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Välja arvatud mõnesugused erandid, on
Eestis meestel ja naistel ühesugused õigused.
Naised võivad samuti kui mehed valida ja valitud saada, nii riigikogusse kui omavalitsusasutustesse, võivad olla riigivanemaks, ministriteks, osakondade juhatajateks ja kõrgemateks
ametnikkudeks nii riigi- kui ka eraasutustes,
võivad olla koolijuhatajateks, õpetajateks, advokaatideks, arstideks, ühe sõnaga — ei ole
üldse ala, kus naisel ei oleks õigus tegutseda,
ehk olgu siis, et see on otsekohe tingitud tema
füüsilisest jõust, nagu riigikaitse, tuletõrje
j. m. s. Merinaised ja naispolitsei on aga mujal riikides juba olemas ja ka meil ei puudu
oma naismaleva.
See kõik on naisele lubatud põhiseaduse poolt,
kes siin ei tee vahet mees- ja naiskodaniku
vahel. Kuid sellest üksi ei ole veel küll, et see
on lubatud. Teine küsimus, kuidas on see teostatav, sest suurel määral on see esialgul jäänud ainult paberile.
Eks me tea, et meil riigikogus ei ole ühtegi
naist, samuti ei tunne ajalugu juhust, et Eesti
vabariigi minister oleks olnud naine. Kommunistidele nende lühikesest
valitsemisajast
1917/18. aastal jääb see au, et nad andsid haridusministri koha naisele — Elsa Lell'ele.
Ei ministriabisid, ei osakondade juhatajaid,
ei koolinõunikke, üldse peaaegu ühtegi kõrgemat ametnikku ei1 ole naissoost.
Samuti on lood pankades, ühistegeiistes asutustes, eraettevõtetes, kus naised pea ilma erandita teevad musta, tänamata tööd, kuna vähegi
iseseisvamatel, juhtivatel kohtadel on tingimata
mees, küsimata sellest, kas ta igakord rohkem
vastab oma ametile, kui tema käsualune naine.
Miks see on nii?
Mehed muidugi vastavad sellele küsimusele järelemõtlematult ja vääramatult: pange
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endid maksma, tehke midagi, näidake, et väärite vastutavat kohta.
Teadagi on neis väidetes paljugi tõtt, sest
osa, võib olla suurem osa naisi ei ole harjunud
oma tööd võtma tõsiselt. Paljudel naistel puudub töö juures iseteadvus, auahnus, tahetakse
võistelda mitte oma ametis või töös, vaid muudel aladel, vaadatakse töö kui ajutise möödamineva pahe peale ja jäädakse ise healmeelel
hooletult tahaplaanile.
Need vaated kaovad aga ajajooksul, kui
mitte kasvatuse teel, siis elu ise sunnib neid
muutma, sest iga aastaga suureneb töötavate
naiste hulk ja möödaminevast pahest saab ajajooksul harilik nähtus.
Palju tõsisemalt tuleb aga arvestada sellega,
et mees ei a n n a v õ i m a l u s t naisele näidata, et ta väärib vastutavat kohta. Mees ja
naine seisavad siin üksteise vastas kui kaks
vaenlast, kui kaks aastast, kes üksteise eest tahavad ära võtta pala. See on täiesti arusaadav enesehoiu instinkt, mis ei lase mehel jagada naisega, sest kuni siiaajani on kõik kõrged kohad mehe käes ja talle paistab see
olevat loomulik, et need tema ainuomanduseks
peavad jääma. la kuni siiaajani on jagaja olnud mees. Mis ime siis, kui jäädes musta, mehaanilise töö juurde, naisel paljudel puhkudel
ei ole huvigi oma töö vastu, ei tahtmist ega
võimalust näidata, et ta midagi võib.
Eks ole meil teada lugemata hulk juhuseid,
kus naine mehega võisteldes on pidanud taganema.
Meie teame, kuidas seatakse kokku kandidaatide nimekirju riigikogusse või omavalitsusasutusse. Ettepandud naiskandidaat hääletatakse lihtsalt maha, kuna tihti esimestele
kohtadele. kogenud ja töökate naiste asemele
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selle tõttu pääsevad kogemusteta ja 'ka teadmisteta noormehed.
Edasi teame juhtumusi, kus pangaasutustes töötavad aastate viisi naised, kellel on laialised teadmised oma erialal ja kellega arvestavad panga kliendid, kuid ometi ei tule kellelgi
meelde niisugust naist valida panga juhatusse,
kuigi ehk raskusi sünnitab kohase mehe leidmine, ja kuigi ehk lõpuks uus juhatusse valitud
mees selle naise käest peab õppima, enne kui
ta jõuab asja kurssi.
Kui võrratu palju raskem kui mehel on näit.
naisel end panna maksma klientide, äritegelaste, publiku silmas ükskõik missugusel kohal,
kui palju ei pea ta kulutama energiat, enne kui
teda hakatakse kohtlema töö ja asjaajamise
juures kui meesväärilist, kui meest. Amet- või
äriasutusse sisseastuja, kes ise enamatel juhtumistel on mees, pöörab Ikka esimesena mehe
poole ja kaasametnik-mees etendab tihti healmeelel kaasametniku-naise eestkostja osa, nii
palju kui see tal võimalik, surudes sellega teist
tahaplaanile, nii öelda tühistades.
Ikka ja alati peab sellepärast naine olema
^valvel oma huvide eest. Ta ei tohi loiult pealt
vaatama jääda, kuidas teda jäetakse kõrvale,
ei tohi lubada, et temale tekivad eestkostjad
töö juures. Kuid naine peab ühtlasi ka püüdma

H Ä Ä L

Ka s

tööd teha, nagu need kõige paremad, sest ainult siis võib ta nõuda, et tal lastaks asuda kohale, kus ta rohkem õigustatud olema kui mõni
mees, ainult siis võib ta nõuda, et talle maksetaks tasu töö väärtuse ja mitte mõne muu mõõdupuu järele.
Naine peab ise kõigepealt olema teadlik
selles, et ta, töötades väljaspool kodu, kannab
õieti mitmekordset koormat, hoolitsedes peale
ameti veel majapidamise ja laste eest, kuna
tasu töö eest enamatel juhtumistel maksetakse
musta töö normi järele.
Kohastele teadmistele ja kohastele võimistele ka vastav koht, vastav amet, olgu see mees
või naine. Ei ole meil kaugeltki enam seda
jumalameelepäralist kommet, et perekonna
toitja ikka ja alati on mees, mille tõttu naine
võib leppida vahega. Nüüd on see paljudel
juhtumistel just ümberpöördult — kas ei peaks
naine niisugusel korral ka saama koha, mis
tal võimaldab oma ülesannet täita?
Mees peab siin osa oma käest ära andma,
peab naisega jagama. Kuid ta ei taha seda
teha ja sellepärast tuleb temaga pidada rasket
võitlust iga sammu peal.
Ikka mõtelda selle peale, seda kunagi unustada — juba see on suur samm edas.
Lilli Ibrus.

Mõtteid koolitöö lõpu lähenemisel.
Suwe lähenemisega läheneb ka õppetöö lõpp koolides. Hulk noori, nii poiss- kui ka tütarlapsi, wälguwad rõõmsa, heleda suwe weetmiseks üle maa laiali.
Nende noorte hulgas on ka sadanded, kes lõputunnistufed käes, küpsetena ellu astuma peawad. Mõtlen
meie keskkoolide lõpetajaid. Ja neid ei ole wähe. Kui
paljjuile neist noortest, samuti nende wanemaile ei
kerki küsimus: mis edasi? Laheckdada seda küsimust ei
olegi igakord n i i kerge. Igaüks, kel wähegi kokkupuutumist ärieluga, teab, kui raske, eriti praeguse kitsikuse
ajal, teenistust leida. Meie ametiasutused kui ka eraasutused on otse üle ujutatud igasugustest kohaotfijate
palwelirjust. On sagedased juhused, kus mingi koha
wabanemise korral kümned kandidaadid otse üleöö kerkiwad. Eriti raske on praegu koha leidmine keskkooli
lõpetajaile kahe tähtsa teguri tõttu, ja nimelt:
1) ülikooli lõpetajate arw suureneb aasta-aastalt,
luues kõwa konkurentsi keskkooli haridusega isikuile. Pealegi annab meie keskkool pea ainult üldhariduse, kuna
ülikool juba omi kaswandikke ühel wõi teisel alal spetsialiseerib, wähemalt teoreetiliselt; 2) teame meie, et
praegusel ajal riigiasutustes,'samuti ka paljuis eraettewõtteis suured koondamised, sellega ühes ka päralamatud kärpimised ja ametnikkude wallandamised päewakorral on. Need wallandatud ametnikud moodustawad nõndanimetatud ametnikkude reserwi, kust siis

tarbekorral asutused kas alalisi ehk ajutisi tööjõude
saada wõiwad. Pealegi on reserwis olewal ametnikul
juba teatud wilumus ja oskus, mida wärske keskkoolilõpetaja alles omandama peab. Nii näeme, et kohasaamine wäga raske on. Õnnestub aga mõnel teenistust
leida, siis on fee wäga wäike kohake, kas äri õpipoisi
wõi mingi wäikese kantseleiametnitu näol. Eriti raske,
õtse wäljapääsematu, on tütarlapse seisukord. Kui
juba meesjõudude omawaheline wõiftlus suur ja äge
on, siis ei pääse naisjõud, kelle tööjõudu nii kui n i i
harjutud on alahindama, tihti üldse mitte wõistlusele,
waid teda heidetakse ainult sellepärast kõrwale, et ta
n a i n e on. Oleme n i i kaugel, et meie keskkooli haridusega preilisid majateenijatena, lapsehoidjatena, ettekandjatena restoraanides näeme. Nimetatud alad ei
ole alawäärtuslikud, kaugeltki mitte, kuid oleme liig
waene rahwas selleks, et kallist aega ja raha wälja
anda pikaaegsele õppimisele, mille tulemus on kas majateenija ehk naiskelner. Õigem oleks, kui peäle sundusliku algkooli lõpetamist tütarlapsele, kel selleks tahtmist ja kalduwust, wõimalus oleks majateenijate kooli
astumiseks. Sarnases koolis oleks õppimine muidugi
lühikene, rajatud praktilistele teadmistele. Kahjuks
puudub meil Eestis sarnane õppeasutus. Siin oleks
meie naisorganisatsioonidel ülesanne kaalumisele wõtta
kooli asutamise küsimus. I g a algus on raske, fee on
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wana tõbe. Kuid teame, millise üldise poolehoiu ja
elawa osäwõtu osaks on saanud meie majapidamise
kursused, miks ei peaks siis usaldust leidma majateemjäte kool? Sarnases koolis leiaksid käsitlust peäle toiduwalmistamise weel tubade korrashoid, lastehoid jne.
Teenistust leiaksid kooli lõpetajad kindlasti, sest igaüks usaldab parema meelega teadjat, õppinud töölist,
samuti leiab tema töö wäärilisemat hindamist, kui õppimata töölise oma. Elu läheb ikka keerulisemaks,
ikka enam nõutakse just praktilist teadmisi ja oskust, ja
seda mitte mõnel üksikul alal, waid kõigil aladel. —
Ka noored ise ja nende wanemad peaksid praktilisemalt
elu käsitama. Juba lapse keskkooli saatmisel peaks
wanemad tõsiselt kaaluma tulewast noore kutseala,
eriti siis, kui puudub wõimalus keskkoolist ülikooli edasi
minna. I g a noor peaks oma kalduwustele wastawa
kutse omandama, siis ei tarwitse olla nii wäga ärarippuw igasugustest koondamistest, ei tarwitse ka hulga-
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list konkurentsi wiie-kuuetuhandelise koha saamise juures karta. Eriti peaksid hoiduma maalapsed linna nii
kui nii wiletsatesse oludesse walgumisest. On möödunud jäädawalt ajad, kus liunaelu kerget tõöleidmist ja
äraelamist igaühele, kes aga soowis, pakkuda wõis.
Praegusel ajal annab end haritud jõudude üliproduktsioon eriti linnas tunda. Linnas töö leidmine on
raske ja wähetasutaw. Seepärast ärgu püüdku wanemad, kes maal elawad, omi lapsi linna kantseleidesse
ja kontoritesse wiletsa näljapalga ja sageli halbadesse
terwishoidlistesse tingimustesse asetada, waid jätku
neid maa terwemasse õhkkonda, kaswatades armastust ja huwi maaelu wastu. Meil on tütarlaste majapidamiskaole ja -kursusi, samuti põllutöökoole, kus
noor põllumees end harida wõib. Oleks lõpmatu kahju
noortest, kes linnas asjatult energiat, aega ja terwist
raiskawad, kuna isatalu wõõra, palgalise tööjõuga läbi
ajama peab.
Hella Matto.

NaiSkwanik Mabet Aspe.
Ajad mööduwad. Esiplaanile on kerkinud kirjanduspõllul nooremad tegelased.
Wanemad on awalikus elus jäänud enam warju.
Kuid meie kirjandust on rikastanud just ka wanema
põlwe kirajnikud, mis põhjustanud austuse nende
wastu.
Weel enam austust peaksime pühendama meie naistegelasi, naiskirjanikele. Üks warasemalt on jutukirjanik E I i s a b e t h A s p e. Ta on pärit ärksast Eesti
perekonnast, sündinud Pärnus, kaswanud rahwuslikus
waimus, mille kaasa toonud kirjaniku isa Eametsa kooIist Abram tzolteri õpetuswiljana. Kirjanik on armastanud oma rahwast, ehkki ümbruses walitses kadakasakslus, sest rahwas nimetab Wana-Pärnut õtse „kadakakülaks."
Juba warakult algab Elisabeth Aspe kirjanduslikku tegewust, kaasa töötades tolleaegseile ajalehile,
awaldades tõlkeid ja kirjutades jutte. Ta toodangud
on meile tuntud kirjandusajaloos, waimukalt ja osawalt kirjutatuma. Kirjanik on nii mitmeski jutus käsitanud peategelasena naist. Ta on püüdnud iseloomustada ja kujuka pildi anda tolleaegsest naisest. Ta
naistüübid on enamasti wäikse, aatelise ja tagasihoidliku iseloomuga, südamlikud ja ohwrimeelsed, üldiselt
eeskuju inimesed. Seesuguseid wõiks nimetada Elisabeth Aspe jutus „Kasuõde Anni," „Ennofaare Ainis",
Olgat, waestlast Iuulat jutus „Külaweerul" jne.
E. Aspe on oma juttude peaaineks walinud Pärnu
ja selle ümbruskonna elu, mis tingitud sellest, et ktrjanik on alaliselt elanud Pärnus, oma kodukohas,
kuna laiem maailm tundmatu. Weel praegugi loeb
ta selle PMduseks. Waatamata sellele, on siiski Elisabeth Aspe tabawalt suutnud kirjeldada ja loomutruult
joonistada otsimatult ja lihtsalt.ta juttudes efinewaid
tüüpe. See on küllalt põhjustanud lugeda E. Aspet
andekamaks naiskirjanikuks, kes nüüd päewi weedab

oma sünnipaigas Wana-Pärnus, majakeses, mis asub
merikaldal, piiratud aiast. Siin mäletab Elisabeth
Aspe möödunud päewi. Awaldame siinkohal kirjaniku
lahkel loal ta read minewiku mälestusist. £ # Kask.

Mälestust.
Kui ahwatleda wanu oma mälestuste falwe awama,
ja ammu möödunud nooruspäewi waatlema ning
praegustega wõrdlema, siis läheb neil süda soojaks,
hakkawad silmad särama, ja tunnistawad wist kõik

Glisabet Aspe.
ühel suul, et nüüdne mureline ja narwiline aeg kunagi
endiste ilusate ja helgete päewadega wõistelda ei suuda.
Noorpõlwel oli päike kindlasti püstwamalt ja Hillgawamalt walgust jaganud. Kewaded olid lillerikkamad ja suwed soojemad ja armsamad olnud. Sügisel
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wist kunagi nii palju pori polnud, ja talwel alati hea
saanitee.
Kõik elu oli küll lihtsam ja tõsisem, sest siis me ju
alles olime päris wahetähendaw maarahwas, kellel
awalikus elus niisama wähe ütlemist oli, kui waese!
„manulisel" talu rehetoas. Tööd pidi küll tegema, aga
kaasa otsustada ei lubatud. Kuid meeled olid kiudlasti tundelikumad ja wastuwõtlikumad, kui seda
nüüdsest põlwest usume. Millist uhkust ja rõõmu tekitas fee hinges ja missuguse ülendawa waimustusega see
wastu wõeti, kui midagi head kuulda oli mõnest eestimehest, kes kõigi takistuste ja raskuste kiuste ometi
kõrgemale jõudnud ja haritud rahwa sekka tõusnud.
Mäletan, missuguse uhkuse ja hardusega isa eesti esimestest kõrgemale jõudnud meestest meile, lastele, jutustas, nagu Karell, Hirsch, Fählmann, Kreutzwald ja
iseäralise waimustusega dr. tzurt'ist, keda ta esimesel
eesti laulupeol käies isiklikult wndma ja austama õppinud. J a hiljem, kui ise juba eesti ajalehti lugesime, missugune waimustus Eesti Kirjameeste Seltsi,
Eesti Aleksandri kooli, eesti laulupidude ja kõigi eesti
ettewõtete wastu hinge mühama pani. Kuis me eesti
muusikas ja eesti luules ilutsesime, ja jõudu mööda
kaasa katsusime teha. Ainult oli liig wähe juhust ennast awaldada. Elasime kõigist nii kaugel ja ei olnud
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peale oma perekonna ühtegi kaasatundwat tuttawat.
Oli alles tais sakfaaeg, ja Pärnus, mis ses suhtes kaua
põudne pind olnud, wist ühtegi edenenud eestimeelset
perekonda. Kool oli täis saksakeelne ja -meelne, ja
kuigi mõni eesti tütarlaps sakste tütarde seas wilkus,
ei julenud ega osanud ta kunagi omapärasust näidata.
Saksa kool tegi nad paratamata sakslusteks, kui kodust
tugewat wastumõju ei olnud. Minul ta õnneks.ei
puudunud. Sellepärast ei saanud ma oma rahwast
wõõrduda, ja on mul „ärkamise" ajast nii armsad malestused, mis praegu weel südame soojaks teewad.
Aga weel enam rõõmu teeb see ilus aeg, mis nüüd
Eestis on esile kerkinud. Oleme iseseiswaks rahwaks
saanud, ja ei tarwitse enam wõõra waimu ja wõimu
all oma elu korraldada. Meie praegu sirguwal noorsool on sootu awaramad arenemiswõimalused. Ei ole
enam waja teiste rahwuste warjul ja tihtigi haridusandjate wastuseisu kiustegi oma haridust korjata. Wabalt wõib ta oma ilusas emakeeles õppida ja areneda
ja omal maal haritud inimesena töötada.
See on saawutus, mida wanad omale uneski ei julenud ette kujutada, ja see peaks neid kohustama endid
weel tulisemalt oma maa ja sugurahwa armastusele
pühendama, kui wanad seda oma piiratud oludes
suutsid.
Elisabet Aspe.

