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—

"Näiden toimenpiteiden
- toteuttami(Jatkoa kolmannelta sivulta)

on olemassa — meidän suuntamme
on selvä se suunta jota olemme ai-

na kannattaneet että päästä keski
näiseen sopimukseen saksalaisten t
veriemme kanssa yhteisistä toimen-

piteistä kummassakin maassa Teh-

tävä tämän aikaansaamiseksi on jä

seksi velvoittaa kongressi toimiston
uhkaavan sodan vaaran sattuessa
heti ryhtymään tarpeellisiin toimen-

piteisiin jotta kysymyksessä olevien
maiden työväenpuolueiden välillä ai-

kaansaadaan sopimus yhteisestä me-

nettelystä sodan torjumiseksi"

KasvatusSiveellinenLapsemme

Hinta IS senttiä

Tämän niminen kasvatuskysymystä käsittelevä kirjanen on

näinä päivinä ilmestynyt kirjamarkkinoillemme Amerikan Yh-

distyneitten Suomalaisten Sosialististen Kustannusyhtiöiden kus-

tantamana Tämän kirjasen on useampain kasvatustieteen tut-

kijain teoksia seuraten kirjottanut Hanna Karhinen ja on se

ilmestynyt Suomessakin Sosialidemokraattisen naisliiton julkai-
suna Viipurin Työ lehdessä kirjotetaan siitä seuraavasti:

tultuanne sanoa: "elämä on ollut meil-

le rikkaampaa ja ihanampaa sen täh-

den että käsi kädessä olemme yhdes-

sä veltaneet sen läpi" — on elämäm-

me ollut hukkaan elettyä Pidättekö

kylliksi hänestä voidaksenne elää hä-

nen hyväkseen ei ainoastaan nyt

vaan kun hän on tullut vanhaksi ryp-

pyiseksi ukoksi ja te vanhaksi ryp-

pyiseksi naiseksi Jos hän valittaen

ja vaikeroiden makaisi sairaana pari-

kymmentä vuotta voisitteko silloin-

kin koko ajan pitää sylinne avoinna

hänelle ja lohduttaa häntä kuten äiti

pienokaistansa?"

"pi minä rakastan häntä yli kai-

ken muun! Minä iloitsisin kuollessa

ni jos vaan yhden ainoan kerran
olisin saanut kuulla että hän olisi

rakastanut minua enimmän kuin mi-

tään muuta mailmassa!"

Nainen seisoi ja katsoi häneen

"Oletteko koskaan ajatellut tuota
toista naista? Ehkäpä tuo nainen

kenties saattaisi tehdä hänen elä-

mänsä onnellisemmaksi kuin te?"
"Oi el kukaan muu nainen voi tul-

la hänelle siksi mitä minä voisin olla

Minä eläisin kokonaan hänelle Hän
t

on minun"
Hän kumartui alas hän ei itke-

nyt mutta hänen olkapäänsä tärisi-

vät
"On niin kauheata olla nainen

kun ei voi tehdä eikä sanoa mitään!"
Nainen pani kätensä hänen olal-

leen nuorempi nainen katsoi ylös
hänen kasvoihinsa Silloin kääntyi
vanhempi poispäin ja katsoi tuleen
Oli niin hiljaista huoneessa että voi

kuulla kellon tikutuksen kirjotuspöy-dält- ä

Nainen sanoi: "On yksi asia jon-

ka minä voin tehdä teidän hyväksen-
ne En tiedä onko siitä apua —

mutta olen tekevä sen"
Hän kääntyi pois
"Oi te olette niin hyvä ja jaiu

niin ylevä ja toisellainen kuin muut

naiset jotka aina ajattelevat vain

itseään! Kiitos oi kiitos! Tiedän

että voin luottaa teihin En olisi voi-

nut uskoa tätä edes äidilleni en kel-

lekään muulle kuin teille"
"Nyt täytyy teidän lähteä minulla

on kiire'"

Nuorempi nainen kietoi kätensä nii-

nen ympärilleen "Oi mitenkä te

kiltti ja kultainen!"

