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Klara Zetkin.
Klara Zetkin, Kansainvälisen työväen

liikkeen huom atuin nainen, on työskennel
lyt parisenkym m entä vuotta sosialismin 
hyväksi. H än oli saksalainen kansakoulun 
opettaja, joka jo nuorena seurusteli sosia
listisissa piireissä, joutui naimisiin venäläi
sen karkoitetun vapaustaistelijan Zetkinin 
kanssa ja asuivat he vuosia ulkomailla, 
Parisissa sekä Lontoossa. Toistakym m entä 
vuotta sitten hän tuli saksalaisen Sos.-dem. 
puolueen naisten lehden »Die G leichheifin»  
(Yhdenvertaisuus) toimittajaksi, ja on tämä 
lehti hänen toim itusaikanaan noussut tilaaja- 
luvultaan m uutam asta tuhannesta 70 tuhan

teen. Myöskin on hän julaissut joitakin 
teoksia ja on erittäin naisten äänioikeus- 
kysymyksen sekä köyhälistönaisliikkeen ete
vin teoreettinen selvittäjä. Täm ä tulikin 
S tu ttga rtin  kans. väl. työläisnaisten kokouk
sessa tunnustettua, sillä hän toim i kokouk
sen puheenjohtajana ja valittiin kansain
välisen naisliikkeen luottohenkilöksi.

Klara Zetkin on nyt 50 vuotias, ja 
ensimäisen miehensä kuoltua avioliitossa 
taidemaalari Z u n d e lin  kanssa.

H än on vilkas ja työvoim ainen, 
ainoastaan vaikea silmien heikkous häiritsee 
hänen työtään.

T y ö l ä i s n a i n e n
S u o m e n  so s ia lid e m o k ra tise n  n a is liito n  ä ä n e n k a n n a tta ja  
ilm o ite taan  tä ten  tila ttavaksi v u o d e k s i 1908. Se ilm e s
tyy  jo k a  to rs ta i H e ls in g is sä  8 s iv u ise n a  e n t is e s s ä  
k o o ssa . T y ö lä isn a in e n  ta is te lee  työluokan naisten oi
keuksien p u o le s ta  n o u d a tta e n  so s ia lid e m o k ra tise n  p u o 
lu een  oh je lm aa . K äsitte lee  kaikkia k ö y h ä lis tö n  a se m a n  
p a ra n ta m is ta  k o sk ev ia  valtio llisia , ta lo u d ellis ia , s iv is ty k 
se llisiä  ja  k asv a tu k se llis ia  kysym yksiä .

T ila u sh in n a t ja  o s o ite  o v a t y le m p än ä  le h d en  
o ts ik o ssa . Toimitus.

E. TAMMINEN
Iso Robertink. 48 Albertink. kulma. Joulu ostoksia tehdessänne 
käykäähän katsomassa meillä, löytyy hyvä valikoima puseroita, 
hameita, esiliinoja, käsineitä, liinoja, kauluksia, sukkia y. m. 
naisille sekä herroille.

Huom.! Sivuliike Uudenmaank. 15.

Köyhän joulu.

O n jouluaaton aam u. § ä m ä rä  mielä peittää m aan. 
T ienesfä ^uoneesja fprjäfaupungilla istuu toatmo lutoen 
af)ferasti tangosta . § ä n  on futonut ta iten  pötä. iftpt je 
a lfaa  olla melfein roalmis. S attia lla  istuu feitfemänmuotias 
potta ommellen riemun fuifaleita pljteen, m alm istaen näin  
fubeita, jolla äiti futoo m attofangasta. tuojan mieresfä on 
pieni, folm annella muobella olema tptiö, leifften tilffujen 
fansja . Sliti jaa fan faan  aam un maletesja malmiiffi jefä 
ottaa fen pois fangaspu ilta ; fäärii jiiien fofoon ja panee 
felffaau. iRäin lähtee f)än torille fau p p aam aan  fuiom aanja 
m aitoa, fiapfet jääm ät faijben fotia. Siili ja faa  miimeijen 
leipäpalajen lapftlle tahtia . SBielä jää  lapjille pienet firut 
joferia päim än emäifji; m uuta ei ollut. 31fe äiti lähti jaa* 
m atta  m itään fuuhunja. ¡pänellä ei ollut rah an  penniä ja 
npt oli fen m arasfa, faififo m aton iaupafft, muuten oli 
nälfätaistelu  hänellä ja  Iapfillaan ebesjä.

iöMfein faifen päiroää faa ätti feifoa torilla, m utta ei 
näp ostajaa. tftälfäifenä ja  fpbän m ärähbellen ajatellesfa 
Iapfia fotona, jotfa jä im ät ifäm ällä  äitiä obottam aan, feifoo 
äiti ja  fppnet m ierähtää äiiirufan posfelle fphnäsfä paffa= 
fesfa, tuntiesfaan oman tusfanfa ja  nähbesjään toisten
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taittaman luuria taroaraforeja foteiI)inja joulun roarafji. 
fimnellä on main tpljjä foti ja nälfäijet lapjet jiellä.

fiapjet Ieifiiroät enjin aifanja, funnes näitä tulee, 
^oifa antaa tptölle toijen Ieipäpalafen ja omastanja IoI)Ia= 
jee pienen fappaleen, mutta juuremman panee afturtalle 
äitiä obottamaan, jamotn joferimurusta. Spötpään lapjet 
alfaroat aftunasta fatjella ohifulteroia ja äibin totiin tuloa. 
Siitä fulfee ifjntifiä paljon, taitilla on torua fiire ja ujeam= 
maila tantamutjena taroaraa. SOtonet tulettaroat joulutuujia 
foteiI)infa. fiapjet tatjeleruat näitä failjomielellä. 3̂oita 
tertoo, miten lieilläfin oli toiime ruuonna ollut joulufuuji ja 
jiinä mafeijia jetä fpntteliä. Xrjttö ei jitä muista. $Baraf= 
taimpain lapjet tultemat roanhempienja tansja, täjisjä monen= 
laijia fääröjä, joita lapjet itämällä tatjeleroat. 3 ° oltua 
aita tuntua peistä pitfältä, ei maan äitiä ala fuulua. ^oifa 
on jo rauhaton ja faitenlaijia paljoja aaroistufjia tulee 
mieleen, mutta I)än foettaa Ioljbuttaa itteroää jijartaan. 
3̂ari tertaa juotjee poifa portille fatjomaan, josfo jieltä jo 

äitiä nätpiji. ^äiroäfin alfaa jo fjämärtpä. pieneen, 
matalaan Ijuoneejeen tulee pimeä, ja äitiä ei maan fuulu. 
Sitten alfaa poifafiit itfeä. fiapjet ajettumat fomasti itfien 
jänfppn faulaffain peiton alle fuolemaan, jillä Ije luulemat, 
että äibille on jattunut jofu roaljinfo ja heillä ei ole muuta 
ejisjä tuin pfjbcsjä fuolemincn.

2BiI)boin fuuluu ulfoa foliuaa, mutta lapjet eiroät 
listalla nostaa peiton alta päätään. §e maan luulemat, 
että jofu tuo äibiltä jurujanoman, niinfuin muutama fuu= 
fauji jitten, jolloin Ije oliroat jamoin obottaneet äitiä totiin 
tpöpaifastaan, misjä oli pppfirtpejusja. Silloin oli jieltä 
tullut jana, että äiti oli pubonnut forfealta portaalta ja oli 
häneltä mennpt toinen täji poiffi ja toinen jijoiltaan. 
Jpttö mietiin äibin tansja jairaalaan, poifa joutui jufulau 
jiin ja jiellä jäi Ijäit färjiä niin paljon furjuutta, että aina 
tuli itfu jilmään, fun jitä muisteli. Mäntän louffaufjen 
täljben oli föphppsfin pääsjpt niin juuresti maltaan heillä.

Omi amautuu. Siti jaapuu ja alfaa fpfellä, misjä 
lapjet omat. ifjänen äänenjä fuultuaan Ijpppääroät lapjet 
plös jängpstä, äiti tefee lamppuun tulen. §än oli jaanut 
fanfaan miljboinfin mppbpfji. ‘Sliti on tuonut tullesjaan 
faifenlaista ruofatamaraa ja fppnärän forfuijen fuujen. 
‘’poifa ojentaa enjimäijetji äibille jäästämänjä Ieipä= ja joferi= 
palan. Jämä pppljfii fppneleenjä ja janoo, että pojan oliji 
pitänpt jpöbä ornanja. £)än oli Iapjille tuonut ruofaa ja 
mafeijia. ‘poifa auttaa äitiä illallista malmistaesja. pieni 
joulufuuji foristetaan muutamilla märillijilla fpnttilöillä ja 
mafeijilla. fiapjet ppptämät äitiä feittämään joulupuuroa, 
jota on malmistettu riijirppueistä, mäljän jauhettua fartelia 
ja joferia päällä. Se oli juurinta herttua mitä Ije tiejiroät. 
‘filiti feittää puuron, joulufuuji jptptetään, ja näin miettämät
l)e tpptpmäijenä joulua, ‘jlsfeijet tusfat ja färjimpfjet omat 
unhottuneet. Jämä joulunroietto ei fuitenfaan läljbe lasten 
mielestä muojienfaan fuluesja, maan aina je muistosja 
päilpt).

ni ri.

Lehteemme lähetettyjä kirjoituksia on täytynyt siirtää 
seuraaviin numeroihin tilanpuutteen vuoksi.

Tavallista enemmän on lehtemme tilasta joutunut 
osastojen uutisille, joita emme kirjeenvaihtajaimme lähettä
minä ole tahtoneet poisjättää.

naisille huDmmanDtettauaa vaalien 
lähestyessä.

SBiime maalien aitana tuulimme ujein naisten tesfuiu 
besja tpptpmättömppttä jiitä, että naiseljboffaille ei maaleisja 
muta juotu jitä huomaaroaijuutta, tuin naijet olijimat maati= 
neet. 3a maitta maltiollijet maalit eiroät mielä oleffaau 
oroella, on efjfä jpptä luoba huomiota maaleihin ja jäljen, 
mifji naijia ei malita.

pieettjä fuuluu malitufjia jiitä, että naijet eiroät fäp 
fofoufjisja ja eiroät ota ojaa fesfusteluun jilloinfaan fun 
fäpmät. Diaisojastoisjafin on roäljän jäjeniä ja toiminta 
roelitoa. Dnfo jiis ihme, että jäämme huomioon ottamatta. 
(Emme juinfaan moi olla niin pfjinfertaijia, että luulemme 
järjestpneiben miestomeriemme ajettamau uaisehboffaita 
maan jifji, että pitää olla foljtelias naijelle. (Ei, hbuiät 
naijet, fpllä meibän täptpp malloittaa itjellemme paiffoja 
jos tahbomme, että nainen ottaa ojaa phteisfuntaelämään ja 
jiellä tahtoo jotafin toimia. 3fl tätä tarroitjeiji ottaa 
huomioon ei ainoastaan roaltiollijclla alalla, maan mpösfiti 
tpöroäenjärjestöjen luottamustoimisia.

jftpfpään tunnustamat faiffi, että nainen on tafamnuon 
nen miehen tansja, mutta jämällä mpönnetään, että naijet 
eimät ole jämällä fehitpsasteella ja että he eiroät ole tutus* 
tuneet phteisfuntajärjestpffeen, jota on enjimäinen ehto 
luottamustoiminnalle. SOtiten jiis rooibaan ajatella naista 
luottamushenfilöfji. Jämä jpptös on itämä fpllä mpos 
toji, jillä pieni oja näijista on tobenteolla pprfinpt jpmentp= 
mään phteisfunnallijiin fpjpmpfjiin, jillä je on rastasta ja 
hieman ifäroääfin. Ujeammat naijet niistäfin, jotta l)om= 
maamat pijbistpffisjä, ottamat etupääsjä ojaa Ijuroittelu= 
puolen toimintaan, ja onljan jiinäfin teljtäroää, mutta ei je 
npfpaitana riitä, täptpp jaaba tilaifuus ulfopuoleile l)uroi= 
toimifuntien roafamampaan toimeen.

Hubet järjestpsjäännöt puolueelle tefemät mpös tenän 
naisten ojanotosta puoluefofoufjiin jos emme ajoisja rphbp 
malmistufjiin. 9lpt ei enää jofainen eri ammattiojasto jaa 
lähettää omaa ebustajaanja puolueen ebustajafoioufjeen, 
maan jen tai ne lähettää funnallisjärjestöt. Jämä uuji 
järjestpsmuoto on mielä outo, jifji funnes fäptäntö jen 
meille opettaa, mutta fosfa jo enji tammifuulla on jääntöjen 
mutaan pibettämä maaIipiiri=ebustajafofoufjia, johon ojaro 
ottajat on roalittama funnallisjärjestöjen lautta. Se on: 
jofaijcsja funnasja olemat phbistpfjet inuobostamat funnal* 
lisjärjestön, jotta pljbesjä maalipiirifofoufjiin roalitjeroat 
pljben cbustajan jofaista 250 jäjentä tohti- ©ns jos fun= 
nasja on 1,000 jäjentä, jaaroat he malita 1 ebustajaa. 
sltpt moi helposti tapahtua, että näistä maalipiiri= jetä 
puoluefofoufjista jäämät naijet fotonaan'pois, jos he eimät 
rupea tarmoffaijiin toimiin etujenja roalroomijeen lOtoni 
eljfä janoo: jeljän on jamantefemä, onfo jiellä naijia tai ei, 
antaa miesten hoitoa ne tef)täroät. vitutta ei je Olleiltaan 
ole jaman tefemä, onfo jiellä maan miehiä tai mpös naijia, 
jillä turljan rouofjifo olijimme oifeufjia itjellemme malroo= 
neet, jos emme niitä ntpös fäpttäiji.

ilRiten ojaamme roaltiollijella alalla toimia, jos emme 
opi tuntemaan tunnollisten fpjpmpfjien hoitoa.

Sifji on roälttämätöntä, jos tal)bomme teipitpä ja ottaa 
ojaa jetä roaifuttaa phteisfuntafpipmpfjien ratfaijunn, että 
liiloin mpös otamme toimintaan ojaa.

liiaisojastot! Ottafaa heti fofoufjisjannc fesfustelta= 
mafji maalipiirin fofoufjiin roalitjemisfpjpmps, jopifaa 
eljboffaistanne ja toimittafaa niin, että jaatte näille mpös 
äänestäjiä.