Nahwasteliidu poliitiline tegewus.
Wiimases kirjutuses peatusin wei>d'i pikemwlt
Rahwasbeliidn lepingu, juures. Liid^ orgaanideks
on «täiskogu, juhatus, ehk maigu to meil üldiselt tuntud, nõukogu ja sekretariaat ' Seitsmendal täiskogu
koosolekul laiendati nõukogu, jättes alaliste liik^
mete arwu endiseks, Briti Itaalia, Jaapan, Prantsusmaa ja Saksamaa. Mibtealaliste liikmete arwn
tõsteti kuuest üheksa peale ja kolm nende hulgast on
täiskogu eriotsuise põhjal, taaasiwalitawaid. 16. sept.
1926 a. alates kuuluwad nõukogusse: Belgia, tziina,
Hollandi, Kolumbia, Poola, Rumeenia, Salvadior,
Tschehhi ja Tschiili. Neist on Poola tagasiwalitaw.
Ma nimetan seda koosseisu sellepärast, et meie ajakirjandus sagedasti lÜhidaK Rahwasteliidu nõukogu
tegewust puudutab ja mete lugejad omale seda asutust siis kergemini suudawad ette kujutaba.
Asume Rahwasteliidu p o l i i t i l i s e t e g e w u s e waatlemisele. Terwe Rahwasteliidu poliitiline tegewus põhjeneb Rahwasteliidu lepingul, mis
talle õiguse annab rahwuswaheliste tülide puhul
wahele segada ja neid rähn huwides laihendada, kui
sarnase palwega tema poole pööratakse. Wiiks
liiga kauaele, kui hakkaks kõike üles lugema, mis
seitsme aasta jooksul sel allal ära tehtud. Püüan
mõne üksiku küsimuse najal näidata, kuidas Rahwasteliit tüliküsimuRe puhkudel talitab. Selleks
waim kohe esimese suurema poliitilise konflikti, mis
Rahwasteliidu ette kanti, nimelt A a l a n d i s a a rt e kuuluwuse küsimuse, mis wahest seda huwitawam,
et ta puudutab mete hõimriiki Soomet.

Aallllndi saared asuwad Soome ja Rootsi wahel
ja neil on nende a,suikoh>ai tõttu suur strateegiline
tähtsus. Saarte rootslased, arwu poolest 26.000,
erinewad Soome mannermaa rootslastest ja> peawad ennast erigrupiks rootslasbe peres. Need saared kuulusid enne sõda Soomele. Kui Soome iseseiswaks riigiks sai, awaldasid ANcmdi saarte elanikud soowi Rootsiga ühineda. Rootsi walitsus ja
awalik arwamine oli sellega lõbgiti nõus, seda enam,
et kahtlus tekkis, kas Jääb weel jõusse Pariisi leping
a. 1856, mis keelas Aalandi saari tarwitamast toetuspunktina sõjas. Rootsi«>Soome segakomisjoni
järelwalwel lammiutati küll sõja ajal ehitatud kiudlused, kuid üldiselt watitses selgusetus. Liikumine
saartel algas juba a. 1917 ja kaswas järjest. Saadeti mavgukirju Soome senatile, Rootsi kuningale,
Saksa keisrile ja 1918 a. Ameerika lthisiriikide presidendile, samuti Prantsuse Ja Inglise walitsufele.
Saarlased nõudsid ühinemist Rootsiga ajaloolistel,
maianduslistel ja rahwuslista põhjustel ja enesemääramise õiguse põhjal.
Märtsikuul 1916 tegi Soome walitsus teatawaks
oma kawatsuse saartele autonoomialt anda. Sama
aasta suwel kindlustati uues põhiseaduses wähemusrahwuste õbgused. Maikuul 19S0 anti wälja saarte
autonoomia seadus. Saarlased aga jätkasid oma
wõitlust endise wisadusega. Soome walitsus! asus
kohe algusel seisukohal, et Soome üliwõim Aalaitdt
saarte üle m wäljaspool kahtlust, et ta' nõus on
ainck selle üle läbi rääkima, kuidas saari tõsiselt
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neutraliseerida. Wahekord läks aina terawamaks.
Juunikuul 1620 sõitsid Soome Walitsuse liikmed
saartele, et uut autonoomia seadust seletmda \a tema
wastuwõtmist elanikkude poolt kiirustada, kuid wiimased keeldusid kõige kindlamini seda tegemast. Järgmisel päewal ^vangistati kaks lahkulöömise liikumise
juhti, keda süüdistati riigi äraandmises, ja toodi
, sõjawäge saartele. Rootsi walitsus protesteeris,
sest wangistatud isikud ei olewat tabatud kriminaalstnitegnde peält ja sõjawäe maale toomine ärritawat
rootslaste tuudeid. Soome walitsus wastas, et
need olewach sisepoliitilised küsimused, mis pu^itnwad
ainult Soomesse. Rootsi saadik lahkus Helsingist
jn tema asemele ei määratud nnt.
Sel kriitilisel, silmapilgul tarwitas lord Curzon,
Inglise peaminister, õigust, mis ette nähtud Rahwasteliidu lepingus punkt 11, ja juhtis Rahwasteliidu nõukogu tähelekauu Aalandi saarte küsimusele,
mis ähwardab segada hea,d läbisaamist rahwaste
wahel, millest ripnb rahu. Inglise walitsus teatas
ühtlasi Soome ja Rootsi walitsustele, et ta kawiatscb sarnast sammu astnda.
Järgmisest RahwaReliidu nõukogu koosolekust
Londanis, 9.—12. juulini, wõtsid osa Soome Pariist saadik M. Enckell ja Rootsi peaminister M.
Branting. Mõlemale anti, kuna nende ast arutusele
tuli, liikme õigused. Mõlemad pooled seletasid oma
seisukohad, Soome Walitsuse nõusolekul kuulati ka
>aarte esitajate arwamist. Soome esitaja .tõendas, et
Aalandi saared on geogCaafiliselit ja ajalooliselt
Soome riigiosa, et nende elanikud on Soome wähemusrahwuse, rootslaste, kild*, et Soome ülewõim
tema saarte üle wäljaspool kahtlust ja et nad selle-

Pärast rahwahäälelust lahkullöömissihiga lubada ei
wõi, kuna Soome wabariik selle all sõjaliselt ja
majandusliselt tõsiselt kannataks. Saarte elanikkude rahwustised huwid on ig>atpi<di kindlustatud.
Küsimuse sõjalist külge saab korraldada, saari erapooletuks kuulutades, öõpnks deklareeris Soome e,sttaja, et So^ome walitsus seda tüliküsimust Soome
sisemiseks asjaks peab, oma wähemusrahwuste huwide kaitse küsimuseks ja et tüli Rootsiga on bõu&
nud asja pärast, mis rahwaswahelise õiguse põhjal
kuulub ainuüksi Soome kodusesse seadusandlusesse.
Rootsi esitaja arwates on seisukord wäga tõsine
ja, kui sõjawägi ära ei kutsnta, wõib isegi kokkupõrget oodata. Rootsi ei saa kuidagi seisukohagla leppida, et Rahwasteliit siin kompetentne ei olewat
tüliküsimust lahendama, teda tunnistades Soome
sisemiseks asjaks. Rootsi kawatseb kindlasti kopitada
käärimist oma piiri lähedal, olgu küll, et tal maadewhnitsemise plaane ei ole. Rootsi soowiks, et Rahwasteliit kõik abinõud tarwitusele wõtaks, et tüli
ära hoida ja asja aalllndlaste huwide ja rahwuswahelise rahu alalhoidmise kohaselt lahendada. Rooitsi
walitsus palub saarlastÄ lubad>a rahwahääletnfe
teel selgitada, kas nad edaspidi soowiwad Soome
alla jääda, wõi Rootsiga ühineda. Enesemääramiseõigus on tunnustatud rahulepingutes, tema põhjal on ka Soome ise wabaduse saanud. Rootsil olewat sõjaliselt ja majandusUselt suurem õigus saarte
peale. Rootsi walitsus ei pea oma seisukohta lõpukikuks, ta nõuab ainult, et tüli lahendamisel saarte
elanikkude huwid tõsiselt arwesse wõetakse.
Oli üles tõstetud kompetentsi küsimus, seda tuli
eestkätt lahendada. Alaline rahwuswaheline kohus

Vargamäe Krõõt.

Esimene kord tuli veel mees lepitama, a g a järgnevatel kordadel ei tulnud Andres enam lepitama. Andrest vihastasid ja härmistasid need naise alalised pisar
rad ;ta oleks meelsamini soovinud naist näha rõõmsana ja laulvana, aga Vargamäe soodes ja rabades ei
osanud Krõõt enam laulda. Vargamäe soodesse j a rabadesse jäi laul nagu kurku kinni. Krõõda laul oli
helisenud tema oma kodu laanes, seal, kust t a toodi
siia Vargamäele, milline koht tundus talle esimest
korda noorikuna sõites, sedavõrd võõrana ja võikana,
et tal oli valus, et tema kaasavara hobune — noor tuline mära „seda paika nii ruttu koduna tundis." Mära
oli Andresega paar korda enne juba Vargamäel käinud ja käänas ise Vargamäe teele, säärasele teele, mis
„murrab vankri j a hobuse jalad." Sõna „kodu" Vargamäe vastu jäi Krõõda „kurku kinni", noore naise
süda „kiskus valusalt rinnas kokku." Alguses oli tal
seal võhivõõras kohas ainult kaks vana tuttavat, tema
kaasavara lehm Maasik, kes oma kuivamaa raske kehaga vajus sageli sohu ja tema kaasavara mära. Mees
Andres oli veel võõras.

Vargamäe Krõõda saatusest ja elust peaksid kõik
naised olema huvitatud, lugedes A. H. Tammsaare romaani „Tõde j a Õigus."
Paljudele naistele peaks Vargamäe Krõõt tunduma
hoopis lähedase tuttavana; nad peaksid leidma, et
Vargamäe Krõõda saatusel on palju ühist nende oma
saatusega. Arvan, mitmel peaks olema tundmus, et
kirjanik on tenna enese eluga tuttav olnud, on temast
enesest jutustanud, on teadnud tema elumuresid, tema
tööraskusi ja tema kannatusi, on soojalt kõigest tema
elust osa võtnud.
Vargamäe Krõõda saatus naisena ei ole sugugi eriline, t a on hoopis tavaline; seda võib nimetada koguni
õnneliku naise saatuseks, kes läinud mehele sellele,
kelle poole süda kiskus, kes töötas ja rühmeldas mehega üksmeelsuses j a sobivuses.
Aga ometi seisis Krõõt sagedasti kuski ja nuttis.
Esimene kord nuttis „emalt saadud kirstu najal", nagu
„oleks lootnud sealt emalikku õrnust j a tröösti." See
oli olnud siis, kui mees Andres talle ägeduse tuhinas
esimese etteheite teinud, et t a ei oskavat ruMdkoormatki teha, siis kui Krõõt kandis esimest last rinna all.

,Miks sa just selle koha ostsid" — küsis, ta mehelt.
„Küll me siin kahekesi sinuga päevi saame näha."
„Päevi saab vaene inimene igalpool näha." .
'•
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ei. u t a b weel ellu kutsutud, Mepärast otsuswiti,
poolte nõuso'lekul, asutada kolmeliikmeline nõuandew, juriRide komisjon, miZ wastaks kiires korras
1) kas Aalandi saarte küsimus on Soome sisemine
asi, 2) missUigused rahwuswahelised kohustused on
praegu maksmas, mis puutub Aalandi saarte demilitariseerimisse.
KomiHon tutwunes materjaliga, kuulas pooled
üle ja jõudis jävgmisele otsusele: 1) komisjon ei
tungi Soome suweräniteedi õigusse, kuid arwab, et
küsimus oma isÄoomu poolest tuulub Nahwasteliidu
kompetentsi, 2) 1866 a. rahulepiing, mis puutub
Aalandi faaBe demilitariseerimisft, on weel jõus.
Komisjoni aruande Põhjal tunnustas Nahwasteliidu'
nõukogu ennast kompetentseks seda tüliküsimust lahendama ja otsustas saata uurimiskomisjoni koha
peäle. See uurimiskomisjon esitas põhjaliku aruande, wu'lgustades terwet küsimust, ajaloolisest, majanduAisest ja poliitilisest seisukohast, ltema arwates
on Soome suweräniteedi.õigus ^Wanoi \amie üle
wastuwaiÄemata, juriidiliselt on nad praegu Soome osa. Selle aruande põhjal ja weel kord, iile
kuulates pooli, otsustas Rahwastelilgu nõukogu:
tuleb iunnustada Soome suw^eräuiteedi õigust saarte
üle, kuid rootslaste rahwuslist erihuwi.sid tuleb kiirdluNada. Jõuti kokkuleppele garantiide asjus. Nõukogu ülesandel katsus! Nahwasteliidu peasekretär
oktoobrikuul 1921 a. kümne riigi esttajaid konwerentstle. Sellest konwerentsist wõttis ka Eesti osa.
Siin, töötati wälja üksikasjaline leping, kus tunnusitatakse Aalandi saari erapooletuteks rahu ja sõja
•ajal, maal, merel \a õhus. Kui peaks tekkima arusallimatust, siis jääb RaHwiasbeililidu ^nõukogul õigus

wahele segada. See leping astus jõusse ,6. aprillil
1922 aastal.
Oarnane on Nahwasteliidu tee tülisid lähenftada, mis muidu sõda wälja kutsuks: küsimust kõikkülgselt uurida, pooli ühisele nõupidamisele kutsuda,
lahcndusettepanekuid teha, kuni kokkulepe saawuta.tud. Suur on, tüliküsimuste arw, mis seitsme aasta
jooksul lahendatud. Praegusel silmapilgul hoiab
meeli ärewil kõige rohkem.hiina iseseiswuse wõitlus.
Nii mitmelt poolt on juba soowi awaldatud ka seda
küsimust Nahwasteliidu lahendada anba, kuid weel
ei leidu riiki, kes küsimuse nõukogu ette louks, kuid
loodame, et see pcaigi sünnib, sest sihiks! on ja jääb
ltülisid lahendada mitte sõja abil, waid. wahekohtu
teel.
NahwuDoaheline Naislik pühendab järjest rohkem tähelepanu Nah>oasteliid>ule. Kadugu sõjad ja
walitscgu rahu maa peal, on naisorganisatsioonide
hüüdsõnaks. Käesolewal aastal, juunikuul, peetakse Genifis Nuhwusloahelise Naisliidu täidejaatwa
orgaani ja komisjonide koosolekut, kus päewakorras
tähtsal kohal rahnküsimilsed ja Rahwas te liit. Sellets koosolekuks kogutakse anwneid igalt maalt,
mida naised on suutnud ära teha rahu heaks. Iseärauis huwitab Nlahlu usw ahel ist Naisliitu, kas on
rahwuslikud liidud täitinid resolutsiooni, mis ette
näeb, et wärawaid' riigi walitsust õhutatalakse
tunnustena rahwusloahelisc kohtu põhikirja punkt
36 (thc! optional c lause), mis tõenduseks, et nad, w>almis! on alluma rahwuswahelise kohtu jurisdiktsioouile kõigis tüliasjns, mis otsustanmsele tulewad.
Eesti naised loõiwad NahwuOoahelisejle Naisliidiule
rahuldustundega teatada, et Eesti oma rahupüüe-

J a päevi sai näha Vargamäe Krõõt oma mehe kõrval, võitluses loodusega, — soodega, rahadega, neid
oma laste heaks muutes viljakandvateks põldudeks, ja
heina andvateks heinamaadeks. Alguses kaunistas
ja .tiivustas usk paremasse tulevikku nende rasket tööd,
siis kui oli nooruse jõudu lihastes. Aga aastatega polnud enam aega mõteldagi tulevikust — Andresel tööd
rühkides ning Krõõdal sama töö rühkimise kõrval ka
lapsi kanda, sünnitada, toita, kasvatada, — sellega
Andresega võrreldes mitmekordset töökoormat kandes.

lauda vahet. Sama vähe võis Krõõt unistada pühapäeva puhkusest, kus tuli teenijatele puhkust anda ja ise
veel rohkem toimetada.
Vargamäe oli koht, kus kadus rõõm määratu suure
murekoorma alla; Krõõt ei osanud enam oma isakodu
igatseda, ainult sagedamaks muutusid Kröõda nutused
silmad, sest ei olnud kohta, kus Krõõt ei oleks nutnud:
ta nuttis „heinamaal rehavarre või vikatilöe najal,
nuttis last kiigutades või imetades, nuttis sigu söötes
ja kapsaid rohides, nuttis isegi söögilaua ääres, kus
nägid seda sulane ja tüdruk."

Mees Andres ei osanud mõista naise raskemat tooja vaevakoormat enesega võrreldes, ei osanud naist
hoida, lõi koguni „lauad uksepiitade külge lävepaku
kõrgendamiseks", sigade kaitseks, ei hoolinud, ei näinud, et naine ,,hommikust õhtuni võitles" selle kõrge
lävepakuga, „selle üle astudes, mõnda riista üle tõstes",
eriti raske kandva naisena. Andres ei taibanud, et
oleks võinud sigadele aia ümber teha, et nad poleks
õue pääsenud, et sellega naise vaeva kergendada.
Andresel oli siiski vähemalt laupäeva õhtul mahti
istuda haopinu ääres paku otsas, unistada järgnevast
pühapäevast, kus võis „hinge tagasi tõmmata." Andres võis istuda j a vaadata, kuidas Krõõt samal ajal
talitas, ,ykärmiesti j a kärmesti käis toa ja aida, toa j a

Andres ei näinud Krõõda nutetud silmi, sest ta ei
tahtnud neid meelega näha, need pahandasid teda.
Aga kust pidi Krõõt rõõmsad silmad võtma, kui Vargamäel ei olnud rõõmu? Krõõt sünnitas ühe tütre teise
järele, mis aina süvendas veel nuttu, sest tütarde sündimine on alati olnud perekonna õnnetuseks. Krõõt
tundis ka selles enese süüdlase olevat. Ning Andres
mõtles: — „Miks peab just tema Krõõt tütreid ilmale
kandma, kuna Pearu eidel on kõige pealt pojad. Milles on tema (Andres) halvem kui Pearu? Kas ta on
varastanud, petnud? Miks on temal tütred?"
Andrese lugupidamine Krõõda vastu aina vähenes,
et Krõõt sünnitas põlatud tütreid.
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test sellega tunnistust on annud, -e* juba 21. juuni'!
1922 a. Riigikogu poolt kinnitati
(ratifit)eeriti)
alalise rahwuswahelise kohtu põhikiri ja 26. juunil
põhimäärus jurisdiktsiooni sundusliku tunnustami se kohta.
Iuhin^ tähelepanu „Riigi Teataja" nr. 96/97,
H922, kus ära trükitud rahwuswahelise kohtu põhikiri, millega soowitan tutwuneda, kuna meie lehe
ruum ei wõimlllda selle juures pikemalt peatuda,
kuna ta sisaldab 64 paragrahwi. Kuulus § 36 kõlab
järgmiselt: „Kohtu kompetentsi kuuluwad kõik asjad,
mis pooled «temale ette panewad, samuti ka kõik
eriti jõusolewates lepingutes ja konwentsioonides
ettenähtud juhtumised.
Liidu liikmed ja kokkuleppe lisas nimetatud riigid wõiwad, kas protokolli allakirjutamisel ehk rätifikseerimisel, mille juurde käesollew põhikiri on lisatud, ehk edaspidi kuulutada enese kohta sunduslikuks
ipso faeto ja ilma iseäralise konwentsioonita kohtuotsust iga teise liikme ehk riigi wastu, kesi sarnasuguse kohustuse oma peate on wõtnud kõigis wõi
mõnesugustes tüliasjade liikides, millel juriidiline
iseloom ja mille aineks on:
a) Lepingu interpreteerimine;
b) igasugune küsimus rahwuswahelise õiguse
alal;
c) iga tegelik akt, mis kui ta oleks kindlaks teh-

tud, tähendaks ühe rahwuswahelise kohustuse rikkumist;
b) rahwuswahelise kohustuse rikkumisest tekkinud kahjutasu iseloom eht ulatus.
Ülallnimetatud deklaratsioon wõib tehtud olla
tingimusega ehk wastastikkuse tingimusgea mitme
wõi teatud arwu liikmete ehk riikide poolt wõi teatud aja peale.
Kohus otsustab ise oma kompetentsust, kui seda
waja."
Eesti naistel ei ole mitte raske täita WaHingto ni kongressil wastu wõetud resolutsiooni. Eestis
on ratifitseeritud rahwuswahelise kohtu põhikiri ja
eriti punkt 36 jurisdiktsiooni sundusliku tunnustamise kohta. Kuid oleks ekslik arwata, et sellega üksi
juba kõik ära tehtud oleks, kui konstateerime, et meie
walitsuswõimud sammuwad õiget teed. See ei wabasta meid suurest kohustusest kõiki jõudusid mobUiseerida, oma terwet mõju maksma panna awaliku
arwamise peale, et meie rahu alalhoidmise teenistuses seisame. Sellepärast oleme kohustatud, jälgima rahupüüdeid kodumaal ja mujatf, et õigete kodanikkudena toetada kõike, mis rahu edendab ja takistada wäärsamme, mis rahu ähwardada wõiks. Naised, emad, on ju kutsutud rahuaate kandjad.
Al
Kurs-Olesk.

