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Vaan mustia hiukan vain
Mutt'" ensi kesän tultua

' Mä pysyn kodissain

ÄIDILLENI'
Mä poistan madot aikanaan
Ja tertun mustan saan
Niin talven tullen vaivoista

Käyn" siitä' nauttimaan
—KLAUDIE P

r

Onnellinen avioliitto

Ain' säilyy mielessäni aatos hellä:
Se kuvasi on äiti armain mun!

Saan muistossani joskus lämmitellä

Eläen entishetket kanssa sun

Sa hellit huolehdit ja hoivasit

Ja nostit silloin kun ma kompastuin
Mua äidin lemmelläsi suojelit
Ja filmistäsi lemmen kieltä lu'in

uskallan- se on se että meillä olisi
yksi päivä vuodessa jota saisimme
kutsua "Äitien Päivä" (Sellainen
päivä on jo olemassa porvarien toi-

mesta jota vietetään joka vuosi--Toim- )

Kuinka paljon on meillä
juhlapäiviä vuoden mittaan Presi-
denteillä syntymäpäiviä nimipäiviä
haudankukituspäiviä ja kaikki muut

juhlat ja jokaisella päivällä kun juh-
litaan on otettava huomioon maan
laki ja että se tulee sitten oikein
lain mukaisesti juhlittua— mutta on
unhoitettu jotain pois joka painaa'
minun mieltäni "

ja se on "Äitien
Päivä" Ajatelkaapa äidit olisiko
tuo sen arvoinen? Emmehän paljoa
vaadikaan jos saisimme yhden päi-
vän vuodessa nimittäin "Äitien Päi-

vän" Jätän teidät ajattelemaan oli-

simmeko sen arvoiset
—ANNA ARO

—D—
Tuo porvarien keksimä äitien päi-

vä on ollut- olemassa kolmisen vuot-
ta mutta emme ole katsoneet tarpeel-
liseksi eikä meille sopivaksikaan
tuota päivää ottaa vakavammin huo- -

mioon
Meillä sosialisteilla on erikoinen

"Naisten Päivä" joka helmikuun vii-

meisenä sunnuntaina jolloin tehdään '

aina erikoinen ryntäys naisten he--

Niin olit aarre köyhän kotimajan
"Sa siellä lahjoit ensi onuen murut

Ja loihdit lapsillesi kukka-aja- n —

Sinäpä ne yksin kannoit surut

Kun kiertämähän lähdin maailmata
Sieluusi se silloin kovin koski
Sa siunasit ja neuvoit matkaajata
Sairaan kalvas oli äidin poski

Tästä kysymyksestä on toimituk-
selle saapunut viime viikon varrella
taas useita kirjeitä mutta kun niis-

sä puhutaan jokseenkin samaa kuin
ennen julkaistuissa ja koska ne kä-

sittelevät ainoastaan sukupuolisia
suhteita miehen ja vaimon välillä
niin emme katso tarpeelliseksi niitä

julkaista Kaikki se kurjuus ja on-

nettomuus ne hirveät kärsimykset
mitä näissä kirjeissä kerrotaan joh-

tuvat vaan siitä syvästä tietämättö-

myydestä jossa ihmiset ovat vuosi-

tuhansia eläneet ja josta päästään
vaan sillä että hankitaan työläisille
enemmän aikaa ja tilaisuutta tiedon
hankkimiseen ja samalla kasvate-
taan heihin halu pyrkiä johonkin
parempaan ja kauniimpaan kuin
missä ovat kasvaneet ja vielä niin

On monta pitkää hämär-vuott- a

vierryt —

Niiss' tuskaa tuntenut oon monen
monta

On moni kaipuun kyynel silmään

kierryt
Muistaissani sua—unohtumatonta suuri joukko elää—kaipaamattakaan rättämiseksi valistamiseksi ja val- -

parempaa loittamiseksi riveihimme
Onnelliset avioliitot riippuvat ly- - Muuten meillä sosialisteilla on

työpäivistä korkeista työ- - täisi olla naisten päivä äitien
työläisvaimojen ammatti- - vä koko Ihmiskunnan päivä joka

taidosta kodin haltioina ympäristön päiVä vuodesta —Toini
vaikutelmista ovatko nämä vaiku- -

