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nautintorikkaaksi ja hänen le-

ponsa virkistäväksi"
Tämän takia on tositaide suu-

reksi siunaukseksi ihmiskunnal-
le — "Mutta" väitti Morris

"nykyisessä yhteiskunnassa val-

litseva kauppavoitto rahan an-

saitseminen hävittää kaiken kau-

niin maailmasta"
Hänen mielestään tulisi koko

ihmistä 'ympäröivä elämä muo-

dostaa kauneudeksi taidetta ulisi
sovitettava kaikkialle huone- - ja

kuulemaan parem- -näkemään ja
Elämä ilman taidetta

tyminen ci silloin enää ole

muutto taloudenpito-orjuudest- a

palkkaorjuuteen se ei silloin

enää sysää naista perheen suo-

jelevasta ipiirstä 'köyhälistön

ja turvattömimpiin
kerroksiin Yhdyskunnallisessa
suurliikkeessä suorittamansa

työn kautta tulee nainen sa-

maan taloudelliseen asemaan ja
saa saman osan yhteistuotan-
nosta kuin mieskin Hänestä tu-

lee miehen vapaa toveri joka
ei ole vapautettu ainoastaan

uudesta vaan 'kapitaalin-

kin orjuudesta Halliten itseään

yhtä vapaasti kuin mieskin tu-

lee hän hävittämään kaikenlai-

sen niin hyvin lakien suojele-

man kuin laittomankin prosti-tutsioni- n

ja kohottamaan yhtä
hyvin miestä kuin naistakin

yksiavioisuuden ensi-

kerran maailmanhistoriassa to-

delliseksi eikä ainoastaan pape-

rilla olevaksi järjestykseksi

Tämä ei ole utopincn 'haave
vaan varmoihin tosiasioihin no- -

paa taidetta
Sielukas ihminen katselee ai-

van erisilmin esim kaunista mai-

semaa kuin ihminen jonka
nukkuu joka kat-

sellessaan luotoa ei tunne ia

tunnevärähdyksiä Hä-

nen mieleensä ei juolahtaisikaau
ryhtyä jäljentämään sitä kuvaa
kankaalle Ja jos hn siihen ryh-

tyisikin niin hän täydellisesti
epäonnistuusi Samoin käy jos
näytelmälavalle astuu henkilö

jolla on taiteellisesti epäherkkä
sielu silloin näytteleminen tosi-

aankin on matkimista eikä elä-

mää Näyttelijän pitäisi ymmär-
tää elämää sellaisena kuin kir-

jailija sitä käsitti käsitellessään
aihettaan sen lisäksi pitäisi hä
neliä olla tarpeeksi teatraalista
voimaa ilman keinotekoista kii- -

( Maiju Rainio A:nen IMU)

"ihminen ei elä ainoastaan lei-

västä" on väite joka pitää paik-

kansa jokaiseen ihmiseen näh-

den sovitettuna kunkin elämän-

katsomuksen ja ihanteiden ma-

kaan Olkoonpa ihminen mystil-
listen uskontojen palveluksessa
tahi vapaa-aatteisuut- ta julistava
totuuden etsijä kaikki kaipaava!
jonkinlaista henkistä nautintoa
sisällisen elämänsä virkistyksek-
si

Toisen ihmisen maku on kyllä
kehittyneempi ja hienostuneem-

pi kuin toisen Rämisevä harmo-

nikansoitto ja jonkun rautnpui-ko- n

kilinä särkee musikaalisestilautuva tieteellinen vakaumus
tahtoo kumota hänen kehittynyttä korvaa mutta alku- - liotusta ja siihen ei kaikki pystyJoka sen

