaudelle

1'uheenjohtajaksi Tyyne Vilja-
nen pöytäkirjuriksi Lilja Luoto

jäsenkirjuriksi Tyyne Pekola ra-

hastonhoitajaksi Vilma Djerf
järjestysmiehiksi Aarne Piispa-
nen ja Toverittaren kirjeenvaih-

tajaksi allekirjottanut Opettaji-
na meillä on nyt R Tossavaj:
iieti O Seppälä ja Tyyne SV
Myöskin perustettiin Ihannelii-toll- e

voimisteluseura jonka joh-

tajana toimii Hugo Ualenius

Yhtykääpä nyt kaikki tytöt ja po

jat voimisteluseuraan ja ihanne-hittoo- n

Senjälkeen päätimme
pitää ihanneliiton avajaisjuhlan
t k 19 p johon me lapset

paljon hyvää ohjel-

maa ja toivomme että kaikki tu-

lisivat kuuntelemaan mitä meil-

lä lapsilla on esitettävää teille

Sisäänpääsy on vapaa kaikille

Lopetan nyt ja kirjotan toiste
lisää jos tämä julkaistaan

Vilma Djerf

Kiitos! Kirjottakaa usein Las

ten osastoon — Toini

REUMATISMI
Kotiparannus itse sairastaneen antama
Keväällä 1K93 sairastuin lihasreumatis-mii-

Minä kärsin kolme vuotia kuten
ne ainoastaan tietävät joilla se on öjlnt
Koettelin lääkettä ja lääkäriä toisensa

jälkeen mutta saamani apu oli ainoastaan
väliaikaista Vihdoin löysin lääkkeen jo-

ka paransi minut täydellisesti ja pysyväs-
ti Olen- antanut sitä useille aina vuo-

teen omana olleille reumatismia sairasta-ill-

ja joka tapauksessa on se paranta-
nut
Minä haluan kaikkien reumatismia

koettavan tätä ilimeelistä pa-

rannusta Älkää lähettäkö senttiäkään
lähettäkää vain niinenne ja osotteenne
niin lähetän kokeiltavaksenne Kun oltt-t- e

käyttäneet sitä ja huomanneet sen ole-

van kauan ikävöidyn lääkkeen reumat is-

millenne voitte lähettää sen hinnan
doll mutta iiuomatlaa minä en tihdc
rahaanne ellette ole täysin tyytyväinen
Eikö tämä ole rehellistä? Miksi kärsit-

te vielä kun vanna parannus tarjotaan
teille täten vapaasti? Älkää- viivytelkö
Kiriottakaa tänään
Mark H Jackson 293 F Gurney Bld

Syracuse N Y

Mr Jackson vastaa ylläolevan lausun-

non todenperäisyydestä

+ 4
SUOSITTELEMME AJURI-- + +
LIIKETTÄMMEI

+

Olemme aina valmiit palve-

lemaan teitä kaikenlaisella +

ajurlllikkoen alaan kuuluvalla +

työllä +

SEABORG TRANSFER CO i
Puhelin 466 Astoria Ore 4

+4

Nux Rautapillerit
Ihmeellinen lääke yleiseen heikon-tumisee-

ja väsyneeseen tunteeseen:
alakuloisuus pahat unet hermostu-

minen huono ruokahalu heikko ruu-

ansulatus umpitautl pahanhajuinen
henki paha maku suussa pääntauti
Nux Rautapilleri ylösrakentaa voi-

maa ja elinvoimaa
Nux rautapilleri on varmasti taat-

tu Täydellinen tyydytys Ellei niin

saatte rahanne takasin Nux Rauta-

pilleri on ylöspantu lasipurkkiin 100

marjaa purkissa hinta $100 yhden
kuukauden hoito eli $500 6 pulloa
kuuden kuukauden hoito
Saatavana ainoastaan

Hellbergin Apteekissa
Astoria Ore

Kirjevalhto voi tapahtua:

Hellberg Drug Co)
West Bond St & Columbia Ave

Astoria Ore

HUOMAUTUS! Tarvltessanne ap-

teekkialalle kuuluvaa tavaraa voitte
tilata niitä samalla osotteella Kak-se-

postikulut

JOS OLETTE KIPEÄ
Pyytäkää VAPAA g
LAAKEKIRJA — No O

SiinH on yli 25 miesten Ja naisten tauMa

Kuin myöskin täydellinen luettelo suo-

malaisista kotiliiiikkrtKta Mistä jokai vei
Itse nlita oplvan lääkkeen taudilleen' samaten
myfishin lääkkeitten lilnnnt y m

Lääkkeet eivät ole pntenttllnäkkeltä vaan
valmisteita jolta Suotuessa un jo

kiivti tty monia kymmeniä vuosia
'riimiin kirjan saatte rapaa h H ja pitäisi ren

elia jokaisensa suomalaiselta kodissa sillä ette
tiedä koska sitä tarvitsette varokaa hunibuukl-lääkkeit- ä

ju huinbtiuki tohtoreita
— TJffneirin Apteekki on s a a r n—
—Suom Apteekkiliike Yhdysvalloissa—

P A LIGNELL CO Superior Wis

maasta Historian tunneilla he vat pilviksi ja kuumana pilvet-lukiva- t

iiniten mailinassa ennen tömänä päivänä on ilma täynnä
heitä oli elänyt kansakuntia näkymätöntä vesitomua Sitten

joitten elämä oli ollut kurjaa jos kylmä ilmavirta puhaltaa
he lukivat työorjista jotka loi- - korkealla ilmassa ja jäähdyttää
vat kaiken rikkauden ja itse kär- - ilman muodostuu suuria vesito-sivä- t

ääretöntä puutetta miten mupilviä ja pian on taivas
koifeet ja maanalaiset vien peitossa Joskus taas
surmasivat miljoonin puvat pilvet laiskasti kirkkaalla

ihmisiä ja miten miljoonat jäivät taivaalla joka osottaa meille
'Miten silloin lapsi- - tä juuri siinä missä pilvet ovat

työ oli kukoistuksessaan jolloin on ilma kylmempää joka muut-miljooni- a

lapsia sortui ennen- - taa näkymättömän vesihöyryn
aikaiseen hautaan miljoonia jäi näkyväiseksi huurteeksi niin

rammoiksi tai muuten työ- - tä niissä kohdin me näemme sen

hön kykenemättömiksi Miten pihinä Sellaiset pilvet usein

vanhukset joiden työkyky cli --muodostuvat lämpiminä tvyni-irrenn- vt

saivat kulkea ja kerjätä nä kesäpäivinä ja näyttävät ne

almuja 'kukaan l niistä huoleh-

tinut 'N'e lukivat myös miten

miljoonia Tapsia 'kuoli nälkäin ja

miljoonat saivat kärsiä hivutta
vaa nälkää aina syntymästään
—hautaan saakka vaikka maa

tuotti monin kerroin enempi vesitorniini päällä joka kohoaa

kuin mitä kaikki ihmiset olisi- - suoraan yleis maasta ia se ta-

vat tarvinneet elääkseen llisto- - sainen alalaita osottaa sen ra- -


