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rumaa ja raakaa rihkamaa jolla4"on tunnettuien luonnollisten syit- - +++++++

KODIN OSASTO
ten yhtymä

Me olemme vasta luonnontun-temise- n

alussa ja tuskin aavis

tamme mitä ennätyksiä seuraava +++++++++++++++++++-H-1'- +'

vuosisata tulee saavuttamaan

poroporvarit tavallisesti asunton-

sa koristavat Tavallisesti tähän

rihkamaan kuuluu huonot öljy-kuv- at

säännöllisissä koristelluis-

sa kultapuitteissa joukko
vaalis-tuneit- a

valokuvia halpoja ja ta-

vallisia lasivaaseja ja kipsikuvia
Mauttomia n s naisten käsitöi-

tä ja vielä joukko ilkeitä koru-

tavaroita joita valitettavasti on

annettu
'

alhjaksi kuten huonoja

"serviisejä" sokeriastioita albu-

meja tupakkapöytiä jopa pape-rikukk-
ia

ja muuta romua Hoita-

mattomina vaalistuneiksi jätet-

tyinä täynnä tomua ja kärpäs-

ten likaa täyttää tämä roju sei-

nät ja kaapit tarjoten kaiken-

laisille syöpäläisille mieluisen

tyyssijan
Työläinen joka kodissaan pyr-

kii 'järjestykseen ja puhtauteen

pvrkii hankkimaan itselleen

miellyttävän kodin sitä mukaa

kasvaa myös hänen elämänvaa-timuksens- a

sitä mukaa kohoaa

myös hänen ihmisarvon tuntons-

a" hän alkaa vaatia elämältä

Se vie meidät siihen

että meidän täytyy saada enem-

män palkkaa voidaksemme tyy-

dyttää tarpeemme ja enemmän

aikaa voidaksemme elää kotimme

piirissä Siksipä pyrittäköön
miellyttävän rauhaisan kodin

luomiseen

kuin kaltattaisi Hänkin 011 pa-

kotettu käyttämään huokeita
'

huonekaluja mutta niiden tulee
silti "näyttää komeilta ja kaiteil-

ta s o silmin tulee pistää jouk-
ko koruja ja valekiiltoa Hän ei

ajattele että jonkun ajan käyttä-
misen jälkeen kapistukset voivat-oll-

sangen kehnoja jopa epä-

miellyttäviäkin että koristukset

joita koneilla on tehty eivät ole
"mitään todellisia jotka huone-

kalua todella kohottaisivat

Teollisuustyöläisen tulee san-

gen usein muuttaa asuntoa jon-

ka tähden hänen huonekalunsa

pitäisi olla paljon helpommin
liikuteltavia kuin pikkuporvarin
Ja sitäpaitsi ei niiden pitäisi ot-

taa paljon tilaa niin että pie-

nessä työläisasu n nossa jäisi
mahdollisimman paljon huonetta
ja — ilmaa ihmisille Jokainen
paikfci mikä tarkotustaan vas-

taamattomalle huonekalulle käy-
tetään on menetetty turhaan
Mutta enne kaikkea tulee

olla helposti puh-

distettavia Sillä täydellinen puh-
taus on kodikkuuden ja haus-

kuuden ensimäinen ehto
Mutta puhtaudenpito sen likai-

sissa ja tomuisissa teollisuuspai-
koissa juuri enin kysyykin ai-

kaa vaivaa ja rahoja Pois siis
kaikki sellaiset kapistukset joi-

den puhdistus ei voi tapahtua
nopeasti ja helposti Pois kaikki
kamanat reunukset raot koris-

teet kaiverrukset veistokset

jotka vain kokoavat tomua ja
likaa ja joita on hyvin vaikea

pitää puhtaana pois varsinkin
kaikki patjoitus ja kankaalla

päällystys joiden puhdistus
melkein päivittäin kysyy yhden
ihmisen puolet työaikaa
Huoneen koristuksien jouk-

koon ei ole laskettava mitään

TYÖVÄEN HUONE-
KALUISTA

Meluisasta likaisesta työpa-

jasta kotiin palaavalle työläiselle
011 rauhaisa ystävällinen asunto
mieluisin lepopaikka Mutta
vaikka tämän tunnustatammekiu
ollaan vielä tästä päämäärästä
sangen kaukana sekä kaupunki-ett- ä

maalaisoloissa Hyljättävä
puhtaasti kapitalististen etujen
määrittelemä vuokrakasarmiem-m- e

rakennustapa on asuntojem-m- e

hauskuuttomuuteen etupääs-
sä syynä
Kun ei meillä ole käytettävä-

nämme ihmismäisiä asuinhuonei-
ta tulee meidän välttämättömäs-t- i

koettaa saada edes hiukan

neljän ahtaan seinän sisälle
niiden huonekalujen avulla jiita
hankimme ja niistä talouskaluis-
ta jotka ovat ympärillämme
Mutta vaikka työläiset tavallises-
ti suhteellisen paljon rahaa käyt-
tävät talousesineihinsä ei heillä
tavallisesti ole mitään mielty-

mystä niihin eivätkä ne tuota
hänelle mitään iloa
Minä luulen tämän johtuau

siitä ettei löydy mitään varsi-

naisia työväen huonekaluja
Työmies joka itselleen hank-

kii huonekaluja on pakotettu
katselemaan itselleen 'halpoja ja
koneilla tehtyjä tavaroita Ne
ovat suurissa erissä varastoihin