Taiteilija joka ei ole alallaantäytyy osottaa sen
olemattomiksi Kun

eueilytyKset peraisessa tilassa olevan nuon-täm- ä

ei ole son saa se villin tanssin pyörteis enemmän vahingoittaa kuin hyö-dvtt-

taidetta

"tarvekaluihin rakennuksiin ko-

ko elämään Mutta taiteen
ihmiskunnalle kone-

teollisuuden aikana oli hänen
mielestään mahdottomuus
Koneteollisuus toiselta puo-

len yksitoikkoisuudellaan kuo-

lettaa kaiken ilon ja nautinnon

työtä tehdessä — pääasia on
vaan että sen avulla saadaan

halpaa tavaraa ja halvat tava-

rat synnyttävät halpoja sieluja
Nykyisen tavaratuotannon ai-

kana ei suurtuottaja paljon vä-

litä valmistuttamansa tavaran
taiteellisesta mausta hän ajat-
telee vain liikevoittoansa

Täällä Amerikasa esim kaik-

ki työläisten asunnot ovat ihan
kiusottavan yhdenlaisesti kalus-

tettuna Harvoin esiintyy
kodin-valtiaa- n

persoonallista leimaa
missään Sillä kalusto on ostetta-
va huonekaluliikkeen omistajalta
velaksi kuukausimaksuilla Jos
mielisi sen hankkia makunsa
mukaisen olisi se tehtävä

Silloin olisi sillä hin-

taa jo niin kauheasti että työ-

läinen sitä ei kykenisi millään
maksamaan Huonekalutehtaili-

jan taas kannattaa sorvausko-neens- a

höyläyslaitostena ja
muiden esineitä valmistavani
koneittensa käytännössä mah-

dollisimman paljon valmistuttaa

yhdenmuotisia esineitä Lajin
muutos ottaa aina hiukan aikaa
Se ei ole kapitalistiselle liikkeen-harjottajal- le

eduksi Työmieskin
tottuneena samanlaiseen työhön
tuottaa enemmän la niin lä- -

sä riehumaan Värien ja piirtei-
den epäsuhtaisuutta maalaukses-
sa ei 'huomaa taide-aistiltaa- n ke-

hittymätön henkilö Keinottele- -

Taiteen tarkotukscna on vai-

kuttaa herättävästi tunteeseen ja
mielikuvitukseen kuten hllen

van rihkamakauppiaan kyhaama '

Key lausuu yleensä sivistykviiden pennin rekivnsu naurat- -
ses- -

ta Sen ihmisen jonka tunne

vielä tähän saakka onnistunut
niin ei niille 'herroille ja naisille

jotka eivät tahdo tietää mitään
tästä kehityksestä jää muuta
"kumoamiskeinoa" kuin että he

pukeutuvat
'
siveellisyyden soti-

sopaan ja koettavat valheiden ja
väärennysten avulla saada si-

veellisyytensä mahdollisimman
edulliseen valoon vaikkeivät he
tällä voikaan minuutiksikaan py-

sähdyttää välttämätöntä kehi-

tyksen kulkua

Varmana pysyy ettei sosiali

taa sydämenpohjasta niitä joi-

den arvostelukyky ei ole herän-

nyt Jossain loukossa esitetty
aivan kelvoton näytelmä vielä
henkilöiden näyttelemällä joilla
ei ole pienintäkään aavistusta
näytelmätaiteesta tuottaa ym-

märtämättömille ihmisille erin-

omaista nautintoa Tämä kaikkidemokratia eikä sosialistinen

ja mielikuvitus on herkkä ja
vaikutuksille altis olisi sitä tai-

teen avulla kehitettävä Taiteen
avulla on ihmisten elämä teh-

tävä kauniimmaksi jalommaksi
ja sisältörikkaam maksi

Englantilainen runoilija ja so-

sialisti William Morris lausuu
tästä seuraavaa: "Taiteen tarko-tu- s

on ihmisten onnen lisäämi-

nen siten että se valaa heidän

joutoaikaansa kauneutta ja har-

rastusta yksityiskohtiin estää
heitä väsymästä hankkii toivoa

ja anutintoa lyhyesti sanoen

pyrkii tekemään ihmisen työn

mumaisaikai- - jounin uimcaisiK-i- i
emuymano-'häviöt- ä

vaan myydestä mutta" se todistaa
tuotanto aiheuta
sen perhemuodon

kumminkin sita että jokaisessa
ihmisessä elää henkisen elämän
ja taidenautinnon kaipuu Ja jo-
kaisen ihmisen silmä korva tunne-e-