Puoluefofoufjen ebustajat roalitaan mpös enji terralla 
liuben järjestpsjäännön mutaan. Sinne roalitaan pfji ebus=



T y  ö l & i s n a i n e n ',91

taja jotaifelta 500 jäjeneltä }a maali toimitetaan !unnallis= 
järjestöisfä, f. o. ufeammat fantasia funnasja olemat t)f)bis= 
tpffet malitferoat piiritoimitunnan ofjjeiben mutaan, puolueen 
uubet järjestäsjäännöt omat fiis tarftaan Iuettaroa ja on 
mietittäroä mitä ne fifältäroät, että emme tpf)mäin neitfeiben 
taroalla jäiji ojattomafji oman tp̂ mpptemme rouotfi.

sJtaifiIIaf)an on omat piiritotoutfenia josfa f»eibän on 
melmoliifuus toimia, [anonee jofu: £o|i tpllä, että on, 
mutta täptpneefjän jonfun olla rouoromaitutusta mälittä= 
mäsfä, fillä muuten emme ppfp tê itpffen tafalla ja pprti= 
mpst)än on molempain fufupuolten ptjteistoimintaan. 

ftpfpmpffestä tannattaa ofastoisfa fesfustella.
tOtiina 6.

tarpeelliseksi vaatia oppilailta vanhem pien lupatodistusta 
ihanneliitto-opetuksen osanottoon nähden, voi hän sen 
tehdä ja kutsua, että lapset seuraavalla kerralla tuovat paperi
lapun, mikä sisältää vanhem pain luvan. Yämän jälkeen 
voi opettaja laulaa lasten kanssa jonkun työväen laulun, 
minkä lapset osaavat ta lp sen puutteessa jonkun muun 
laulun ja sitten voi hän antaa heidän tällä kertaa mennä 
koteihin lausuen ystävällisesti: hyvästi ensi kertaan asti, 
menkää nyt suoraan kotiin, etteivät vanhem m at moiti teitä 
liiasta viipymisestä. (Tämä neuvo on hyvä usein m uulloin
kin toistaa.) Kun opettaja sitten m enee asuntoonsa, on 
hänen johonkin tarkoitusta varten hankittuun vihkoseen 
kirjoitettava Ihanneliiton lasten nimet sekä säilytettävä tämä 
vihko vastaisia m uistiinpanoja varten.

Toveri Hilda Sikanen.

Syntynyt elokuun 13 p. v. 1879 
Viipurissa. Isä kirvesmies, kuului 
Viipurin t. y. ensim m äiseen kirves
miesten am m attiosastoon. Hildan van
hemm at Kalajoelta, Pohjanm aalta. H. 
sai käydä kansakoulun Viipurissa. Meni 
16 vuotiaana tupakkatehtaaseen työ
hön, ollen siellä 9 vuotta. Liittyi 
v. 1896 V. t. yhdistykseen, siirtyi 
sieltä Talikkalan t. y:n jossa otti in
nolla osaa toimintaan. Kuului »pu- 
naisimpiin» ja oli niinollen B—koltin 
sortovuosina alinomaa viranomaisten 
vainon esineenä saaden m. m. monta 
kertaa »istua» poliisikamarissa. Talik- 
kalassa saavutti H. puhtaalla ja  tin
kimättömällä luonteellaan toverien 

kunnioituksen. Kun hän sitten m enetettyään tehtaassa aat
teen vuoksi työpaikkansa siirtyi Amerikaan, tuli hän siellä agi
taattoriksi, jona on innolla parin vuoden toim inut perustaen
naisosastoja ja herätellen köyhälistöä. Paljon tällaisia voi
miaan säästäm ättöm iä työtovereita tarvittaisiin, sillä joko omat 
kärsimykset tahi hyvä köyhälistön olojen tuntem inen voivat an
taa aatteemm e työntekijöille oikean pohjan.

Opetusohjelma:

Ihanneliittojen opetusohjelm aan tulee sisältyä tärkeim
mät kohdat sosialistisista opeista ja sosialidemokratian peri
aatteista. Täm ä tietysti velvoittaa opettajaa tarkoin perehty
mään sosialistiseen kirjallisuuteen.

O petuksen tulisi käsitellä seuraavia asioita. Luette- 
lemme nuo aineet sekä ja ’am m e miten niiden opettaminen 
olisi järjestettävä siten, että ne ehdittäisiin kahdessa talvessa 
käydä läpi yhteensä 42:na eri tuntina:

I. Tuotannon kehittym inen:

l:n tunti. Elämä luonnonkansani keskuudessa.
2:n tunti. Elinkeinot lisääntyvät. O m istusoikeuden alka

minen.
3:s tunti. Läänityslaitos.
4:s tunti. Käsiteollisuus ja sen jälkeen m anufaktuuri.
5:s tunti. Suurtuotanto.
6:s tunti. Eri luokkain asema suurtuotantoon nähden.

II. Kapitalistinen järjestelm ä:

1 t. Miten rikkaus syntyy.
2 t. Mikä on työntekijän, mikä työnantajaluokan asema.
3 t. Valtio. H allitusm uodot (itsevaltius) (iuokkavaltio).
4 t. Mitä on kansanvalta.

Ohjeita Ihanneliittotyöhön.
III. Sosialistinen tuotanto:

1 t. Minkälaiset ovat silloin om istussuhteet.
2 t. Mitkä epäkohdat ovat sen mukana poistuneet.

Valmistavat toimet.

Kutka ihanneliittojen perustajiksi, kysytään ensimäi- 
seksi. Me vastaamme työväenyhdistykset tahi naisosastot 
tahi am m attiosastot, jopa yksityisetkin puolueessa luotta
musta nauttivat henkilöt voivat sen tehdä. Kahdelle ensin
m ainitulle tuo velvollisuus luonnollisim m in kuuluu.

Kutsuttaessa lapsia on paras ilmoituksessa mainita, että 
otetaan sellaisia, jotka ovat 10 v. täyttäneitä eivätkä vielä 
14 tahi 16 vuotta vanhoja. (Toiset ovat puoltaneet n u o 
rem pia vastaanotettaviksi, minä olen sitä mieltä, ett’ei aivan 
nuoria otettaisi, vaan annettaisiin heidän ajatuksia häiritse
mättä varttua). Kun sitten lapset ovat saapuneet, alkaa 
Ihanneliiton sisäänkirjoitus, jossa merkitään kunkin lapsen 
ikä. Täm än jälkeen jaetaan lapset osastoihin, joille noin 
20 30 oppilasta kullekin, siten että esim. I:llä ovat 10 ja
11 vuotiaat, 11:11a 11 ja 12 v., 111:11a 13 ja 14 vuotiaat. 
Sen jälkeen opettaja määrää kullekin luokalle tunnin, jona 
he kerta viikossa saavat tulla opetusta kuulem aan. Näin 
sama opettaja voi johtaa useam paa osastoa, sovittamalla 
työnsä eri osastoilla eri tunneiksi. Jos opettaja katsoo

IV. M uutamia suurm iehiä:

1 t. Saint Simon.
2 t. Charles Fourier.
3 t. Robert Owen.
4 t. Karl Marx.

V. Kristillinen kom m unism i:

1 t. Millaisena se esiintyy.
2 t. Mitkä olivat sen heikkoudet.

VI. H istoriallinen materialism i:

1 t. Kehitys ja tyytymättömyys.
2 t. Mitkä nykyään vallitsevat seikat jouduttavat yhteis

kuntaolojen muuttumista.

VII. Sosialidem okratisia parannuksia:

1 t. Asunto-olot.
2 t. Työpäivän lyhennys.
3 t. Palkkakysymys.
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4 t. Suojeluslait.
5 t. Veroitusuudistus.
6 t. V anhuuden vakuutus.

VIII. Sosialidem okratia ja raittiusliike:

1 t. Väkijuom ani vaikutus sydämeen ja verenkiertoon.
2 t. Ruuansulatukseen.
3 t. H erm ostoon ja aivoihin.
4 t. M uihin elimiin.
5 t. Henkisiin kykyihin.
6 t. Perinnöllisyyteen.
7 t. Kotiin ja yhteiskuntaan.

IX. Sosialidem okratia ja sivistys:

1 t. Tietäm ättöm yyden syitä.
2 t. Mitä on sivistys.

X. Sosialidem okratia ja isänm aallisuus sekä kansalli
suus.

1 t. Isänmaallisuus porvariston keppihevosena.
2 t. »Isänmaallinen» militarismi onkin vain m urhajärjes-

telmä omistavain luokkain eduksi.
3 t. Mitä tarkoittaa rauhan-aate.
4 t. Miten sosialidem okratia edistää rauhan-asiaa.
5 t. Miten se veljestää kansoja, turvaa pienten kansain

oikeutta?

XI. Sosialidem okratian ihanteellisuus.

1 t. Miten se pyrkii taloudelliseen tasa-arvoisuuteen.
2 t. Miten se valmistaa tilaisuutta yleväm pään eläm än

tapaan.

Tästä ohjelm an järjestyksestä voi opettaja tehdä m uu
toksia jos katsoo tarpeelliseksi, voi myös lisätä aineita, jos 
on jotakin hänen mielestään tärkeää. Tästä on jätetty pois 
sosialismin suhde uskontoon, koska sosialistien ohjelmaan 
ei kuulu minkään erikoisuskonnon selittäminen ja saattaisi 
opettajain taitam attom uus tässä arkaluontoisessa asiassa vain 
pilata asiaa. O ppikoot lapset tervettä olevien olojen arvos
telua sekä oikeuden tuntoa ja totuuden rakkautta, niin he 
kukin täysi-ikäisenä itse ratkaisevat uskontokysym yksen ilman 
ennakkoluuloja.

Tunnille valmistautuminen.

Jos opettaja on esim. päättänyt tunnilla opettaa koh
dan: suurteollisuuden synty, niin hän kertoo kuinka keksit
tiin ensimäiset koneet (katso Sosialidem okratian vuosisata, 
Englanti), miten sam oihin aikoihin tapahtui muita suuria 
keksintöjä (höyrynvoim a, höyrylaivat, rautatiet). Hän kertoo 
miten syntyi tehtaita, miten teollisuuskeskustoja, väestö siir
tyi niihin. Käsityöntekijäin asema m uuttui. Tehtailijat 
rikastuivat. Maasta alettiin yhä enem m än kaivaa kivihiiltä. 
Kilpailu syntyi, kasvoi kansainväliseksi. Kaikesta tästä tulee 
opettajan antaa tarkkoja ja valaisevia tietoja, senvuoksi on 
hänen luettava niitä, että on tarkoin miettinyt, mitä tunnin 
kuluessa aikoo opettaa. Pienille lapsille on puhuttava 
hyvin yksinkertaisesti. Tulee ottaa esimerkkiä lasten koke
muksista. O petus pitää olla puolittain selittävää, m utta 
tulee tehdä kysymyksiä, että huom aa, josko lapset ovat 
seuranneet ja ymmärtäneet.

Kun edellisellä tunnilla on joku asia opetettu, niin 
seuraavalla tunnilla kysellään noin 20 m inuuttia ennen 
opetettu asia. (Huom.l Lapsille ei pidä antaa läksyjä.) 
Sen jälkeen valmistaa opettaja uutta, kertoen toisen 20 
m inuuttia sen kohdan, mikä opetusohjelm an mukaan on

seuraavan tunnin  oppiaine. Kertomisen ohessa tehdään 
kysymyksiä. O petuksen tulee olla selvää, lapsentajuista, 
kuvaannollista. Näin opetettuina sulautuvat tiedot lapsen 
tietopiiriin, synnyttäen m yötätuntoa ja mieltymystä opittuun 
asiaan.

Jokainen opetustunnin aine on opettajan jäsennettävä 
valmistaessaan. Panem m e näytteeksi, miten on esim. jäsen
nettävä eräs tunti, aiheena: sosialidemokratisia parannuksia.

Vanhan kyselyä:

A sun to -o lo t:

1. Ahtaat.
a) ilma huoneessa;
b) puuttuva kalusto;
c) epäm ukavuus ja tilanpuute karkoittaa pois 

kodista.

2. Likaisuus.
a) huoneissa;
b) vuoteissa;
c) vaatteissa;
d) m istä likaisuus välttäm ättöm yyden pakkona 

seuraa.

3. Miten vaikuttavat ahtaat asunto-olot.
a) terveyteen;
b) tapoihin ;
c) mitä siis vaadittava.

Uuden valmistaminen:

1. Mistä pitkä työpäivä joh tuu?
a) Työnantaja tahtoo m ahdollisim m an paljon teh

tyä työtä vähästä maksusta.
b) Työläinen suostuu syystä, että hän tuotantoväli

neitä om istam attom ana m uuten joutuisi leivättö
mäksi.

2. Mitä haittoja tuo pitkä työpäivä?
a) vahingoittaa terveyttä;
b) veltostuttaa henkisesti;
c) vie ajan, estäen virkistystilaisuuksista;
d) rappeuttaa kotieläm än;
e) johtaa siveellistä kurjuutta;
f )  on yhtenä syynä työttömyyteen,

3. Mitä seurauksia olisi työpäivän lyhennyksestä?

4. Miten se saavutetaan?
a) asiasta oikeata tietoa levittämällä;
b) yhteenliittym isellä j. n. e.

Hyvä on, jos opettaja voi myös esittää kuvia opetetta
van aineen alalta. Joitakin sopivia ehkä löytää työväen
julkaisuissa ja albumeissa.

M ihin tapaan opetus voi tapahtua, siitä on Työläis
naisessa ennen annettu ohjeita. N iinpä num erossa 7 on
Elviira Vihersalon kirjotus ja num eroissa 25 ja 26 sekä
41 ja 42 m inun kirjoittamiani kyselyjä ja vastauksia ihanne- 
liittotunneilla.

M ainitsimme jo ennen, että opettajalla on vihko 
m uistiinpanoja varten. Siihen voi jäsentää tunnit, että 
näkee mitä on opettanut, mitä jäänyt opetettavaa.

Muita seikkoja.

Raitis ilma luokkahuoneessa. Ainoastaan 1 tunti vii
kossa yhdessä oloa, ett'eivät kouluja käyvät lapset rasitu.



