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kirjotuksillo sattuu se niin sanomat-
toman kipeästi
Tätä ei näkynyt ihmettelevän

siis ei heilläkään ollut
sen parempia ajatuksia "Lasten Jou

farmareilla kuuluu olevan vielä oikein
useita eekkerinaloja perunoita maassa

ja juurikasveja
Tämän kylän asukkaat ovat vähän

vaihtuneet V Toivonen jolta poika
ammuttiin heinäkuussa vaihtoi far-

minsa elokuussa taloon Virginiasta
suomalaisen H Seppälän kanssa

Seppälä muutti tänne heti perheinen-s- a

Uusia farmareita on tullut myös
aina Seattlesta Wash asti Sieltä
tuli kaksi poikaa jotka ostivat maan
aivan meidän vierestä Toinen sanoi
ennemmin asuneensa Aberdeenissa

ja on hän erinomainen viulunsoittaja
Ensimäinen tämän kylän farmari 1 G

Overton irlantilainen möi farminsa

ja muutti perheillensä Duluth'iin asu-

maan Ehkä lopetan taisin mennä jo
rajan yli Tytöt sanoivat kerran että
tässä lehdessä ei tarvitse kertoa syn-

tymiä eikä talonkauppoja! —

MARIA EMILIA

vaikkapa nyt palvelemalla parempi-
osaisia Sen nyt jokainen tietää mi-

tä on palveleminen mutta yhtä kaik-
ki kymmenen vuoden kuluttua näkee
lioissa naisissa suuren eron — Missä
on syy? Siinä välttämättä täytyy
olia jokin syy mutta meneppäs hä-

neltä kysymään mikä häntä vaivaa
Hän ei sano tietävänsä Hän ei voi

sanoa vaikka tietääkin Se on nai-

nen joka kärsii Hän rakastaa ko-

tia eikä mitenkään tahdo kotirauhaa
särkeä niin kauan kuin suinkin sen
voi eheänä pitää Ja mitä tulee sii-

hen naisen tehtäviin silloin kun hän
on äiti emäntä ja palvelija sairaan-

hoitaja ja lääkäri keittäjä ja pyykki-akk- a

yhdellä sanalla sanottuna
kaikki
Aamulla äiti on ensimäinen ylös

nousemaan Hänellä on kaikki valmis-

ta kun mies nousee ylös ja lähtee

työhön Nainen jää kotiin syöttää
lapsia pukee niitä siivoaa huoneita

pesee pyykkiä ompelee itsellensä ja
lapsille vaatteita ajattelee että mitä
nyt taas keittäisi että saisi halvem-

malla että saisi miehen tulot riittä-

mään seuraavan maksupäivään Siinä
on mennyt päivä Ei ole ollut aikaa
niin paljon että olisi lehdestä kat-

sonut paikkakunnan uutisia muusta

politiikasta puhumattakaan

Mies tulee kotiin Hän tietysti on

väsynyt päivän työstä Silloin mies
tavallisesti pesee ja puhdistaa itsen-

sä syö iltasensa ja lähtee ulos tai
menee nukkumaan Naisella on pal-

jon vielä työtä jälellä ennenkuin on

kaikki valmista ja lapset rauhottu-nee- t

Silloin on äiti jo niin väsy-

nyt että hän ei voikaan nukkua oi-

keata unta Hän säpsähtelee jokais-
ta pientäkin krapsausta Olen mel-

kein varma että ei yksikään äiti voi

niin raskaasti nukkua että ei he-

räisi kun pieni lapsi ääntää Usein

lapset pienenä ollessaan sairastuvat
Silloin äiti valvoo kaiken yötä eikä
hänelle tulekaan uni Hän vaan
muuten väsyy Hän kuolee henki

mitään armoa Onpa väitetty että
nainen yleensä on paljon väliäjärki-semp- i

kuin mies Nainen kodissa on
ollut saman arvoinen kuin jokin
välttämätön työkone että ilman nais-

takaan ci mies oikein pärjää Kyllä
minä luulen että jos mies joutuisi
olemaan samassa pingotuksessa kuin
nainen on ollut niin minä uskon et-