valmistettuja ja ovat luonnolli-

sesti halvempia kuin yksityisesti
tilauksen mukaan tehdyt Mutta
tuo varastotavara ei ole valmis
tettu työläisten oloja silmällä pi-

täen vaan köyhempäin tai rik-

kaampien pikkuporvarien
Luokkatietoinen työläinen ei

häpeä todellista raha-asiain- ti-

laa — mutta sen tekee pikku-

porvari joka tahtoo esiintyä
paremminvoipana

MALLIEN SIIRTÄMINEN KAN-

KAALLE

Löytyy kaksi yksinkertaista keinoa
mallien siirtämiseksi kaikenlaatuisil-
le kankaille Toinen on se että pis-

tellään mallien kaikki ääriviivat hie-

nolla silmäneulalla (n: o o) jota teh-

dessä reiät pistellään niin lähekkäin
kuin suinkin Malli on pantava ko-

valle tyynylle tahi muulle semmoisel-

le johon neulan helposti voi pistää
Sitten pannaan pistetty malli kan-

kaalle jonka mirjapuoli käännetään

ylöspäin Pieni musliinipussi täyte-

tään vaalealla jauheella kankaankin
väristä riippuen) ja sitä kuletetaan
pitkin mallin pisteviivoja jotka si-

ten tulevat merkityiksi kankaalle
Jos tahtoo kiinnittää mallin kan-

kaalle niin ettei se häviä työn ai-

kana sivellään sitä pehmeällä ohu-

een kumiliuokseen kastetulla sivel- -

Tietysti on luonnollinen va-

linta olemassaolon taistelussa
ollut' päävaikuttimena meidän-

kin sukumme kehityksessä Mut-

ta tällä alalla valinta ei ole suo-

sinut ruumiinvoimien kasvamis-
ta vaan henkisiä ja siveellisiä
ominaisuuksia Alkuihmisen ai-

kalaiset olivat vielä puoleksi eläi-

miä puoleksi ihmisiä raatelevia
petoja ja väkeviä hirviöitä joi-

den kanssa sai taistella työläitä
taisteluja mutta ihminen voitti
älykkäisyyden järjen yhdyskun-nalliste- n

vaistojen ja yhteiskun-
ta hyveiden suuremman kehityk-
sen vuoksi Raaan voiman täy-

tyi
'

yhä enemmän väistyä jär-

jen tieltä Yhteisön pyyteet hei-

mon ja suvun säilyttämiseksi oh-

jasivat ja hillitsivät yhä anka-

rammin egoismia itsekkyyttä
tuota yksilön ylläpitämisen vält-

tämätöntä alkuvoimaa Tämän
mahtavan eläimellisen egoismin
sijaan pakotettiin yhä enemmän
altruismia toistenkin puolesta
huolehtimista '

Älkäämme unohtako ettei ko-

ko ihmiskunnan kehitys voi mil-

loinkaan pysähtyä tahi kulkea

taaksepäin Yksityiset osat ko-

konaiset kansat ja kansallisuu-
det voivat pysyä paikallaan tai

jarruttaa kokonaisedistystä mut- -

ta kokonaisuudessaan
ta kulkee kuitenkin eteenpäin
Tästä johtuu että koko ihmis-

kunnan edistyksestä on hyötyä
jokaisen yksilön kehitykselle
vaikka asia ensi silmäyksellä
näyttääkin päinvastaiselta

Kukaan ei kieltäne että ai-

kamme tieteitten ja teollisuuden

edistys riippuu nerokkaimmista

ja kansalaisista
Nuo nerokkaat ja kekseliäät ih-

miset eivät tule ainoastaan pa-

latseista vaan myös — vieläpä
enimmäkseen — työläisten kes-

kuudesta niissä luonto kasvattaa
uusia kykyjä samalla kun yh-
teiskunnan ylimmissä kerroksis-
sa moni 41 ero joutuu rappiolle
ylellisyydessä

Joka on oikein käsittänyt va-

lintaperiaatteen tulee empimättä
siihen tulokseen että kaikki huo-

lenpito kasvatuksesta ja sivistä-

misestä kaikki koulut eroitukset-t- a

ja kaikki opetusvälineet nou-
sevien kykyjen kehittämiseksi
kuuluvat luonnostaan kyvyk-käimmil- le

säätyyn ja sukupuo-
leen katsomatta

Enimmät jääkärit tulevat vie-

lä nykyään varakkaimmista kan-

sanluokista koska opinnot ovat
pitkäaikaiset ja vaativat paljon
varoja Lääkäriluokan tieteelli-

nen taso nousisi suuresti jos ko-

ko kansan kyvykkäimmät olisi-

vat valtion huolenpidon kautta
tilaisuudessa kilpailemaan tiedon
ja taidon kaikilla aloilla

Vasta kun kaikki vapaasti saa-

vat kilpailla kyvyillään ja hen-

genlahjoillaan vasta silloin olem-

me varmat että kaikki luonnon
tuottamat hengenvoimat tulevat
oikeaan käytäntöön

IGastnt ja Nmiruum Joulu
"Lasten ja nuorison joulu'' — tällä nimellä voisimme nimittää tämän vuotisen

Lasten Joulun joka ilmes!yy hyvissä ajoin ennen jouhia 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 sunnuntaikoululaisista innostamaan lapsukaisia toiminnassaan
Julkaisua tänä vuonna kirjotuksillaan ja runoillaan avustavat tunnetut ja tykätyt

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

Tänä vuonna 011 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 TUKtJTTAIN 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
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