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maakin suunnaton Mutta kun
sosialistit pääsivät kauvan unek- -

simaansa rakennustyöhön ei

vastassa oleva työ peloittanut
Työtä helpotti se että Neuvosto- -
tasavailta otti työn omakseen
Rinnan kuumeisen työn kanssa
unohdettiin keskittävät elimet ja
laadittiin lainsäädännölliset pe- -

rusteet Kumottiin kaikki enti- -

set säädökset ja asetulkset asias- -

sa Huoltoasiain kansankomisa- -

naatin ympänne kenittyi koko
laaja toiminta Se neuvoskun- -

tineen ja en elimineen johtaa ja
valvoo toimintaa Neuvosto-Ve- -

naja'Ila tapahtuvan huollon suu- - tävät osanottajia pitkin laajaa
nmpia ansioita on sen keskitty- - maaseutua olevat neuvostot Oh-

minen Ei ole enää tunnotonta jaUs kursseilla on perinpohjai-puolueelhs- ta

"köyhäinhoitohalli- - nen Nämä kursseilla valmistu-
tusta" ei lukemattomia eri tei- - neet hoitajat muodostavat luke-täa- n

kulkevia "frivväntekeväi- - miHihm insnlc'
syysseuroja" ja yhdistyksiä ' on

— : n a

vaui jduiiaiaiudiiien Kesmusjar-
-

jestö laajalle haarautuvine elimi- -

neen joka ulottaa toimintansa
kaikkialle missä työtätekevän
Tasavallan Upsosia ojentaa kato- -

„
j~

Neuvosto-Valla- n huolenpito
lapsistaan alkaa jo äidin kohdus- -

sa — kuten kaikkien muiden so- -

siaiisui ovat vaanneet se o--

kaa äidille helpoitetut elalms--

mahdollisuudet ja täyden tulon

määrättynä aikana ennen ja jal- -

keen synnytyksen Huolenpito
atkuu stte edelleen On kote- -

ja joissa äidit saavat olla lapsi- -

Nuorten hymni

Sävel : "En tiedä niistähän
lienee"

Pois mielestä murthet musta
pois huoli ja harmifckuus
me saammehan 'lohdutusta
laulusta se ain' on uus'
Kun intoa laulumme valaa

ja mielet taistohon saa
siis sydämemme hehkuu ja halaa

ja murheet pois katoaa

Me laulamme laulua suurta
sen tuntevi miljoonat
mut' eloniime sydänjuurta
ei kuoleta runnelmat
ve runnelmat joita puute
ja kurjuus synnyttää '

ne runnelmat jotka yksin
köyhälistö vain ymmärtää

__tT- - 1— niaiui seivuii sortajan juima
kapitaali jumaflanaan
ain työläisjoukkoa jäytää
'työnsä heelmät rosvoaa
55 jatkua saa meno moinen
ns taisto jo alkava on
a punalippu se meitä

yt vieköön vaan voittohon !

Erland Upari
(Lasten Joulusta ylijäänyt)

Työn tasavalta ja
lapset

Näin jbku aika sitten mq i

letanssa kuvaavan kaun

'iä 2--3 tl Hsd ti
'oettujS mutta kStaä hen

ja van kunpienet varpuser
vppehvat he sisaren ympanlla
ämä intteli neiue iloisesti lätn- -

litt vuoroon heidän pena ka--

taan omissa voimakkaissa ka- -

ssään He olivat
laSnkun lastenlcodm sisa

en vaalittavana ulkona Ajat- -

öineen
Xiti Neiivostn-Ven- ä J :i

Sosialistisen Neuvostotasava!- -

in muodostuttua poistuivat ne
alut loita sosiaihstisen uranuUr- -

ijat vuosikymmenien jopa sato- -

n aikana turhaan o ivat vr ttä- -
eet murtaa tai kiertää Äärim--
Laisen iännittvneestä taistplnti- -

j
nfppata HirHmntta U Jnnr

auki kyselyitä opettajalle sataa
lakkaamatta ja nauru helähtää
valtavana kun joku tovereista
keksii jonkun hauskan yllätyfc- -

sen Kasvatus ei ole kaavoihin
jähmettyvää pakko-opipi- a se on

lasten taipumusten avointa ja
vapaata kehitystä siksi onkin o--

piskeleva ja retkeilevä joukko
niin ilofsta ja vapaata
Yhtämittaisesti toimii erilaisia

kursseja ja laitoksia joissa kas- -

vatetaan hoitajia la opettajia
lastenkoteihin ia huoltoloihin
Näillä kursseilla on sen vuoksi