T y  ö l ä i s n a i n e n 393

Laulujen sanain merkitys on selitettävä, että lapset ym m är
tävät, mitä laulu tarkoittaa. Kerta lukukaudessa voidaan 
lasten antaa toim eenpanna pieni illanvietto, jossa ohjelm ana 
joitakin runoja, satuja ja vuoropuheluja. Lapsien ei pidä 
antaa olla myöhäseen, ei jälkeen kahdeksan illalla työväen
talolla, senvuoksi tulee ohjelm an olla lyhyen. Samalle 
oppilaalle ei pidä antaa kuin yhden tehtävän illanviettoa 
varten. Ihanneliiton opettajat eivät tee oikein, jos antavat 
lapsille kotona luettaviksi pitkiä vuoropuhelun osia ja runoja 
sekä vaivaavat näitä harjoituksissa juoksem aan. Kun pan
naan lukukaudessa korkeintaan yksi illanvietto ja hyvin 
vähän annetaan sen valmistamiseen puuhaa oppilaille, saat
taa sen hyväksyä, mutta jos hajoitetaan Ihanneliiton hom 
miin paljon lasten aikaa, niin silloin voivat heidän koulu
opintonsa kärsiä, jopa herää lapsissa haluttom uus varsinai
seen koulutyöhönsä. Ihanneliiton tulee olla virkistävä eikä 
lasten voim ia uuvuttava ja hajoittava. Sen rasituksen 
lisäksi, m inkä kiero järjestelmä panee lastemme harteille, ei 
meillä ole oikeutta mitään uutta painoa panna. Sen vuoksi 
suosittelisin m ieluum m in urheilua ihanneliittojen ohjelmiin. 
Yhteisiä hiihto- ja mäenlaskuretkiä, keväisin kävelymatkoja 
luontoon, ne tuottaisivat iloa pienokaisillekin.

Toivottavasti tullaan Työläisnaisessa julkaisemaan edel
leen yksityisiä ihanneliittotunteja varten opetusohjeita ja 
näytteitä.

Koska tila tällä kertaa ei enem pää salli, suljem m e 
näm ä pääasialliset viittauksemme asiaa harrastavien huo 
m ioon, toivolla, että suuri asia, syvien rivien kohottam inen 
vakavasti ihanneliittotyöstä saavuttaa suurta apua.

Mitä vakaumuksessa ja rakkaudessa kylvetään, on ker
ran kauniiseen kasvuun puhkeava. H . P.

Puoluerientoja ja naistem m e toiminnasta.

— Kym in K orkeakosken t. y. N aisosastolla oli kuukausi- 
kokous jouluk. 1 p.nä. Keskusteltiin muun muassa, miten voi
simme saada »Työläisnaiselle» enempi tilaajia, sillä olisi häpeä, 
jos ei kaikki köyhälistönaiset tilaisi om aa äänenkannattajaansa. 
Keskustelun tuloksena oli, että koetetaan saada kaikki toverit 
tilaam aan ensi vuodeksi »Työläisnainen». O sasto valitsi asia- 
miehekseen toveri Iida Kaipasen.

— H äm een lin n an  t. y:n N aisosastolla oli kuukausikokous 
t. k:n 1 p:nä, jossa ensinnäkin asetettiin puheenjohtaja- ja johto- 
kunnanjäsenehdokkaat ensi vuodeksi. Keskusteltiin yhdistyksellä 
perustetuista lukurenkaista ja päätettiin liittyä niihin mahdolli
simman runsaslukuisina sekä osaston johtokunnan vastalauseesta 
yhd. kirjurille, ja hyväksyttiin se. Lopuksi luettiin osaston seura- 
lehti »Nainen» ja valittiin sille uudet toimittajat. Kokouksen 
loputtua puhui toveri Arvonen. Toivon että naisosaston jäsenet 
runsaslukuisem pina saapuisivat kokouksiinsa. Kaisa.

— V iipurin  t. y. talolle kokoontui t. k. 1 p. suuri joukko naisia 
keskustelem aan kunnallisesta äänioikeudesta. Aura Kiiskisen 
pohjustettua kysymyksen, alkoi asian johdosta vilkas keskustelu, 
jonka kautta ilmeni räikeitäkin epäkohtia kunnallisissa hallinnoissa.

Niiden poistam isen ainoana keinona pidettiin äänioikeuden 
pikaista muuttam ista puolueohjelm am m e mukaan.

Vielä paheksuttiin Viip. kaup. valtuuston hidasta m enette
lyä, käsitellessään Viip. työläisnaisten anom usta »Turvattomain 
lasten hoidosta ja kasvatuksesta», joka on sinne lähetetty v. 1906 
toukok. 27. p:ä, etkä siitä vieläkään olla vastausta saatu, vaan 
seisoo asia jonkin komitean käsiteltävänä. Jotavastoin esimerk. 
Kotkassa on sam anlainen asia ehtinyt ratkaisunsa saada ja onkin 
siellä kunnan toim esta pikkulasten seimi perustettu.

— V oikkaan t. y:n N aisosaston äitien keskustelukokouk- 
sessa t. k. 3 p. oli keskustelun aiheena kunnallinen äänioikeus, 
jonka alusti Emma Laatikainen. Alustuksessa selveni ja samoin 
vilkkaassa keskustelussa ne räikeät epäkohdat, jotka taas tulevat 
käytäntöön Tammikuun ajalla, kun myydään ja ostetaan yhteis
kunnan nurinkurisuuden kautta köyhyyteen joutuneita lapsia ja

vanhuksia, jotka ovat eläm änsä iltaan raataneetjvoim ansa kapita
listien uhrialttarille. Heidän palkkansa tästä on, että saavat virua 
kaikessa puutteessa ja kurjuudessa vaivaistalojenjmurkissa, ja on 
vielä pitäjiä, joissa ei ole vaivaistaloja, ja niissä myydään edellä 
kerrotulla tavalla nuo työstä rahnaantuneet vanhukset, jotka tule
vat niinsanotuiksi ruotuvaivaisiksi, joita kuletetaan paikasta toi
seen talven myrskyistä huolimatta. Olen ollut tilaisuudessa näke
mään heidän kurjan kohtalonsa. Niinpä erään pitäjän vaivais
talolla olin katselem assa noita edellä kerrottuja omamarkkinoita, 
jossa nuo myydyt lapset rukoilivat kunnan esimiehen edessä, 
että ei he tahtoisi luopua vanhemm istaan ja mennä noihin m ää
rättyihin paikkoihin arm oleipää syömään. Vaan tuo ei näkynyt 
vaikuttavan kunnallislautakuntaan, vaan ne saivat heiltä tavaksi 
tulleen röyhkeän vastauksen: olkaa kiitollisia »että Jumala arm os
taan teille senkin hoidon antaa». Sitten heitä Jumalan arm osta 
ruoskitaan, piestään ja pakotetaan tekemään työtä, jota he eivät 
voi tehdä. Näitä kaikkia räikeitä epäkohtia vaaditaan sos.-dem. 
puolueen eduskuntajäsenten lainlaadinnan kautta korjaamaan. 
Alustaja ehdotti kokoukselle hyväksyttäväksi puolueohjelman 1, 
2 ja  3 pykälän, jotka kokous yksimielisesti hyvähuudoilla 
hyväksyi.

— K auvatsan työv  yh d ist. P yrinnön  Naisosasto piti varsi
naisen kuukausikokouksensa t. k. 1 p:nä Rauhalassa. Ensin 
keskusteltiin osaston sääntöjen suhteen, joissa tulee muutamia 
pienenpiä muutoksia tehtäväksi, koska osasto kuten Pyrintöyh- 
distyskin on ruvennut Suomen työläisliiton osastoksi. Muutok
sia laatimaan valittiin A. Jyräkoski ja V. Jyräkoski, jotka muu
tokset vuosikokouksessa tulee esitettäviksi. Päätettiin ottaa osaa 
Pyrintöyhdistyksen sääntöjen vahvistuskustannuksiin ;^5:llä mar
kalla.

Sosialidemokratin sekä Työläisnaisen asiamiehiksi valittiin 
seuraavaksi vuodeksi Anna Jyräkoski ja Amanda Siivonen. Päätet
tiin lausua jyrkkä paheksum inen Kauvatsan vaivaishoitohallituk- 
selle sen johdosta, että vielä myydään ihmisiä huutokaupalla 
kuten järjettöm iä luontokappaleita ja valittiin tätä paheksumis- 
lausuntoa laatimaan A. Jyräkoski, A. Siivonen ja F. Kivinen. Kes
kusteltiin mitä olisi tehtävä niiden osaston jäsenten suhteen jotka 
ovat laiminlyöneet velvollisuutensa ja jättäneet osaston kuukausi
maksut maksamatta, täten pettäen kurjuustoverinsa. vaikka pitäisi 
kaikkien olla rintam assa vankasti vastustaen porvarien kiristys- 
lakeja sillä muistakaa, että kansan tahto on korkein laki. Jos 
me kaikki yhdessä vaadimme, niin saam m e varm aan oloi
himme korjauksia. Päätettiin lausua kehoitus kaikille osaston 
jäsenille että velvollisuuksianne muistamalla köyhälistöä kohtaan 
tulisitte kaikki osaston vuosikokoukseen joka on t. k. 29 p:vä 
Rauhalassa kello 2:si j. p. p. Siellä on paljon tärkeitä asioita, 
kuin tullaan taas valitsemaan virkailiatkin seuraavalle vuodelle 
ja monta muuta hyvin tärkeätä kysymystä, jotka on meidän itse 
ratkaistava eikä nyt niinkuin ennen sovi kunnioittaa kokousta 
poissaolollaan yhdenkään osaston jäsenen.

Köyhälistön edun turvaam inen ja Sosialidemokratisen liikkeen 
voittoonvieminen vaativat meidän kaikkien voimia. F. K.

— Kotkan T. Y. N aisosaston*) kuukausikokous oli marrask. 
25 p. Luettiin »Eteenpäin»-lehtessä ollut Naisten Liittohallinnon 
avoin kirje, jonka jälkeen Mimmi Pettersson teki selvää Kymin 
Kihlak. sos. dem. naisten toimikunnan kokouksesta ja ehdotti 
keskusteltavaksi kokoukselle lähetetystä kysymyksestä: Katsooko 
osasto tarpeelliseksi yhdistää agitaattorien työn vaalipiirittäin, eikä 
Kihlakunnittain niinkuin tähän asti, sekä suostuvatko yhteisen 
naisagitaattorin palkkaukseen.

Keskusteltiin vielä onko tarpeellista pitää naisten edustaja
kokous. Kysymyksistä käytettiin muutamia puheenvuoroja ja hy
väksyttiin edellä esitetyt ehdotukset, sekä kannatettiin edustaja
kokouksen ajaksi 6 ja 7 p. tammikuuta 1908, sekä pidettäväksi 
kokous Lappeenrannassa. Edustajaksi tähän kokoukseen valittiin 
Mimmi Pettersson, varalle Mandi Makaroff. Luettiin osaston 
käsinkirjoitettu »Yritys». Seuraavan lehden toimittavat Fanny 
H am m arberg ja Meeri Vesa. Julia.

— S u om en  O m pelu työntek ijättärien  liittoh a llin n on  *)
kokouksessa v. k. 25 p. luettiin am m attijärjestön kiertokirje N:o 6, 
jossa kehoitetaan antam aan selkoa missä määrin työsopimukset 
ammatti-alalla ovat käytännössä. Jätettiin sihteerin huoleksi vas
tata siihen. Päätettiin lähettää kiertokirje osastoille kehoituksella, 
että lähettäisivät liittohallinnolle tilastolliset tiedot jäsenistään, 
kuin myöskin liitto- ja am m attijärjestön verot. Keskusteltiin 
myöskin siitä, josko olisi tarpeellista lähettää ammattijärjestölle 
tilit kuluneelta puoli vuodelta, katsottiin ne kumminkin tarpeetto
maksi kun vuositilit lähimm ässä tulevaisuudessa ovat vuosikerto
muksen mukana lähetettävät. Veroja on liitolle saapunut: Tam 
pereen Omp. os. liiton veroja 39: 60, sekä ammattij. veroja 6:90. 
— Vaasan Omp. os. liiton v. 12: — ja ammattij. v. 4: —.
 ______  Sihteeri.

*) Saapuneet senjälkeen kuin edellinen lehti oli jo taitettu.
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— U ud en k aup u n gin  t. y:n n a iso sa sto lla  oli iltama t. k. 
1 p. Tervehdyspuheen piti Ilmi Hellsten, huom auttaen mur- 
rosajasta jossa elämme, että työläisnaisille on tärkeätä pyrkiä itse
tietoisuuteen, ettemm e pidem mälti anna porvarisnaisten vetää it
seäm me perässään kaikenlaisilla narrin lupauksilla. Hilda Sep
pälä puhui työväestön, erittäinkin työläisnaisen kurjasta asem asta, 
joka on autettavissa ainoastaan yhteenliittymisen ja lainlaadinnan 
kautta. Runoja lausuivat Selma O nnela ja Ilmi Hellsten. Näytelmä 
ja kuvaelma esitettiin kohtalaisesti. — Yleisöä oli vähänpuolisesti.

— K arhulan N a iso sa sto lla  oli ylim ääräinen kokous jouluk. 
1 p:nä. Kokouksessa valittiin edustaja Lappeenrannan piirikokouk- 
seen. Valituksi tuli toveri Fiina Serenius.

— S osia lid em ok ratisen  n a isten  liitto h a llin n o n  kokouk
sessa t. k, 9 pmä keskusteltiin seuraavista asioista. Eräitten 
puoluehenkilöitten kehoituksesta päätettiin panna toim een sos- 
dem. naisten luottam ushenkilöitten kokous Tamm ikuun loppu
päivinä H elsingissä jossa tulisi keskusteltavaksi Eduskunnassa 
esille tulemista etenkin naisia koskevista kysymyksistä. Liitto- 
hallinto lähettää kehoituksen luottohenkilöille edustajain valitse
misesta. Liittoon on liittynyt Porin om pelijatar osasto. Lah
joituksia • on saapunut Helsingin naisosastoilta 44: 69 josta liitto- 
hallinto lausuu kiitoksensa.

Veroja on m aksaneet Urjalan-Savinimen n. o. 6: 60, Valkon 
n. o. 6: 90.

Puoluekalenteri kertoo Työläisnaisen painok
sen olevan 3,000 kp. Se on kuitenkin ollut 4,000 ja tila- 
päisjulkaisujen luku on noussut aina 13,000:n saakka.

Sosialismin historia alfaa roiljfottain ilmeetpä 
Tanjan £ef)ben fustantamana. Soinen toiljfo on ilmestpnpt 
painosta, tointa 75 p.