leimat terveellisiä ja jalostavatko ne

01 äiti! nähnenkö ma sua

vielä kerta
Ennenkuin saavutat sen syvän

rauhan
Kun osas' soutanut oot elon merta

Ja osakses' saat ikilevon lauhan?
rMAIJU LINDGREN

KÖYHÄN PIKKU SISKO

(Jatk 10:ltä sivulta)
ÄIDIN KUISKAUSIhmisten terveys

eli päinvastoin jne
Siispä työväen järjellisesti johde-

tussa luokkataistelussa kaikkine
paremman puhtaam-

man ja täydellisemmän elämän luo-

miseksi löytyy avain tuohon kor-

keimpaan ja pyhimpään nim onnel-
liseen avioliittoon
Kun tästä kysymyksestä vasta

niin kirjottakaapa siitä ta-

loudellisesta puolesta Vaikkapa se-

kin on vaan yhteiskunnallisen syyn
seuraus niin sitä kuitenkin lukijat
voivat yleisemmin ja selvemmin ym-

märtää ja ehkäpä sen asian keskus-

telun kautta pääsevät iekin näke-
mään sen pääsyyn onnettomiin avio-

liittoihin jotka eivät sitä vielä ole
ennen havainneet
Ja nuoret te jotka joskus aijotte

onnellista avioliittoa perustaa (kuka-
pa onnetonta tahtoisi) taistelkaa en-

sinnäkin lyhyempien työpäivien ja

Ahiton katsoi häneen ja kas-

vonsa kirkastuivat "Sinä pikku
hupakko! Sinä pikku vaJko-kyyhkyn-

Miten voit sinä ku-

vitella senlaista? Minä luulin
tehneeni sen kyllin selväksi si-

nulle että minä en välitä

ja että vaikka se
tuntuikin kiittämättömältä mi-

nusta- Jtuntui että kaikki- - hänen

hyvyytensä minua kohtaan joh-

tui itsekkäistä persoonallisista
syistä Ja nyt minä haluan pääs-
tä vapaaksi hänen persoonallisia- -

ta pyyteistään jos voin Minun

Muistan äiti sen kuiskauksesi

Jota lapsena mulle' kuiskit
Sä lauloit laulun suruisen

Ja elämästä kerroit sa paljon

Sä hyväilit mua sun helma ssas'

Ja suutelon otsaani painoit
Ja kuiskasit korvaani usein näin:
—Oi onnetar vaali mun lastani

Kuiskasit nuoruus-unelmist- a --

Ja elämän huolista haastoit
Kerroit pettymysten kyynelistä
Joista sun lapses ei tiennyt silloin

Äitini kuule nyt kuiskaisin sulle

Jos kohtalo mulle sen sois
Sulle äiti mä kertoa voisin

Että tunnen elämän salaisuuden

(Erään toverin muistikir-

jasta kopioinut M1NNIE)

parempien työolojen puolesta var--

jelkaa terveyttänne säästäkää sitä täytyy tehdä se sinä tiedät siksi
mieluummin kuin rahojanne ja ol
kaa varmat siitä että ymmärrätte
toisenne ennenkuin tuon tärkeän lii-

ton solmiatte
—SELMA-TÄT- IViinirypäleen musta

terttu '

Mikä on ihmisen ruumiillinen ja

sielullinen terveys? Se on olotila

jossa sanoin kuvaamatoh riemun tun-

ne hiveltää joka ainoata hermoam-lu-e

Suurimpienkin vastoinkäymisten
keskellä voitte silloin hymyillä
Terveen ihmisen täytyy olla Itse-tv-

öinen että voi tietää syyn ja seu-

rauksen lain ettei hän rasita itse-

ään joutavuuksilla Hänen on vo-

itettava ja hallittava itsensä Silloin

tyyntyy rinta taistelut itsensä kans-

sa lakkaavat Olemmehan niitä joi-d-

on täytynyt kärsimysten kou-

lussa yksilöpyyteet itsekkäisyyksi-ree- n

voittaa itsessämme Nyt voim-

ine kunnioittaa omaa minäämme to- -

dellisesti ja antaa sen suurempaan-Idi-
n

vaaraan oikean asian puolesta
kärsiväin ja sorrettujen puolesta

Terveys-san- a sisältää niin paljon
etten tällä kertaa sitä pitemmästi
selosta Sanon vaan että siitä riip-