tä ei hän olisi yhtään sen järkeväm-
pi kuin nainenkaan
Olen kuullut kehittyneempien mies-

ten sanovan että kyllä naisten päi-
vät paranee kun me miehet alamme
antamaan heillekin ihmisen arvon Se
on kaunis sana mutta yhtäkaikki ho
eivät sitä tahdo antaa Mutta heidän
täytyy! Me naiset vaadimme sen
Meidän kanssamme ei mies teekään
enään niinkuin itse haluaa sillä nai-

nen on yhtäläinen ihminen kuin
mieskin Niinhän se Paavali sanoi
että mies on vainion pää mutta kyl-
lä' monessa tapauksessa olisi paljon
parempi kun nainen olisi mielien
pää Kylä miehetkin tekevät monta
tyhmyyttä
Ja sitten se naisen kunnia se on

paljon niäkäremmällä asteella kuin
miehen Miehelä on oikeus elää ja
olla miten tahtoo Ei luinen kunnian-
sa siitä vähene vaan päinvastoin se

paisuu Mutta naisen kunnia se aina
horjuu vaikka ei nainen muuta te-

kisi kuin tanssii päihtyneen miehen
kanssa niin se jo heti kaikki huo-

maavat ja vielä toisena päivänäkin
sanovat että kyllä sekin oli kun
tanssi semmoisen miehen kanssa jo-

ka oli päissään Sekin jo koski
naisen kunniaan kuin sen

miehen
Eikö meidän naisten asema sen-

tään ole vielä tänäkin päivänä pirul-
linen? Muta kun naiset siihen ovat
tottuneet niin eivät he sitä miksi-

kään huomaa Minun mielcsläni täs-

tä voisi kirjot taa vaikka kuinka pit-

kästi ollenkaan koskematta mihin-

kään yksilöön
Vaikka mahdollisesti ininä voin jon-

kun mielestä olla väärässäkin
J—Y MÄKI

lusta" Mieleni teki ottaa poia kirja
lapsen kädestä mutta hillitsin itseni
Kn ole tähän asti sanonut niille äi-

deillekään mitään mutta nyt sanon
yleisesti sillä ei ole epäilemistäkään
etteikö tuollaista tapahdu muuallakin
Nämä lasten julkaisut sisältävät kai-

ken sen mitä Amerikan mantereen
suomalaiset sosialistinaiset ovat voi-

neet poimia elämän todellisuudesta
ja kynän avulla tuovat sen ilmi las-

temme luetlavaksi tai kuultavaksi
Siis pitäisi nntaa niille arvonsa

no kirjotukset menneet Selma-

-tädin tarkastuksen lävitse ei ne
siis moskaa ole Heilläkin on kaikki
"Lasten Joulut" ja "Lasten Keväät"
aina ensi numerosta alkaen eheänä

ja puhtaana vaikka lapsetkin niitä
usein katselevat

Kehoitan kaikkia suomalaisia lap-

sellisia sekä lapsettomia hankkimaan
itselleen ensi "Lasten Joulun" Eikä
vaan itselleen mutta myöskin tutta-

villeen Että saataisi tämä julkaisu
niin laajalle levitettyä kuin suinkin
Nämähän ovat niin perin halpojakin
vielä muun lisäksi Saatteko mitään

kirjaa lapsille viidellätoista sentillä
englanninkielisestä kirjakaupasta jos-

sa olisi niin paljon lukemista ja niin

paljon kuvia kuin mitä tarjoo "Las-

ten Joulu"? Un ole minä tavannut
Ja vaikka niitä saman kokoisia an-

neltaisi sentillä niin en huolisi Sillä
niiden kirjotukset oval useinkin hy-

vin turmelevaa laatua ja myös kuvat
Kaikkea sitä mitä aatteemme vastus-

taa löytyy lioissa kirjoissa Kauniit
viirit kyliä niillä kuvilla on Mutia
se on sama kuu- antaisimme lapsel-
lemme myrkkyä vanu sen tähden
että se on kauniin värinen Jos myrk-