Silkkileninki ja nahalla reunustettu
vaippa kahisivat hänen astuessaan
ulos huoneesta

Nainen jäätyään yksin rupesi kul-

kemaan edestakaisin yhä nopeampaan

ja nopeampaan kunnes hikipisarat

äidilleni enkä kenellekään muulle

mutta voin kertoa sen teille vaikka

tunnen teitä niin vähän

— Viime kesänä kävi tuo kirjailija
meillä ja viipyi koko kuukauden

Olin paljon yhdessä hänen kanssaan

En tiedä pitikö hän minusta mutta

hän kuunteli mielellään minun laulua-

ni ja me ratsastimme usein yhdessä

Siinä pidin hänestä enemmän kuin

kenestäkään muusta miehestä Jonka

olen kohdannut Oi ei ole totta että

nainen ainoastaan silloin voi pitää

jostakin miehestä ktin tämä pitää

hänestä ja ehkä luulottelinkin minä

hänen hiukan pitävän itsestäni Kau-

punkiin muutettuamme olemme usein

pyytäneet häntä luoksemme mutta

hän ei ole koskaan tullut Ehkä ih-

miset ovat puhuneet hänelle jotain

minusta To joka tunnette hänet

ja joka kohtaatte häntä niin usein —

voisitte ehkä sanoa tai tehdä jotain

puolestani" Hän katsahti ylös hä-

nen huulensa olivat valkeat ja kuivat

— "Toisinaan tuntuu minusta kun tu-

lisin hulluksi! Oi on kauheata olla

nainen! Nyt olen kuullut että hän

on kiintynyt toiseen naiseen En tie-

dä ken hän on mutta sanotaan että

hän on lahjakas ja että hänkin a

Oi tämä on kaikki niin kau-

heata — en voi sitä kestää!"
Nainen nojasi käsivarttaan uunia

vasten ja tuijotti tuleen "Niin on

todellakin kauheata olla nainen"

Hetkisen seisoi hän nivan hiljaa

Sitten hän jatkoi taaa

"Oletteko varma että rakastitte

häntä? Oletteko varma ettei tuo

vain ole sellaista tunnetta jota nuo-

ri tyttö tuntee kuuluisaa ja kaikkien

ylistämää vanhempaa miestä koh-

taan?"

"Olen ollut melkein tulemaisillani

mielipuoleksi En ole nukkunut viik-

kokausiin" — Hän puristi pieniä
niin lujasti yhteen että säih-

kyvät timanttisormukset niissä näyt-

tivät tunkeutuvan lihaan saakka —

"Hän on minun kaikkeni Te joka

olette niin suuri ja vahva ja lahjakas
te joka harrastatte vain työtänne ja
pidätte miehiä vain ystävinänne te

ette voi käsittää miltä tuntuu kuin

jollekulle on joku toinen henkilö

kaikki kaikessa niin ettei hänellä

ole mitään muuta mailmassa"
"Ja mitä tahdotte minun teke-

vän?"

"Oi — en tiedä!" Hän katsahti

ylös "Nainen tietää kyllä mitä hä-

nen on tehtävä Älkää vain sanoko

hänelle että rakastan hfintä Sanokaa

vain jotain muuta hänelle Oi on

kauheata olla nainen en voi itse
mitään tehdä Ettehän vain sano hä-

nelle suoraan että rakastan häntä?
Se tieto voi saattaa miehen vihaa-

maan naista"
"Jos puhuu hänen kanssaan täy-

tyy minun tehdä se avoimesti Hän

on minun ystäväni En voi teesken-

nellä hänen edessään En ole kos-

kaan tehnyt niin kun on ollut kysy-

mys minusta itsestäni" Hän teki
liikkeen aivankuin aikoen poistua
mutta kääntyi uudelleen ja sanoi:

"Oletteko ajatelleet mitä merkitsee
miehen ja naisen välinen rakkaus

silloin kun on kysymys avioliitosta?
Pitkää pitkää yhdyselämää päiviä
ilman romanttisuutta ilman etäisyy-
den loistetta elämää kasvoista kas-

voihin niin että toinen tuntee toisen-

sa aivankuin oman itsensä Oletteko

ymmärtänyt että avioliiton tarkoi-

tus on tehdä mies ja nainen voimak-

kaimmiksi ja paremmiksi kuin he en-

nen olivat Jollette voi vanhoiksi

keinoja Kirjasessa on hyviä neuvo-

ja äideille raskauden aikana Ja
vaikkapa työläiäidit eivät voi kaikkia
näitä neuvoja elämässä noudattaa
on heidän hyvä tietää ne ja seurata
niitä niin paljon kuin mahdollista

Vanhempien tulisi huolehtia lapsen
luonteen muodostamisesta Lapsen
herkkään mieleen vaikuttaminen kai-

paa kuitenkin täysin ymmärtävää sy-

däntä Äitien tulee ottaa selville
kaikki pikkuseikat ja pienuudesta al-

kaa työskentely lapsen henkisten ky-

kyjen jalostamiseen

Tahdon hillitseminen on tärkeä
seikka Lasten kärsimättömyydestä
ollaan usein neuvottomia Ei ymmär-
retä opettaa lasta hillitsemään it-

seänsä Ohjausta tässäkin suhteessa
on kirjasessa tarjolla Lapset kai-

paavat ohjausta mutta sen täytyy
olla sopusoinnussa heidän omien kä-

sitteillensä kanssa

Jokainen vanhempi voi tehdä
olosuhteissa jotain las-

tensa henkisen kasvatuksen hyväksi
Luonteen kasvattaminen ja sen hillit-

seminen antavat kasvattajalle pääsyn
lapsen sydämeon Ja vasta „ silloin
kuin kasvattaja on sielullisessa yh-

teydessä kasvatettavaan ymmärtää
hän käyttää hyväkseen kasvatusoh-

jeiden tärkeimpiäkin sääntöjä Tä-

män kirjasen tarkoituksena onkin lä-

hentää sitä suhdetta lapsen ja van-

hemman välillä ja kun tämä on sy-

dämellinen silloin ymmärtävät he

toisensa ja kasvattaja ymmärtää
tehtävänsä Sitten hän voi

menestyksellä käyttää kaikkia ohjei-
ta henkisen kasvatuksen kehittämi-
seksi Tämä lasten henkisen kasva-

tuksen puute ilmenee suurena epä-

kohtana Sen poistamiseksi tietoja
hankkimaan Alkuohjeet antaa tämä

pieni kirjanen kaikessa vaatimatto-
muudessaan
Työläisäitien on hankittava tämä

kirjanen ja luettava se tarkoin Ei
saa ajatella ettei ole tilaisuutta kas-

vattaa lapsiaan henkisesti Niin vä-

hän kuin meillä onkin tilaisuutta
lapsiemme henkiseen ja ruumiilli-

seen kasvatukseen tehkäämme kui-

tenkin kaikki mitä voimme Tyh-

myydessä ja tietämättömyydessä on

elämä tukalaa Tietoisuudella
omaa sekä lastemme elä-

mää Ja niin paljon kuin tietämät-

tömyydessä kadotamme voimme ym-

märtäväisinä rakentaa Köyhä mut-

ta ymmärtäväinen äiti voini antaa

lapselleen enempi kuin rikas ja

Kirjasen — joskin pienen ja vähäi-

sen pitäisi olla tervetulleen jokaisen
työläisäidin käteen Onhan selvää
että niin paljon kuin onkin kirjalli-
suutta tältä alalta ei se pääse vai-

kuttamaan siellä missä kipein tarve
olisi tyydytettävä Eihän työläisko-teihi- n

voida hankkia suuria teoksia
eihän myöskään työläisvauhemmilla
ole tilaisuutta tutustua niihin Tällai-