laaja merkitys että niihin lähet

ydinioukon ioka kvkenee sitten
r ' J
tietoisesti työskentelemään SUU

ressa tdhtävässään
'Neuvostohallitus on antanut

määräyksen etta kaikille lapsille
tulee varata ilmainen vapa! ra
vmto iö:een ikävuoteen asti Tä- -

män mukaisesti toimii kouluissa
kouluruokalat joissa tarjoillaan
lapsille mahdollisuuden mukaan

hyvää lämmintä ruokaa ilman
maksua Sen lisäksi on perus- -

tettu Pietariin ja Moskovaan eri--

koisia lasten 'ruokaloita varsin- -

kin Pietari vallankumouksen sy- -

dan on sunikin asiassa psim- -

mä e eht nvt On ruokai o ta

ä ioista saa noutaa ruuan k0- -

mätön yksilö voi väheksyä las--

ten ravitsemiseksi suunniteltuja
toimenpiteitä Mutta on otetta- -

va lukuun se tilanne missä Neu- -

vosto-Venä- iä on kahden vuoden

ajan ollut lakkaamatonta ta ste- -

] a monilukuisia lahtarijoukkoja
vastaan käydyn sekä ankaran
saarron Ja puristuksen alasena
Kun kaikista näistä vaikeuksista
huolimatta on voitu tehdä niin- -

ki" P K™'
taa cp väat tiVn nvrtvät
J0 nykyisessäkin kokoonpänos- -

saan ja järjestelyssään voi itse
Jnctpn t nl(!„nticl mnnrlncfpf- -

tua teknillistä rakennetta pitää
c t„j:„t„ -- tuulClIlllllUlSCIia lUUiaidtt Cl- -

tä Neuvostovalta ensimäinen vai- -

i:„ :t :i_un iiiadiiuidSScl ' lima Ull ascitil- -
i n _i- -

vien jiuiuuii a JidavaiuAdcii oaa- -

tiin nähden Ei tarvitse muuta
kuin lyödä viholliset ja päästä
normaalioloihin todelliseen luo- -

vaan työhön silloin alkaa ku-
koistaa se suuri työ ionka Neu- -

Pois esteet

Pois kaikki vanhat haaveet

pois surun kärsimyksen kummat
aaveet

Jo alkaa elo kirkas uusi

sen Voitto laulu kuuluu nyt jo
suuri :

— Pois tieltä esteet! —

Pimeitten önkaloitten jylhät sei

nat
mitä sissillänsä monet voimat

veivät

jo alas rauetkoot!
Kahldhet kärsivien ipoikki kat

ketkoon
tunnussana : Pois tieltä esteet !—

— On miljoonia jotk' "unihin
uskoo

he odottavat hiljaa onnen ruskoo
Mutta taistelutta se saavu kon- -

saan eil
se monen puhtaan verenkin

vei ' r„:„ os i

s Kokkinen

Onnen saari

Klrj Rauha-tät- i

Se oll kauUana idäs8a 8e omien

saarl( elkä sltä alna ollut onnen
'

Baarelts sanottu mutta sen työtä
tekevät "t olivat

m iZTl
mlset pols Ja slltä saakka oli on_„

—
? =v =

0P„nen saaren asukkaat ellviit SD

VUB8a kuin veljet Ja sl8aret „„
Haman arvnifla nik£ 4

T Vkun laiskatkin rupesi työtä teke- -

mA&n _
1

laTkat rZIät
? ' j

ötka eivät

tahtoneet tehdä tyota Ja he odottivat
alna 8oplVaa hetkeä olloln volalvat
hvökätä takaisin onnen saarelle ja
ruveta elamaan kuten ennenkiii

toisten Ite vevM kaiken

Llt knul"t lLm' onnen saaren
a8ukkafta

PitttaaKseen iioiutiL uiuuu

ZiTZoZ 'iaomat ) huuiva he

lnln „„„nnn tnlnlnlrhi lolabnlo

vukBeen ja hyiikktäivät aseiden ka

sa onnen saaren Kimppuun Hb mui-

irnainriit — „n„„n
LZJT1T

iiiuiM "a onni iuiincuiua oiw
sillä'

tenkä-i- ' sinne onnen saaren a-

„ii i„„ „'„1„
XhT XHs t Zis™T

' nvii outin luimuiiu — aivua löKivitl" e" fJf496" aJ-a- H:uoltami- - joissa lapset ovat tilaisuudessa kaikkl mleeniuu työtä sillä he sai-ne- n