— T y ö lä isn a ise lle  on tullut avustusta seuraavista paikoista 
Vihdin N aisosastolta 25 mk., Valkeakosken Naisosastolta 30 mk. 
Kemistä 40 mk., Kyröstä 10 mk., Lahdesta 6:15.

Lausumme kiitokset Konttori.

„T yö lä isn a isen “ maksam attom ia tilaajia kehotan suorit
tam aan velkansa ensi tilassa Emil Rautaselle H im angossa.

PoIuEutumisappi ja Darvinismi.
[K ir j ,  R, Hesse.]

Jpöläifillä ei ole ollut paljon tilavuutta fuulla luonnon* 
tieteen tutfimufjen tulofjia. Suomistani ja fpmiinlanfeemus* 
jutut on fê jaanut tofina niellä, itäin on lufemottomilla 
je fäjitps, että maailma ort alustaan jaaffa ollut roal* 
miina ja eläimet ja fasroit aina jellaijia fuin npt. Suota 
fantaa lumoamat f e f) i t p sopin lannalla jeijomat luon* 
nontieteilijät. itäistä fuuluijin Särmin tobistaa, että npt 
elämät fasmit ja eläimet omat roarljaifempina aitoina elä* 
neiben muuttuneita jälfeläifiä. SOtaanpallon eri fef)itpsfau= 
jina eläneistä olijoista, joista firoettpmät npt meille terto* 
«M, tuoli juurin oja jufupuuttoon. Oja taas jäilpi jälfe* 
läijiä jättäen, mutta aitojen mieriesjä jaattoimat ne f)t)tr)in 
muuttua, llfein fämi niin, että oja jamaan lajiin tuulu* 
toista ptjilöistä letjittpi p̂ teen juuntaan, toinen oja toijeen, 
joten altuperäinen laji roäljitellen jaattoi Ijajota ujeammifji. 
Satiainen feljitpffen tultu tietpsti roälttämättömästi ebellpt* 
tää, että elollijet oliot tobella jaottamat muunnella, ettei nii* 
ben ole paffo ppjpä jellaijina fuin omat.

ij3oIroeutumisoppi fiis mäittää, että toistenja faltaijet lajit 
polroeuturoat pf)teifistä ejiroanfyemmista, ja pmmärrettämästi 
omat nuo efiroanljemmat ajasfa fitä lähempänä meitä, tuta 
pljtäläifemmät jälfeläijet omat. Soistenja talteijet eläin* ja 
fasroimuobot olijimat jiis jitä läfjeifempiä jutulaijia tuta 
enemmän toistenja näföijiä ne omat. Siten täptpp ejim. 
otafjua," että jubella, fetulla ja muilla toiranfaltaijilla peto* 
eläimillä on ollut pljteinen eji*ijä: nimitettätöön jitä maitta

s n u i  n en

„alfufoiraffi". Samoin on otafjuttaroa iaiffien npfpään elä* 
roien farljulajien polroeuturoan pfjbestä lajista, „alfufarfpista". 
,,2lIfufoirat" ja „alfufarfjut" eliroät fauroan jitten, mutta 
molemmilla pnnä Iijäfji faifilla muilla petoeläimillä oli 
roielä faufaijemmat pf)teijet efiroanljemmat, „alfupetoeläimet", 
jotta taas pljbesfä muiben imettäroäisrpljmien fansja pol* 
roeutuimat mieläfin aifaijemmasta fantamuobosta. elämän 
feljitps maanpallolla on jiis tämän opin mutaan pfytämit* 
täistä ja pfjtenäistä, jiis airoon jamoin fuin maanpinnan 
muobostus npfpifen täjitpfjen mutaan: niittään mullistufjet 
eiroät ole jitä testepttäneet. SBoimat, jotta ennen maifutti* 
mat elollisten olioiben tê itptjeen, omat mieläfin toimesja. 
Sen faatamrne helpommin tai maifeammin ljuomata.

Kpjeesjä olema §esjenin firja antaa Muijilla tobisteilla 
ja tumilla malaistusta polroeutumisopista.

Sutustuminen firjaan poistaa monta ennaffoluuloa.

Piispa Yrjö ja nuori pappi.
H knpan jabun mutaan.

fterran tuli fyprnin mailaa mies pappilaan, ^armaat 
olimat roanljufjen Ijiufiet ja Ijproin roäjpnpt Ijän oli päiroäit 
matfasta. §än feijaljti fpöfin oroenjuuijun ja fpjpi pöjijaa.
1)3alroelija janoi, että tämä on pappila, joten ei moi faiffia 
fulfijoita ottaa mastaan, maan jopiifjan tuota fpjpä pasto* 
riita.

pastori tuli juuri jalista, josja oltiin ijproin Uoijella 
tuulella. Oli näet foolla faiffi jen jeubun fermaferros. 
Salista fuului ulos jenlainen ääni, mitä Umaji, että jiellä 
ransjittiin. 9tpt fertoi palroelija, että tämä uffo ppptää 
pöjijaa. pastori armeli roäljän nuljbella, että fun noin 
jopimattomalla ajalla jattui ja oli jo fpjpmäsjä: „ettefö moi 
majataloon mennä?" ilRutta fjän malttoi mielenjä ja Iupafi 
ullaffofamariin mani)ufjen.

Sitten fpjpi pastori, että mistä on fotoijin manaus.
— %:n faupungista.
— Sun n ettet o piispa s2)rjöä ?

ftpllä, oli roastaus.
Saatte pöjijaa minun famarini toijesja ferrofjesja, 

että tulen fpjelemään, miten 2)rjö*uffo jafjaa.
ftemut jatfuiroat ennalleen. iOlaljat toijenja jälteen 

tpf)jennettiin ja pelattiin pöpbän ääresjä ja tansjittiin. 9lpt 
roiljboin jotu huomautti, että jos tuo tuntematoin olis piispa. 
Salaman leimaus fämi pastorin filmistä: —lettäfö I)än
jitten noin fulfee!" SJtutta olipa tuo jo aita läfjteäfm 
lemolle, fello oli 3.

SBieras oli jillä aitaa milusfa ja näläsjä niiettinpt 
pappilan elämää. (Snnert olimat toti papit roäljän jeuran* 
neet mestarinja jälfiä, ebes muutamat. Sitä eimät npfp* 
aitana tee enää piispat, enempi fuin Ijeibän alamaijenja* 
taan.

3lpt tuli pastori Ijuoneefeeit ja fpjpi fuinfa jiellä piispa
2)rjö moi.

— ijpmin maan, niinfuin pleenjä faiffi muutfin man* 
l)at, että fun pitfälti matfustaa, niin faipaa lepoa eitä iloa, 
oli roastaus.

— Silitä on nimenne?
— 2)rjö, oli mastaus.

2)rjö, 2)rjö, — maan ei fuitenfaan piispa 2)rjö?
Se olen tobellafin.

— 211), te ette ole jpönpt illallista, eitetä mitään 
mirrooffeita, mirffoi pappi ja aitoi lähteä palmelijan luo, 
mutta manaus c$ti I)änet.
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R osia  te näitte roanljan miehen toäjpneenä ebes= 
(anne, ettefä nähneet i)änen m itään toirm otusta tarrottjeroan, 
m aan annoitte fjänen näl)bä ja tuulla femujenne mäsfää* 
mistä, niin ei piispa 9)riöfään roaabi m itään. § ä n  on jo 
fplläf jeen [aanut. —  —  — —  — ----------- _  ' _ -  —  —

O llappa toteläftn jettlatjta piispoja npfpaifana.
RpIIä roietetään pappiloisja npttin p̂ tä iloijia päiroiä 

ja jaarnataan: „taita ijooroalle leipäs, roie raabollijet Mti= 
jät Ijuoneejeen, j. n. e.“ , mutta gljtä taitti rpöstättää pappi 
lestien ja orpojen tuoneita ja ajaa taimen jeltään töp̂ än 
pertjeen mötistään. itiin on tapahtunut monta tertaa.

9Jlifä on jilloin 3UTTtaIan tiettömistä?
3 b  a t u r p e i n  en.

Maidon haussa.

Tltatju tapaa finjan tabulla ja tpjpp: „Oletfo jinätin
maibontjausja?

fitija: „Olen. Olen juosjut jo marmaanfin tpmme* 
nesfä puobisja entä ole mielä tippaataan jaanut."

iJtaiju: „itiin olen minätin täpnpt. Rämin jo miina=
puobisjatin, tun näin, että jinne toijiafin meni tannun tansja. 
®tä ajattelin, että jos niillä miinatauppiailla ontin fyantittu 
jo maitomonopooli, tosia maito muista puobeista on niin 
loppunut ja tun miina npt lätjimmäsjä tuleroaifuubesja fui= 
tentin tullaan ottamaan fjetltä pois." 

fiiija: „ jaitto jieltä?"
iJtaiju: „ei jiellä mielä ollut, maan hpmin olimat foi>=

teliaita. (Et jieltä oliji tarminnut tphjänä palata, jos maan 
ne tpnnprit olijimat olleet maitoa —. 3a neumoihan ne 
jiellä, että pitäiji etjiä niitä „maitopijaroita". ilrmelimat, 
että tpllä laifeti ne fruntimmersphbistptjet npt omat I)onu 
masja, tun huomaamat, että on foroa-maibon puute."

fiiija: „roai pijaroita, - niin, pijarahan je pitäiji
töphille riittää, jet)än on manha mirji, ja mitä ne roumat 
puutteesta tietää? Rannetaanhan tjeille tintimaitoa totia 
jota päimä fpmmenet litrat, ja olijihan npt jo ollut aitaa 
hommata foto jpfjpn, on ollut jellainen maitopula. 2Baan 
ne pijararouroat taitamat olla oifeen niitä hirtnanforottajia, 
jillä riffaillahan ne on fartanot ja lehmät."

ÜRaiju: „ja npörit ja meijerit, joisja jitten firnutaan
juustot ja möörit (moit), jotta roiebään jitten ulfomaille mpp» 
tämäfji maittapa IjaltDemmalla tuin fotimaasja.

fiiija: „olen minätin huomannut janomalehbisjä, että
ultomailla on mpptp juomalaista enji luotan rooita halroem= 
maila tuin fotimaasja toisarmoista".

ffltaiju: „totta totijesti, naisten iäptpp rumeta enempi 
huutamaan, muuten ei täsjä fohta jaa roettäfään, muusta pu= 
hettataan".

fiiija: „niin jitä ennen janottiin, että on jitä föpl)ällä= 
fin mettä ja mälfeaa, maan ei je enään paittaanja pibä. 
?tpt mitataan puut Mialla, maitopijara hopealla ja parempi 
meji jo 3 pennillä litra."

HRaiju: „niin ollen ei meille jää muuta tuin järfi". 
fiiija: „minä ehbottaijin, että hommattaijiin oifein juuri 

tararoaani. — mielenojoitus tämän tuiman ajan funniafji. 
Otettaijiin Iapjet ja tphjät maitoastiat mutaan, rumpattaijiin 
ja marsjittaijiin maitta jenaattiin fiirehtimään jitä uutta 
maanrouofralafia: tpllä — jitte maitoa jaabaan." —

ajlaiju: „ja moijihan jamasja jo muistuttaa jätä fielto* 
laistafin p. m. tanjan maatimutjista niinfuin jiitä tummat 
lijesta äänioifeubestafin, että jiinä on pibettämä tiirettä. 
(Muuten ehtpp je terran mielä Ijeibänfin lehmänjä).

Siija: „hpmästi npt! minun täptpp mennä feittämään 
maitta mejiroelliä lapjille illallijefji".

iDtaiju: hptoästi! — — feitetään me maan mejimelliä, 
mutta tpllä jen Iapjet mielä muistamat. — — .

ñnnaliisa.

Pois  huivit!

S uom en  naiset! Ensi jou lu juh laksi jättäkää päästänne 
po is tuo  kovin vanhana iku inen  ja teitä rum en tava  päähine, 
huivi eli liina ja alkakaa siitä lähtien käyttää lakkia. Se on 
paljon  sievem m än näköinen  ja halvem pih in ta inen . Pää on 
ihm isen ruum iinosis ta  varm asti etusijalla, eikä sitä o le  o i
keus rum en taa  eikä tu rm ella . Sillä tu rm elem ista  se on , että 
käyttää paksuja pääliinoja, jo tka rasittavat kuu loherm o ja
sekä hau tovat pään sekasin. L uulo, että lakilla olisi joku 
arvom erkitys, on  jo  kovin vanhanaiku inen  käsitys ja  sem 
m oisenaan  jou taa  vanho jen  m u isto ro m u jen  joukkoon .

M inä luu len , että kaikki ollaan yhtäm ieltä  siinä, että 
nainen näyttää sievem m ältä lakkipäässä, kun nyytyyn kää
rittynä. Eikö ole aika jo  näin  20:llä vuosisadalla  jättää
nyytyliinat po is ja som en taa  naisem m e som allisim m illa  la
keilla. T äm än kirjoittaja pyytää niitä sanom aleh tiä , jo tka ovat 
kanssani sam aa m ieltä tässä vähäpätö isessä vaan paljon  m er
kitsevässä m uutoksessa, että kehottaisivat kaikkia m iehiä, 
että ensi jou luksi lah jo ttavat vaim olleen, tyttärelleen, palve
lustytölleen, huu to lais ty tö lleen , sisarelleen ja m orsiam elleen 
hatun  ja sievän.

M eille m iehille on sitten hauskaa käydä jo u lu n a  kirk
koon  katsom aan, m iltä n a isem m e uusine  hattu ineen  kyntti
län valossa näyttävät.

Jään odo ttam aan  jännityksellä  ensi jou lua .
Asianharrastaja.

Lehden tilaukset sam oin m yös kaikki ra- 
halähetykset ovat osoitettavat Työläisnaisen  
konttoriin Helsinki, Antinkatu 20.

Kaikki suorittam attom at »Työläisnaisen» ti
lausm aksut ovat tilitettävät ennen vuoden lop
pua.

»Työläisnaisen Kevätlehdestä» on tilitys heti 
tehtävä.

Hämeen pohjoisen vaalipiirin 
Työläisnaisten Agitatsionikom itea

ju listaa

N a i s p u h u j a n  paikan
avonaiseksi 3:ksi kuukautta , alkaen tam m ik.
1 p. 1908. —  H akem ukset on  lähetettävä 
p a lk k a v a a tim u k s e e n  ennen  20  p:vää jouluk.

Tampereen Työläisnaisten agitatsioonikom itea.