kyä on pani u varovasti vaikuttaa se
hivuttavasti ja loppujen lopuksi kuo-

lee lapsi Niin kuolee myös autta-

mattomasti kaikki kaunis lapsessam-
me ennen pitkää kun olemme sen
antaneet ravita itseään porvarillisil-
la roskilla Olkaa siis äidit varovai-

sia lastemme kirjallisuuteen nähden

Olen huomannut paikkakunnallam-
me myös ilnhduttavankin seikan Ja
ro kelpaa esimerkiksi kaikille niille

jotka ovat ylenkatsoneet tai olleet

välinpitämättömiä lasten julkaisuihin
nähden Mrs Koskinen on tilannut
aina "Lasten Joulun" sekä "Lasten
Kevään" ja lukenut ne hyvin tark-

kaan Siitä huolimatta vaikk'ei heil-

lä itsellään olekaan lasta Hän on

samoin tehnyt jo yksinäisenä olles-

saan Tällaista kuulin hänestä pu-

huttavan ja sanon puolestani että täl-

laisia henkilöitä ei ole vielä monta
Mutta sopisi sellaiseksi tulla kuka

hyvänsä joka vaan haluaa antaa tun-

nustuksen puolueemme pyrkimyksille
Usein vastataan asiamiehellemme:

"Miläpä minä sillä teen ei meillä ole

lepsia" Tytöt ja pojat punastelevat
luoden katseensa maahan: "Ei ei!
Minä en olo enää mikään lajisi" Ja
jos kenenkään muun niin juuri nuor-

ten pitäisi seurata lasten kirjallisuut-
ta Sillä heistä on tuleva pian isiä

ja äitejä ja sitten eivät tiedä millais-

ta anlaisi lapselle luettavaksi Ja
mitä olisi yksi lfie joka nuoren mie-

hen ja nuoren naisen taskusta Toi-

von että nsianiiehenime etupäässä
kääntyisi nuorison puoleen Ja olisi

hyvä jos ennakkotilauksia tehtäisiin
sillä vaikea asiamiehen on tilata par-

haiksi tietämättä ollenkaan paljonko
niitä saa kaupaksi Viime vuonna

kuulin usean kyselevän niistä saisi

MAYNARD MASS

Tervehdän taas pitkästä aikaa kaik-

kia pieniä ja suuria Toverittaren luki-

joita Täällä Maynanlissa on Ihan-neliitt- o

ollut nukuksissa koko kesän
Kesäinen luonto tempasi lapset mu-

kaansa ja niin jäi Ihanneliittotoiminta
sivuasiaksi Nyt on taasen syksy ja
syksyn raittiit tuulet ovat virkistäneet

lapsetkin toimintahaluisiksi ja Ihan-neliitt- o

on alkanut toimintansa Nyt
minä kirjotan uutisia meidän e

Meidän koulumme on

jaettu kahteen luokkaan ensimäiseen

ja toiseen luokkaan Ensimäisen
luokan opettajana on Alfred Koivu ja
toisen luokan Alfred Torppa Meidän

oppiaineemme eivät ole vielä oikein

järjestetty Meillä on ollut yleistä
historiaa ja mahdollisesti meillä tulee

myöskin olemaan Suomen kielioppia
Tämä on toisen luokan opetusjärjes-
telmä en minä tiedä mitään ensimäi-

sen luokan opetusjärjestelmästä sillä
minä olen toisessa luokassa Ihanne-liito-

yhteydessä on meillä myöskin
lauluseura ja orkesteri Meillä on ol-

lut useampana talvena aikomus teh-

dä vierailuniatka jonnekin toiseen kau-

punkiin ja nyt on se vihdoinkin pää-

tetty toteuttaa
Meidän aikomuksemme on ollut teh-

dä tämä vierailuniatka Quincyyn
Meillä on jo ohjelmaa järjestetty koko

paljon kunhan se vaan tulee hyvin
liarjotelluksi Tämä on ensimäinen
vierailuniatka jonka Maynardin Ihan-neliitt- o