Tütar — naine oli nagu sündides juba madalamasse,
alamasse järku paigutatud. Ei suutnud ka Krõõt üldise arvamise vastu tütreid samaväärilisteks tunnistada. Ta ainult kannatas, nuttis, kurtis, et sünnitas
tütreid. Andres ootas enesele abilist, ootas oma töö
jätkajat^ — ootas peremeest, aga tütreid tuli kaasavaraga varustada ja talust välja saata. Tütre põlgamise vaade — see oli tingitud seega ka puihtmiajapidamise, talu tulude kasudest. Nt ka Krõõdale oleks tutardest abi kasvanud, seda ei osanud Andres mõtelda.

Looma eest oli t a rohkem hoolt kannud, kui oma lähema inimese eest; looma oli rohkem hoidnud ja kahetsenud kui oma naist ja oma laste ema. „Naine on ju
inimene, mitte loom."
Nüüd naise surmavoodil tundis Andres ülekohtu,
mille t a teinud Krõõdale. Nüüd soovis t a Krõõdalt ainult tütreid, kui aga Krõõt ise oleks ellu jäänud.

Viimaks, kui Krõõt sünnitas poja, vaatas ta mehele
otsa „ õndsaliku naeratusega", kuid see oli surmaeelne
n a e r a t u s . . . Elus ei osanud naeratada. Poiss, see
igatsetud, ammuoodatud poiss võttis Krõõda hinge."
Tundes surma lähedust, taipas alles Andres, kes oli
olnud talle Krõõt ja kelle ta kaotab. Nagu taipab inimene erilistel suurtel eluhetketel. Andres nägi nüüd
Andrese ja Krõõda hoopis uues valguses, ärkas nägijaks Krõõda puhul. „Miks polnud t a uskunud, et naise
nukrate silmade ja ägamise taga istub tõsine häda."
Nüüd taipas Andres, et Kröõdal oli „sihvakam kasv
j a peenem kont", mis ei suutnud vastu panna tapvale
tööle, kuna ta ometi oskas ,4ga lehmamullikal j a märal
t a raskust arvesse võtta." Oina maisel ei osanud seda.

Krõõt ainult palus Andrest — võtku omale teine
naine, aga ärgu võtku kurja naist lastele emaks.
Nõnda suri Vargamäe Krõõt, kel oli Vargamäe
jaoks liig sihvakas kasv ja peen kont, kes oli laulnud
oma rõõmsa „heleda jaalega" oma kodulaanes, kus teda
välja kistud soodesse, rabadesse end tööga tapma.
„Veart eit oli sul, kallis nuabrimees^ — lohutas
matusel Andrest Kirsoja naaber Pearn. Ta ei suutnud küllalt kiita Krõõda pehmet ja heledat „jaalt."
Kas ei ole Vargamäe Krõõt nagu kõigi eesti naiste,
eriti tÖönaiste, taluperenaiste algkuju, nende võrdkuju, kes kannab kõigi nende naiste koormad ja mured, kes kannab kõigi emade valud, ja hädad; valab
kõigi naise pisarad meeste hoolimatuse, mõistmatuse,
tuimuse, egoismi pärast; kannab kõigi naiste abielus
saadud haavad 5a kannatused?
Sophia VardU
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Naised orjad.
Muidugi, fee pealkiri kõlab kinolikult. J a ometi
elawad praegusel aastasajal, mis on kultuurist peaaegu küllastet, tuhanded naised, kelle terwe elu ei ole
muud, kui üks pime, õudne orjuse öö.
, See ei ole muinasjutt ega tinodraam, waid tõsiasi.
Ma kõnelen Paapua rahwa naistest, kelle elukoht Uus Guineas.
J a siin ei ole see snatus tabanud mitte ühe teatud
sotsiaalse klassi' naisi. Ei, tõik naised, nii palju kui
neid rahwa hulgas üldse olemas, kõik on ühesugusel
õiguse astmel. See on aga sarnane seisukord, mille
kõrwal meie wiiumse talupoja kodulooma põlwe wõib
pidada kuldseks.
Neil päewi! jõudis Sidneysse tagasi mr. Anstey,
Austraalia parlamendi liige. Ta käis ise Uus Güiueas
neid olusid uurimas.
„Üle mägede, mis on järsud kui müürid, läbi
tihedate metsapadrikute roniwad naiste killawoorid.
Mõnigi neist komistab, kukub... Nende silmad on
tuhmid ja lootuseta. Iialgi ei naerata ükski Paapua
naine. Mis üle wõiks ta küll rõõmu tunda? Ainult
wäga harwa kõnelewad nad isekeskis. Nende näod on
kurnatud, wäsinud. Kombed on kohmakad. Alati on
nad mossis ning pahased. Nürimeelsus ja rumalus
waatab wastu nende nägudelt. Iialgi ei helgi siin
ühtegi lootuse kiirt. Mida wõib ta lootagi?"

Nii kõneleb Mr. Anstey oma aruandes.
Paapua naine on tehtud õieti kunstliselt rinnalaks, nürimeelseks ja pahuraks olemuseks. Sest ta ei
ole siin inimene, waid koormakandja loom. 120—130
uaela on harilik raskus, mis laotakse naisele selga,
pähe, antakse kätte ja sülle. Mõniioro tuleb tal kümneid ja isegi sajandeid kilomeetreid sarnast raskust
kanda.
*
Paapua mehele on see enesestki mõistetaw, et
kui ta liigub ühest kohast teise, siis naine kannab toidu
ja majakraami, kuna mees isandana tühjalt kõnnib.
Naine teeb koduse töö ja samuti harib põllu (kui see
olemas). Mees aga mängib mererannas jahedate
woogudega ehk lamab kaldaliiwal. J a kui ta sinna ei
wiitsi minna, siis laiskleb ja tunneb elust mõnu oma
üti ees, palmisiuu wilns.
Ainult üks kergendus on olemas, mis osaks saab
Paapua naisele. See on siis, kui tal on imeja laps.
Siis laotakse kandamid talle ainult pea peale ja õlgadele. Käed jäetakse pakkidest wabaks —- muidugi lapse
kandmiseks.
Kui aga juhtub, et naisel teed käies sünnitamiseaeg kätte jõuab, siis jäetakse ta kõige rahulikuma südamega tee äärde, metsapadrikusse wõi kaljurahnule
päris üksinda. Selle järele ei küsi keegi, kas ta elama
jääb wõi sinna, sureb. Wäga sagedasti surebki.
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Dn juhuseid teäda, kus naisele nii raske koorem
selga laoti, et ta juba mõne sammu järel kokku laugeb ja sureb. Kuid see wäike wahejuhtumine ei ärrita
mitte ühte hiuge.
Gi ole Paapua meestel ka seda pruuki, et nad
laseksid naisi oma pidudele wõi lõbustustele. Isegi
peält ei tohi ta neid waadata. J a kui mehed tempUtes kummardawad oma jumalaid, ka siis Peab naiue
samuti eemale jääma.
Saruane elu algab iga Paapua uaisele, kui ta on
12 a. wanaks, s. o. täisealiseks saanud ja kestab kuni
wabastawa surmani.
Vt Paapua naine on nõrgestatud olewus ja lapsi
süuuitada ei jõua, seda miilab arwustik. Igalpool on
surmajuhtumist rohkem kui sündimist. Mõnes külas
kuni 100 protsenti. Ega siis maksa imestada, et kogu
rahwas on niäljasuremisel. Ainult ajaküsimus, kui
kaua kestab agoonia.
See kõik sünnib maal, mis on kõrgekultuurmse
rahwa walitsemise all. Mis seisab otse Austraalia läwel, kus ollakse lõpmata uhked oma hariduse ning edumeelsuse peäle.
Muidugi, salata ei saa, Walitsuse poolt antakse määruseid, mis peawad kaasa aitama paapualaste tõu alal-
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hoidmiseks. Aga tegelikult ei aita nad. J a seepärast
ei aita, et kõik sarnased määrused un silmas pidanud
ainult P a a p u a mehe huwisid. Naiste kaitseks ei ole
aga mitte midagi tehtud. J a iseenesest wäga kultuurilisel põhjusel: ei taheta end segada ühe rahwa kommetesse ja sisemisse elusse.
Kuid mõned teawad tõendada, walitsus sallida tegelikult naiste orjust sellepärast, et see meeldib saarel
olewatele walgetele — istanduste omanikkudele. Sest
sel teel wabaneb rohkem mehi ja poisikesi, keda saab
ära kasutada istanduste tööde peäle.
Olgu sellega kuidas on, aga üks jääb kindlaks tõeasjaks: warsti ei ole paapualasi kui rahwast enam
olemas. J a wäljasuremise Põhjus ei ole siin mitte
joomine, tõbed wõi halb kliima. Waid ainult see, et
naine, sugu edasikandja, on tehtud elawaks töömasinaks.
Wõib olla, mõtleb nii mõnigi „Naiste Hääle" lugeja, miks kirjutan pllllpualastest, kes elawad meie kodumaast nii lõpmata kaugel ja kelle nimigi, wõib olla
tundmata. Aga — kas ülekohus siis enam ei ole ülekohus, kui ta sünnib kusagil kaugel? J a kas meie
walge naine on tõesti nii kõwasüdamline, et ei suuda
kaasa tunda oma k a n n a t a w a t mustanahalisele õele?
Seda m a ei usu.
'
K.> 0.

Kodu.
Kodu — ,m«Ms s õ n a ! . . VlluNs riil I n M e Ifeefest sõna Home Pvanlt,su,se >ja p'Uh>kepai!k. Koduaga on seotud indnaese intiliiin>sem>ad ja ovnemad tnndmuifeeldc taenata.
meie uuusitiamata Koidula. MuioWi on tolle \\a maya mmM ,'sed, miidu ininiene ii^ail omas elus %uol
Home, flueot hoiud There's no pilaca li>ke Home, — Koim> magus Vodu! Ei osa ikodust, mis ju ise .oinaette oiteto elub. J a !just need «tundmulsed iseowadli
inintest >ta ,koldu Wbi iha maa j,a M a i
nfe Ifohfto lfo'b'11 Iscnmaift... HmatifeiB Sa iilm •an,
Peäle rahlwusiliste sidemete on wee!l Mibge. Nii räägime meie oma Vodu'fifaliiifdl aSfätäxfta >mneerW>ane.
EeWastÄv !smn,M ta iBMM In>M« pevÄuind>li!sed huwid, mistoimest inime- maast, isamwst, emamaash, !sünnima,ast,
keelt vääkiijate!! rahwastal: mi 'fofbai Mõis- se 'fülge Wige KnÄlamM seowad. Ongi slellega!wäiljenld,lldes sed>a iinitiimisuft, mis
jn perekond oPgaNiiseeriitud iseltskonualle 'inimese, ta perekonna», ta Vodu, ito maa
te ,ja selle riimeitus: Vu>du — Home.
Wckase, suM, iMfc, lpMlucrvi ja aksmiiüriifis. Jaa!pe>rekond aga ^wwjaV ja riiiigi wahel waiNtseb.
KoOnni selle 'wastu on mViste „kkoduiwaijn on Kill 'fõifiioes Ifl^eliteg, l|a wõima- tobu ©mia uo,um!ll>a>lse!ls elamiseks j>a
to", mis 'tähendab ,sinna«!tiänna õ>Msulik 'fft >ka Mnt mõiste on W M Ä oah- edeiWmiseks.
Nornraall!kodu„ evW inaail, tähendab niiisti, aniahctijläeitost, WWust, õudust ja
waestel, famt >aga föofou ni,metusen>i si
olle !pa<IjUid> lisegi la ,m>õned wanemad 'ja 'toppi mmad Ja se Ue peäle ehitatud pere- willetsust JO muiduaii (üa ifiodufco! inimese
kounllile e!Ia,miseks !sünd!!?al mcha; !s,a,mal külmust ja hooilimatnst oma maa, uaihsuuVemiad rahiwad weel edenenud.
©toaWtosM ei o!le isõna kodu. We- illljalchälheudabIkodu ta pereikonna ülespi- wa j« Viüssi wastu.
Kõige täielikum, ©ige Nim ,ja Wige
neVmw NtileV Wll boinra !ja domoi, aiga d>a!mise teenimise iwoimailust iümbruses;
ninnMses vciHgw tu (tonn — imalja. Nii 'f<a >Nib kodu mo Me ,alla ligem naalb-isnurem 'inimese ilolvMWg Amas on 'ta
tuttawaid, >ja sa- <kodu.^ Za seal! ,s>a>aV ta oma Ilapsepõilei ofe >wenela!sel (ta !kadnm,aad^ itail, on rus: suguitosed, sobvad,
mUi ika ifHjialfofhiaäte itcmviiduste, elu wes Wiige sügawamad ,mullljed elust.
WlinM !s!ünn>imn>a — rodiiUlll.
Kui snWime Võim Wheb, W ütleb HUpsuste ta >miõnu>de täiitmise wõima- Sealit wötali ta oma xÄUteele Vaasa <kõb-^
ta ennast naä) tzause — mcha poole — llusi, naau t,eed> post, itelegoaas ta.itefe* ge Uusamllld ^a meeldiwamad mWestuminema. SaiWasel on Wll sõna He-lim, ifion, >aja!leh!h, !kool, uanmawVogu, twi!k, sed> sest 'kodu on see iilm, Ms ilnimene
tuid ita tllirwickllV ifefra hawwn $a Massi «Vst, turg^ j,a iwiiilmasel >chnil ik,a au!to j>a OTO ellu Voiidito llöiigje Witsnmad Ha !süivaadio.
gllwamäd ikogemuised WU elab tya küZ
elamise mcha mõttes •icoinUlt
Oma!korda on !kodu j>älle Wge liinid'- 'laste lkaswamiseiks Wige terwem ümbwus
Wa P^WNtJlastÄ on Wll sõna Mcha
— maison — j<a Volle — foyer — olle- ilamalVs sidenneiks inimese ja ta miaa fa fj'0 õhkkond on.
Ainult Vodu Wbi on elu-ftandawdi
mas, M o sõrat Vodu tail e>i o>le. Gt !sed,a uiiiai wahel. Polle ta imestada, kodu on
puuidust WrwaAad,ll, otsustas PTON#I4« iigaüjhe iilma VchWoht, wall!teto,rn, Väitse- lkõvgendaMine wõimalik ühiskonnas lja
Teaduste Madeen-t!i>a möödunuid !j>aanu,a- Vanits, itööipNd, tee Ala ja lopp, wachu- riiigis. Oodu muretsemine ja selle icest
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hoolMsemine ebettfcöS
Woschickumilse to eluitfeba Wvmaswb. Himiuhcckmd
Inimeste i&töii (juurde tagust tulles,
plüüsi iiriiTnefes, te/raas fwairntiiöfrust ava- waenilajseb im&nie foortra, näÄeks, 'füdiib pean mu 'Onna önawäigemiSite Are>Ie üttfakiŠ. M,da,gi ei .õnana rollMm \ba>Uil* lloeritega fänese, «ma koduipaiigaft, iteaiiia* tema, et M u mõNte, IBobai elMllMme ja
sust seiWsfonMisete etule sa ei iyaxi M wast wosastMst wõi: meltisanuvMt « m a - 'fyarhUhte .ja kodust iluWpidumwe on
pa!tzu wastutuse 'tuimeit, tu>i wd>u. fe, M , Tui t)ädaoht mlööt>,cr, *ufe6 to oma siin mõnnea mVõnawas UmeeriVas wõrd«
^irniuenrfsuse tiu^ndmus ifaimoJ Vohas Ifofau iifiüo Dlle *0|gialfi — ikohta, kus >ta Üemtsi 'kangale edenenud.
ümbllb äuimsses huwi .oma roaa&uise JDN h-aiijuttuo Äitnira, Tu>3 'ki 'toitdat togu'- Kod>n „>wgem!ise" — Home mM>n,g
wastu, kus MUWZ lt.ll oma enese huwid wara tollib !ja oma itoaentöaifi tunneb jn — osiÄMlst Ijpct ifcahitutift ipeetiMse siin
'HiWonidMte huwidega Ifloillfu M u w a d . ennast nendest ^aremira eemalle lyoifoa Üheks siuu>ve>ma>ks, !kaun>imuiks ja oitfitotoo*
M d u on lapse-eate waneirniate ar- ,oska!b. Evi>t»i huitoiitiailn ja pävis ipiatediTr* imraffs naise woowuIsM. Gcka mehM ei
wastuse ja hooile iilinalM, noorusele — feitt iKigutaiin on rända^aite lindude lugu. nõuta, e,g»a ooduto. W l l <aga peab meunistulse ja a>slpiiva>t!sioon!i M W s , täis- Nende todai on Põh!jas, imi#c >a,ga L>õu- hei sõudu otema, >lo>du innretsoda, — to
Paswanutele — elust mõnu maitsemise nias. ^aiBrnefs tullew tTiifm !sunn>ib neid isi to öide « Home — ja selle We»ua>l sii•alliiMs— ircidagiiv tnitfest :Iinini hoioa, mna WWcmmcii M u s t soosa Lõukasse tenrife (kiitud NMll. Mees isioab Wll
miida lihawada trui wõi'du!pWg>a ja wan,a- ränd,ama, ,kus nad ,aga initoe ei isicsiito Vodune — do mest ic — ckma>, !f. o. todu
eale — wariju- ja puhikepaigaksja Vau« — omale foidur sisse1 e>i !)©o>. Wõõrsil >wastu Iljinini tuuidina JUT, muuseas, mitntmates MÄesbnstes oma elu uuesti Lõunas olles wMwwlld nad Triiifiainnn te asjata iotnulfit eemalle hoidma,, näi'läbMamW Whaks.
oma ,aega, wõib olla oma pMjijamaa HM, atailiseU õhtud t!l>u>bides moodu
Kodu ehii>tam!i<st ja ikoduft tugupidln- kodu (ävdte ilWlsedes j'it sellest taunid saatma. Koda ,/togemine" naa — lodu
Mst lpVllb „iliai>arööipll>lline" Wene har>i!t- mÄlostnsi tiäbi elades. H>n!kka>b unFll >Püi!- orIjiit'nntilnio ja ehtimine, 'kodu tõrva piIlane, oma õipeta-ja, saksa FUofofi, <jö> ke tewade tnietnt wirissatit oma isioctib daiinine, todu sisemise elu juh>aitamtne ja
reie Beckinis ,ja WiiiNis, «kodaMuljÄtz", itõftma, <r!ändailna,d nad P W u m i M e oura U'asbutus selle eest — ei ole .niiiWc mehe
ehi weel! toguni „>wWetodanlas«!t's." ^od>u togM. — Kui Koiduta kautab tee- ütesanue, see on naise, >kut Pereen^a asi.
Eks see olle tem!p iküll,, 'kuii ijumal on Ioo<= ,aDsewM oma „GüMe mVteites":
Naine on to>du stjemtse sku ute walitsenud >k<oau ttmlll >i!nime'sed>, Voomad >ja iseWure hääled hlaled,ast,i hliiiiidiloiad.,
jo, lelle !s>lm>ll 'kodu asjus iperetonnaliilkgii Va t«imed lkodust iluaupida,jia!te!ks „wäiOusu poote nemad ,tõtta>wad...
iinetele !ja teiste hut<Ms t a ta mehele
keko!dlonlaste!ks"! ^Gh!l paranidawad 'pvae- siis ei ote !see ottiselt Wll mlNe nii. !seadus on. Näiitets, ei ihuhiiba igapüe.guljed ho,mmUumiaa ta!r,aad Mostoowiias Kured ei to#a ,s!ügi!se!l uniltte toju poole, wast manni woitinato unustada,, riideid
Niisuguse p.ahla wiitdatulse !looduses är,a, 'waid (just selle üvastu, nad siõaenewad toolbile, seda Umheün weel Wr,aUida!le,
indiwi,duaa!l!se lpevellonna >kodu asemele, oma todush, Põyjamaa tundratelt, soo- humrMJse >wiisalta>, tiTelaisidet toviffunutt
näiteks, iäj\\t VaMzb, Gazeunaja llaZar- !jafe Lõ>unaman!lV VMina eest,pMu. Kut särgi 'kutses wcwim riiputnd,a, mllMMZma) woli so^WklaA soewdes.
nende tMled 'haledad oir, siis !knll wist toa 'akent ööseVs rniwainaita ijäiiito, suMl
'Kes üoomade elu tooduses ti,aemalt sellelpävast, et nad sunnitud on oma sia tituotsi põ'rand>a>le lpilldudla — o, sellil
M)ck pilln>nud on, see !teab, et i,gaff mets- lanmijast lkodUst wVärsite pVgeuema, kui- on itut)a!t ja ü!ks reegel, n M a ,pere!konnatoomalt on oma !kodu — kodukoht, kus Oi chutiisellt — taibwets.
tiikmed peieemn tä!snt !kodus iläMnra Pea-