mm pääasiassa syömään sekä suurin osa sellai- - vot „„„„ )tao ♦„„„„„

sefSä
ff pka

iasten oslttanen huol- -

J 'tsemnen huolto- -

]olden ulkopuolella
Kaikki orvot ja huoltajaa vai!- -

!a olevat lapset on koottu las- -

temkoteihin Lastenkoteja on

pyritty saamaan mahdollisimman
tarkoituksenmukaisia Sitä var- -

7
! Pvstett" lastenkoteja e- -

n kaluokkia varten ottaen huo- -

lmio0n lasten kehityksen ja vas- -
tt™! i„

VTf T" Lisaksi on
perustettu sairaalloisten ja raa- -

jarikkoisten koteja varsinkin
maaseudulle KrasnhiV Seloon
on muodostunut oikea lasten
kant-iivk- i PiVtari iv

ia sairaalloisista länsistä Las- -

fpnturtinia n nprKcfpfti"J nn- -
L iollo ux

1 j
~- -

j— mj i
osakseen Kotien ja laitosten
toiminta ja työsuunnitelma pyri- -

tään luonnollisesti saamaan ter- -

veitä köyhälistön maailmankat- -

somuksen mukaisia periaatteita

- nv Ja "c ottavoL i suuicui- - mu lapsci ensisijallerakennustyö Kräa kafckipn naa vmtnärrvKtS ia Uronnatncta i„ i :j 1 „„__ '
— —s

likojen suunmpienkin sosiahs- -

sten rakentelijain sydäntä lä- -

innä olevia ihanteita on ollut

öyhälistön lasten kohoaminen
aduilta ja kurjista hökkeleistä
i niiden vieminen valoon ja silmälläpitäväksi Lapsista ke- - vostovalta on jo nyt alkuun pan- - (Jtkom
impöön saamaan kunnollista hitetään terveitä reippaita työ- - nut
oitoa ja kasvatusta Tämä työ teliäitä kansalaisia jotka omaa- - Työn tasavalta on terve jätetään Mutta kun proletariaat-stu- i

luonnollisesti heti päiväjär- - vat kaiken sen henkisen pääö- - voimakas sillä sen suonissa syk-- ti täydellisesti kukistaa viholti-styksee- n
Neuvosto-Venäjäll- ä- man jonka valistunut vallassa kii proletariaatin punainen elin- - sensa alkaa sen suureminoinen

in varsinkin sen sydämessä oleva köyhälistö varaa kaikille voimainen veri Proletariaatti rakennustyö Silloin se antaa
letarissa ja Moskovassa Oh- - jäsenilleen Mikä ilo jo nyt joi- - on suuri inhimillisyydessään lapsilleen parhaimmat valoisim-i- n

Venäjän suurkaupungeissa loin otetaan vasta ensimäisiä ko- - sentähden on Neuvosto-Venäj- ä mat talonsa ja ihanimmat
kuin monessa muus- - keilevia askeleita vaikeissa olois- - suuri äidinrakkaudessaan Se on tonsa se antaa heille parhaim-- :

maassa kukoistanut proleta- - sa nähdä ama torstaisin ja sun- - voimakkailla käsivarsillaan sul- - mat 'jaloimmat opettajansa jaaatm kurjuus josta luonnolli- - nuntaism lukuisia iloisia järjes- - kernit laajaan syliinsä kaikki lap- - kasvattajansa sekä parhaat tie-:s- ti

köyhälistön lapset ovat jou- - tyneitä lapsikulkueita kun he sensa Lapset ovat vielä kalpei-- don ja opetuksen välineet So-
ineet karsimaan Lasten kur- - menevät opettajineen ja hoitaji- - ta sillä köyhälistö kantoi niitä sialistisen Tasavallan lapset ovattutta Iisasi vielä sotavuodet sil- - neen joko puistoihin museoihin orjuusaikana povellaan Äidin terveitä ja kauniita hyvin ravit- -
kahdessa miljoonassa kaatu- - tai eläviin kuviin katselemaan ja rinnat ovat vielä taistelun ja tuja ja'hyvin puettuja Heidän

eessa sotilaassa oli enempi kuin mieleen painamaan kaikkea sitä ponnistuksen vuoksi ehtyneet silmänsä kätensä ja ajatuksensa
nljoona isiä joten orpojen luku suurta ja ihanaa mitä luonto mutta elämänhalua ja uskoa sä- - on harjaantuneet suorittamaan
sääntyi suuresti tämänkin vuok- - tiede ja taide heille tarjoo Opet- - teilee äidin katseesta ja suuri kaikkea sitä työtä mihin kunkin

Aareton oh kurjuus oleva taja on joukossa kuin yksi heis- - rakkaus antaa sille voimia suo-- taipumukset vetävät Onnelli-erjääv- ä

ja huolta vailla oleva tä iloinen ja avulias Pitkin ko- - jella lapsiaan ravita ja hoitaa nen lapsuus on Sosialistisen Ta- -
sten luku Sentähden oli työ- - ko matkaa ovat silmät ja korvat niitä siksi kunnes vaikeudet voi- - savallan kulmakivi HK