tekee ja minun toivomukseni
olisi että tämä onnistuisi hyvin Tä-

mä olisi uutta innostusta lapsille ja
se loisi toiniintahalua sellaisiinkin

lapsiin jotka eivät ole vielä Ihanne-liitoss- a

Meillä on jäseniä Ihannelii-toss- a

koko paljon vaan ei niin paljon
ettei uudet jäsenet olisi tervetulleita
Minun hartain toivomukseni olisi

että kaikki vanhemmat lähettäisivät
lapsensa Ihanneliiton kouluu sillä se
on ainoa koulu niissä työläisten lapset
voivat juoda tiedon siemenen pieniin
sydämiinsä Kaikki vanhemmat tietä-

vät kuitenkin mitä toiskielisissä kou-

luissa lapsille tyrkytetään se on vaan
isänmaallista urhoollisuutta josta

ei tarvitse tietää En nyt
kirjota tällä kertaa enempää kirjotan
toiste enempi kun meidän alkava
toimintamme on kerinnyt kypsyä
Toivotan vaan hauskaa syksyä kaikil

Sananen lasten

Kaupatessani "Lasten Joulula" ja
"Lasten Keväitä" monena vuotena
olen tullut huomaamaan sen että nä-

mä kirjat tekevät kauppansa joskus
vaan sen tähden kun niiden myyjä
sattui olemaan suosittu henkilö Hy-

vä sekin kyllä Saahan kustannuslii-
ke tavaransa ulos Mutta siinä ei

ole täytetty kuin toinen puoli puolu-
eemme tarkoituksesta Se ei suin-

kaan julkaise näitä lasten julkaisuja
vaan sen tähden että saisi ne myy-

dyksi (luullakseni näistä julkaisuista
tuskin lienee mitään hyötyä kustan-

nusyhtiölle 1'elkäänpä ellä ne saat-

tavat ainakin näin kalliina aikana
ehkä vahinkoakin) Ja että ostaja

sesti
Mies päinvastoin nukkuu koko yön

että ei tiedä tästä maailmasta ja
aamulla on taas raitis menemään

työhön Hän tekee kyllä raskasta
työtä mutta siinä vaan jäntereet
vahvistuvat eikä hän väsy henki-

sesti niinkuin nainen
Äidillä ei ole koskaan ulkopäivää

Ei hänellä ole aikaa jos hän vaan

tekee kaikki tehtävänsä oikealla ajal-
la jos hän tykkäisi joskus mennä

iltamiin ja näytöskappaletta katso-

maan silloin tietysti on otettava lap-

si mukaan Yhden kanssa sitä joten-
kin menee mutta kun on useampia
niin silloin meno jääpi tykkänään
Mutta vaikka onkin yksi niin ei

siltikään saa sen verran seurattua

kappaleita että tietäisi mitä se oi-

keastaan oli Hänen täytyy istua

jossain lähellä ovea että pääsee pian
ulos kun lapsi alkaa huutamaan et-

tä ei häiritsisi toisia ihmisiä
Mikä nn palvelustytön asema? Hän

tekee hänelle kuuluvan työn ja kun
on sen tehnyt niin silloin on vapaa
Keittäjä kun keittää niin hän ei

koskaan ajattele että mitenkä pal-

jon kuluu ainoastaan että miten tu-

lee parempaa Jos akka tulee kyök-

kiin ja sanoo että sinä kulutat liian

paljon laskut ovat liian korkeat niin

siihen on niin helppo sanoa että

pidä suusi kiinni taikka saat itse

keiitää niin silloin akka lähtee niin

että kintut vilisee Ja kun on illalla
tvönsä tehnyt niin saa mennä va

sitten saa vaikka heittää ostamansa

kirjan nurkkaan tai antaa lasten re-

vittäväksi kuten näin viime vuonna
naalillamme tehtäviin Äidit kun ei-

vät saaneet muulla keinoin asettu-

maan parkuvia lapsia antoivat niille

juuri ostetun "Lasien Joulun" tietä-

mättä itse vielä ollenkaan mitä se

sisälsi Yksi lapsista rypisteli kirjaa
niin kuin jonkun roskakorin tuotteen

ja sitten pyyhki sillä vierellä olevan
vesilammikon
Tätä olen muistanut kokonaista