Mcie aja kangelased.
Xihe sõnapida/mise lugu.
1314. aastal. Hiilgavas Peeterburis «ias keegi
noor daam. T-eamia nimi oli Elsa Brandström. Hooliõnata noorusest, juhtis ta majapidamist isa juures,
kes oli Rootsi saadik ja, kuna ema puudus, esitas ta
saatkonda.
Algas sõda ja Rootsi Punane Rist tegi endale
ülesandeks aidata Saksa ja Austria sõjavange, kelle
viletsus oli kirjeldamatu, Elsa Brandström ühes paari
seltsilisega võttis selle töö endale. Sellest silmapilgust kaotas Peeterburi seltskond ühe daami, selle eest
aga võitis ilm, kus kannatatakse, õe Elsa.
Mis neil aastatel tegid Elsa Brandström ja tema
abilised, nende hulgas ka Elsa Björkman, see kuulub
ajalukku, inimkonna kannatamise ajalukku, mis' jääb
kirjutamata sellepärast, et sõdade ajalugu liig palju
ruumi nõuab. Olgu öeldud nii palju, et nende naiste
südames ärkas aitamise ja heakstegemise tung, mis
lakkab vast ainult nende surmaga. Nad läksid Siberisse. Ei vaev ega nälg: ega ka hädaoht suutnud

neid kohutada. Kui õde Elsa haigeks jäi plekilisse
soojatõppe, osutus tema peamureks, kas ta varsti tagasi saab oma vangide juure. Ta pidi hoolt kandma
austerlaste ja sakslaste eest, tema hoolt aga jätkus
kõigile, ka venelastele. Valitsuste vaheldumine ei
muutnud midagi tema ülespidamises. See jäi ühesuguseks vägeva tsaari ajal, kui valged tulid, kui nad
välja tõrjuti punaste poolt, ja ta armastus oleks
jäänud ühesuguseks, kui oleks tulnud triibulised. Kord
tekkis laagris rahutus. „Punased on linna ees!" Inglise saadik Vladivostokis tuli erarongil mööda ja tahtis kaasa võtta preili Brandströmi. „Teie peate siit
ära põgenema," ütles ta Elsale. „Miks?" küsis see
imestunult. „Te langete punaste kätte." „Mis siis?
Minule ei juhtu, midagi halba, mul on ju omla punased
hoolealused." Ja osutus, et ta valgete ajal oli kaitsnud ja toitnud hulga punaseid, põlgamata nende
värvi. Nüüd kaitsesid tema „omad" punased teda
müürina.
Kurveimad tundidest elas Elsa üle sõdurite surmavoodil. »Ta ise ütleb neist: „Sõdurid surid väga
raskelt. Uneta ööd käisid seesuguse surma eel. Ööd
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mehe >WU,amiise toito to itöö j.uw»e§.
Ku'i ei, stis p M w H e wSVmst tehte töorfo
tulla,, öfa w h w tatiSvaga SaOa VllllNides.
U w M a b aga ,m»es isoowi mõne koduse

Autori maja ühisriikides Virginia asariigis, Washingtoni ligidal.
<tn!leb Anwevüka tboba® wiiäUust ja >pebiaaittlvnft 'hcMvn M e . M d toõi miivse
p0l0>l't üwehe «türmmiiseevlmHelst 'Sidi Ml•tingi >ollcr. Moes on W M 3 tobai Ha,
õieti lfo'b>u «ifitaTCüfrts — (toitoa rnurdfe*
•i/r. Seira ijlürtfe <hVa meetodi lia käe-

t«ha, fii@ laMGse telfe sckcl Kllogi, toal* Wibu järele, nagu m<uuiW»> llnutlnmne,
tjelfö Umn dpwmiflitw itrijcr. TnleÜ, n!m- kulgemine, ifiporct >ch!k t a WisiM >jnttW>i<a>wks, ifcõö ictijai! nwin lwõõvas ija lwhnõ ta mine >MOttcmMi3te Ja Vüjsimnste iile,
mehega m!õm aHa Pärast IfolfiRu fiawha, ifiröS mx •permmna kohe walmis selle wõiifite ifuniWD pe wõina ÜtüõBtxi >n,Ha >tä>hele- intiotkiife eest ihvM lkandma. Muidugi
MieliikuA üfe >\a o^nsiab^ et te loft on Pllllib >mee§ l a oma roaife Jo laste isik-

kui päevad nägid surijad vaimus oma naisi ja lapsi
ja meeleheide, et need abita maha jääwad, tegi "surmavõitluse kibedaks. Noorena ja tervena seistes niisuguse surmamineja juures tundsid ainult üht soovi,
viimast võitlust kergendada. Kuidas lõi surija nägu
rõõmsaks, kui temale töötati hoolitseda tema omaste
eest! Nii tuligi, et ma ühele kui teisele sõdurile pidin lubama tema laste saatuse eest hoolt kanda."
'Viimaks lõppes sõda ja nüüd oli vaja oma lubadusi pidada. Kust aga raha võtta selle jaoks? Rootsi
abikomitee andis küll kõik, mis tal veel oli ja Rootsi
kaasmaalastelt korjas Elsa Brandström kokku kõik,
mis need jõudsid anda. Sellest aga ei jätkunud kaugeltki. Elsa läks Ameerikasse.
Ameerika sõit, mille eest teda kogu ilm hoiatas, tõi
temale 100.000 dollarit ja selle rahaga sai ta pidada
lubadusi, mis t a sõduritele nende surres annud. Nõnda tekkis õe Elsa lastekodu Mittweida juures. Rõõmuga võttis Elsa endale uue mure. ühekorraga sai
ta kaheksakümne lapse emaks. Need lapsed leidsid
tema juures uue kodu. Siin saavad isata ja emata
jäänud lapsed peavarju, kasvatuse ja hariduse. Kuue-

teistkümne aastastena õpetatakse neile elukutse, andele
ja kalduvustele vastavalt. Nad lähevad kes ametit õppima, kes ülikooli, kes kohale, iga suve aga tulevad
nad tagasi oma päriskoju, kus varju leiavad, ka teised puhkust vajavad lapsed, nõnda et vana, kaunis
loss mõnikord ulualust annab ligi neljasajale lapsele.
Kasvatus öe Elsa „Neusorge" nimelises lastekodus
tähendab: iseseisvuse ja algatusvõime arendamine, õnneliku lapsepõlve andmine, tema segamatu töörõõmu
säilitamine. E t laps usku ei kaotaks headusse j a temast kasvaks täiuslik, õnnelik inimene.
Mõnikord läheb mööda Berliini või Viini tänavaid
kaunis, noor naine, tugev nagu põhjamaa puu j a hele
nagu Rootsi suvepäev. Temale tuleb vastu vanem,
lihtsalt riietatud mees. Tema murest söödud näol välgatab korraga rõõmuläige, ta kummardub sügavalt ja
õrnalt. J a teistele ütleb t a seletavalt: ,ySee on Elsa
Brandström. Meie, endised sõjavangid, nimetaime teda
„Siberi ingliks."
Siiski pole Elsa Brandström ingel j a tal poleks see
sugugi meelt mööda, ingliks pestud saada. Kui hiljuti linnavalitsus Neusorge lossi oma esitajad saatis
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>Mele huwi,dck tälhcksianelUM wastu Ifertfoamia Peab. Uga müs mehe töö- Müvis — Cma boss',ita (käjittajiaita)
iiufotrta, iftst mutuality — wastu'WI!ÄA .aitasse, peretionna MsMBeVuZse Puntub, ellada p edeneda? MVZ ei toõii ikälsulkus — OTI WiKde pevelomraliilmete õ^ siis on isse, nagn juba WlpM <tafjeitda= t»s ,mche ija naise wahel bmiafraatiliseilit
guste $a M;uöte põhi,mõte Vmeerüka ffeü, mehe Ülesanne, naise p a l om sel- faoitofcuid olla, maigu UmeeriVa Vodu süsVo'dns.
..
les asfas mmiU nõnandew, mite ossa teemiS?
Olmnchll wWimuse fta ümbruse wäl- otsustaw.
Kiuidas Cngit praeguse Lesti flofaug.i
ssonägemise eest hoolitsemises (fofou@ on
Nii on näme AmeeMa Mus stfe* wana lobumaial on, ei «oa ma, fitiit laumche lbohuised snba fnirceimcb Jut fotol ^MckW j« mees wMismmistriiktz. Usta 0 * SDttrni soow onv ett eesti rahwa
Mmiifts ews. Gt mchelfyariiliMitsnn- u ^ ^ _ mr{l& Cfflf ir,lIiq€|:l(J D n ^ edenemüue ijn areuemine to* niükaurern 0*Q«m 0<* « * M v n « - nKfug^ Ä t o pF w * ft*i õwck wälja? « ? ^mks - miÄugi, mite w ^ m ,
mmm hirniriwie, nohu BaStoatarn-nfi jpt ' Ö '
'
««a parem — et toal eesti perekonna
iftiOnfaie, Uupuude istatamine, «epee- ~ W* ™ o i n a g a . feM wawvmt ^ ^
^ ^ ^
,^,
narde walm'istam>ine ipte. peaochaMuss.t "^Mse isenmi usim itadusailt Gm>a prestmehe >tõõ, kuigi ta seife «juures Va oma teritöta Wl ijiaatoat, mliiks ei wõi
siis
Peefer Speek.
naise maitse Ja tah>tmis>tega itõistfelit reh-töo&u— bemioütiaiaitirine wabariik miuiaWchhington, 10. mäntsin 1927.

Riietumine.
Metumine om pälviil kaugest mine- newaüd nagn igicät ühiskondliku arengu osi, nagu: kaeta, puuse, käsiwarse jne.
Wkust. ürginimene^ itfrtoatetoaiSfii ei küsitawa küsimuse aM, kuid waewoN DSfor Peschel wäidab, et iitintfugu ,nri«
timmib egatarftAtaitttbweel Falkatel, wõVs seda probleemi juba ühenda tu ks mWUus on katnud ükskord üht Miaata,
«aedade ljoolsulli, mischastnimeN on ,nas- lugeda.
teine loxb teist. Tekkib isegi Wsimus,
Ve õewoj, ism see ühel wõi, ^eW põWuiseil
Max von Noehn!i järele Took, kas nwtte sellele peiidetnd ikeh,ao>sa!le ei
pavatamatuiks wajaduseks ning walia* Nachtügal, Dalvwin 'ja ,teised ,teadusme- talhewd eriilist tähelepann koonda^la, sest
awwaAlid wast mõni snauharu UasVlkaZ, hed on mä.vkinnid, et inimelsed endid !kat« see !f'a'tniT'iifc wiis on alguses olnud iUW»
Lõuna-Wmeerilkas ja U>ustr,aa,I'ia so>ar- sid ,mi.te Wma eg>a kuuma Mtu, waid mWt tagasthoidlit jn minima>a!lne.
tel riietub juba kogu inimkond. ,evili3te>l ^idupaewadel ehtwrise Vtstar-tz>äbitunneMna>paewa>s!es mõttes on ehk
KMd ka nende Wiimaste juiMes ei puu- bel. Friedrich Ratzel j,a Heinrich wast ühetrduses mi,lssill knjnl teikkiwa
du tülwtus absoümutM, 3u^ wiimoHe Churtz tõendawad, et riietumine on ,OOT- ühiiskondlise iforra küsimulfiep. H,arjnHMa uiwame enesekaunistust wNisese- nenud Häbitunde tagajärjel, kuid <tei!s!e!d mus oina ka,askod!ani!kkn snitte ,al!asti
metega. EespoolchairwiiiamegiMetnse teadusmehed on selle waite ümber Ulka« naha> .lõi häbitunde. IüreNkuVt riiews
mõistet sarnases laiemas, Ndisemas ttud, nagu Lioingstone, Sck)weinsti^>t'h,, ei kaswanud Häbitu7vdest, waid ümberinötteS.
Baeker ja teised.
pöõvdck, hcülntlmne riietusest, nagu iseMeie lpäewi,^ on Metumine, enese
Muusms kirjutab Max Weiss Idla- da Max \>mv Boehn wäidaV.
keha Vatmine eneisestmListebawaW, ins- Vafrikas asuwate suguharude kohta
Ku<i riietumine ei, olnud Btotöfituto klii!tinMwseks.
järgmist: Kes ri'ietuses moraali Mhimõ- mast ega, ka häbitiunoest, ipifoi ole7na m!iKui Vletame, j>a mis Va tõenäiline, tet näeb, see effib, sest alaM elawad dagi muud, mis mõjutas riiewst> ku>i
et iirginimene Ä «tarwitanud lahekatet, loodusrahwad on moWolselt kõrgemal, sarnast om,apärast nähtust. Inimeses
f. o. elas alasti, nüüd >aga!katab end ini- kui end kaelani käiwad. Gt iniiinene Pidi ollema meeldida tahtmise tung enemene ta kuuma kliima maades n. ü. end mitte häbi pärast riietuma ei ole fe kaunistamise Mil, nagu on meelpealaest jala tallani, siis >tõufeb tahtma- hakanud, tõendawad ka wanad luud, dida tahtmise ,instinkt igas elawas oleta küsimus, millistel pähjiNstel samane mille ,kaudu tutwuneme kõige kindilamalt wuses ja selle meeldida tahtmiise tungiga
muutus. Mks hakkas inimene, Sigemi- riiiewmiswiisiga algrah>waste fuures. ^ongi ehk Mge enam seletataw ,rilietu«
ni inimesed riietuma, — selle Msimulse Leiud näitawad, et inimesed on tatnnd mise alg,aste. Meeldimise 'tung, iustinkt
kallal on palju juureldud >>ja eriteadlaste keha wäga lihchate, kergete wahenditega, ^on olemas loomal, linnul, kuid neüd
poolt ü>Ies seawd iteooriiaid, lahlllmi- sellejuures silmas pidades tealtud ikeha- ehib 'loodus ise omal Wiisil; inimene ei
järele vaatama, mis asutuse suursugune Rootsi daam
seal on ellu kutsunud, kohtasid need isandad õues
pühkiva naise kaunis kahtlases tolmukuues, '
.Meie soovime rääkida prõua juhatajaga," ütlesid
,
„Mina ise olen see." Vabariiklaste südamest kadus
viimane kahtlus. 0n's aga keegi näinud või kuju•tanud inglit luuaga? Kes kunstnikest söandaks seda

