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LASTEN KIRJALLISUUS Kirj Selma B L

vain huvin vuoksi mukana ole-

vaa nuorisoa jopa vanhempaakin
väestöä ja se ei ole sosialistiselle
liikkeelle niinkään edullista kuin
olisi vähempi jäseniä mutta
kaikki luokkatietoisiä vakaumuk-

sesta mukana olevia — Meidän
on siis koetettava vaikuttaa nuo-sevaa- n

polveen niin että he tuli-

sivat olemaan täysikasvuisiksi
tultuaan liikkeessämme mukana
ei vain yksinomaan huvin vuoksi
vaan innostuksesta aatteeseemme
Yksi parhain keino siihen suun-

taan vaikuttaa lastemme kasva-

tuksessa on hankkia heille mei-

dän maailmankatsomuksemme
mukaista kirjallisuutta ja yleensä
puolueettomastakin kirjallisuu-
desta valita heidän luettavakseen
kauneutta puhtautta totuuden-

rakkautta ynnä muita jalostavia
asioita luonnollisella tavalla se-

littävää kirjallisuutta
Meikäläisten taholta kyllä in

kuluun valituksia että sel-

laisesta lasten kirjallisuudesta on

puutetta Ja se on kyllä osaksi
tottakin mutta asian niin ollen
luulisi olevan Jiyvin suuren me-

nekin sille kirjallisuudelle mitä
meillä sellaista jo on Vaan ko-

kemus osottaa että sellaisen kir-

jallisuuden menekki ei ole niin
suuri kuin sen luulisi olevan Se

seikka osottaa sitä välinpitämät-

tömyyttä millä sosialistisetkin
lasten vanhemmat suhtautuvat
sosialistiseen lasten kirjallisuu-
teen Esimerkiksi Lasten Kevät

ja Lasten Joulu julkaisujen me-

nekki ei ole ollut niin suurj kuin
olisi ollut toivottavaa Xiitä on

kyllä osastojen tahoilta tilattu tu-

kuttain myytäväksi mutta ettei
nideu myynti ole ollut niinkään

helppoa kuin luulisi siitä on mi-

nullakin kokemusta samaa olen

kuullut useiden asiamiesten va-

littavan
Siis se seikka että yhtä 15c

maksavaa sosialistista lasten jul-

kaisua joka ilmestyy vain ker-

ran vuodessa pitää puoliväkis-
ten myydä sosialistisille le

on enempi kuin hä-

peä Ja se ettei kaikille saa ol-

lenkaan myydyksi on enempi
kuin ihmeteltävää — Luulisi to-

ki jokaisen sosialistina itseään

pitävän isän ja äidin ottavan sel-

laiset julkaisut ilolla vastaan ei-

kä edes varttovansa että sitä
tultaisiin kaupalle mutta tilaisi-

vat niitä tai menisivät ostamaan

kirjakaupoistamme missä siihen
on tilaisuus tai hankkisivat ne

tavalla millä hyvänsä siinä

jos ei asiamies tulisi

ottamaan tilauksia ja myymään
Eikä olisiyhtään liikaa vaikka

sellaisetkin vanhemmat joiden

On surullisen paljon sellaisia
sosialisteiksi itseään kutsuvia
lasten vanhempia jotka hyvin
vähän tuskin ollenkaan välittä-

vät minkälaista kirjallisuutta
heidän lapsensa lukevat Sellais-

ten vanhempien ei tietenkään ole

tullut ajateltua sitä miten suuri
vaikutus kirjallisuudella on lap-

siin Että sen mukainen maail-

mankatsomus mitä kirjoissa joi-

ta he lukevat tulee lapsille muo-

dostumaan Ja onhan itsestään'
selvää että porvarillisessa kirjal-
lisuudessa esitetään porvarillinen
maailmankatsomus ainoaksi oi-

keaksi jota jokaisen palkkaor-janki- n

tulee kannattaa
On kyllä totta ettemme voi

kokonaan estää lapsiamme luke-

masta porvarillista kirjallisuutta
sillä kouluissa heidän täytyy an-

taa niitä lukea Mutta vastapai-
noksi sille maailmankatsomuk-
selle jota lapsillemme kouluissa