kymmenen kuukautta Ei olo vielä

le Toverittaren lukijoille niin kauas
kuu Toveritar kantaa
Toveruudella

SAIMA KLEMOLA

Kaikille yhteisesti
"Lasten Jouluja?" Nyt huomautan

jo edeltäpäin että Mrs Pelander on

asiamies ja ilolla oltaa tilauksia vas-

taan Älkää siis kääntäkö selkäänne
hänelle kun hän tulee tilauksia kerää-

mään Kaikki ne joille olen ennen-

kin tilannut saavat minun kauttani
Toivotan "Lasten Joululle" suurta
menekkiä Tämä on vielä Selma-tädi- n

toimittama Älkää unohtako sitä
KLAUDIE PARKKONEN

paasti nukkumaan ja nukkua ilman
huolia Ja kun menee ulos niin saa-

pi unohtaa kaikki talon huolet jos
eivät pärjää niin olkoot ilman vaik-

ka huone palaisi niin ei se piialle
kuulu Ja jos ei tykkää paikasta
niin ei siinä paljon tarvita kuin

pistää pillinsä pussiin ja setseli kä-

teen niin silloin on taas vapaa ja

saapi sitä joskus viikon parin leväh-tääki-

jos haluttaa Ei kukaan puhu
mitään Ja sen mitä on itse tienan-

nut niin saapi sen myöskin kuluttaa

minne ilse haluaa
Minä olen nyt puhunut työläisnai-

sen tavallisesta jokapäiväisestä ase-

masta nykypäivänä Entisaikaan se
on ollut "vielä paljon hullunkurisem-pa- a

Silloin vanhemmat naittivat tyt-

tärensä kenelle halusivat ollenkaan
katsomatta josko tyttö oli siihen tyy-

tyväinen tai ei Oli mentävä sitä

parempi niitä nuorempana ia lasten
lukumäärä oli tavallisesti noin yhdek-

sän Ja naisille ei yleensä annettu

kään häipynyt mielestäni se nneiiKar-vau- s

jonka tämä näky herätti minus-

sa Olinhan minä yksi "Lasten Jou-

lun" "avustajia" joiden täytyy kaiken
muun työnsä ohessa ehtiä kirjottaa
eikä huvikseen ajankuluksi
Kuten ennemmin olen jo huomaut-

tanut täytyy minun useinkin kirjo-fell- a

öisin silloin kun muut ihmiset
kuorsaavat makeassa unessa Tälä

teen sen tähden ettei päiviiaikani
tulisi tuhlattua perhe-elämä- ulko-

puolelle josta minua voidaan kvsyä
edesvastuuseen perheeni taholta

Tahdon helpottaa mieheni raskasta
taakkaa missä suinkin voin ja tahdon

ettei perheeni kärsi jostain sellaises

ta mistä minua voitaisiin syyttää
Siis kirjotan yöllä ja näitä yöllä

on mahdollisesti kuinka mon-

ta hyvänsä ja sitten kun saa omin

silmin nähdä minkälaisen arvon an-

tavat äidit näille yöllä kirjotctuilie

Miksikä avioliitossa yleensä nainen
vanhenee pikemmin kuin mies?

kuullut monasti sanottavan että
se on luonnollista Miksikä se sit-

ten on luonnollista? Minä luulen
että ei löydy yhtään naista joka ei

ihailisi kotia ja omia lapsia Ja sitten
vielä mieshän se on joka tekee työ-

tä ja pitää elämisestä huolen Nai-

nen on vaan kotona ja hoitelee lap-

sia Eihän tuo nyt niin raskasta ole

ja saapi olla omassa vapaudessa
Tuo näyttää äärettömän kauniilta
kun sivusta päin katselee
Mutta jos me nyt esimerkiksi otam-

me kaksi tervettä normaalityttöä ja
toinen menee naimisiin tuossa kah-

denkymmenen ijässä tavallisen työ-

miehen kanssa ja tuolla naisella tu-

lee olemaan ainoastaan kaksi lasta
1a toinen tytöistä elättää itse itsensä

Uudistakaa tilauksenne

ajoissa ettei lakkautus-

ta lehden lähettämises-

sä tule tapahtumaan !