S i s ä l l y s :  Klara Zetkin. — Työläisnainen (tilausilm.) — Köy
hän joulu. — Naisille huomioonotettavaa vaalien lähes
tyessä. — Toveri Hilda Sikanen. — Ohjeita Ihanneliitto- 
työhön. — Puoluerientoja ja naistemme toiminnasta. — 
Polveutumisoppi ja Darvinismi. — Piispa Yrjö ja nuori 
pappi. — Maidon haussa, — Pois huivit,
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Arvoisalle y le isö lle  suosittelen

Jalkineliikkeitäni
^ A le k s a n t e r i  n k. 48  ja S irkusk .;j3^

J. LAAKSO

Juokaa a inoastaan

T E E K A U P ^
H c LSI 1% »  **

F. J. M A  J 0  R I N K a p p a -  j a  L e n i n k i n e u l o m o
S o f i a n k .  3. P u h .  4 8  6 6 .

S u o r i t t a a  k a i k k i a  a l a a n  k u u l u v i a  tö i tä .  
T a r k a l l a  j o h d o l l a ,  p a r h a i l l a  t y ö n t e k i j ö i l l ä ,  h a l v i m -  
m i l l a  h i n n o i l l a .  V i i m e i n e n  ku os i .

U o lllin ta  K an gasfrO m p elu -  
n f l l l l l l ld  t a r p e i t t e n  kaup
paa K astreninkatu ^ 0*18  

C. ANTSON
suositetaan arvoisille ; naisille.

V a lo k u v a a m o  REG INA. Omist. J. 
L jungqust. L. Ranta 14 KauppahHien 
uusi talo. Auki 9-7. Erikoisvalokuvaamo 
ryhmille! (Yhdistyksille ja kouluille 
suuri alennus). K äyn tik ortteja  6  m k. 
tu sin a .

H U O M .!  Hissi !

I. KILPINEN
Helsinki, Kaivokatu 8.

Puhelin 4543.
Lajiteltu varasto kaikkiin huoneisiin kuuluvia huonekaluja 

ja myös Rautasänkyjä, patjoja ja Höyheniä kaikki halpoihin hin
toihin.

Huom.! Tilauksia otetaan vastaan ja tehdään työ kunnol
lista.

Huonekalukankaita, ikkunauutimia, oviverhoja, peitehuopia, 
täytettyjä peitteitä, mattoja y. m. löytyy myös varastossa.

H ien oja  h im m eitä  va lokuvia  
6 mkasta alkaen 

V aloku vaam o J. Indursky
E. Esplanaadin- ja Korkeavuo- 
renk. kulmassa, Leipuri Bron- 

dinin talossa.

K. M U S T O N E N  Nisu- ja 
Sokerlleipuriliike Annank. 27 

Puhelin 1630.
Haaramyyroälöitä: Antinkatu 22,

Länsi Heikinkatu 24, Neitsytpolku 12, 
Vladimirmkatu 45 ja Siltasaarenkatu 5.

BETTY  HALO SEN  Muoti- ja
Hattuliikkeessä Yrjönk. 25.
Suositetaan kuosikkaita Syys- 

hattuja y. m. naisten tavaraa.

ehdottomasti edullisin 
v - J I l  tehdä ostoksensa Kan
g ask au p assa  Malminrinnne 4.

H. AARNIO, 
(ent. Halosen liike.)

S Ö R N Ä I S T E N  Kirja- ja 
P aperikauppa (Hilda Frosterus) 

Itä V iertotie  57. P uh. 43 00

S u u r i  m onipuolinen  valikoima Naisten

■  JALKINEITA S
erittäin halvalla

K. H u r m e e n  (Nyman) J a l k i n e l i i k k e e s s ä
R u oholahdenk atu  n:o 5. Puhelin 53 45.

OSAKEYHTIÖ 
TH. NEOVIUS
Työtä etsivät naiset huomatkaa!

Työskentelemällä

P E R S S O N I N  K U T O M A K O N E I L L A
voi jokainen ansaita elatuksensa.

Ne valm istetaan parhaim m ista ruotsalaisista aineksista, ovat yksinkertaisia, helposti hoidettavia ja komeita sekä varustetut 
L ask u ap araa til la ja m alli ko rtilla , mikä tekee mahdolliseksi niin lyhyessä ajassa kuin neljässä viikossa oppia täydellisesti koneella 
tehtäviä töitä niinkuin naisten röijyjä, poikain pukuja, tyttöjen leninkejä, kaikenlaisia alusvaatteita, urheilupaitoja, merimiesnuttuja, 
tualnveja, sukkia, dam askeja, vanttuja, pöytäliinoja, draperioita, keinutuolinmattoja, pellinnyörejä, tupsuja, ripsuja, pitsejä y. m. 
Koneet myydään käteisesti sekä pieniä kuukausimaksuja vastaan ja kiinnitetään erityinen huomio siihen, että ostaja saa perinpoh
jaisen opetuksen koneella kutom isessa, minkä opetuksen he saavat ilmaiseksi liikkeissämme Helsingissä ja Viipurissa sekä asia
miesten luona maaseuduilla.

Arvoisaa -yleisöä kehoitetaan tulla katsom aan koneita ja niillä valm istettuja töitä, jolloin kernaasti annetaan haluttuja tietoja

Ankkuri-ompelukoneita perheitä, om pelijattaria ja am mattilaisia varten, ja runsas valikoim a Villalankaa.
Y\ I I H  o t t i  I I £3 t o \ / a  r n i t o  niinkuin sukkia, säärystimiä, lasten leninkejä, poikain pukuja, naisten röi- 
r X U U U l l U J c l  t a v a r o i t a  jyjä> ham eita, Lahm an-alusvaatteita y. m.

H e l s i n k i ,  M i k o n k a t u  2.  T e l e f .  1 3 3 2 .  S i l t a s a a r e n k a t u  8.  T e le f .  2 4  7 6 .
V i i p u r i ,  A l e k s a n t e r i n k a t u  27 .  T e l e f o o n i  7 4 8 .  K o nt t or i :  U n i o n i n k .  2 0 .  Te le f .  12 9 8 ,  He ls ink i .

Helsinki. Työväen kirjapaino, 1907.

J o u lu -  j a  U u d e n v u o d e n  P o s t i k o r t t i a  a K i r i " ‘’’ f " * “ 1" “ Si“
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Työläislapsen joulu.
Jo  loistaa taivon tähtöset 
ja tulet joulupuulla, 
siis kummakos, jos lapsoset 
iloitsee naurusuulla.

Hyi kolmihaara kynttilä 
on sytytetty soma.
Pöydäll’ on huttu höyryvä, 
kullekin kuppi oma.

Ja  äiti joulutarinan 
juttelee lapsosille, 
sydämet kaikkein sykkäilee 
hyvälle, kaunihille.

Hei heipparallaa! Joululle 
ei mikään vedä vertaa.
□ i jospa joulu uudistuis 
vuodessa sata kertaa!

|oo|
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T e r v E !

Terve sulle joulukuusi, 
aina kirkas, aina uusi.
Terve taivaan valon koitto, 
soikoon sulle riemunsoitto.

Terve tuli kynttilöiden, 
poista sumut synkkäin öiden, 
mieliin valkeutta vala, 
ikiliekein hehku, pala!

Kerro kuinka tai vahalta 
maahan astui hyveen valta 
julistaen meille rauhaa, 
sointuisuutta pyhää, lauhaa.

Armas joulukuusi loista, 
arkihuolet kauas poista.
5ytä silmiin lemmen hohto, 
ihmisrintaan hyveen johto.

Terve sulle joulukuusi, 
aina kirkas aina uusi.
Terve taivaan valon koitto, 
soikoon sulle riemun soitto!

H il ja  L i in a m a a ,

Sosialidem okratinen lasten lehti,

Ihanne
ilm estyy  T y ö lä isn a isen  liitteenä ja jae taan  sen  tilaajille 
ilm aiseksi k erran  k u u ssa , k u v ite ttu n a  ja 8 -s iv u ise n a  
p ie n tä  k o k o a  ja sa ad a an  s itä  tila ta  as iam ieh iltä  sek ä  
leh d en  k o n tto r is ta  1 markalla vuosikerta. V äh em p ää  
kuin  viisi v u o s ik e rta a  ei läh e te tä  m uille  ku in  T y ö lä is 
n a isen  tilaajille. Jo k a  tilaa 5 v u o s ik e rta a  sa a  k u u d e n 
nen  ilm aiseksi.

T ila u sm a k su t o so ite tta v a  T y ö lä isn a isen  k o n tto riin , 
H els ink i, A n tin k a tu  20. Toimitus.

Pikku Kallen uni.

Kalle oli hyv in  va lla to n  poika. P äiv is in  ju o k se n -  
teli h än  ' n aa p u rie n  v iljape lto jen  po ikk i k iu saa  te h d ä k 
seen . V a n h e m p a n sa  k o e ttiv a t h ä n tä  ran g a is ta , m u tta  
tu rh a a n .

E rittä in k in  oli äiti p ah o illaan  siitä, k u n  K alle nak- 
keli kivillä p ik k u lin tu ja  ja rääkkäsi h y ö n te is iä , i K erran 
kin oli p e ip p o se lta  m e n n y t siipi po ikki, jo te n  se  ei 
en ään  p ä ä s sy t le n to o n . K alle ei tä s tä  o llu t m illäänkään , 
vaan  v a in o si y h ä  lin tu ja  ja repi k ä rp ä s iltä  ja  p e rh o s ilta  
p o is  ja lko ja  ja siipiä. H än  ilo itsi sa a d e ssa a n  p aarm an  
le n täm ää n  p is te tty ä ä n  p itk än  h e in än  sen  ru u m iise en

E rä än ä  y ö n ä  näki h än  m erk illisen  unen . H än en  
lu o k se e n  lensi su u ri m u s ta  ko tka , ta rttu i h än e en  ja vei 
h än e n  a s u m a tto m a a n  se u tu u n  m eren  rannalle . Täällä 
o liva t kallio t jy lh iä, ja  äkk ijy rkk inä la sk eu tu iv a t n iiden  
se in ä t m eren  m u o d o s ta m iin  syv iin  ja kapeisiin  lahtiin . 
N äm ä la h d e lm at k ierte livä t väliin ra n n a n  k a n s sa  sam an  
su u n ta ise s ti , väliin  m u o d o s ta e n  sa la isia  ristijärv iä, jo ita  
ei m ere ltä  v o in u t n äh d ä .

K otka ase tti h än e n  m u staa n  ru u h e e n , jo k a  its e s 
tään  alko i v iedä p itk in  lah tik iem uro ita . T u n tu i kuin 
o lisi k u lk e n u t syvälle  m aan  p o v ee n  u u r tu n e e s s a  v ir
rassa . K aukaa näy tti h ää m ö ttäv ä n  m ökki ja v en ev a l
kam a, m u tta  ta rk em m in  k a tso e n  s ie ltä  näkyi a in o a s ta a n  
h a rm a a  kivi ja  v e teen  k a a tu n u t h o n k a  k u v a s tu e n  v en 
heeltä . Ä kkiä au k en i v asem m alle  p itkä  ja sa n g e n  ko lkko  
lahti, jo n k a  perä llä  vesi tu n k e u tu i k u in |p o r t is ta  kallion 
sisään .

N y t ru p es i K allea p e lo ittam aan . R uuh i livahti v u o 
ren o n k a lo o n , kulki ede lleen  k o tv a sen  aikaa ja p y s ä h 
tyi v ih d o in . O li h irm u ise n  p im eää. Ei k u u lu n u t m u u ta  
k u in  aa lto jen  lo isk inaa . S a m a ssa  ta rttu i jo k u  K allen 
kä teen  ja alkoi h ä n tä  ta lu tta a  kiv isiä p o rta ita  m y ö ten  
ede lleen . K uu  alkoi siellä v u o re n  sisä llä  valaista , ja 
n y t näki K alle e rään  h a rm a a p a rta se n  m iehen  itseään  
ta lu t ta v a n . . Se vei h än e t h u o n e e se e n , jo s s a  korkea lla  
tuo lilla  is tu i v an h a  u k k o  e d e ssä ä n  p itkä  pöy tä . S iinä 
p ö y d ä llä  oli su u r i jo u k k o  p ik k u lin tu ja  ja hyö n te is iä .

T a lu tta ja  vei K allen p ö y d ä n  lu o  se iso m a an  ja  m eni 
itse  penk ille  is tu m aan .

U kko  k a tso i en s in  tu ik eas ti p o ik a a  silm iin ja lau 

□nnEtDn maitokauppa.

I V l /  fiiti työssä  ali , ja  p ik k u  
f j y 5 Liisi yk s in  kotosa l la  h ä är i .  : 
M j ?  H än  m a id o n  ostoon lähteä  
r  i  päätti,  osti ast ian ja  fa i ta -  

A vasfi tepaste li  m a itopuot i in .

e s

M u tta  kun ei L i i s i -p a ra l la  
r a h a a  ollut, ei hän m a itoa  
s a a n u tk a a n ,  ja  olipa Liis in  
p ik ku  sy d ä n  p a k a h tu a  s u -  

\  > Ai rusta ,  kun hän itkien ko -  
\  J T /  tiin juoks i .

C \ / / r  Ja  vielä i l tase l lak in ,  kun  
äiti tuli työstä ,  valittel i 
Liisi  täl le s u ru a n s a .  Ja  

[  \  i lm an  m a itoa  täy ty i  he idän  
/  \\ sy ö d ä  ¡Mailisensa.
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sui s it te n : »m inä o len  T ap io , o len  k u ts u t ta n u t s in u t tilille 
p ie n ten  elävien  k id u ttam ises ta . K as siinä  e d e ssä s i p ö y 
dällä  k a ik k k rä äk k ä äm ä si lin n u t, p e rh o se t, k ä rp ä se t, p a a r 
m at. N y t t sa a t n u o lla  n iiden  m ä d än ty n e itä  h aav o ja  ja 
heti paikalla!» Kallen ei a u t ta n u t m u u  kuin  totella. 
K un hän  alkoi nuo lla , v a ik ero its iv a t e lävä t n iin  sy d ä n tä  
v ih lovasti, e t tä jK a lle ' vallan  pelästy i. M u tta  y h ä  h än en  
täytyi te h d ä  ty ö tä  k äsk etty ä . V ihdo in  ru p es i hän  niin 
k atkerasti itkem ään , e ttä  elävät p e ljäs ty iv ä t ja ru p e s iv a t 
p ak en em aan . S iin äk ö s m oni lin tu  s iip ip u o le n a  räpiköi, 
s iinä  ja lkava ivasia  lin tu ja  ja h y ö n te is iä . N äky  teki k a 
m alan v a ik u tu k se n .