teha? Järelikult on Elsa Brandström õige moodne
ingel, millist siiamaani kunstiteostes veel pole pildistatud.
. I g a l *]f ~ <*°? ^ ^ s kangelaslikkusest. Meie
ajani peeti selleks kannatamist ja noorena suremist.
Nüüd aga oleme näinud niivõrd palju inimesi kannatav a t j a noorena surevat, et see kujutus on väärtuse kaotanud. Uus kangelaslikkus on tõusmas: rõõmsa teo
kangelaslikkus.
h—i.
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leppinud sellega, mrš imbus talleannud,
Nimetatud kolm ehtimtswiick >on siis .dujselt, kui wärwiN. Siit peäle M ä s w,a>iid Mütsis labwöuftb toed? 'iise, toite en- Võige wanemad eHöimvswitiistd, <mtoa tub viidemckwrjaal ja selle kõrwal Lõik
liast' ehtida.
tnimsugu 'tarwitanud. Neist toiisideft •minu, mida tarwitamine riietumiseks.
Sfeneiniisa&te, onÜE itnliimiew kehv toiu- Vaswias walija ja arenes oijialifc piaraliteel- (Waata Max von Bochn ,Meklei,diMigsnistama hakkab, awas toõimiatosi edasi- sel!t ehetega lauuistamline, nMeks . t e - kunst und Moide").
luerremilieife, mis tänapäew kestab. Ke- 'tois •0'lii hulk kauniistusobjekte. 9teist
Riide tarlwitamisele wõtmisega kehahnVaunistllMtisegcr 'äi-totoad esime!sed> es- willnemad loomäkihwad, kailaluu, ete»
(eetilised 'püüded. See on. esimene .iraram wanldiiluu, kondid, toontTOiahnd jne., mi- katte otstarbel, iwkbis häbitunne. Riiernäfiüfie1!* tõsta oma wäärtust; fiuiiigit dfgit*
foa lihtsal wiisil ja ümbertöötatult tar-tumüfes erinewab sugupooled, mees
ses fee wäärtuse itõftmine o'E m n M ,llbl>- witati. 9togu näeme, täitis ll0>om>ll!nähk naisest, lasis täistoswanust, noor wanast,
nõii, mitte eesmärk.
mitte !keh,akatmise ülesannet tänapäe- üks wahwas teisest, linna elanik maa
elanikust jne. RiiewiMine ühes eelpool
Inimene tohtis ennast teistest «m>a- iwases mattes.
nimetatud evmewusegia ontfiEraideriiaj>as,u,Fustest eiwlbadia,, töötas juba itaaibimiiiSeda näitawad 'leiud, koopa seintel, järgns ischugune. Snurem erinewus
fegift., rnõiistiijfega. ®uiv eraldamiue teis- kus näha, et inimene tarwitaH tooma
test meeldiwust wõi fyxmw öriatoS, oli nahka ühes .pea,, Msipade ja sabaga, et on olnud j,a on ,weel tänapäew mehe ja
siht isaawutatod. Naine tohtis, WÕ'i'6 sellega sarnaneda Milliselt .mõne ^auwäärt unise riietuses. Qllgu^i,, et >ana>toomMolla, ärataba lueeldiwust, mees hirlnu., loomale. Alles hilijemalit kujunes too* ne struktour j,a esteetiline wüilltepunlt
toid mõilJentiab iimestost. Kaunistamiffe ma nahk keha Sätteks, nottida, et seda to- erinewat riietust tingib, kuid mitte nii
tung on jiis estti itingiitub oma iseäval'- hiks nimetadia esimeseks kehakatte wa- suurel määval, kui just pvaktiline ja
duste wäljatuomistungist, M a VvWsu- hendiks, >kuid !kuua,gi ei loite unustusse eeitiline moMw. MZsuigune on naise
ja mehe riietuse arenemiskäik, selle jnut>wdes eri>o,mll'dusi.
jäetud ka praktilisel otstarbel toha tot- re tnleme tagasi iärgmises lehe numbKNge wajnemad löBJitimistoiisifr on mise juures, toimištotoaf mio^menti.
ris.
teha. >a>rm,i!t,amine, wävwi,mi,ne ja toto
InilNiene
on
atoti
uusi
nm.terjiallile
otVcchame käesolewas riietumise .'Meweerimine. Keha iaii-mibegia iite külwata, on siis wanem tolm tounistomiBtoiis.. sinuld riietumiseks, nii to wanasti,, lus juhatawas VvtikliiB 'weel nimetada M
Kuid, weel tännapäew Mtitoeeiritoife\\av* •e\vti nahku karwadega kasutati,, siis tor- faks, et riietumisel ei puudu tähtsus
nllft kaunista mi swi isi i segii ,LMuurckI)« wadew j,a hiljem jub,a ibarwu ja willu !inimsi0>ü maiitsepesMndamise!, ilutonde
ja irendega seotud teiste waimliste onriawaste juures, näiteks Miõpitoste >o!rg>a- osati !ka!sutab,a viide walmistamiseks.
nisatstooms eriUiS«a?ls,ll,ma!al, et mna meLooma nahku tarwitati kehiakattena dnste arendiamÜfel ei ennV ega to lpraehisust igaühele n. ü. Neya katsutawalks peaasj,äliiikul't seil ,ajal, kui Uespi,d,amist gufel ajal. Riiewmine> olglu>gi wäline,
teha, sellega tahtes erineda sunremast saadi
sahipida.misest.
Mlluharimis- on tihedaW!sieotud iga isiku ja rahwa
hulgast ühe posiiiiwielit 'hinnatud oma- ajaljävgu tekkimisega, mil mehed Mitto* >tundeilma,g!a, isetoomuig,a, kultuuriga sedlisega.
toad jahipidamist, toimiwad, naised ko>dTl,s datoõvd, et ei saa tänapäew ette ikujutaArnrik!a,m^i,J^U'Kwn,si!le järgnes itehja ja põllul. Selle tagiajärjel jääb mees d>a kultuurvahwast, keda ei lpundulta see
luärwimine.
Selle kehiatounistuswiisi kauemaks nahladeslje,, kun,a naine loo- küsimus. 'Sellepärast 'tuleb MeituOprobltirajct Ernst Gross ietoib to selle 'wiisi ma ijn taimeriigist wõetud tooresainest leemiNe enam täheliepninu pöörda, fui
tuMweevimist toeeii. tänillpäewnlia!d,alkul- tombineerlib toduse, ning sellesse riietub. seda fiiaajani 'tehtud, sest riietumise otstuurrahwaste suu>res. Wärwinnne kan- Siit peale on naine suurt oisa etenda- tarbel kulutab inimkond palju toowat
dnV siis illlgrahwaste juurest ka iai]'a'Itoio-= nu<d eri tehnikate leidmiseks, nagu' põi- ja tehnilist jõudu, ning kannab määratu
,liste rahwaste juure, nagu iwiititoste mimine, Mdumine, nööri keeramiue jne. suuril m,aterjaal!seid kulusid. Eriti ruMIs
juurie, kus peamilftelit wõitjad eitoto 'wär- Leiti uusi ja uusi .materjaiale, arendati tundma õsipiidia riietumise .silsükoloo»gillist
tehniikat, niillistest M e h leiudes. Wii- sfääri, et sellest wäljaminna riietomiswinud, et sellega Eelistest eralduda.
Daka weeri mine on ühend uises mmr, mrifed näitatoad' kõryet kudumise j,a wiiiise koh,andadiü Ito hügieeMisitele ja
LauMstamis- j,a wärwi.misewi,iisi,W, toid peent õmbleckisetehnikat. Willase dide majanduMstele nõuetele, ilma et selle
uõudiiis juba suurremat kunsti ja oskust, kõrwale tMitz linane i<a puuwillane ja wastu pvotesteevilks toomnlik kmmWaAnni Varma.
hiljem siidiriie, omis wauianites nii lu- mistUng.
tuli, toks esimest.

Kivjcindiise iiilvu&tamisvlzs.
lastehaiguste
professor.
K.-ü. „Loodus"
Dr. A. Lüüs,
Tartu ülikooli
Twt-us, 1926. 220 Ihk. Hind 300 mk.
lused" mitmesuguseid üldmärkusi isiklikust j a ühisNagu raamatu eessõnas mainitud, seab autor enekondlikust tervishoiust, lapse-ea jaotusest j a kasvamisele ülesandeks selgitada oma töö esimeses osas lastesest; laste sündivusest j a surevusest; nakkushaiguskaitse mitmesuguste vormide ajaloolist arenemist j a
praegust seisukorda, pühendades teise osa tööst Eesti test, eraldamisest j a desinfektsioonist, kuna raamatu
{lõppu on paigutatud meil praegu maksvad tähtsamad
lastekaitsele.
seadused j a määrused lastekaitse kohta ning Eesti lasPeäle selle a g a on toodud veel lisandustena raamatu esimestel lehekülgedel pealkirja all „t)ldised vaat- tekaitse asutiste täielik nimestik.
Laste

ühiskondlik

tervishoid.
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Teatavasti moodustab lastekaitse üht tähtsaimat
hoolekande ala, mille otstarbekohaseks väljaarendamiseks eriti vajalikuks osutub lastekaitse töö ülesannete
ja selle mitmesuguste vormide üksikasjaline tundmine.
Kuna meil Eestis teadmised lastekaitse alal veel õige
palju soovida jätavad, on autor suure ja tänuväärt
töö ära teinud, rikastades meie vaest sotsiaal-tervishoidlikku kirjandust ühe kõige hädatarvilisema käsiraamatu võrra, missugune mitte ainult lastekaitse alal
töötavaile asutistele ja organisatsioonidele, vaid ka
igale ühele, kellel laste heakäekäik kallis, palju teadmisi ja suurt huvi võib pakkuda.
Lugedes prof. A. Lüüs'i raamatut, kujuneb meie
silmade ette elav pilt lastekaitse põhimõtete esialgsest
väljakujunemisest, nende arenemisest aastasadade kestel, kuni lastekaitse eeskujuliku teostamiseni meie päevil, mille tõttu tuhanded abitud lapsukesed enneaegsest
surmast päästetakse ja kasulikkudeks kodanikkudeks
kasvatatakse. Raamat on ' kirjutatud väga populaarselt ja ladusas keeles, mida autorile ka üheks suureks
teeneks tuleb lugeda, eriti praegusel ajal, kus paljud
raamatud oma ülimoderni kirjaviisi ja raske lauseehituse tõttu laiale publikule raskesti loetavaks osutuvad.
Mida prof. A. Lüüs'i raamat aga soovida jätab, —
see on pildid. Piltide suhtes on autor väga kokkuhoidlikult talitanud, kaunistades oma teost ainult 2
ülesvõttega (Nõmme rinnalaste kodu ja Tartu lastekliinik). Lugejaid aga oleks huvitanud näha nende
kõrval veel ülesvõtteid eeskujulikkudest lastekaitse-
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asutistest ja nende sisseseadeist nii välismail kui ka
meil Eestis, mida autor, kahjuks, mitte heaks ei ole
arvanud neile võimaldada.
Siis tuleb konstateerida veel, et raamatu pealkiri
„Laste ühiskondlik tervishoid" on veidi laiemalt võetud, kui raamatu sisu seda ehk oleks õigustanud.
Laste ühiskondlik tervishoid selle sõna t e a d u s l i k u s mõttes uurib mitte ainult abinõusid laste loomuliku arenemise soodustamiseks igas olukorras, vaid
seal juures ka neid põhjusi ja tegureid, millistest oleneb laste, kui ühiskonna liigete, normaalne ja mittenormaalne arenemine.
Seega oleks kuulunud vaatlusele kõne all olevas
raamatus veel mitmesugused nähtused ühenduses laste
tervislise seisundiga, nagu: korteriolud, vanemate elukutse ja sotsiaalne kihitus, majanduslik jõukus jne.,
mida autor sugugi ei ole puudutanud.
Kuid see väike vastolu osutub tähtsusetuks, kui
jälle tagasi pöörata raamatu eessõna juurde ja meelde
tuletada neid ülesandeid, mäs autor enesele ise on üles
seadnud, seal juures mõttes muutes raamatu pealkirja:
„Laste ühiskondlik u s t tervishoi u s t."
Üldse aga on prof. A. Lüüs'i raamat üks silmapaistvamaist teostest meie populaar-teaduslikus kirjandustoodangus ja väärib tõsist tähelepanu kõikide lastesõprade poolt. Eriti naiste ja naisorganisatsioonide
lugemislaual ei tohiks see raamat kusagil puududa.
Dr. Enima Lasberg.

KROONIKU
GENFI MAJANDUSKONVERENTS.
4. mail avati Genfis üleilmline majanduskonverents,
mis algatatud ja kokku kutsutud Rahvasteliidu nõukogu poolt ja mitte ettevalmistustööd üle aasta on
kestnud.
Konverentsi eesmärgiks on esimeses joones leida
uusi teid majanduslikus elus, teid, mis rahvamajanduslikul alal aitas kindlustada rahvaste rahu ja jõukust.
0.n ju üldiselt teada, et kõige kaaluvamaks sõdade põhjuseks tuleb pidada rahvamajanduslikke vahekordi, ja
seepärast on tulevase rahu seisukohalt hädatarviline ja
tervitatav Rahvasteliidu algatus — võtta rahvusvahelisele sõelumisele maailma majandusliku olukorra ja
rahvaste kalduvused sel alal.
Konverentsi alguspäevad on pühendatud üldküsimustele majandusalalt. Nad tahavad üldläbirääkimiste tulemusena anda täielise ja igakülgse ülevaate
maailma praegusest majanduslikust olukorrast ja arutusele võtta ka need kalduvused üksikute riikide rahvamajanduses, mis võiksid ähvardada maailma rahu.
Siis jaguneb konverents komisjonideks, kes arutavad üksikuid majandusalasid, kuna lõpuks jälle üldine
koosolek oma lõpuotsused teeb.