nen pieni kirjanen kuitenkin saa pää-

syn jokaiseen kotiin Sen sisältöön
tutustuminen ei hukkaa liiaksi aikaa

ja asiain pääkohdat selvenevät siitä
Ne voidaan ottaa ohjeiksi ja niitä so-

velluttamalla käytäntöön päästään
parempiin tuloksiin kuin lukemalla
suuria teoksia muistamatta sieltä pie-

nintäkään elämänohjetta

On kuitenkin välttämätöntä että
lastemme siveelliseen kasvatukseen
kiinnitetään entistä enemmän huo-

miota Jokaisen äidin ja isänkin vel-

vollisuus on jos aijotaan kohottaa
ihmisten siveellisiä tunteita siitä
loasta johon ne ovat vajonneet kas-

vattaa lapsiansa henkisesti Mutta
ennenkuin vanhemmat kykenevät
lastensa henkiseen kasvatukseen tu-

lee heidän olla itsensä henkisesti
kasvatettuja Ja tähän henkiseen
kasvatukseen täytyy jokaisen työläi-
senkin pakottautua Siihen kannus-
taa jokaista elämä ja sen velvollisuu-
det

Pyrkimystä hyvään eivät saa la-

mauttaa taloudellisen elämän epäkoh-
dat Sen täytyy päästä itämään ih-

misten mielissä kunnes se sopivain
aikain tullen pääsee julkisuudessa
vaikuttamaan Kaikissa elämän ris-

tiriidoissa tulee ilmetä pyrkimyksiä
parempaan Ja niin vähän kuin on-

kin näihin aikoihin asti kiinnitetty
äitien huolenpitoon saanee se tästä
lähtien enemmän huomiota puoleen-
sa Elleivät äidit ja isät pääse kor-

keampaan henkiseen kasvatukseen ei

lapsien enempää kuin nuorisonkaan
kasvatuksen hedelmiä tulla näke-
mään

Tämän kirjasen alussa esitetään
milloin lapsen kasvatuksen tulisi al-

kaa Selitetään sitä tosiseikkaa että
se alkaakin oikeastaan paljoa ennem-
min kuin moni luuleekcan Jo ennen
lapsen syntymistä ovat vanhemmat
hänen kasvattajiaan ja siksi kasva-
tuksen täytyisi alkaa jo ennen syn-

tymistä Täytyy olla henkisesti kas-

vatettuja äitejä ja isiä joilta sielul-
liset vaistot periytyvät lnpsiin Äidin

terveys ja elämänilo ovat lapselle jo
ennen syntymistä kuuluvia kasvatus

helmeilivät hänen otsallaan Hetken
kuluttua astui hän kirjotuspöytänsä
ääreen Siinä oli palanen käsikirjo-tuspaperi- a

jossa seisoi miehen käsi-

alalla kirjotettuna seuraavat sanat:
"Saankstulla tietä tervehtimään

iltapäivällä?" Paperilapun veressä
oli kiinnipantu ja osoitteella varustet-
tu kirjekuori Hän ankasi sen Se
sisälsi sanan: "Tulkaa"

Hän käänsi paperin kokoon pani
sen kuoreen ja kirjotti osotteen sit-

ten kääri hän kokoon äsken kirjotta-mans- a

käsikirjotuksen ja soitti Hän

ojensi sensisääntulevalle palvelijalle
"Sanokaa pojalle että hän jättää tä-

män toimittajalle ja sanoo terveisiä
minulta että koska tämä kirjotus on
vähän keskeneräinen on pantava sa-

na: "jatketaan" sen alle loppu tulee
huomenna Pyydä häntä samalla jät-
tämään tämä kirje ohimennessään
n:o 25:een" Palvelija poistui Nai-

nen jatkoi edestakaisin astumistaan
kädet ristissä niskan takana

(Jatk)

Kirjasen hinta on 15 senttiä ja on sitä saatavana kirjakau-

pastamme ja kaikilta asiamiehil täin m e s

TOVERIN KIRJAKAUPPA Asteria Ore

Lahettäl ää kpl kirjasta Lapsemme siveellinen kasva-

tus josta mukana seuraa maksuksi $
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