U kko  la u su i: »ym m ärtääkö  po ik a  jo  m itä olet te h 
nyt?» K un K alle ei m itään  u sk a lta n u t sa n o a , tu o tiin  p ö y 
dälle h irveitä  k id u tu sk o n e ita  ja  Kalle p an tiin  niihin. 
S illoin alkoi hän  tu n te a  k au h e aa  k ip u a ; tu n tu i k u n  jal
k an sa  olisi p o is  revä isty . Väliin tu n s i k ä te n sä  ir tau tu v an . 
Se kosk i k au h e as ti!  Ja  Kalle h u u s i: »oi m iten  paljo  
p a h a a  o len  te h n y t linnu ille  ja kärpäsille , ny t v as ta  sen  
tu n n e n » . S am a ssa  o te ttiin  K alle p o is  ja u k k o  sa n o i: 
»m iltähän  s itten  olisi tu n tu n u t ,  jo s  tode llak in  olisi jä 
sen iäs i k isk o ttu . N y t a in o a s ta a n  va iku te ttiin  tu n te is iis i 
ja  m ie lik u v itu k seesi, jo te n  p ä ä se t e h e ä n ä  kotiisi.«

S am a ssa  Kalle heräsi. H än  oli k o k o n aa n  h iessä . 
H eti k u tsu i hän ä itin sä , kerto i u n e n sa  ja lupasi p a ra n ta a  
e läm än sä .

Sen jä lkeen  oli hän  hyvä  p ien ille  lu o n n o n  eläjille 
ja kielsi to is iak in  lap sia  rääk k ääm ästä  niitä.

Ylös kurjuudesta.
Mukaelma.

Italiassa lauhkeassa Välimeren maassa, missä palm ut 
ja sypressit luovat vihantaa varjoaan, on kapitalismi luo 
nut samanlaista joukkokurjuutta kuin m uualla maailmassa. 
Sielläkin on suuria kaupunkeja tehtaineen ja kivirakennuksi
lleen, joihin ihmiset vähäpätöisinä yksilöinä häviävät. Italian 
kaupungit ovat _ kuuluisia vanhoista taidekokoelmistaan ja 
rikkauden luomasta loistoista. Tässä vanhassa katolilai
suuden maassa on komeita kirkkoja, joiden lasimaalauksien 
koristamien ikkunain läpi aurinko luo säteitään valaisten
kirkon juhlallista puolihäm ärää. Kirkkojen kuvat, suuruus ja 
loisto ovat sellaista, että sinä pieni lukijani et osaa kuvitella
kaan. Taidelaitoksien ihanat maalaukset ja kuvanveistokset 
ovat mitä kauneinta ihmiskäsi on luoda osannut.

Italiaan, tuohon taiteen, sivistyksen ja katolilaisuuden 
maahan rientävät matkailijat sen kuuluisuuksia ihailemaan.

Mutta tuossa kauniissa maassa on paljon kurjuutta. 
Se mieltäylentävä kaunis, mistä puhuim m e ei kuulu köy
hille. Vain rikkaat saavat sitä nauttia. Köyhille siellä
niinkuin m uuallakin kuuluu nälkä ja kärsimykset.

Pohjois-osassa tätä maata syntyi eräässä lom bardialais 
kaupungissa köyhän työm iehen tytär Ada Negri. Hänen
isänsä kuoli sairalassa, tytön ollessa kehdossa. Ja äiti elätti
kovalla työllä tytärtään sekä koetti köyhyydestään huoli
matta saada tälle opetusta.

Pieni mustasilmäinen ja mustatukkainen Ada leikki 
ja palleroitsi toisten lasten kanssa aivan kuin joku teistä, 
pienet lukijani.

Kun kyläläiset näkivät pikku Adan juoksentelevan äi
din asioilla kuluneissa vaatteissaan ja paljain jaloin, ei ke
nenkään mieleen tullut ajatusta, että tämä pikku tyttö oli

vielä kerran tuleva merkilliseksi henkilöksi, jonka nimeä 
Italian köyhät isät ja äidit ihailulla mainitsevat.

Mutta niin oli käyvä.
Asianlaita on nimittäin se, että lahjakkuus ja kunto 

saattavat asua kehnonkin nutun alla.
Elä siis lapsukaiseni milloinkaan halveksi ketään sen- 

vuoksi, että hän on köyhä. Ei köyhyys ole häpeä ja vika, 
vaan se on olotila, mikä syntyy kurjasta ja väärästä yhteis
kuntajärjestelmästä.

Pikku Ada yleni isommaksi ja kun hän oli lahjakas 
sekä äitinsä ponnisteli hänen hyväkseen sai hän niin pal
jon oppia, että pääsi köyhäin lasten opettajaksi.

Hän oli silloin 18 vuotias ja eli hyvin köyhyydessä 
kauppalassa, missä hänellä oli paikka.

Sinä lapseni olet ehkä pienestä töllistä ja ei kotonasi 
ole ehkä aina riittävästi ravintoakaan. Mutta sinulla on 
tilaisuus ponnistaa ylös kurjuudesta. Tee se. Lue sinäkin 
tarm olla koulussasi. O le tottelevainen ja oppivainen lapsi, 
sillä kelvottomista pojista ja tytöistä tulee huolim attom ia 
ihmisiä.

Ada teki työtä opettajana. Hänellä oli 80 poikaa ja 
tyttöä, joille piti tietoja jakaa. Se kysyi voimia ja kärsi
vällisyyttä.

Hänen huoneensa oli pihapuoleinen pieni ullakkoka- 
mari, jossa ikkunat olivat paperista. H uonekaluja ei siinä 
ollut juuri m uuta kuin kirstu, mikä sisälsi kirjoja.

Puukengissä ja koruttom issa pukimissa työskenteli 
hän näin monta vuotta opettajana ja sai nähdä paljon 
puutteen lapsia oppilastensa joukossa.

Tähän aikaan hän julkaisi runojaan ja alkoi niissä 
kertoa köyhälistön elämää.

Hän kirjoitti sitten paljon runoja, joita on luettu sekä 
Italiassa että muualla maailmassa m onille kielille käännet
tynä.

Läpi Ada Negrin runojen käy syvä tunne kärsivää 
köyhälistöä kohtaan.

Lapsukainen, sinä, joka m onta kertaa pahoitat ajattele
m attom uudella äitisi mielen, sinä et osaa ajatella, miten 
pahoin olet silloin tehnyt. Äitisi rakastaa sinua. Hän 
taistelee sinun leipäsi vuoksi. O le hänelle hellä ja kuu
liainen.

Sinä varmaan päättäisit niin tehdä, jos olisit lukenut 
miten kauniisti Ada Negri kirjoittaa äidinrakkaudesta. Hän 
kuvaa, kuinka jyskyvässä tehtaassa on parikym mentä vuotta 
työskennellyt vanha, ryppyinen äiti. Usein on hän väsy
myksestä kokoonluhistum assa, mutta lujasti ja päättäväisesti 
kun ajatteli: etenpäin. Mikä antoi tälle äidille sellaisen 
uhrautuvaisuuden ja sitkeyden? Rakkaus. Hänen ainoa 
poikansa käy koulua, ja tämän eteen tekee äiti työtä.

Miten Ada oli puutosten läpi taistellut päästäkseen te
kemään sitä, m ihin henkensä oli kaihonnut, todistaa hänen 
toivonsa isälleen. Hän huudahtaa siinä: Isäni, sinä, joka 
minua niin hellästi rakastit, joka kuolinvuoteellasi olit huo
lissasi tähteni etkö kuule tyttäresi ääntä, tyttäresi, joka jäi 
suruun ja kurjuuteen. Tyttäresi on voittanut, kärsinyt ja 
itkenyt, terävillä miekankärjillä on hän kulkenut, ja on ka
raistu taistelemaan eikä pelkää mitään vaaroja. Kaikille 
köyhille ja sorretuille sykkii tämän runoilijan sydän. Hän 
kertoo miehistä vuorikaivoksissa, jotka sankareina raatavat, 
kuvaa köyhää orpoa poikaa kadulla, joka kun on ilman 
kasvatusta, voi tulla onnettom aksi. Hän kertoo työmiesten 
taistelusta asemansa parantamiseksi, kertoo köyhästä äidistä, 
joka jäi leskeksi.

Sellaisia ovat Ada Negrin parhaat runot. Niiden te
kijänä hän edisti työväenaatetta, sillä työväkeä herättivät 
nuo runot itsetietoisuuteen ja pyrkimykseen korjata olo- 
jaan.

Miten m oni työläisen lapsi käy puutteen keskellä kou
lua ja saa oppia. Mutta useimmat vierautuvat alaluokasta
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ja kylmenevät niille oloille, joissa heidän isänsä ja äitinsä 
ovat eläneet.

Se ei ole oikein tehty.
Jokaisen köyhän lapsen olisi kasvettava itsetietoiseksi 

ja hyvätapaiseksi kansalaiseksi. M utta elämä om an itsem
me hyödyksi on arvotonta. Siitä ei ole meille eikä lähim 
mäisillemme iloa. Ja vaikka sinä pieni ystäväni et voi
kaan tulla runoilijaksi etkä kirjailijaksi, voit sinä kum m in
kin tehdä työtä samojen aatteiden hyväksi, jotka Ada Neg- 
n ä  '^nostivat. Sinä voit taistella työluokan riveissä so r
rettujen auttamiseksi hankkiaksesi leipää köyhille.

Ja sellainen elämä on jaloa ja arvokasta.

Pikku Antero tontun luona.

Tuli tonttu punaviitta, sini- 
myssy sipsuttain.

Anteron se vuotehelta syli- 
hinsä otti vain,

Sitten hellävaroin kulki hei
dän matka metsolaan. 

K uuhut paistoi, lumi narskui, 
metsä oi juhlapuvussaan.

Kuusen alla, kannon luona 
käytiin sitten kem uihin, 

Jänöläinen valkoturkki, orava 
ja närhikin,

%  pitoloihin piiperteli. Tonttu 
naavapartainen 

herkkujansa tarjoeli iloisasti 
jutellen.

Anterokin sokurmarjat poskihinsa pisteli 
jänölle ja oravalle sopuisasti naurahti.
—  Tonttukulta töppösjalka, siniviitta ukko se 
sitten Anteron taas kantoi pehm oiselle vuoteelle.

Aunen ja Ailin vaalitouhut.

Se oli siihen aikaan kun ensimmäiseen valtiolliseen 
vaaliin valmistauduttiin kaikkialla. Tuskin löytyi sitä kotia
Ia ....P e ^ t5’ J0ssa siitä ei oIisi puhuttu  ja lausuttu mielipi
teita. Siitä lapsetkin kuulivat aina puhuttavan. Kerronpa 
teille pienen vaalikertom uksen: Aune, neljännellä oleva tyt

tönen ja Aili hänen sisarensa, kolm annella oleva, olivat 
myös kuulleet kotonaan paljon vaalista puhuttavan. Kun 
vaalipäivänä isä ja äiti lähtivät äänestämään, silloin Aune 
ja Aili myös laittoivat itsensä vaaliin valmiiksi. Aune on 
kirjoittavinaan jauhetta. Pitkät paperiliuskat vetelee viippo- 
sia ja vaapposia täyteen. Sitten alkaa pukem inen. Äidin 
esiliina- köytetään Ailin vyötäisille hameeksi, Aunelle saa 
pyyhinliina tehdä saman tehtävän. Äidin vanha talvilakki 
koristaa toisen pään, toisella on isän huopahattu komeilun 
välineenä. Vielä otetaan kaikenlaisia rääsyjä hartioille ja 
kaulaan ja niin ovat »valitsijat» valmiit menemään äänestä
mään. M olemmilla on  kirjoja kainalossa. Toisessa huo
neessa nostetaan Aunen nukke tuolille pöydän taakse. Se 
on Jenny-täti ja siitä tehdään puheenjohtaja. Ailin nukke 
on -  Hilja-tätinä toisella tuolilla, se on »kokojuksen», niin
kuin-; Aune sanoo sihteerinä. Ensin lauletaan »Kullan 
maasta kaivaa», johon puheenjohtaja ja sihteeri eivät ota 
osaa. Nyt Aune alkaa liuskoistaan pitää puhetta, mutta ei 
tahdo oikein osata lukea om ia viipposiaan. Silloin huu
detaan m um m o avuksi lukemaan. Täm ä asettaa lasit sil
milleen ja lukee jotain nukeista ja lasten leikeistä, mutta 
tämä ei »kokouksessa» olijoita miellytä. Ensip ilmaistaan 
yleinen tyytymättömyys, mutta kun luku jatkuu samaan 
suuntaan, suuttuu Aune ja tiuskasee: »Ei se niin ole! Siinä 
pitää olla: me kärsivät työläisnaiset.» Kun m um m o alkaa 
lukea puhetta siihen suuntaan, on tyytyväisyys vallalla ylei
sössä. Aili kuuntelee puhetta ja sattuu katsomaan uunia 
huoneessa ja näyttää sitä sanoen! »Tuotta on polvali naitet 
äänettämättä.»^ Mutta nyt tulee kokoukseen häiritsijöitä. 
Pikku Aini-sisko tulee kontaten, nousee tuolia vasten ja 
tahi? isi °.mistaa sekä puheenjohtajan että sihteerin. Tätä 
pitää yleisö mielivaltaisena tekona ja ilmaisee sen suurella 
huudolla. M um m o ottaa rauhanhäiritsijän syliinsä. Tytöt 
ottavat toinen »puheenjohtajan» syliinsä, toinen »sihtee
rin», alkaen juosta kokouksesta pois. Mutta Aili ei huo
maakaan juostessaan kynnystä ja kaatuu siihen nurin. »Sih
teeriltä» menee pää puhki ja Ailin om a nenä saa mustel
man, josta nousee tietysti suuri itku, jota Aune säälistä aut
taa. Äiti tulee samassa kotiin, ottaa Ailin syliinsä, lupaa 
ostaa uuden nuken ja niin on rauha palautettu.

Aili kertoo äidille: »möö oltiin äänettämättä ja äänet- 
tettiin m um m o, itä ja äiti valtiopäiville.» Äiti huomauttaa 
lapsille: Pitäkää varanne sitte kun tulette suuriksi ja me
nette todella äänestämään, että huom aatte kaikki kynnykset 
ja esteet, jotka ehkä ovat tiellänne ja ettette niihin louk
kaannu, vaan menette suoraan sitä tietä, m inkä pidätte oi- 
keana. - n i - r i .