lämä ja maku kehittyy si-

käli kuin hän on tilaisuudessa

E2S

sen tekee jo vuosikymmeniä sit- -

te silmiemme edessä jatkunut
taloudellinen kehitys Sosialisti-

nen yhteiskunta ei tahdo eikä
voikaan sitä pidättää mutta se

siirtää kehityksen seurauksilta
kaikki ne tuskalliset ja alenta-

vat puolet jotka kapitalistisessa
yhteiskunnassa ovat sen välttä-

mättömiä seuralaisia Ja sen si-

jaan kuin kapitalistinen yhteis-
kunta irrottaa kaikki perhesi-
teet saa häiriöön kaikki

avion sen sijaan
häviää nykyinen perhemuoto so-

sialistisessa yhteiskunnassa ai-

noastaan siinä määrässä kuin

korkeampi muoto tunkee sen

syrjään
Tämän verran on totta väit-

teessä että sosialidemokratia
tahtoo häiritä avioliiton ja

ICaatm ja Nuorison Jnttlu
"Lasten ja nuorison joulu'' — tällä nimellä voisimme nimittää tämän vuotisen

Lasten Joulun joka ilmestyy hyvissä ajoin ennen joulua sillä tässä julkaisussa tule-

vat olemaan maamme sosialistiset nuorisoliitotkin edustettuna sekä kuvilla että
kirjotuksilla

Lasten näytelmiä tulee julkaisussa olemaan kuitenkin kolme Kertomuksia tulee
isoille ja pienille lapsille sekä nuorille Samoin runoja Tuleepa lukemista ja sopi-
via ohjelmanumeroita aivan pienille talleroisillekin

Muun sopivan kuvituksen lisäksi tulee entiseen tavalliseen tapaan kuvia Ihanne-liitoist- a

ja stinnuntaikoululaisista innostamaan lapsukaisia toiminnassaan
Julkaisua tänä vuonna kirjotuksillaan ja runoillaan avustavat tunnetut ja tykätyt

kynäilijät: Kluudie Parkkonen Anna Kangas Helmi Mattson Selma Loukola Mikael
Hutanen y m y m A B Mäkeläkin on luvannut avustaa ja olemme varmpt siitä
ettei hän sanaansa syö

Tänä vuonna on siis saatava tälle julkaisulle entistä suurempi menekki Sitä on
levitettävä sekä Canadassa että Yhdysvalloissa ja sopii sitä Suomeenkin lähettää
Ei ole ollenkaan liian aikaista ryhtyä sitä nyt jo levittämään sille tilauksia hankki-
maan

Huolimatta kaiken kirjapainokustannusten kallistumisesta on hinta sama kuin
ennenkin — vaan 15 senttiä kappaleesta

TILATKAA SITÄ TUKUTTAIN MYYTÄVÄKSI

Lasten Joulu 1917 varmasti tekee kauppansa kaikkialla Asiamiehille myönnetään
20 pros tilauksista vähintään 10 kpl 25 pros kun raha seuraa mukana Lähettäkää
tilauksenne viivyttelemättä

TOVERITAR Box 99 Astoria Ore

Alleklrjottanut tilaa kpl Lasten Joulu 1917 Rahaa seuraa mukana %

Jos olette
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Jossa jrli 25 erilaisti miesten ja naisten tantit
oo selitetty sekä täydellinen luettelo tuoma
laisista lääkkeistä HLUhettAkaä taudin nimi
eli taudin oireet ja me esitiimme teille mika
liiiike olisi tilattava lääkkeen hinnan j m
(Lääkkeet eivät ole patenttilätlkkeitä Taas

tosi suomalaisia lUukkeitii)

(Tämän kirjan aaatte vapaasti ia pitäisi olla
Iokasen suomalisen kodissa sillä ette tiedä

tarvitsette eitä Varokaa hnmbnukf
lääkkeitä ja hombuuki tohtoria
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