opetetaan meidän tulisi pitää
huoli siitä että lapsemme saisi-

vat kotona lukea sosialistista kir-

jallisuutta eikä vain kuten ny-

kyisin vielä niin paljon tapahtuu
porvarillisia sanomalehtiä ja ros-

kakirjallisuutta Sanoin roskakir-

jallisuutta ja toistan sen vielä
sillä en ainoastaan minä mutta
useat asiantuntijat väittävät suu-

ren osan englanninkielisestä hal-

vasta kirjallisuudesta olevan si-

sällöltään lasten luet-

tavaksi samoin kaikkien
luettavaksi "—

Ja ainakin meidän lastemme kir-

jallisuuden tulisi olla sisällöltään

jaloja pyrkimyksiä ja ihanteita
herättäviä Eikä meidän tarvitse
tässä asiassa luottaa ainoastaan

asiantuntijain lausuntoihin me

voimme huomata edellä lausutun
ajatuksen englanninkielisestä hal-

vasta kirjallisuudesta todeksi
kun seuraamme vain niiden las-

ten ja nuorison pyrkimyksiä ja
käytöstä jotka ovat saaneet kas-

vatuksensa yksinomaan porvaril-
lisissa kouluissa ja yksinomaan
imeneet henkisen ravintonsa

kirjallisuu-
desta Ja vaikka senlaisten lasten
vanhemimat olisivat kuinka "ko-

via'' sosialisteja tahansa niin se

ei muuta asiaa heidän lapsiinsa
nähden kun vanhemmat kerran
ovat lyöneet laimin lastensa kas-

vatuksessa melkein tärkeimmän
tehtävän istuttaa aatteensa sie-

menet heihin heti lapsina
Eikä sekään muuta asiaa pal-

jon paremmaksi vaikka sellaiset

lapset saadaankin nuorukaisina

ja neitosina käymään sosialistein
haalilla tansseissa ja huvitilai-

suuksissa sillä meillä suurimmis-
sa osastoissa onkin jo enemmistö

lapset ovat' vielä pieniä hankki-

sivat jokaisen sosialistisen las-

ten julkaisun ja sitten ne voisi
kaikki sidottaa kirjaksi voidak-

seen paremmin säilyttää siksi
kuin lapset tulevat niin isoiksi
että voivat' lukea Se että niitit

ostetaan lapsille leikitiksi anta-

malla heidän ne repiä ennenkuin
on kukaan edes ehtinyt lukea
on myöskin moitittava tapa jo-

ka osottaa miten vähän annetaan
arvoa sellaiselle kirjallisuudelle
Ja olisihan meiltä tilaisuus

hankkia oman maailmankatso-
muksemme mukaista lukemista

lapsillemme myöskin Toveritta-
ren avulla Onhan siinä erikoiset
lasten ja nuorten osastot joissa
heillä olisi tilaisuus harjoitella
ajatusten vaihtoa ja joihin voi-

sivat kynäilijämme kirjoitella lap-

sia kehittäviä kirjoituksia Mutta
osottaako Toverittaren tilaaja-määr- ä

sitä että sitä ovat lasten
vanhemmat kilvan tilanneet

poistaaksensa silläkin osaksi kip-

siltänsä porvarillisen maailman-

katsomuksen myrkyt tämä töntä
lukemista? Vaikka Toverittaren
tilaajamäärä onkin saatti entises-

tään nousemaan niin silti ei se

sitä osota että sitä olisi tilattu
niin runsaasti kuin olisi tehty
siinä tapauksessa jos vanhempi-
en taholta olisi yleisemmin alet-

tu käsittää (levän tarpeellista ti-

kitä sitä lasten ja nuorison vuok-

si —

( )uko lasten ja nuorten osas-

tot sitten niin huonot ettei sitä
ole sentähden maksanut tilata vai

niiksi ei sitä ole runsaammin ti-

kattu lasten ja nuorison kehittä-

mistä varten? Ehkäpä jotkut voi-

sivat väittää etteivät ne ole tar-

koitustaan vastaavat jne mutta
minä ainakin antaisin lasteni nii-

tti lukea paljon mieluummin kuin
antaa istua katselemassa huonoa
moraalia synnyttäviä liikkuvia-kuvi- a