Jänis tekee sorsasta herran.

Jänis oli ikävys
tynyt juosta jolkotte- 
lemaan metsässä ja 
nakertelemaan puun 
vesoja. Se rupesi 
parturiksi, oikein tai
turiksi. Se oli pu
keutunut [valkoiseen 
nuttuun, pistänyt tas
kuunsa kamman, pei
lin ja sakset ja tuumi 
itsekseen: nyt minä 
tahdon koettaa, mi
hin uudessa am m a
tissani pystyn.
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Jäniksen parturitupa oli rannan hietiköllä, m ihin kevät- 
aurinko heloitti. Sattui siinä vedesssä sorsa uiskentelemaan, 
se kysyi: mikä herra sinä olet.

»Perästäpä näkyy» vastasi jänis ja vilkutti korviansa. 
Mutta rannan lepät huusivat: parturiksihan se Jänöjussi on 
ruvennut.

»Teeppäs sitten minusta herra», sanoi sorsa.
»No tulehan ja istu. tuohon  tuolille», virkkoi jänö.

Ja sitten alkoi työ. Se luisti mainiosti kuin kilpa
juoksu ja kun sorsa sen 
jälkeen näki peilistä kuvansa 
oli hän tullut niin hienon 
näköiseksi, ettei itseään tun
tea aikonut.

Hyvin tyytyväisenä se 
käydä tepasteli ja jänön 
luota lähtiessään kumarsi ja 
virkkoi: paljon kiitoksia, pal
jon  kiitoksia herra parturi- 
mestari Jänöjussi, eipä ku
kaan ole ammatissaan taita
vampi kuin te.

Saanut saappaat pitää, köyhä 
käy kengittäkin.

' ävelin tietä myöten koulun ohi. Lapset tulivat 
juuri koulusta. H uutoa ja naurua kuulin 
kaikkialla. Tänään oli lapsilla jotain erikoi
sen hupaista, sen huom asin heti, ja minäkin 
pysähdyin katsomaan, mitä se olisi. Keskellä 
lapsijoukkoa kulki huonoissa pukim issa oleva 

tyttö, jota toiset lapset tuuppivat ja nauraen huusivat hälle: 
»tyttö saappaat jalassa! Eikö se ole hullua!» Katsoin tyt
töön. Hän itki katkerasti ja koetti vetäytyä ryhm än ulko
puolelle, mutta sen estivät toiset, joten hän oli täydellisesti 
piiritystilassa. Astuin lasten luokse ja kysyin: mitä pahaa 
Maiju on tehnyt, koska tuolla tavoin häntä kohtelette? T u n 
sin Maijun erään naapurini lesken tytöksi. »Katsos täti, 
huusivat, em m e me Maijulle pahaa tee, me vaan nauram m e 
kun hänellä on niin suuret saappaat jalassa, ajatelkaa, tyttö 
saappaat jalassa, eikö se ole hullua!

—  Ei se ole hullua ollenkaan, sanon, sillä sanotaan: 
»saanut saappaat pitää, köyhä käy kengättäkin». Kuule 
Mauju! kerrohan sentään, miten sinä olet tänään saappaat 
jalassa.

—  »Sentähden, sanoi Maiju», että kenkäni ovat laitet
tavana, ja en tahtonut jäädä pois koulusta vaan panin vel
jeni saappaat jalkaani, e n h ä n > o in u t lumessa kahlata paljain 
jaloin. M inulla ei ole kuin yksi pari kenkiä.»

—  Kuulkaa lapset, m ennään tuonne mäen syrjään is
tumaan, niin keskustellaan Maijun saappaista, m ennäänkö?

—  M ennään, huusivat lapset.
Tartuin kädestä Maijuun, jonka ruum is vielä vapisi äs

keisestä itkusta. Mäelle päästyä koetti hän ham eensa lie
peellä peittää saappaansa, että ne ei vaan näkyisi. N o sa- 
nokaahan nyt, m inkätähden te Maijua pilkkasitte, kun hä
nellä oli saappaat jalassa.

—  »Miksi Maijun äiti ei osta hänelle kenkiä, kuten m i
nun äiti tekee, puolusteli Pekka.

—  »Äidillä ei ole rahaa, sanoi Maiju. Nämä saap
paatkin on äiti saanut kauppiaan rouvalta». Ja taas rupesi 
Maijun kyyneleet vuotamaan.

— »Niin sinun äitisi onkin vaan kadun lakasijana ja 
hänellä on itselläänkin aina saappaat jalassa,» sanoi Kalle 
pistelijäästi.

—  O nko se sitten huonom paa olla kadunlakaisijana 
kun kauppiaana, kysyin?

*O n kai, sanoi Kalle, koska se on niin rum aa ja 
sitten niin likaista ja kun siitä ei makseta niin paljon, että 
saisi edes Maijulle kengät.»

—  M utta jos ei kukaan lakaisisi, miten sitten kävisi. 
Kuinka -likasta olisi kadulla, ettehän voisi edes leikkiä puis
tossa, jota ei koskaan lakastaisi. Siellä kun käy satoja ih
misiä päivässä, ja yksi heittää om enan kuoret, toinen paperi- 
tukun, kolmas rikkoo m aitopullon, jonka kappaleet jää sinne. 
Ajatelkaa, jos se olisi yhden viikon !akasematta,-niin miltä 
se näyttäisi.

—  »Se on totta, sanoivat lapset. »Mutta en minä 
vaan mene kadun lakasijaksi, kun siitä saa niin vähän palk
kaa, ja vielä kaikki pilkkaa heitä», sanoi Pekka. »Minä ru
pean senaattoriksi.»

—  »Ei se ole oikein, että halveksitaan kadunlakaisijaa 
sentähden, että hän saa pienen palkan, ja että hänen työnsä 
on raskasta, sanoin. Eikö meidän pitäisi kunnioittaa heitä 
sen vuoksi, että he uhraavat itsensä, että toiset saisivat puh 
taasti olla. Ja koska työ on vaikeata ja raskasta, olisi siitä 
maksettava sitä suurem pi palkka.

—  »Ei sem m oisesta työstä koskaan makseta», sanoi 
kauppiaan Kerttu. —  Isä sanoo, että semmosesta ei pitäisi 
mitään maksaa, vaan rengin pitäisi sen tehdä ilmaiseksi.

Niin ja opettaja sanoo, että Jum ala on määrännyt 
kullekin om an osansa, siis kadunlakaisijalle hänen pienen 
osansa ja rikkaille heidän osansa», sanoi Jussi.

—  O liko se Jumala, joka määräsi kadunlakasijan palkan 
alhaiseksi ja senaattorin palkan taas niin korkeaksi, kysyin. 
Eikö meillä juuri ne, jotka ovat virastoissa myöskin määrää 
om ia palkkojaan, jotka he asettavat hyvin korkeiksi, kun 
taas niille, jotka ovat huonom m issa ja raskaimmissa töissä, 
he antavat vaan mitättöm än pienen osan, kuten Maijun äi
dille esimerkiksi. O n väärin omista itsekkäistä töistä syyttää 
Jumalaa.

—  »Mutta seisoohan se raamatussa, että Jum ala on 
m äärännyt kullekin om an osansa, sanoi Liisa, joka tähän 
saakka oli ollut vaiti.

—  Niin seisoo, mutta eikö sitä voida tulkita myös 
toisin. Kyllä sieltä tukea saadaan joka ajatussuunnalle, kun 
sitä vaan etsitään.

—  »Mutta eihän ne ole mitään koulua käyneet, jotka 
katua lakaista osaa, senaattori on toki käynyt kaikki koulut», 
huom autti Pekka.

— —  Eivät ole, mutta kenen on syy. Tunnen Maijan 
äidin ja tiedän, että hän jo kahdeksan vanhasta meni pal
velukseen lapsen tytöksi, milloin hän olisi käynyt koulua? 
Se oli juuri senaattorin perheessä, kun hän alkoi tehdä 
työtä, että ei om ien lapsien tarvinnut mitään tehdä vaan 
istua ja lukea läksyjään, jotta sitten voisivat taas saada sa
mat virat, joissa isänsä olivat olleet ja Maiju taas äitinsä ta
voin saa ruveta palvelemaan. Voitteko todellakaan uskoa, 
että Jum ala tahtoisi rangaista Maijua sentäden, että hänen 
äitinsä on kadunlakasija, joka on uhrannut itsensä ja koko 
elämänsä iän vaan sentähden, että toiset saisivat nauttia 
mukavuutta, mitä syytä Jumalalla olisi olla tuolle kiltille 
Maijulle vihanen, eikä antaa hänelle kenkiä, vaan saappaat?
Ja mitä syytä olisi taas Jumalalla antaa sille olutkauppiaan 
pojalle kaikkia yltäkyllin, vaikka hän samoin kuin isän
s ä ^ 11 on tunnettu häijyydestään ja kiroilemisestaan. Eikö 
tämä ajatus ole teidän mielestänne väärä?

—  Se tosin tuntuu väärältä, mutta miten siitä voisimme 
saada oikeen selvän, sanoivat lapset. »Ettekö täti hyvä voisi 
toiste meille selvittää vielä näitä kysymyksiä?»

—  Kyllä jos tulette »ihanneliittoon», siellä voin teille
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selvittää inistä johtuu köyhyys, mistä rikkaus, mistä sivistys, 
mistä raakuus. Ensi pyhänä alkavat ihanneliittokurssit T yö
väen talolla. Tule sinäkin Maiju, tule vaikka saappaat ja
lassa, sitä ei tarvitse hävetä, johon ei ole itse syypää. H y
västi lapset saattakaa Maiju kotiin yhdessä, koska olette 
häntä syyttömästi ivanneet.

— Sen me teemm e täti, hyvästi ensi pyhään!
Täti.

Ylpeä neiti Possotar.

»Kyllä minä sentään 
olen sievempi kuin m uut 
tytöt,» tuum i neiti P os
sotar kävellessään vie
railulle täti Sikolinin 
luo, Ja hän nosti nok
kaansa ajatellen: kuin
kahan kauniilta uusi 
hattuni mahtaakaan näyt
tää.

f j

joulupukki ja hänen tonttunsa.

E n sim m äin en  kohtaus.

Joulupukki: (H ieroo silmiään puoleksi makuullaan talvi
sella mättäällä). Oh höh olenpa nukkunut paljon. Kun sitä tu 
lee näin vanhaksi, niin tulee niin uniseksi, että voi nukkua vuo
den ympäri. Kyllä minäkin nuorena pari tuhatta vuotta sitten 
juoksentelin mäet ja männiköt. M utta silloinpa ei ikä harteitani 
ollut kumaraan painanut — ei täm ä partanikaan silloin pitkä ol
lut, piimäsuu olin silloin miehiäni. M utta mitäpä muisteloista. 
(Nousee ylös). Onhan nyt joulu kynnyksellä, koska tähdet tai
vaalla tuikkavat, ja  pakkanen nurkissa paukkaa. Kas kun särkee 
vanhoja luita, en ole enään m oneen sataan vuoteen itse käynyt 
lahjoja jakam assa ja siinäpä se kiusa onkin, kun tontut, joita 
laitan jakamaan, tekevät aina nurinpäin asiat, ja minä saan sitten 
harmia, että koko vuoden näen ilkeitä unia. Niitä olen nytkin 
nähnyt — mutta mitäpä se tuskittelemalla paranee. Laitanpa 
taas tontut juoksemaan. Hoi! Tontut tulkaapa tänne.

. 3 tonttua juoksevat eri suunnilta kysyen yhteen ääneen:
Mitä tahdotte teidän ylhäisyytenne.

4:s tonttu tulee hitaasti: Mikä on hätänä.
5.s tonttu: Hyvää iltaa kunnioitettava Joulupukki-setä. 

Joulupukki. Nyt saatte taas lähteä lahjoja jakelemaan. 
Tässä on kori m onenlaista tavaraa täynnä, siinä on leluja kau
niita hevosia, lehmiä ja lampaita. Tuossa on säkki, missä on 
somia esineitä, lakkeja, nuttuja, kenkiä ja lämpimiä sukkia. Näitä 
P.1?. i?.inViIa ,suur.et varastot ja tarkoitan ne vietäväksi köyhille ja 
kilteille lapsille, jotka muutoin saisivat vilussa värjötellä (O jen
taa säkin ensimmäiselle tontulle) M ene sinä nyt kaikkein kilttien 
lasten luokse ja vie heille näitä leikkikaluja. Anna sellaisille, jotka 
ovat kouluissaan olleet ahkeria ja tottelevaisia vanhemmilleen.

Ensimm. tonttu: Ymmärrän teidän ylhäisvvdenne Lähden 
kiiruusti matkalle. (Kumartaa).

Joulupukki: (O jentaa korit toiselle ja kolmannelle tontulle) 
Tassa on tervetulleita lahjoja köyhille lapsille. He asuvat niin 
ahtaissa huoneissa, syövät huonoa ravintoa ja kärsivät kaiken
laista puutetta. Heidän luonaan kävin minä aina siihen aikaan 
kun jaksoin itse asiani toimitella. Nyt ovat he kauvan saaneet 
olla oman onnensa nojassa, sillä palvelijani, tontut ovat huolim at
tom ia ja tottelem attom ia asiantoimittajoita. Aina tulee nurinaa 
heidän käynnistään. (Kääntyy toiseen ja kolmanteen tonttuun) 
M uistakaapa nyt toimittaa huolellisesti tehtävänne. On paljon 
rikkaita ihmisiä, jotka eivät tarvitse joululahjoja, sillä he saavat 

vu? tta kaikenlaista hyvää. Sen sijaan ovat nämä köyhille 
leikkikaluja. On pieniä rautatievaunuja ja vetureita, myllyjä 
lintuhäkkejä, kaikenlaisia kotieläimiä ja kirjavia kummipalloja 
hyvin tervetulleita köyhille lapsille iloksi. Viekääpä ne heille

Toinen ja  kolmas tonttu: Kyllä teidän ylhäisyytenne kyllä 
me heti lähdemme toimeen.