puu koko meidän onnemme mikäli

ro o muuten voimme onnea saavuttaa

Mutta kuinka moni työläinen antaa

arvoa terveydelleen? Sitä arvoa

mfkä sille kuuluisi? Kuinka moni

{juttelee sitä ennenkuin vasta sitte

kun se on jo menetetty? Hän on

aina niin kiinnitetty leipäkysymyk-see- n

ja kaikenmuunlaiset huolet
hänen mielessään ettei hän

huomaa antaa terveydelle sitä ar-

voa mikä sille kuuluisi
Terve ihminen voi nauttia taitees-

ta Hän syventyy koko sielullaan
siihen Samoin kaikkeen mikä mil-

loinkin on ' hänelle hyödyksi ja nau-

tinnoksi
Ennen kaikkea meidän täytyy laa-

jentaa kehittää tietoisuuttamme sil-

lä ilman sitä emme voi varjella ja
säilyttää terveyttämme Meidän on

jo varhaisessa nuoruudessamme opit-

tava antamaan terveydelle oikea ar-

vonsa sillä terveydestä riippuu niin
kovin paljon —A TOLSO

ÄIDIN PÄIVÄ

— vaimolla on mies jolla on
vonnakas vaikutusvalta Sinä et
suinkaan halua että minä se-

kaantuisin sellaisiin asioihin et-

hän ? Jos hän tahtoisi voisi hän

jioJkea minut jalkansa alle — ja
se olisi loppu minusta"
— "Niin minä näin hänet1

Hän ei näytä pahalta mieheltä
— ja kuitenkin hän katsoi niin
omituisesti miiuia-- '

(Jatk)

Uisein istun alas ja ajattelen—
Minäkin olen äiti neljälle lapselle
ja äiti sana merkitsee niin paljon
että tuskin monikaan äiti elämäs-

sään uneksiikaan tai on uskaltanut
ottaa ajateltavakseenkaan mitä se

on tuo nimi äiti

Pysähtykää äitdit ja ajatelkaa
Me äidit luomme yhteiskunnaspa
taikka oikeammin meidän kautta syn-

tyy presidenttejä professoreja tuo-

mareita lakimiehiä sotilaita ja kaik-

kia virkamiehiä Kun minä kaikkia

— Kerätessänne tilauksia

Toverille ja Toveritta-
relle voitte toimia paremmin
kun pyydätte lähettämään paik
kakuntanne tuaajaluettelon joinäitä ajattelen niin näyttää minulle

ihan selvään siltä kuin lankku olisi ta näette kenelle tulee lehti ja

Viinirypäleen mustaa terttua
Oottelin oottelin vain
Mutt' syksyn tullen toivoni

Pettymyksen sai

Jo varhain keväällä hoitelin
Sen juuria kastelin
Ja mustaa multaa laulellen
Illoin muokkailin

Niin kauniin siimeksen se loi

Miss' lapset leikkivät
Somasti tertut viherjät
Tuulessa heiluivat

Tuo kuva haaveet sieluun loi

Ja tunteet herätti
Kun aamu-aurink- hohteellaan
—Tertut kultaill

Mä poistuin hetkeks' kodistain
Oi miksi poistuinkaan!
—Palattuani takaisin
Sain mielen ikävän

Oli mato syönyt lehdet pois
Ja tertut putoili
Niin synkäks' kävi mieleni

Ja kyynel vierähti

Sain rypäleitä vihreitä

pantu äitien pään päälle ja että me kenelle ei ja kenen tilaus on uu- -

aidit vielä saamme auttaa poiKlam- - dlStettavP
me kiipeämään tuon raskaan lankun =
päälle seisomaan Mikä vaikea teh-

tävä on meillä äideillä Eikö ole?
Äiti sinä kasvatat pojastasi tuoma-

rin ja se antaa sinulle tuomion

joko hirsipuuhun taikka lievemmin
elinkautiseen kuritusvankeuteen Niin
tällaisen palkan saa äiti vaan siitä
että hän on synnyttänyt ja kasvat-

tanut miehen suureksi
Olisiko se äidit paljon meiltä

vaadittu jos uskaltaisimme vaatia
tästä kaikesta sitä mitä nyt minä

Uudistakaa tilauksenne

ajoissa ettei lakkautus-
ta lehden lähettämises-
sä tule tapahtumaan !

Milloin on Toverittaren

tilaajamäärä 1 00 O O ?

Uudistakaa tilauksenne

ajoissa ettei lakkautus-
ta lehden lähettämises-

sä tule tapahtumaan !