tai lukea jotain porvaril-
lista roskaa Toverittaren lasten-j- a

nuorten-osastoiss- a on aina jo-

tain sellaista joka herättää luki-

joissaan kauniita jaloja ajatuksia
tai kapinahenkeä tätä järjestel-
mää vastaan jne ja selliin niil-

lä on tarkotukseiiakin

Ja jos leini onkin osaksi ollut

puutteellinen edellä mainittuihin
osastoihin nähden niin vika on

vain siinä että yleisön taholta
ei ole sille lainattu kylliksi huo-

miota Esim lasten osastoon at

kirjoitelleet enimmäkseen hy-

vin nuorat lapset joka ti tietysti
ole muuten moitittavaa mutta
kun ottaa huomioon sen seikan
että vain harvoin ja vasta viime
aikoina siinä on joskus ollut

lasten kirjoituksia

niin siitäkin voi huomata ettei
isommat lapset jotka jo voisivat
enempi ymmärtää ja vaihtaa

ole Toverittaren lu-

kijoita ja avustajia — Tästä ei

tietysti voida syyttää lapsia mut-
ta täytyy taas muistuttaa van-

hempia jotka eivät ole opasta-
neet lapsiansa siihen Sillä ci
suinkaan meidän pidä vartton
että kun annamme lapsillemme
vapaan tahdon siinä asiassa niin

kyllä he sitten itse alkavat tun-

tea sosialistisen lehden tarvetta
kunhan kehittyvät siihen ikään
On harvinaista että täällä maas- -
sa syntyneet ja kasvaneet' suoma-
laisten lapset littyvät meihin
ellei heitti ole siihen suuntaan
ohjattu aivan kipsistä saakka
Siis vanhempien on lapsiansa

velvoitettava ja kehotettava
liikeuraan sosialistisia lehtiä ja
opastettava avustamaankin kir-

joituksilla sellaisissa tapauksissa
kuin huomataan olevan siihen
suuntaan taipumusta
Ja sitten voidaan ne tässä pH--

heena olevat osastot Toveritta-
ressa tehdä entistään tarkoitus-
taan vastaavammiksi sillä että
kynäilijämme velvoitetaan niihin

kirjoittamaan eikä kuten tähän
asti etteivät ole viitsineet kir-

joittaa edes Lasten Kevät- - eikä
Joulu-julkaisuihin Eivät edes
sellaiset kynäilijät jotka muuten
tunnustavat lastemme kasvatus-

työn perin tärkeäksi Ei suinkaan
voida vaatia että kukaan toimit-

taja ilman kunnollisia avustajia
voj mitään julkaisu! toimittaa
tarkotustaan vastaavasti
Kun me siis käsitiimme että

sosialistisessa liikkeessä on las-

ten ja nuorison kasvattaminen
yhtenä tärkeimmistä tehtävistäm-
me ja ellemme me voi sitä teh-

tävää suorittaa niin liikkeemme
tulevaisuus tulee siitti suuresti
kärsimään Siksipä meidän jokai-
nen kasvattajiin velvollisuus on
tehdä osaltamme mitä voimme
siinä työnsä Ja kunnollisen tar-

kotustaan vastaavan lukemisen
hankkiminen lapsille ja nuorisol-
la sitä parempi mahdollisuus on
lotvksestä Ja siksipä meidän
tuleekin jokaisen kohdaltamme
tukea niitä julkaisuja ja lehtiä
jotka ovat sitä tarkotusta var-

ten Tukea jo edellämainituilla
tavoilla Ja niitä suurempi on
menekki sellaisella kirjallisuudel-
le sitä parempi mahdollisuus on

kustannusyhtiöilläuiine hankkia
uutta entistä parempaa lasten-

kirjallisuutta laajentaa ja paran-
nella lehtiä ja julkaisuja

f lkoon siis jokaisen meikäläi-

sen lasten vanhemman ja kas-

vattajan pyhin velvollisuus non- -