Joulupukki: (Viittaa luokkeen neljännen tontun) Tuossa 
olen sinua varten varustanut korin, missä on hedelmiä ja leivok- 
voksia. Siinä on pulleita vehnäs-ukkoja, joilla on rusina silminä 
ja taateli nenänä ja suuna. Siinä äsken uunista otettuja jänö- 
jusseja tuossa torttuja ja muuta hyvää. Näitä pitää sinun jakaa 
pienille pojille ja tytöille, joiden isät käyvät raskaassa työssä ja 
saavat niin pientä palkkaa, ettei itsellä ole varaa sellaisia hank
kia. Minä tahdon, että heillä pitää jouluna olla vähän herkkuja, 
eivät he niitä muulloin saakaan. Lähde siis.

Neljäs tonttu: (Kyhnystellen) Kiitos neuvoista, kyllä minä 
koetan toimitella kunhan ehdin. Hyvästi!

Viides tonttu: Menenkö minäkin viemään lahjojani. Aina
han sinulla 011 ollut tapana laittaa minutkin.

Joulupukki: Sinä saat viedä näkymättömiä, parhaita lahjoja, 
vaan odotetaan ensin, miten toiset toimittivat asiansa.

(Esirippu alasi

T oinen  kohtaus.

Sama paikka, mutta keskellä on joulukuusi, jossa on kynt
tilöitä.

Joulupukki: On jouluaamu! Kuinka rakastankaan noita
joulutulia. Kahtena tuhantena vuotena olen ne nähnyt syttyvän 
ja aina yhtä suloisen lämpimän ne rintaan synnyttävät.

Pieni köyhä poika: (tulee tietä kori kädessä, säpsähtää) 
Mikä täm ä paikka on? Olin matkalla kylälle ja en ymmärrä mi
hin olen eksynyt.

Joulupukki: Elä säikähtä. Olet joulupukin luona. Kuule
han poika, millä asialla näin aikaisin jouluaam una liikut, mitä 
011 korissasi?

Poika: (Näyttää) Se on tyhjä. Minä menen sillä hake
maan leipää Mattilan talosta velaksi. Kotona ovat ihan ilman. 
Ei meillä aina ole ollut näin vaikeata joulua, vaan nyt on isä 
m aannut kipeänä monta viikkoa eikä ole mistään saatu tuloja. 
Kyllä eilen sain kylältä vähän leipää ja kaloja, vaan ne ovat jo 
lopussa.

Joulupukki: Eikö joulutonttu tuonutkaan sinulle lahjoja.
Poika: Ei. Ei se ole milloinkaan tuonut.

Joulupukki: Mutta minä sen laitoin tuomaan.
Poika: Eihän se meille lahjoja tuo. Mattilan Ainille ja

Kallelle oli tuonut leluja — Eivät köyhät saa joululahjoja, niitä 
tulee vain rikkaille.

Joulupukki: (H arm istuneena) Taas sama jultu kuin en
nenkin.

Pieni tyttö: (tulee risaisessa mekossa, perässään kelkka- 
rähjä.) Oo, ketä täällä on.

Joulupukki: Elä hämmästy. O let eksynyt joulupukin luo. 
Miksi ei sinulla ole uutta nuttua ja ehyttä kelkkaa?

Tyttö: (Katsoo kumm astuen) Mistä ne olisin saanut?
Joulupukki: Minä laitoin sinulle lahjoja, lämpösiä vaatteita. 

Taasen ne ovat niitä jakaneet mihin sattum a heidän askeleensa 
on vienyt — (Itsekseen) Tunnen ne lurjukset. Ne eivät muista 
neuvojani. Ensimmäinen niistä on laiska, ei kehtaa hakea köy
hiä, vie lahjat kylän suuriin taloihin, toinen ja kolmas 
ovat ylpeitä, eivät alennu köyhien mataliin majoihin, neljäs on 
tyhmä, antaa sille, kuka ehtii pyytää ja aina rikkaiden lapset puo
lensa pitävät. (Kääntyy lapsiin) Oi te kiltit lapset (Antaa lah
joja) Viekää nämä kotiinne. —

Poika ja  tyttö: (Lähtevät kumartaen) Kiitoksia, kiitoksia.
Joulupukki: Hoi tonttunen! Hoi tonttunen tule tänne.
Viides tonttu: (tulee)

Joulupukki: Nyt on taasen käynyt sama juttu kuin ennen
kin. Lahjani on taas viety vääriin paikkoihin. Varmaankin taas 
monta köyhää kotia on jäänyt puutteeseen, eivät edes jouluksi 
ole saaneet iloa. Mene sinä, liitele kodista kotiin ja vie heille 
ajatustesi lahjoja.

Viides tonttu: Kyllä joulupukki setä, minulla onkin aatteen
lahjoja: Veljeyttä, vapautta, tasa-arvoisuutta.

Joulupukki: (Innostuu) Niin vie heille niitä. Vie heille 
ajatuksia, sytytä heidän kodeissaan ihanteiden tulia. Lahjoita 
heidän rintoihinsa uskoa tulevaisuuteen.

Viides tonttu: Niin ja sosialismin punalipun väikettä näyt- 
telen heille, lahjoitan heille toveruutta ja yhteishenkeä.

Joulupukki: (Innoissaan) Niin! Anna heille joululahjaksi 
ajatus: Kaikkein maiden] köyhälistö liity yhteen, osota mikä
voima on siinä aatteessa.

Viides tonttu: Minä menen ja teen niin.
¡oulupukki: Kiiruhda! Käy joka majassa!
Viides tonttu: (Menee) Hyvästi Joulupukki-setä.

Joulupukki: Katsoo kynttilöitään. Tämän tonttuni lahjoista 
saa varmaan joulu uuden merkityksen. Jouluvalot eivät sammu 
koskaan — ei koskaan!

(Esirippu laskee.)

H. P.



Aapo ja Pekka. Kun „Ihanne“ ilmoi-
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Ai, ai Pekka kuhnuri vaan aamulla nukkuvi kahdeksaan.

Aapo jo pellolta palajaa. —  Hei miten äitiä naurattaa.

H uhhei, om enan Aapo sai. Pekka pitkän nenän kai.

tettiin Ilmestyväksi.

Lapset saapuivat Ihanneliittotunnille, 
saliin oli jo kokoontunut kolm isenkym 
mentä oppilasta kun Sievä Suom inen hen
gästyneenä töyttäsi sisään huutaen.

—  Tiedättekö että »Ihanne» ilmes
tyy ensi vuonna?

— Mikä ihanne: kysyivät toiset ute
liaina?

—  Lastenlehti nimeltä »Ihanne» aja
telkaamme saamm e om an lehden'! Oman 
Ihanteemm e! Eikös ole som a"nim i. Se 
kuulostaa niin, somalta »Ihanneliitto» »Ihan
ne». Sievä oikein hyppi ilosta.

—  Minkä oman lehden? Eihän 
nimi sitä meidän omaksi tee, voihan ne 
nimiä keksiä, mutta ei ne silti meidän 
om ia ole sanoi Toivo Häyrynen katke
rasti, sillä Toivo oli köyhä ja hänellä ei 
ollut toivoa saada rahaa lehden tilaukseen.

—  Jaa, mitä se maksaa, sitä en to 
siaan tiedä? Sievä näytti oikein häm m äs
tyneeltä. Mutta kysytään opettajalta, kyllä 
hän tietää. Äiti kertoi kotona, että Ihanne 
alkaa ilmestyä ensi vuonna, ja että siitä 
tulee oikein meidän om a lehti.

Kelpaa sinun iloita sanoi Toivo, 
koska sinun äidilläsi on rahaa tilata si
nulle om a lehti. M inun äidilläni ei sitä 
ole; kuulin kuinka hän isän kanssa kes
kusteli, että Työm iehen lisäksi saa äiti 
tilata Työläisnaisen, mutta kyllä minä en 
enään uskalla toivoakkaan om aa lehteä, en 
»Ihannetta» enkä muuta.

Kysytään opettajalta, sanoi Sievä 
hämillään ja hänen silmänsä kyyneltyivät 
ajatellessaan, että Toivo, joka oli niin hyvä 
ja reipas poika, ei saisi om aa »Ihanne» lehteä.

—  Samassa tuli opettaja sisään ja 
kaikki lapset asettuivat heti hänen ym pä
rilleen huutaen, selitä meille Ihanteesta.

Ihanteestako kysyi opettaja? ettekö 
tiedä mitä Ihanneliitto ja ihanne tarkoittaa?

Ei, ei sanoi Sievä, vaan siitä uu
desta lastenlehdestä jonka nimi on »Ihan
ne». Äiti kertoi, että nyt ensivuonna al
kaa ilmestyä lastenlehti Ihanne, mutta me 
em me tiedä mitä se maksaa ja sitten millä 
Toivokin sen saisi, hän kun on niin köyhä.

Vai lastenlehti Ihanne se on kai 
saattanut teidät noin intoihinsa. Asettukaa 
nyt istumaan, niin selitän.

—  Asia on nyt niin että »Työläis
naisen» hallinto on päättänyt ensivuoden 
alusta antaa lisälehtenä kerran kuussa las- 
tenlehden »Ihanne», joka jaetaan Työläis
naisen tilaajille ilman lisämaksua, sitäpaitsi 
saa sitä tilata erikseen markalla vuosiker
ran. »Ihanne» on puolta pienempi kun 
Työläisnainen, sillä se on lapsille hel
pom pi käsitellä. Siis kaikki lapset, joiden 
äidille tulee Työläisnainen, saavat Ihanteen 
samalla maksolla.
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On taasen meillä jäinen maa, 
Vain lunta kaikkialla. 
On pakkasta ja  pimeää 

Ja  routaa hangen alla.

TALVELLA.

On sinitaivas harmaja. 
Sen kulta, päivyt poissa. 
E i helky laulut lehdossa, 
Ei lammen aaltoloissa.

Ja lyhkänen kun aamun kio, 
On talvipäivä meillä, 
Ja senkin katse kylmä, oi 
Kuin kulkis’ orvon teillä.

Ja ihmisrinta kyyneltää, 
Ja  kannel kaihoin laulaa 
N iin  murheisna kuin aallokko 
M i syksyn kukkaa kaulaa.

Vaan kuluuhan nää talven kuut 
Ja  päivyt poistaa kirren, 
Ja lehdon linnut sulosuut 
Taas soittaa kevätvirren. 

PEKKA KALERVO .

—  Vai ei Työläisnainen silloin maksa sen enempää 
siis saa Toivo äitinsä lehden m ukana Ihanteen, virkkoi Sievä 
iloisena.

—  Sitäpaitsi on Ihanteessa kuvia, joista te varmaan 
pidätte.

—  Mutta miten ne lapset saavat lehteä, joiden äiti ei 
tilaa Työläisnaista, kysyi Toivo.

— Sitä voi saada siten, sanoi opettaja, että m inä otan 
vastaan tilauksia. Nyt kaikki ne lapset, joiden äidit eivät 
lupaa tilata Työläisnaista, pyytävät yhden markan äidiltään 
ja tuovat sen minulle, minä sitten lähetän rahat lehden 
konttoriin ja joku teistä rupee asiamieheksi, jolle lehdet 
lähetetään, sillä postin kautta ei lähetetä yksityisnumeroita 
vaan pitää olla vähintään viisi tilausta, jotka sitten lähete
tään yhdelle vissille henkilölle, joka vuorostaan jakaa ne ti
laajille. Nyt kotiin m entyänne voitte heti ryhtyä toim een, 
ja sitten vielä jos joku on niin köyhä, että hän ei saa m ark
kaa äidiltään lehden tilausta varten voi sittenkin saada leh
den.

—  M iten? kysyi Emmi. H än oli kalpean ja hiljaisen 
näköinen tyttö, joka innostuksella oli kuunnellut keskuste
lua.

—  Sinä Emmi voit tehdä näin ansaitaksesi lehden it
sellesi, sanoi opettaja, että ryhdyt keräämään tilauksia ja 
saatuasi viisi lastenlehden tilausta lähetät viisimarkkaa kont
toriin ja sieltä lähetetään 6 »Ihanne» lehteä, joista viisi jaat 
tilaajille ja kuudennen saat vaivaisi palkkioksi.

M inä ryhdyn heti keräämään tilauksia sanoi Emmi 
niin minäkin saan om an lehden. Auttaako opettaja sitten 
m inua rahojen lähetyksessä ja tilauksessa.

— Autan, kerätkää te vaan m uutkin, niin kirjoitetaan 
sitten yhdessä, sanoi opettaja. Tam m ikuun alkupäivinä lä
hetetään tilaukset, koittakaa siksi kerätä oikein paljon ti
lauksia, että saadaan oikein m onta Ihannetta meidän ihanne- 
liittoon.

—  Kerätään kaikki, huusivat lapset. Eläköön »Ihanne», 
eläköön! M. S.

Tilatkaa

„Työläisnainen1
ilm estyy kerta viikossa.

Tilaushinnat ovat sekä postin kautta että asiamiehiltä:

Suom essa: Koko vuosi . . .
Puoli » . . .
N eljännes vuosi . 

» Yksityisnumeroita.

Amerikassa koko vuosi
» puoli »

Venäjällä koko vuosi 
» puoli »

Smk. 4: — 
»  2 : —  

»  1: -  

» 10

1 doll. 23 cent. 
45 cent.

1 rupi. 75 kop. 
90 »

Hupaista jou lua toivottaa lukijoilleen Työ- 
läislapsen joulun toim itus.

— T olstoin  neuvo R ockefellerille. Amerik
kalainen m iljoonanom istaja John D. Rockefeller kirjoitti 
äskettäin Leo Toistoille kirjeen, missä kysyy neuvoa, miten 
hän paraiten käyttäisi suunnattom ia rikkauksiaan ihmiskun
nan hyväksi.

Tolstoi vastasi viittaamalla evankeliumeihin erityisesti 
Kristuksen kehotukseen rikkaalle nuorukaiselle: »Mene ja
myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna vaivaisille ja tule ja 
seuraa minua!»

Tolstoi lausuu lopuksi häpeävänsä, että tarvitsee neuvoa 
ihmistä siihen, mikä jokaiselle kristitylle pitäisi olla selvä.

S i s ä l l y s :  Työläislapsen joulu. — Terve. — Pikku Kallen 
uni. — O nneton maitokauppa. — Ylös kurjuudesta. — Saanut 
saappaat pitää, köyhä käy kengittäkin. — Pikku Antero tontun 
luona. — Aunen ja Ailin vaalitouhut. — Jänis tekee sorsasta 
herran. — Ylpeä neiti Possotar. — Joulupukki ja hänen tont
tunsa. — Aapo ja Pekka. — Kun »Ihanne» ilmoitettiin ilmesty
väksi. — Talvella.