Konverentsi võimupiirides pole lepingute sõlmimine või üksikutele riikidele kohustavate otsuste ettekirjutamine. Kogu konverents kannab üldise nõupidamise laadi, ja teda ette valmistav komitee loodab ja
usub, et see ei saa olema ainukene, vaid et niisugused
konverentsid saavad järjekindlalt korduma ning need
saavad aitama ühtlustada rahvaste majanduslikku elu.
Kuna Rahvasteliidu nõukogu kavatses konverentsi
tõsise töökoosolekuna, mis koosneks tõesti rahvaste parematest asjatundjatest majandusalal, piiras ta konverentsi liikmete arvu ja avaldas tungivat soovi, et
üksikute riikide valitsused saadaks konverentsile mitte
oma maa poliitiliste parteide liiderid, vaid tõsiseid rahvamajanduse asjatundjaid.
Konverentsi liigete arvu suhtes paluti igat riiki
saata mitte rohkem kui viis liiget, kellega koos on võimalik saata ka eksperte.
Pea kõik maailma riigid, ka palju neid, kes ei ole
Rahvasteliidu liikmed, võtavad osa Genfi majanduskonverentsist. Enesestmõistetavalt on seal esitatud ka
Eesti. Loodame, et meie võrdlemisi väga rohkearvuline esitus sealt kaasa toob uusi algatusi meie majanduselu arendamiseks. Jääb aga siiski natuke küsi-
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tavaks, kas väiksel ja vaesel Eestil tõesti hädatarviline oli sellele kulukale reisile saata konverentsi liikmete ülemmäära, samuti kui jääb küsitavaks, kas meie
esituse kokkusead siiski ei põhjene, Rahvasteliidu soovi
vastaselt, rohkeim erakondlikul kaalutlemisel, kui tõsise
asjatundmise hindamisel?
Rahvasteliidu informatsiooni osakonna teadete põhjal, kes meile lahkelt kätte muretses eelpool toodud
andmed ma j an du sk on ver ents i kohta, võid konverentsi
lõppu oodata 21. ja 28. mai vahel.
RAHVUSVAHELISE NAISLIIDU ÜLDJUHATUSE
KOOSOLEK.
Ettevalmistustööd Rahvusvahelise Naisliidu üldjuhatuse koosolekule, mis peetakse juuni algul Genfis
ja kuhu kuulub ka E. N. Liidu juhataja, arenevad
väga rahuloldavalt.
Terve rida asjatundjaid Rahvasteliidust ja Rahvusvahelisest tööbüroost on lubanud koosolekuil esineda kõnede ja seletustega. Nii saavad olema kõned rahvusvahelise vahekohtu, tervishoiu- ja ma janduskonverentsi
üle. Proua Rachel Crowdy kõneleb Rahvasteliidu püüetest ja prof. Alfred Zimmern rahvusvahelisest koostööst. Albert Thomas, rahvusvahelise tööbüroo direktor, kõneleb selle tegevusest.
Kui Rahvasteliidu nõukogu istungid, mis ka just
juuni algul, vähegi lubavad, kavatseb Rahvasteliidu
sekretariaat korraldada vastuvõtmise koosolekust osavõtjaile.
;
ÜHTLANE NIMETUS NAISTELE.
Daanis on juba mõne aja eest makvuse omandanud
määrus, mille järele ametlikes dokumentes kõik naised käivad ühtlase nimetuse „Fru" (prõua) alla.
Nüüd kuuleme, et Saksamaa naisõpetajate liit on
esitanud valitsusele samasuguse määruse eelnõu, mille
järele kõik naised kannaksid seaduse ees „Frau" nime.
Soomes on olemas tugev liikumine samas .suunas.
Ka Eestis on E. N. Liit seda küsimust kaalunud
ja otsusele jõudnud, et praegu tõesti enam ajakohane
pole naist nimetada tema perekonnaseisu järele. Pole
ju kombeks teha .ses suhtes vahet meeste hulgas. Meil
tuleks aga asuda uue nimetuse leidmisele, kuna niihästi prõua kui preili nimetused koguni mitte eestipärased pole. See oleks ülesanne meie naiskeeleteadlastele ja -kirjanikkudele.
PRANTSUSE NAISE ÜHEÖIGUSLUS.
Prantsusmaal ei ole tänini naiste üheõigusliseks
tunnistamine meestega poliitilises elus veel läbi läinud. Neil pole valimisõigust. Kuid selle aasta 7.
märtsil jõusse astunud uue sõjavHeseaduse § 1 tunnistab, et sõja ajal iga prantsuse kodanik, soo ja vanaduse peale vaatamata, kohustatud on Prantsusmaa
kaitsest osa võtma, kas võitlejana frondil, ehk jälle
frondi seljataga majanduslise ja kölblise tööga.
Prantsuse naiste ajakiri „L a F r a n c a i s e" kirjutab
sel puhul, et nimetatud seaduses tunnustust leiavad
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naiste isamaaline tunne ja nende väärtus, kuid, lisab
ta juurde, ühesugustele kohustustele peaks vastama ka
ühesugused õigused: kui naised juba kohustatud on,
samuti kui mehed, osa võtma maa kaitsest, ja kui nad
samuti kui mehed maksusid maksma peavad, siis peavad neile osaks saama ka ühesugused õigused meestega.
Prantsusmaal on peetud erilise visadusega võitlust
naiste poliitiliste õiguste eest. Nüüd näib ka sealgi
liginevat päev, mis naistele need õigused annab.
RAHVASTELIIDU TÖÖST.
Rahvasteliidu nõukogu 44. istung peeti 7.—12. martsini. Teiste küsimuste kõrval arutas nõukogu seekord
•kolme küsimust, mis eriti väärivad naiste tähelepanu.
Need olid rahvatervishoiu, oopiumiga kauplemise ja
naistega kauplemise küsimused.
Tervishoiukomisjoni aruanne oli väga põhjalik ja
laialdane. Tema arutamise juures avaldas inglise
välisminister jälle kord (ta on seda ka varem teinud)
kahjatsust, et naised selles komisjonis väga vähesel
määral esitatud on. Ta kahjatses, et naiste huvisid
rahva tervishoiu küsimustes ja nende kaastöö võimalusi sel alal senini mitte vääriliselt hinnatud pole.
Kõigist aruannetest oli siiski kõige kurvem ja ühtlasi ärritavam aruanne naistega kauplemise üle. Uurimused, mis selle aruande aluseks, algatati erikomisjoni
poolt ja nende kulud kandis Ameerika sotsiaalse tervishoiu büroo. Komisjonis olid esitatud seitse rahvust. Rahvasteliit on seni avaldanud ainult ühe osa
komisjoni töö tulemustest, kuna kaugelt suurem j a
tähtsam osa saadud andmetest salajas hoitakse. On
vaevalt olemas mõnd küsimust, mis nii tungivalt nõuaks
rahvusvahelist lahendust, kui seda on naistega kauplemine. Võib loota, et Rahvasteliit lõpu teeb saladuslikkusele ja avalikkuse vaikimisele selle küsimuse suhtes, mille varjul senini õitseb see häbistav ja meie
ajajärgul peaaegu mitte usutav kauplus, mis isegi
meie ligidasel Poolamaal õige elav on ja varjatud kujul ka meil muidugi ei puudu.
NAISPOLITSEINIKUD.
Berliini kriminaalpolitsei - juures asutati hiljuti
naisosakond, mille esimesed kuus ametnikku nüüd oma
kutseeksami ära teinud on. Kõigilt neilt naistelt
nõuti kogemusi sotsiaalse töö ja hoolekande alalt. Ka
Hamburgis kinnitati hiljuti ametisse esimesed politsei
naisassistendid.
Schveitsis on mitmes linnas juba naispolitseinikud
ametisse kinnitatud.
NAISTE RAHUPÜÜDED.
Naiste Rahuliiga poola ja saksa osakonnad pidasid
lihavõtte ajal ühist konverentsi, kus arutati piiri,
vähemusrahvaste ja teisi küsimusi, mis riivavad mõlema nimetatud rahva huvisid. Konverentsi sihiks oli
luua alalist piirikomisjoni, kelle ülesandeks oleks just
piiriäärsetes maades arendada vastastikku arusaamist
ja sõprust.
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O. 31. Liidu märgukiri Tallinna linnawalitsusele.
M s on selle >põh>s,use!ks, !se!lg'li>b meftfa, p,oa>tu'b>es wchhe
i'õw. all Mlvlllte nõuoirbepnnMbe juTjiiTtinijinttic^nr^ftibc suures.
iföbia.
Tackn itoinnnbcpunlifi itogieitouft jnIHW erReab>ba!N,e >laste3tecttotoa3tii ott iVlMe serwUHM uks ffflt)ii))"<rat'iiist iihiOkomd- arst, kes SoM onra köösõn nõulandepunk!HWe on Mhmdanuo
'Wi-ü chevwVhoiu täabe% M i l c k peawad fiiutoiimat lälhMpanu ning MnMnaust muud kõrwoilalinetiit ei pea^. Tallinna
pöörama niii früf, ifaii l a iatttnitoailii|aiijeb. Wõttes eriiöi ifeiKt* nVuandePuniMde jnh>a!tas>a!tekis on arstid, M , esi!te>ks, ,mi!tte
itoflUiitfuife töö lhilnbamWs AmeeMa soGaal-lerwislhoiiu teab- llastehaMste ell'iüea!bklase!d polle; '•teifetfs nLuandepunM
ifete poolilt wälM^ööt>a!tuid fjiinbiaimiisiuwmife, näeMe, st ilaste juhatawa aouettt oma .miitiiwfwauste >mnu>b,e ame!ti'te snuires
!te«tvishu'iö siin ätfecjH V g e ltähHanM H a etobal). AmOe- >k5rN>alo!mMun peawad. Sellest iffltö "kx üiiTeõ, et Tnirhi nõuiiilci tatolsfoin iteoibfete hinbiamiswuvmeli särele 'titwbats- andepun^ti liegewus su^ureueb> Tallinna p^unktilbe 'tegewus
te& VoZu linnawaliitisulse töö lerwishoiu «ifet 1000 üksust, •a\ga wäheneb.
kusjjuulres laste HovwilBhuM un hilnmavub Hõiige ©rgeumoillt,
Kuu,n >laste!tevU'!isho,ib, ull,g>u ee!l,po,o>lm>lrini>tu>bl, ühisrrtimett 200 iijfufle .peale,, Alina säramisele loivale inseitotob
lbonbilU-us >teVwiHo^ins kõige !täh!t!s,amat osa ekenoab, e>m>llibe
itolfifuiäfjoiiguiSitie waZlw toöWemltitie jo edasi <iŠbh\t terwis,sa VaAe nõu>anbepi^n!U>i!b !sell!es >aga erilti ltäWsi^tenlll «teguritoitfe fltiöitmitaaö VumW >aiinW 175 IMfufefe ning Mk itaiifeb
tRlrwishwkl lOtEcub mva Wltsiise sa tottüüffifufe M u t o h M •ima osuknwab, — IPoe'6 E. Na^sorganüsaltsiuonilbe fiiiiibn suhatus, kellele eina,de sa laslete>rwi,s«hoin °l'ü>si,mn,sed> wäga >l>äheöweJ volMin wycchlmMR on p!aigu!ta,tulb>.
Ällil sei!s,aüoab> oma oifeMjesels VolhuseVs Nallmna l!innaKm n>üü>b wcmilmbo, miÄsiUGlisss M«Vo>rvas on liaste te*
üoailitsulse itföl)elfeipa'U'U eÄpook 1'iiijcifbaitwb 'assiaoiriifeelfc ,sulhwMH«i>b meite pealimnas Tallinnas, siis töufeB Jattäteitieeäib©,
lüda, pakubes >l!inna>wal!i>tsn!st '{ptiä Ihmfoa, tt nvek pOMnna
et ta •meil GwugsliUi nõuetawal Ifõi-gNjeil ei felfa, wenib nmoinabe ja laste nõnanbepnnMd oma olsta^rbeke sa eina^be
bierlpöörbult ©mia korvalibnse >Mõ'ttes weel palljn ijaoinjiiba
nin,g k,aste chern,!U)0!in nõuetele edaspidi itäiesti w>astama
jrätolö.
saaks.
Laste iterwishoim sest iI}0üiföiti[ieimlii[e .otstarbel on, 'Oföaites
Selleks esiito'1) E. N. Vi'i>du 'juhatus sarg,müse!d ipiõ^iimCvtifeib.,
1892, itg.ail pool lin^mides sissi paitud Onrade sa toate nõunWsMUsteaa
kema ifõsiselit arwestada Pallub:
•iiixoeipiiiniMib, tuZ laiitalflie nou ja orsWkiSöi r>aifebiatile naistele,
1) Rmade s,a >I,aste. ,nõ>u>anbe!siunklli Alhachllsaks iponfi
'teo§tota$[e tllÄwWMuide WwtnZte (ja näpmvBbtöie^a ilapfe
olema ,a>rst-eri!leadlane lalstehaiguste läilal sa assalnnbsa
'toitmise ja tema eest ifyaiÄfemiifies.
Oa m M Tallinnas on oHeimias ikaaks fOTtMtlst nlõnanbe- 'laste >ülhisk!on,blwus !t>erwisho>ius.
pirnlttv iimssugnstejt esimene (©ai >fn. 40) isat alsutaitub
2) Eana!d>e sa laste nõuairdepnnldti sulha^tas>a-arst peab
Sobi) MuÄsl Pageti: poolll 1921 <a., teine (Smitoafaia ifit. G) eird M « M oma kööle MhmÜama >sa ei ltW MmMu<gu!sei>d
Mnwovita Pnnalse R i M pooilit 1922 «.
ninih kõrwailameteid is>ealj,i,lnres pi^lad>a.
Wa>a,dll!ws nmde ttõmiiiJbeipuinIflfctbe 'CTOuaatidetb Duümaste
3) Li>nn>awali't!sCis peab >wääri!l'iselit hardama nõuandeM M M leeft sa wõrvÄdes m\b teise f'uu)i?iimia Anna Sinar.hu
p u i M arsti ltööd j>a lenücile felle eest !wasta!wal>t ka,su
VUWNlbePmMli aruruwieitegia Velilanw stingmiist:
!Mll,lsm>a mrMe lalla 15.000 >mt. kuus (Tartus molffebakse
Tallilmia niõnaindepmMbes i\vgi!street*itt 1924 a. 586, suba 14.000 mk. ,kuns).
1925 a. 421 nurt hoolealust lo st; Taritus — 1924 o. 512,
Kuna 3. WeuiMWu nialskVlMeZsi P « M imwemliris
1925 a-. 420. Rll>steso!l,czserb ernasib regtftr.uciLniti Talliunas
1924 -er. 54, 1925 o. 38; %oit'tni§ wostnwolN 72 | a 52. M R - 1 f>25 a. >wõM waJiu re!so!lul!sioon, nrille Isiftrete „nõnda, elt
singu foNsuiUtetsioonii M Tallinnas 1924 a. 9460 rficc 1925 o. iga>le lerwishoüll nrsl>i >kol)la>le, >kus !tegem!i>st a'iu>ul>t naiste
6326; T,awtn,s 1924 a. 4140 ,j,a 1925 ,a. 4476. Õdede totaiSfc sa lastega, saaks inanraituid wastawa eriHaMuseaa naisUripfübe arw okt Tnllinn>as 1924 >a. 3573, 1925 o. 3374; arst, sa saialks >wnl"astatu,d ljärk-särgult Võik meesarst'i>b,, kes
Tllivtus: 1924 o. 3132 so 1,925 <ct 3200. Peo,le ifelk oli poae,gn ^tegelwnses omade sa fosteMtfie asutidsites, seemööba,
weel Tartus nõUla>n>d«siuiM orsti foibuipebb wMcke 1924 a. knidos ,lei>du»na!d Ifloljafed sõick nalisarstibe seas, kes nei>b
197 !ja 1925 o. 186, m M M - u M TMwdll !pMi,Mdes M f t mna e!tteiwaliinistu>se >poolest ln!seuld'adla i!#iiw«id'", — iluleb
l!»!lew,ikus nõuifinibelpiiinlffiiiidcj arstide nnäNranrisel Ü!h>e!sn><
pole oilnnb.
Güüuenebes itoolUld o>owu!beche, näeme et Tartu M u - g u s e e k k e w a l i m i i s k u s e sa kea>dm^üske s^nnres
onbepmM ltVaew^is 'Mchab !sieaae,gu TaNinna Vahe nõu- n a r s a r s t i d e l e e e s õ i g u s a n d a . NMsarstid ltöö>aickepunVti >te!g>e!wn!se dchapmnanlij !w,aato>m,all>a !selle pealle, 'tawad !praogu nõuanoelpunlktide s,ul)lal'a!jalte>m Wilijandis,
st Tartu Vinna elanWwde imto rohikem fvA VaVZ torba Tal- Narwas sa Pet!jeDima,al, ning igal pool lsnure eduga.
limicl 'linna ÄanWnbe Wwnist wiähein on ^1. 7. 1925 — Nõivba nNtVks on Wilsandi nõu>au!bepnn!Vbis,, missugune
57.134 :125.059). ®b,asi näeme, et Tartu ' nõnoirbelsiUliMi lneesarsti s^uhaltusellt nÄisars!ti HÄe lille käiks, ükaZwanud
fcaetous järjest ,klls!wao p snnreneh, \fima N M n m a punk- konsnlkaltsioon'!! >a<rw 5 Peailit >päew>as 10—15 ptale.
tide tegewuses >iago'sii>nineknt lwõ>ib VonAtll,teevib^a, m w a naiLoo>tes, et Tallinna linnawaliltlsus E. N. Lili>du märgutalvad mõlema Unna nõu,anb>epnn!k!tibe üon!sM,a,tsio>on'i'be Kchaga Osiselt arwestamu sa,ab sa charwWkke nuercdusi >miltle
>j,a WbuM wisiNde avwuh.
kange lukewikt Poake edasi ei WWa.
Allkirjad.
®õ>M'eitoaigict on E. NalisougHni^ajGoon^rde fliibu fufmhi*
sel au DlllliTMll llinwaiwailit^iife tiiihcksiaml M M g u e w M juh-
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aluperenaine enne ja nüüd.

Üheski tüöharus ei ole naine mehele suurem ja
tähtsam abiline, tui põllumajanduses. Wähemates taludes teewad nad enam-wähem kõik talus ettetulewad
tööd ühiselt, kuna suurtes taludes ka loomulik tööjaotus wälja on arenenud. Suurtes taludes ou peremehe töö põllul, metsas ja kõiksugu muud asjaajamised wäljaspool kodu; perenaise hooleks on loomad,
nende saaduste ümbertöötamine, otstarbekohane jaotamine ja ka müügi tarwis ettewalmistamine. Lühidalt, terwe kodune töö, olgu see majas, laudas, wõi
ka juurwilja aias. Wanasti oli perenaise töö ehk palju
ühekülgsem, aga sellegi pärast mitte kergem. Wanasti
tuli mitteteadmise tõttu palju tühja tööd teha. Wauaaegne perenaine lippas päewas nii mitu korda lauda juure loomadele tüll hommiku-, lõuna- ja õhtusööki andma. Kärmemad perenaised jootsid lehmi ka
korda kaks päewas, joogile tublisti jahu ja soola juurde
lisades. Wõtame nüüd 2—3 lüpsi kordi; ja nii ei
olnud ei loomal ega perenaisel aega puhkamiseks.

walge. Weel praegu on silmis need Pikad walged kangad koplis rohelise muru peäl, mille peal mõned lapse
paljajala jäljed sagedasti neid trahwi kandma panid.
Ka mäletan ma ema lumiwalgeid särgikäiseid ja läikiwaid tanu Holmi, kui nad isaga pühapäewil põllul
wilja waatamas käisid; neist käikudest tohtisid lapsed,
kellel weel ülesannet talus täita ei olnud, osa wõtta.
Keeduwilja aias ei olnud peäle kapsa ja kaalika muud
juurwilja. Ka moosi keetmist ei tuntud. Mesilasi oli
harwa mõnel talul ja need pakk-puudes. Tütarlaste
koolitamine oli suurte raskustega ühenduses. Esiteks
ei olnud koolid kättesaadawal ja teiseks oli poja koolis käimine soldati hirmu pärast eesõigustatud.
Perenaine sai wõi ja munade raha omale. Seda
oli tol ajal küll wähe, sest wõi nael maksis 20 kop. ja
muna paar 3 kopikat.
Seda aega mäletawad nüüd weel mõned wanad
perenaised wõi talu emad. Meil on aga praegu palju
perenaist, kes ammugi juba oma ameti aega 25—30
Sel ajal saadi talus raha linast ja wiljast. Piima aastat tagasi waletawad. Need ajad olid ka siis juba
oli talwel õige wähe, sellepärast ka toit talus ühekülg- teisemad. Nõuti perenaiselt rohkem arenemist ja nad
ne ja kehw. Separaatoreid sel ajal ei tnntud. Olid elasid ka palju paremates tingimistes.
aga mõnes talus omatehtud wäikesed wänt wõimasinad
See oli aeg enne 1905 aasta rewolutsioni. Siis
olemas. Piim hapendati puu pütis ja koor koguti puu oli õhus midagi iseäralist liikumas. Loeti taludes jukirnu. Oli talus 4—5 lehma, siis tuli nädalas 2 kor- ba ajalehti, kõneldi ja loodeti paremat tulewikku, kõda wõid teha. Ka see oli neil päewil, kui ilmad liig neldi oma keelest ja oma keelega koolidest. Kus kihelpalawad ei olnud ja lehmad kiili ei jooksnud. Kellel konnas oli tütarlaste kool, seal oli see õppehimulisi tunaga wähem lehmi oli, need tegid wõid igal laupae- gil täis. Paljud Wiljandimaa talutütred õppisid Lilli
wal wõi pühapäewa hommikul wara, nõnda et pühap. Suburgi koolis ja mujal liuna koolides.- Tulid tütred
hommikusöögiks tingimata oli wärske wõi ja petipiim kewadel koolist koju, siis oli emal ka enamasti saks
laual. Wõi tehti lusikaga kausi sees. Wõifoola eraldi majas talitada. Sel ajal walitses arwamine, et kooei tuntud. Kus oli ärksam perenaine, see pani jämeda litud tütar enam ei wõi musta ja rasket talutööd
soola kotti ja tampis kirwesilmaga aida wõi kambri teha. Pühapäewil wõis noori neidusid kiriku poole
ukse ees laial kiwi! peeneks, peses ka puhtaks enne wõi minemas näha — kübar peas, kindad käes ja päewawari
sisse panemist, harilik perenaine wiskas niisama jäme- peäl. Emad ise hellitasid oma koolitatud tütart, kuna
da soola peoga wõi sekka. Talwel oli naiste töö peäle tütred kõige peäle waatamata siiski nagu loomusunnil
inimeste ja loomade söötmise, ketramine. Kedrati linnast palju korra ja puhtuse tunnet kaasa tõid. Talinu, takku ja willu. Tõusti juba hommikul kella 3—4 lud, kus koolitud tütar oli, omasid sootu teise wäljaajal üles ketrama. Kanti omakoetud pesu ja riideid. nägemise. Meie talu tagakambrid olid wäga mugaOstetud riiet oli harwa mõnel perenaisel pulmas wõi, wad. Toodi põllult lilli lauale. Mõnes kohas olid
pidudel näha. Omakoetud linane riie oli peenike ja koetud riided põrandal, ehk walge peenike liiw ripu-
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tatud. Woodit heegeldatud tekk ja laual niisama heegeldatud wõi wäljaõmmeldud linad. Muidugi oli see
kõik selleaegse maitse ja aja nõuetel tehtud. Wäljas
akna all paistsid georgiini ja stokroosi põõsad möödaminejale silma. Kes sel ajal mõne aasta kuskil waljaspool wiibis, leidis koju tagasi tulles palju muudatusi ees. - _
Peäle 1905 a. rewolutsiooni sai meil rahwas nagu
köidikutest lahti. Emakeelega koolid tekkisid igasse
maanurka. Awati kõiksugu laenu-hoiu ja majandusühisusi. Isegi põllutöö ja piimatalituse kursust eesti
keelega. Rahwas edenes silmnahtawalt.
„Naiste Hääl" nr. 3 kirjutab, et Eesti perenaine,
un liikuma hakkanud 27. Weebruaril 1927, mil esimene perenaiste päew Tartus ära peeti. Eesti perenaine on alati niisama liikuw olnud, kui Eesti peremeeski. Peeti esimesed põllutöö ja piimaasjanduse
kursused Tartus ja Wiljandis. Instruktor Ado Johansou, kes neid kursusi korraldas, wõib jutustada, et pooled osawõtjad olid naised, loomulikult perenaised.
1906—7. aastal oli meie esimeste ühispiimatalituste
asutamine Põltsamaa ja Pilistwere ümbruses. Seal
tuli palju koosolekuid ära pidada, et seda mõtet rahwale selgeks teha ja piimatalituste tähtsust seletada.
Nüüdne noorpõlw oleks pidanud nägema seda rahwamurdu, mis neile koosolekutele kokku tuli. Oma äranägemise järele wõin ütelda, et sellest rahwamurrust
pooleb naised olid, küll perenaised ja peretütred. Tahendab, meie perenaine liigub alati ühes meie peremehega ja sammub ühes paremate päewade poole.
Praeguse aja perenaine elab juba, nagu täitsa teises maailmas. Tal on küll raske ja wastutusrikas
ülesanne täita, aga keegi ei saa salata, et temal ka
see kõige huwitawam ja laialdasem ülesanne naiste
tööpõllul on. Praegu on peastssetulek talul loomadest
— sellega siis ka pea tähelepanu nii peremehel, kui ka
perenaisel karja peäle juhitud. Kontrollassistendid
käiwad talust talusse ja korraldawad karja. Ei käida
nüüd enam 5—6 kurda päewas laudas, waid karja
söödetakse ainult 2 korda päewas ja antakse loomadele
mitu sööki järgimööda ette. Seda kõik oskab meie
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taluperenaine toimetada. Ta isegi kammib loomi, mis
ennewanasti tundmata asi oli. Ta kurnab piima mitme sõela läbi ja hoiab piima puhta, jahutab selle hoolega, et ta järgmisel hommikul mitte hapu ei oleks
meiereisse wiimiscks. Perenaised arutawad oma wahel
kui palju protsenti selle wõi teise talu piimas on jne.
Perenaine toidab ka pekoni sigu, ja kõigega oskab ta
juba enam-wähem walmis saada.
Meie wõime täie rahuldustundega tunnistada, et
meie perenaine ei ole mehest maha jäänud, waid ta
on niisaiua aja ja teadmistega edasi sammunud. Suur
osa meie ekspordist on ineie pernaiste töö ja waew.
Talu juurwilja aedades leiame ka juba kapsa ja kaalika kõrwal kurke, peete, porgandid jne. Talu sähwas
ei puudu ka nüüd enam moosipnrgid ja kapis kuiwatatud õunte kott. Meil on praegu juba mõni hea sada
kutseharidusega perenaist üle maa, loodan, et mitte
wähem, kui kutseharidusega peremehigi. Koolitatud
talutütred ei häbene praegu enam musta talutööd teha.
Kindad ja päewawari on praeguse aja talutütardele
tundmata asi. Meil on tarwis praegustele tegelikkudele talu perenaistele rohkem lühemaajalist kursusi toime panna ja neid neile koha ja aja järele kättesaadawaks teha. Tuleb ka tingimata perenaiste päewi korraldada, mis iseenesest wäga ilus algatus on. Et
nad soowitawad on, näitab see huwi ja suurel hulgal
perenaiste kokkutulek olnud päewadel Tallinnas, Tartus ja mujal. Tulewal suwel peab ka tingimata perenaistele õppereise teistesse maakondadesse, eeskujulikkudesse taludesse ja kutsekooli majapidamisesse korraldama. See laiendab nende silmaringi ja tõstab
meelealu. Jaudaga rohkem instruktorist ametisse.
Iseäranis ka aiatöö alal. Peab õpetama aias kõiksuguste masinate ja muu aiatööriistadega töötama,
mis tööd kergendab ja perenaise ja peretütre waewa ka
sel alal wähendab.
Tulewiku perenaiste ettewalmistamiseks asutatagu
iga üle kihelkonna 1 perenaiste kool, nõnda, et meil
tulewikus igal pool kutseharidusega perenaine uueaja
kohaselt oma eeskujulikus talus töötaks.
Mari

Raamot.

Kanade hauduma panek.
Palju kuuled perenaiste kurtmist, et „panin kanale
küll 12 muna alla, aga poegi ei saanud rohkem kui 5.,
Ei tea mis see wiga wõis olla." Nüüd jõuab katte aeg,
kus kanu hakatakse hauduma panema. Wast oleks siis
soowitaw, et perenaised saaksid lühidalt tutwunedst
haudumapanetu tähtsamate põhimõtetega.
Missuguseid mune tuleb wõtta?
Munad wõetagu headelt teist aastat munejatelt
kanadelt, märkides nendele pliiatsiga saamise kuupäew.
Munad tulewad hoida 10—12° soojas ruumis ja neid
tuleb igapäew keerata. Munade hulgast tuleb walida
sileda ja tugewa koorega piltlikümmargusi (owaalseid)
mune, mis puhtalt on pesast wõetud. Vtustaks tehtud

krobelise ja õrna koorega, wäga ümmargused ehk pikad ja kitsad munad ei kõlba haudumismunadeks. Suu*
rus olgu keskmine. Munad ei tohi olla üle 8—10 päewa wanad. Kaugemalt wankriga toodud ehk raudteega saadetud mune, üldse urane, mis kuidagi raputada ehk põrutada saanud, jäetakse enne pesasse panemist üheks päewaks wilus kohas seisma, muidu ei ole
head poegade waljatulekut loota.
Haudumispesa koiraldamiseft.
Kanad pandagu hauduma alati põrandale, kunagi
mitte seina külge kinnitatud kastidesse, üldse ei ole
soowitaw pesa teha kurwi wõi kasti ka siis, kui neid
asetatakse põrandale, nimelt \& põhjusel, et kana pesa
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peäle minnes on sunnitud pesa ääre peäle lendama ja
sealt munade peale astuma. Nii saawad munad igakord põrutada, juhtub ka, et kaua sõtkub mune katki,
iseäranis wiimasel haudumise nädalal, kui munakoor
juba rabedam. Kõige otstarbekohasem on haudumispesa korraldada järgmiselt: Wäiksemasse, kõrwalisemasse ruumi, kuhu teised kanad ei saa tülitama tulla, aetakse põrandale kuhugi uurka wähe niisket aiamulda
ehk kohedat rohukamarat (muld ülespoole!), millest
käega tehakse pesaase. Et muld laiali ei waoks, on
otstarbekohane ümbritseda Pesa telliskiwidega ehk
muidu kuidagi anda talle tuge. Muldpesa wooderdatakse sõrme pikkuseks lõigatud kaera põhuga. Nii saab
pesa sile ja kindel ja munad seisawad temas hästi paigal. Muld annab pesale tarwiliktu niiskust, millest
tähtsal määral ripub haudumise hea- tagajärg. Et
hauduwad kanad armastawad istuda enam warjatult
ja Poolpimedates kohtades, siis tuleb haudumisepesa
peält katta kas mõne seina najale toetuma lauaotsaga
ehk pesale kummuli pandud ruumika kastiga, millest
eespoolne küljeluud ära wõetud. Pesa tuleb hoida
tõmbetuule eest.
Kanade hauduma panek.
Enne kana pesale asetamist tuleb ta hoolega üle
waadata, kas ei ole tal söödikuid. Neid sigiueks haudumise ajal uii palju, et kaua isegi wõiks pesa maha
jätta. Kuigi ta seda aga ei teeks, siis oleksid söödikud
kanapoegadele peale nende wäljatulekut suureks piinaks ja ühtlasi põhjuseks, miks wäikesed jääwad kiduraks. Söödikud on pisiitillukesed ja ueid sagedasti ei
näegi palja silmaga. Sellepärast on kõige otstarbekohasem, kui igale hauduwale kanale riputatakse enne
pesale asetamist sulgedesse tublisti putuka pulbrit, tubaka- ehk tulilille pulbrit. See häwitab söödikuid.
Pulbrit tuleb ka pesasse puistata.
Enne haudumismunade pesasse panemist tuleb esiteks alati teiste munadega proowida, kas ei kao kanal
wast haudumise tuju. Alles kui ta on kõige paremas
hoos, tuleb talle haudumiseks anda wäljawalitud
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mune. Neid pannakse ühte pesasse 10—12 tükki.
Soowitaw on hauduma pauna korraga mitu kana,
sest siis saab kahe pesa pojad anda ühele kanale hoida,
luna teme kana wõib kas uusi mune wälja haududa,
wõi munema hakata.
Haudumise jälgimine.
Haudumise ajal, mis kestab 20—21 päewa, tuleb
hauduw kana hästi toita ja tingimata walwata, et
kana igapäew kord tuleks pesast maha, sööks ja jooks
ning puhastaks ennast liiwas wõi tuhas. Mõni päew
enne poegade wäljatulekut wõib mune proowida. Selleks wõetakse nad üksteise järele kana alt ja pannakse
sooja wee sisse. Munad, mis wees tasa liiguwad ja
mille weest wäljaulatawal otsal weetilk kiirelt ära kuiwab on head, ja pannakse tagasi kana alla. Teised on
mädamunad ja wisatakse ära. Mune saab proowida ka
juba warem teisel wiisil. Nimelt wõetakse nad 6—8dal haudumise päewal ja waadatakse wastu põlewat
lampi, nii et tuli nendest läbi paistaks. Kui muna on
täiesti selge, siis on ta sigimata ja teda tuleb kõrwaldada. Paistab muna sees tume plekk ja tema ümber
tume rõugas — siis on idu ära surnud. On aga näha
uiunas tume plekk, millelt eralduwad peenikesed harud
(weresooned), nii et plekk omab ämbliku sarnase kuju,
siis on muna hea ja idu elus. Sarnane proowimine
nõuab aga suurt wilumust ja ka ettewaatlikust, et muna ei saaks wigastatud. Hnudumismunadelc on roaga
kasulik, kui neid eelwiimasel päewal niisutatakse sooja
weega, sest sagedasti juhtub, et õrn kelme, mis asub
muna koore all, kuiwab ära ja kanapoeg ei saa teda
katki käristada, mille tõttu ta munasse lämbub. Kui
munadest wäljatulek läheb wäga aegamööda suurte wahedega, siis ongi karta, et kanapojad ei saa ise munast
wälja tulla ning tuleb ettewaatlikult neid aidata.
Muidugi on abi ainult äärmisel juhtumisel tarwis,
sest hästi walitud munadest ja korralikult tehtud haudumispesas, millel ei puudu tarwilik niiskus, sünnib
poegade wäljatulek harilikult takistamatult.
H. Br.

Mõnda kan
kana tõugudest.
Itaalia (Leghorn) kanad on, nagu uimigi näitab,
Itaaliast p a n i Oma imiekspanemise wäärt suure
aklimatiseerimise (kliimaga äraharjumise) wõime tõttu
on see tõug üle mnailmä laiali lagunenud ja Praegu
Wõime teda leidu niihästi kuumadelt troopika maadelt, km ka Kireda kliimaga põhjamaadelt — Kanaadäst, Soomest, kus ta igat posi munakanana heas iva*
gupildamises on. Ka meie kanade 'hulgas mi kõige
rohkem Itaalia ehlf nende segawerelisi, kõige rohkem
walgeid ja põldpim karwalisi.
Omal ajal wiidi walgeid kanu Põhja°Itaaliast Qivoruo sadama kaudu> Ameerikasse, kus neile wahe
walge minorka werd juurdle segati, munemise wõime
kõrgele wälja arendati ja konstantseks muudeti uing
kanad Üivovno Mgliskwlse wäljaräätimise järele Qsg-

horm nime omandasid. Kuiö^ tegelikult on Walge Ikaalia ja Leghorni wahel pea wõimatu wahet teha, sest
kuigi wiiimane märksa sabedama kehaaga, iwäi'kiema
harjaga kui esimene, on ka paljudel Itaalia kanadel
samasugused tunnused.
Kõigil Itaalia kanadel mx kollased jalad ja nokk,
suu>red walged kõrwalapid, suur lihtne sügawate lõigetega hari, mis kukel püsti seisab, kanal aga ühe
külje peäle alla langeb. Keha ou keffmise pikkusega,
sale ja el ega nt, rind ettepoole kumer, tagakeha lai,
kukel pikad ilusad- sabasuled. Keskmine kule standart
raskus on 21,4 kilo, kanal 2 kg. (wältawalt 57a ja
4% naela). On elawa loomuga lendamishimulisedkanad, kes kõige paremini awaras ruumis torda^ läheWab, kuid ftfsfi ta pairatud Audega lepiwad. £>n> head
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munejlld,
eriti
soojematel
aastaaegadel,
kuid
korralrkknde kuiwade rrmmide ja hoolitsemise juures
on ka head talwemmrejad. Tu,gew> külm wõib aga
lõpu!seid ja harja wigastada. j^mad 1 on walge koo*

Ameerika walge Leghor».

rega, keskmised kuni suured ja staudart raskuseks loetakse 58 Frangini. Wanemate kanade munab kaaluwad
tihti 65—70' grammi. Wäljamaa MiUinemiswõistlluKM on mitmed> Itaalia, kanada iile 300 mwrai*) munenuldl ja munemise re!Boirb'ib' on alati selle tõu» käes.
SUni&ugi on meb üksikua erlmM teiste mtljonite seas,
kuid näitawad siiski, kui kõrgele on munemise wõtme
wiifcuo, ilma et looma terwis selle all kannataks.
Wiimasel ajal on Ameerikas' sihikindla toaliku ja paarituse teel Loodud n. n. „30O muna" kanad, näit.
„Tanered verelised" jne.
Ka pareniates Taani jugulalimdes on põldpüü»
karwal ehk prnnntd itaallased nmnenud 100—^-200PoalisteO kllüiakaswakustes keskmiselt 170—180 muna.
Samuti on ka meil palju sarnaseid kanu, kes munenud
üle 200 nnma, kmd harilikkudes^ ilma kontrollita' I >
uakaswotustes on keskmine minnade hulk kaüigvlt
mad allani.
Peäle hm munemise omaduse on Itaalia kanad
tugewa terwisega, toaäinpidmoad, w ä i k e s e d t 0 i =
d n t a xw i t a j a d ' ja otsiwad* ise hukga toitu junrde.
Sngutllwd munade protsent on toõrMemist suur,
pojad arenewad ruttu, on kerged kaswatada, saawad
ruttu suled' selga ja mõned hakkawad isegi enne 5
kmch munema. Kiiig warane munema hakkamine ei
ole aga soowitaw, sest fana. arenemine jääb seisma ja
munad wai kes eks. Haudumise isu on wäikene, ehk ei
ole teda sugusi, kuid mõne perekonna junres, eriti
sunremate seas, tükib mõnikord ka paremini handu*) Ühes Nmeerika katsejaamas^ olla üks kana koguni 348 muna munenud', mis praegu ilmarekordiks
!loeta<kse. Tulleb aga kahelda, kas need> •andmed' mitte
liig „ameerikalikud" pole.
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jäid ja .pioegai&e kaswatajaid ette. K M haudumisest
on neid1 ka kerge ära wõõrutado. Itaalia tõu liha on
kollakas ja karm, mispärast lihakanana tenna wäärtus
wäikene.
Tõnlindndeks ei wõi aga jätta 'liig, suurte ega
ebakujuliste charjadega, samuti mitte liig Püsti —•
orawas ubadega loomi. Wälja Praakida tulewad ka
liig wäikesed, olla 4 naela kaaluwad linnud.
Kõigi ülemal tähendatud omaduste tõttu on Ikaalia kanad Niaga kohased suuremas kanakaZwatuses.
Kuna raskemad' tõud' suures karjas pidades wähe
munewad, ei anna! sarnane nähtus nende juures mitte
nii ruttn, tunda.
Niihästi pruunide kui ka Walgete itaallaste majanduslik wäärtus on ühesugune, kuid' wahe wõtb ainult
selles seista, et esimese tume wärw kaitset rüöwloomadc
ja -kiudude, kui ka ».>õidu,mise eest pakub. I£õumalfk
oleneb ka muidugi inimese enda inaitsest.
Peäle nend&JM)? eelpool nimetatud wärwi on
olemas ka kollased, kullakaelalised ja mustad Itaalia
kanad, kuid need pole weel laiali lagunenud.
Minorkad, mis samuti kui eelmisedki, Waheiuere
kanade liiki kuuluwad, on nieil, eriti Iõuna-Eestis
hästi tuntud. Need' mi märksa suurema, raskem,a kehoga, pikema seljaga kui Ikaalia kanad, mille tõttu
ka, rohkem toitu tarwitawad. Hari ,on nei>l suur ja

Must Mworla kana.
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punane, kõrwalapid suured ja walgeda jalad, nokk* —
tahwiikarwa tu,mesinised.
Mimotfao an ka wõrdlemisi head miimejao, eriti
kewadel ja suwel, talwel aga waljem. Murtaöe arwu
poolest jääb ta Itaalia kauast.maha, kuid, et munad
suured, siis kogusaagil, kaalu järele, w^ahet p>alju ei
üle. Munad on walge koorega,, tihti ekpordiks liig
suuredki, keskmiselt kaaluwad 60^—70 grammi, kuid
on ka neidl minorkasid, kes 80—90 gr. mune muuewad.
Pojad arenevad märksa pUalda!semalt ja lou utate*
ni,ad kaswatada, kui Itaalia kana pojad. Nahk ja
liha on walge, kuid' karmuse ja kuiwuse tõttu siiski
mitte esimesse sorti kuuluw. Kana kaalub 2V2—3 kg.,
kuked ^kg. raskemad^. Nahulise loomu tõttu wõib
teha ka piiratud ruumis ja jooksumllA piddoal, mispärast kohane ftnnades pidamiseks, kuid^ külma ja
rt ustuse wastu tundelisem! kui Itaalia tõug. Haudub loaga wähe ehk sugugi mitte. Harilikult peetakse
meil musti mmorkasid', kitid cm olemas ka walged ja
muruha^rjaga minorkad.
Muna-liha kanad.
Plimut-rok, kes nende wahepealsete tõugude sekka
kuulub, on Ameerikas DominiVcmr, musta Jaawa ja
Vraama rõuguoest iistpaärituse teel saadud. Meile
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Tewal on lihtne madal ühekordne Hari, punased
kõrwalapid, kollased jalad ja nokk, arenenud lai rind,
Pikk leri' selg ja sügaw keha. Plimut-rok on wastupidaw, rahulise loomuga kana, lepib piiraad ruuwiga, läheb warakult hauduma, on hea pojaema, kuid
suur toidutarwitaja. Poegi on wõrdlemisi kerge kaswatada, kuid kulub 7—8 kuud ära, enne kui munema
hakkawad. Kiha ja nahk m kollane, esimene natuke
kareda wõitu. Munemise wõime on õige iji&ii wälja
arenenud ja on hea talwemuneja. Munad on kollairpruuni koorega, 55—65 grammi raZk?d. Wäi.i kohane on Plimut-roNi tarwitadaxisr^aaritamiiseB teiste
segawereliste kui ka munejate tõugudega, sest segawerd plimut-rokid munewad palju ja suuri mune,
«oma puhtaid wanemaid selle poolest koguni üle Nües.
Plimut-rok on ka kohane talwel, lihapoegadeks wälja
hautada.
Meil peetakse hallitriibulisi Plimut-rokke, kutid neid
on olemas ka kollaseid, walgeid ja isegi mustt.
Viandotid — kes ka samasse rühma kuuluwad, on
saadud ka Ameerikas ristpaarituse teel, kuid on Plimutrokist mürksa kergema ja wäiksema^ kehaga. Nei>I on
muruhari, lühike kael, ruumikas kehaomaduste poolest eelmisele tõule sarnane, tmb wähem toidutarwi-

Wailge viandott, kukk ja kana.

Plimut-Rock, kana.
on teda Saksamaalt ja Nolotstst sisse toodud ning wiimasol ajal kaunis laiali lagunenud.

taja. üepiwad samuti piiratud ruumidega, on rahuldaw muneja, kitid munad> tihti kipuwad liig waikeseks jääma.
Lihakanad.
Faveroll on meie oludes parem lihakana, mis
oma nimetuse wäikesest Prantsuse linnakesest saanud.
Temal on lihtne hari, põsel ja lõual habe, raske tu*
gew keha, lai rind ja wiie warbaga, kergelt sulgedega
kaetud jalad. Läheb hõlpsast rammusaks, liha on
wäga peene maitsega, mahlane ja õrnade kontidega.
On ka keskpärane muneja, näiteks Oisu linnukaswatuses, kus neid> warem peeti, munesid 1!24 muna aastas läbistikku kana kohta, nendest suur osa talwel.
Munade wärw on kollakas, kuid alati mitte lin°
tel, raskus kum 60 lg. Wkk.
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On |BGD hauduja Jo poegade ema. Oma rahulise
kwnlu tõttu! lepib ka wäikeste ruumidega, on wastu»
pidaw ja /tugewa terwisega kana. Pojade kasw,awad^
ruttu ja on 4—5-kriuselt täielise suuruse katte saauud.
Meil peetakse kollast wärwi favevolli, luid on ka
teisekarwalisi olemas.
Need> m nieie oludes tähtsamald ja so>owitamisewäärt kauotõud. Peetakse ka palju teisi tõugusid,

Ne 6

H Ä Ä L

kuid ei maksa kunagi 'Niiöelda, et üks tõug o»n wäg>a
palju parem kui teme, sest nagu nägime, on iga!l tõugudc rühmal oma üldised erilised omadused. Tähtsam km tõukiisimus ,ou kanade arendamine munemise
sihis ja olgu missugune tõug tahes, peab ikka paremaie kanade mUuad haudulma panema, ja alles siis
wõime faofa, et head karteud saame, kes meile tõeliseks
raham asi naks oleks. J a mba wähem, tõuiguistd, seda
parem.
\aan Untno.

tyaxtnu tõugud weistel naha all.
Sagedasti wõib tähele panna, et kewadepoolel tekib
weiste nahale ümmargusi muhukesi, mis järjest suuremaks lähewad. Kui mõnele suuremale muhule tugewasti wajutame, läheb korda sealt wälja pigistada
tüsedat walget piklikümmargust tõuku. See on Weiseparmu tõuk. Kuidas sattus ta Weise naha alla? Parmusid on wäljas lendamas kogu suwe. Kui loomad
on karjamaal, munewad parmud omi mune loomadele
karmade külge. Kui loom ennast lakub, sattuwad munakesed Weise keele peale ja sealt söögitorusse. Pea
sünniwad munadest pisikesed tõugud, mis ennast söögitoru ümbritsewaisse kudedesse puurimad ja sealt alatasa edasi tungiwad, kuni nad lõpuks naha all peatama
jääwad, kus nad suureks kaswawad ja kõikidele tuntud muhkusid sünnitawad. Neid on harilikult kõige
rohkem peene ja õrna nahaga loomadel; sellel asjaolul wist põhjenebki rahwa arwamine, et muhkudega

1—3 tõugud mitmesugusel arenemisjärgul,

nutt,

eriti rohkelt kaetud lehmad on hea piimaanniga, sest
headel lehmadel on harilikult peenike õrn nahk. Kui
weiseparmu muhukesi on palju, wõib tähele panna, et
loom jääb järjest kõhnemaks, wäheneb söögiisu ja kahaneb piimaand. Kui sarnast looma peaks ära tapma,
tuleks tõukusid ümbritsew liha ära häwitada, ühtlasi
on aga nahk rikutud, sest küpsemate tõukude kohal tekib
nahas auk, mille kaudu tõuk wälja ronib. Nii sünnitawad weiseparmu tõugud õige tunduwat majanduslisi
kahju, mida kokkuhoidlik perenaine ei tohi tähelepanemata jätta. Kuidas tuleks selle - pahega wõidelda?
Selleks jälgime kõigepealt tõukude edaspidist arenemist. Aprillikuu lõpul ehk maikuul tekib igasse muhukesse auk, mille kaudu tõuk saab wälja ronida. Maha
kukkudes poeb ta mulla sisse, kus ta nukkub. Kuu aja
pärast aga ronib nukust wälja juba täiskaswanud
weifeparm ja hakkab loomi, tülitama, ning nende na-

hale mune munema. Et seda et sünniks, on kõige otstarbekohasem tõukusid igal kewadel ära häwitada.
Muidugi peaks see igalpool sündima, mitte ainult
1—2 majapidamises. Tõugud pigistatakse muhkudest
wälja siis, kui nahas juba wäike aluaus on tekkinud.
Et see loomale liig suurt piina ei teeks, wõiks ettewaatlikult terawa ja puhta noa otsaga augukesi wähe
suurendada. Wäljapigistatud tõugud häwitatakse ära.
Wäljamaal on paiguti tarwitusel konksudega warustatud nõelad, millega tõuk muhukesest wälja tõmmatakse.
Kohati, näit. Taanis, on maksma pandud koguni sundmäärused, millega loomapidajaid kohustatakse igal kewadel weiseparmu tõukusid loomade naha alt wälja
pigistama ja ära häwitama. Tõukude wäljapigistamist ei saa lõpetada ühe päewaga, sest mõned tõugud
arenewad aeglasemalt ja saawad alles hiljemini küpseks. Sellepärast peab loomi koguaeg silmas pidama

5 — weifeparm,

6 — tõugu pesa weise nahas.

kuni on häwitatud wiimane parmutõuk. Peäle tõukude wäljllpigistamist on soowitaw muhkudele määrida
joodtinktuuri ehk 2—3-protsendilist kreoliinipiiritussulatist, mis haawu hoiab halwaks minemast ja neid
kiirelt parandab.
Weiseparmude tõsisemaiks waenlastas on alaliselt
talu ümbruses nähtawad linnud: kuldnokad, hakid,
linawästrikud ehk hänilafed, karjalinnud, tihased, räästad ja paljud teised. Nende linnukeste toiduks on peäle
parmude ka paljud teised kahjulikud putukad. Sellepärast olgu iga perenaise kohustuseks neid armsaid
sulisseltsilisi jõudu mööda kaitsta. Esimene eeltingimus selleks: Ärge laske ülearuseid kassipoegi üles kaswada, keda kotiga naabritalusse wiidakse ja seal lahti
lastakse. Keegi ei wõta neid kasse omale ja nad jääwad
hulkuma ja linde püüdma. Häwitage kõiki üleliigseid
lasse, ühest heast kassist on küllalt talu kohta. Veda
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kassi toitke korralikult, sest ekslik on arwamine, et toidetud kass hiiri ei püüa. Kass peab päewal magama,
on ta aga näljane, siis hulgub ta päewal ringi ja
püüab linde, sest hiired liiguwad ümber öösel. Lindusid püüdwaid kasse tuleb ära häwitada, sest need wähe-
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sed hiired, mis sarnane loom weel püüab, ei kaalu
üles seda suurt kahju, mis ta toob lindusid häwitades.
Mida rohkem aga lindusid, seda wähem wõiwad sigi-,
ueda weiseparmud ja teised kahjulikud putukad.
H. Bremer.

Katkeid laStehoiust.
Rinnalapse (imiku) waimline arenemine ning kaswatuse tarwidus.
Lapse kawakindlalt edenew arenemine ei seisa ainult paneks, kuna just sel teel lapsed kõiksuguseid haigusta kehakese suuremaks kaswamifes, ta pikemaks sirgu- idusid külge saawad.
mifes ega kaalus juurewõtmifes, waid temas tekib hulk
Mis puutub lapse kõnesse, siis seisab ka siin lapsel
muudatusi nii kehalisi kui waimlisi igas suunas, kuju* raske ja waewarikas töö ees. Esimesel weerandaasta!
neb wälja terwe rida tähtsaid wõimeid: teadlikud lii- on fee lihtne „lällutamine" ja seisab ainult üksikute
gutused, tunded, arusaamine, äratundmine, meeles- täishäälikute, nagu a, o hääldamises, milledele aegapidamine, mõtlemine, rääkimine jne.
pidi teised häälikud juure seltsiwad, saadakse silbid ning
Nagu kehaliselt laps iga päewaga täieneb, nii algab neljandal weerandil juba üksikud sõnad. Teise aasta
ka ta waimline arenemine esimesest elupäewast ning lõpul on lapsel juba suur sõnade tagawara, milledest
see sünnib samuti kawakindlalt, olgugi näiliselt wäga ta lühemaid ja lihtsamaid lauseid kokku seab. Ta ei
saa algul kõiki häälikuid selgelt wälja rääkida, jätab
aeglaselt.
Lapse meeltest wõib kõigepealt ta nägemise, arene- raskemad hoopis ära, ehk asendab neid teistega. Sarmist tähele panna, nimelt wõimet aru saada ja ara nane „pudikeel" on ju wäga kena ja lastele omapärane,
tunda inimesi ja asju euda läheduses. Seda peab on aga täiesti walewõte ja arusaamatu, kui lõik lapse
wastsündinud laps weel õppima hakkama, kuna ta stl- ümbrus sarnase wigase wäljenduswiisi omab, selle asemakesed algul ainult tühjusse wahiwad, ilma mingi mel, et selgelt ja õieti lapsele ette kõnelda. Ei tohiks
sihita, isegi kõõrdi waatawad, mille pärast mõnigi ema ometi arwata, et lapsel see lõbu teeb nõnda rääkida,
tõsiselt muret tunneb. Esialgu hakkab lapse pilk nagu ta ei saa seda paremini teha, sellepärast kõik, kellel
kogemata peatuma asjade ja inimeste juures, kuna lapsega kokkupuutumist, peaks temale wigadeta ja selfee pärastpoole juba täiesti teadlikult sünnib. Ta hak- gelt katsuma ette rääkida sõnu j a , asjade nimetusi,
muidu tuleb lapsel kahekordselt sõnad ära õppida:
kab ära tundma enda lähemat ümbrust ning inimesi,
kellega alaliselt kokku puutub, kõigepealt muidugi ema, esiti waled, pärast õiged. See pole aga sugugi nii
teeb wahet omade ja wõõraste wahel, kuna Wiimaseid kerge ning kõige ülekohtusem on weel see, et lapsele
ise harjutatakse sarnast „pudtkeelt" ja pärast ta sõnu
kardab, „wõõrastad."
Tähtsaks edusammuks tuleb nimetada ka mänguas- naerdakse, mis lapsi araks teeb — nad ei julgegi seda
jade püüdmist ja katte wõtmist, mida harilikult juba wõi teist sõna öelda, kartes et ta jällegi ehk wale on.
Esimesed lapsed, kellel puuduwad õed-wennad, hdf*
3—4 kuul saawutatakse. Huwitawad ja kenad on esimesed kohmetud katsed ihaldut asja katte wõtta; lapse kawad alles hiljem rääkima, ilma et Põhjust oleks neid
nägu selle juures on iseäralik, liigutused elawad ja ar- sellepärast waimliselt mahajäänuiks lugeda.
Need ülaltoodud lapse wõtmed, nagu weel Palju
ritud, käekesed sirutawad end aga püüdes asja täiesti
wale suunas. Õnnestub wiimaks ometi sihile saada, teisi, arenewad aga pikkamööda, olgugi kindla lawa
wõib ta silmades selgesti lugeda rahuldustunnet, sa- järgi.
Emad rõõmustawad, kui leiawad lapsel esimese
muti kogu ta kehakeses.' Waimline töö, mis laps farhamba, kui laps astub esimese sammu, kui ütleb esinaste katsetega teeb, on suur.
Ka kuulmise kohta maksab seesama. Algul paistab, mese sõna ning kirjutawad seda sündmust momendi
nagu laps ei kuulekski, kuna ta helide peäle reageerida arwele, mil leidus tehti. Need pole aga mitte moei oska, kuid warsti hakkab ta waatama ning peakest mendi sünnitused, pole mitte paari päewa ega nädali
pöörama kuuldud helide suunas, hakkab wahet tegema töö, waid lühema wõi pikema arenemiskäigu faawutumeeldiwate ja wastikute, samuti omade ja wõõraste sed, milline protsess kestis käsi-käes lapse kaswamisega
häälte wahel ning tunneb ema wõi hoidja hääle järgi kogu aja meile warjatud olekus, kuni ta oma arenemisastmel niikaugele jõudnud, et saab nähtawaks, ilmära.
Kuna kompamismeel (tundmine) lapsel suus hästi siks ümbrusele.
Sellepärast tehtagu ka lapse kaswatusea^ algust esiarenenud, rändawad hõit kättesaadud asjakesed esmalt suhu, mitte nälja pärast, waid et ettekujutust mesest elupäewast peäle. Mis warajases lapseeas tege*
saada asjadest, mis temal käes. Sellepärast peab ette- mata wõi hooletusse jäetud, on pärast raske ehk kowaatlik olema mänguasjade malikus, mida wõib lapse guni wõimata heaks teha wõi parandada, sest „mts'.
Mite anda, mida mitte, — ning eriti tuleb walwata Juku ei õpi, ei õpi Juhan ammugi."
Kõigepealt ärgu, arwatagu, et wäike laps on „ru«,
selle järele, et laps põrandalt endale midagi suhu ei
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mat" ja ei saa millegist aru ning ärgu lubatagu temale ega harjutatagu teda asjade ja mõtetega, mida
pärastpoole mõeldakse temale keelda. Ta on liigagi
tark, saab wäga palju aru, harjub kergesti ära ning
pärast on neid harjumusi raske temast wälja kaswataba.
Esimene tähtsam kaswatusabinõu olgu lapse harjutamme kindlale korrale, kõigepealt aja suhtes. Seda
saawutatakse, näit., kindlate söögikordade ning mõõdukate waheaegade sisseseadmisega. See on tähtis lapse
korrapärasele seedimisele, õpetab last ühtlasi ta taltsutämä ja walitsema oma tahtmist ja soowe ning kaswatab teda algusest peäle mõõdukusele.
Muidugi jäetagu laps rahule ja ärgu suurendatagu
ta nõudmisi ikka uute ärrituste läbi, ka mänguasjade

suhtes.
Ärgu harjutatagu last algul süleshoidmifega ja
kätel kiigutamisega, luna pärastpoole emal wõimalus
puudub seda teha, samuti ärge andke lapsele söögi-waheaegadel rahustuseks „nuutstkut." Kui lapse karjumise korral seda igakord jälle korratakse, siis harjub
ta nende mõnusustega ruttu ning karjub ikka ja alati
senikaua, kuni neid tema soowe täidetakse. Sellega õpetatakse last jonnima ning ema teeb endale hulga tööd
ja tüli juure. Süüdi kõiges leitakse olewat muidugi
„pahur" laps, kuna emad mõistawad, et nad ise peasüüdlased ongi. Lõpulikult ei saa ju ei kiigutamist ega
ka „nuutsikut" (mõtlen siin terwishoiu nõuetele wastawat tühja „lutti") Illstehoiust täielikult kõrwaldada,
nad on olnud ja jääwad weelgi. Ka hälli wõi kiigu
wastu ei wõi ju põhimõtteliselt kellegil midagi olla, kui
see sünnib mõõdukalt ja korrapäraselt ning kui emal
wõi hoidjal selleks aega.
Rahulikud lapsed ei waja muidugi mingit rahustusabinõu, kuna wäike karjumine wahel nende kopsude harjutuseks isegi kasulik on. Rahututele lastele
selle wastu ei ole rahustamisabinõud mitte keelatud,
kuna tundide kaupa karjumine lapse arenemisele ja
terwisele sugugi ükskõikne pole. Alalised rahutused ja
nutt põhjustawad lastel seedimisrikkeid, tõhukile katkemisi naba ümbruses ja mujal ning weel teisi rikkeid,
mis sugugi haruldased pole sarnastel juhustel. Rahuwtele lastele ei saa selleparast „lutti" mitte keelata,
ta peab aga täiesti wastama terwishoiu nõuetele ning
peab olema niisugune, mis kergesti katki ei lähe ja
laps teda endale hingekörisse ei tõmba. Sarnased
lämbumise juhud on ju ette tulnud. Ka muretsetagu
neid lapse jaoks rohkem kui üks, et nad piinlikult puhtad saaks hoitud. Kunagi ei tohi „nuutstkut", mis
maha kukkus, lapsele enam suhu panna, enne kui ta
' täielikult puhastatud sai. See on jällegi tähtis hai*
guste ärahoidmise mõttes. Puhastada tulewad „nuutsilud" keetmise wõi keewas wees hoidmise läbi. Alal
hoida tulewad, nad kuiwas, peält kinni kaetud klaasis,
kuna alaliselt wedelikkude sees hoidmine gummi peäle
halwasti mõjub. Leiwa ja suhkruga täidetud riidest
nuutsikud on muidugi kõwasti keelatud.
Ka puhtusele tuleb last õpetama hatata juba 5—6
kuust alates, sellega harjud laps korrale, luna emal
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hull tööd ja pesemist wähemaks jääb. Kui selle peäle
mingit rõhku ei panda, harjub laps lohakaks ja sellest siis tuleb, et sageli juba suured lapsed, 4—5 aastased, weel märja pükstega ringi jooksewad. Kaswlltatagu last puhtusele, hoides teda igapäew kindlatel
tundidel nõu peäl. Hoiatuseks emadele ja hoidjatele
olgu öeldud, et lastegc ka liig palju hullata ei tohi,
sundides neid kõiksugu „kunsttükke" tegema. See kootmab enneaegu lapse ö o n aju ja maksab sageli pärastpoole libedalt kätte, tuna sarnased waratargad lapsed
kooli ajal pahatihti sugugi enam teistega ühesuguselt
edasi ei jõua.
Lastele jäetagu wõimalikult palju wabadust, siiski
õpetatagu neid maast madalast sõnakuulmisele, püüdes
kaswatada neid „heaks lapseks".
Lapse soowid leidku täitmist ainult siis, kui ta neid
mõistlikult wäljendab, ja jäetagu tähelepanemata, kui
ta oma tahtmist püüab saada jonni, kiusu ja karjumisega. Waja alati kindlust nii käskudes kui keeludes ja ei tohi lapse jonnimisel kunagi temale lubada,
mis enne keelati, wõi ümberpöördult. Kehaline karistus on toorus ning peaks wõimalikult kõrwale jäetämä. Emad, ärge edendage lastes tigedust, ärge õpetage neid lätte maksma sellega, et lapse rahustuseks,
kui ta maha kukkus wõi mõne asja wastu endale haiget tegi, seda asja lööte ja last lüüa käsite öeldes:
„anname temale atta, atta." Samuti, kui see wõte,
rahustaks last kindlasti ka seletus, et fee asi ka haiget
sai ning waja temale „pai" teha. Muidu hakkab ta
suuremaks saades iga õnnetuse puhul nuhtlema teist
lapsi, olgugi et ise süüdi.
Kurb on, et lapse waimlisi wõimad ei mõisteta ja
nende arenemise tähtsust pahatihti alahinnatakse. Sellega siis ka seletatawad ütelused isegi suuremate laste
suhtes: „laps on rumal, ega tema aru ei saa", ja nii
kaswab laps sageli õhkkonnas, mis mitte ainult ei takista ta waimlisi arenemist, waid mõjub isegi mürgitawalt.
Kuulus kaswatusteadlane ja suur laste sõber Fröbel ütleb: laps on oma arenemiskäigul nagu suur silm,
mis kõik näeb, kõik enda ümbrusest wastu wõtab ning
endasse koondab. Ta wõrdleb last päewapildi aparaadiga, mis pildistab nii hästi ilusaid kui inetuid, häid
kui kõlwatuid pilte.
Emad, hoolitsege et pildid teie laste ümbrusest oleksid eeskujulikud, kaunid ja head!
(Järgneb.)

Dr. Paula Vreinthäl.
Pruunid ja kollased nahMngad
puihastatakse Mgepealt PIÄtest. RaswapleM wöewlM
wcHll bensnniaa, kll sidvon m\ hea seks otstarbeks. SW
höõru,takse näht täõifia piimaga üle j,a Wpuls hõZruitalse fee
kreemi aUi liKirat. • AmuR kreemiga elt sau nahast PÜeM.
wUj,a, !sVllepiäraft Melfö nahk 'Ma lõigepeM Puhastada.
Vastutav toimetaja: Marie Reisiks
Väljaandjal Eesti Naisorganisatsioonide
Liit.
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Toimetaja: MARIE REISIK.
Väljaandja: E. Naisorganisatsioonide Liit.
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Toimetus ja talitus asub: TALLINNAS, Jaani t. 3.
Avatud kella 10—2. Telefon 13-26.
Toimetaja kodune aadr.: Jaani t. 9. Tel. 13-91.
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Ja teised
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tellimiste
vastavõt$ad.
Tellimise hind: veerandaastaks — 90 mk., pooleksaastaks — 150 mk., aastaks —
300 mk. Üksiknumber — 30 mk.
Kuulutuste hind: terve lehekülg — 3000 mk., 1 mm. ühel veerul — 10 mk.
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"Naiste Hääle" aasta- ja poolaastatellijad saavad tänase numbriga h i n n a t a
kaasande: " K e v a d e - j a s u v e m o e d " .
Moelehes on 67 moodi, 5 käsitöökirja ja lõiked. Kõik, kes veel käesoleval aastal "Naiste Häält"
tellivad, saavad hinnata sama kaasande.

"Naiste Hääle"
"Kevade- ja suvemoed" on üksikmüügil kauplustes ja lehemüüjatel.
Hind 30 marka.
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Kaeja tan. 23. Kvedtiil "Panga majas.

Telefon 6~6&

Sellepaigast

et seal on kõik kaubad alati
rikkamas valikus saadaval;
et seal valmistatakse kõik kodumaal valmistada
võimalikud kaubad ise, kuna väljamaa kaubad
otsekohe ainult vabrikutest tellitakse; et seal
oma valmistuse ja esimestest valmistusallikatest ostmise tõttu hinnad kõige odavamad on;
et seal tahetakse kestvaid sidemeid ostjaskonnaga luua, mispärast tähelepanu leiavad iga
üksiku soovid ja nõuded, — ja et seal teenimine
kiire, viisakas, korralik ja kõigile vastutulelik.
<§SE®

Kõige paremaks soovituseks sellele
oodile on tema kiiresti kasvav ostjas»
kondi, kes vähem kui aasta jooksul
kahekordseks on tõusnud.
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Triikitööstuse o.-ü. „Vaba Maa" trükk, Tallinnas.

