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Saav loosimine 9fflaisle Hääle*'
1927 aasia tellijateleI
Kõigi „Naiste Hääle" 1927 a. t e l l i j a t e vahel, kes omalt poolt
k o l m uut 1923 aasta tellijat kaasa toovad, loositakse kõiksugu
majapidamise tarbeasju 7 5 0 k r o o n i väärtuses. Iga kolme aastat e g a saatjale antakse ü k s loositäht. — Loosimisele tulevad —
1 õmblusmasin, 1 lõuna serviis, 1 kohvi serviis, lamp, köögiserviis,
pesuväänamise masin, Weck'i sissekeetmise apparaat ühes purkidega, komplekt alluminiumist keedunõusid ja terve rida teisi
tarvilikke ja väärtuslikke asju.
Loosimine toimub, kui'-endistele tellijatele lisaks 1 5 0 0 uut aastate llijat juure on tulnud', mis kõige hiljem 1 - m ä r t s i k s 1928 a. sündima peab.
Sellele „Naiste Hääle" 1927 a, lugejale, kes kõige suurema arvu uusi tellijaid, mitte
aga vähem kui 5 0 a a s t a t e l l i j a t , juure toob, antakse autasuks
õmblusmasin.
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II aastakäik
™^jfiTim'Mit^ili'ii^'ii'iiilMiiii

öigile Eestimaa rahwastele.
(Ecsü rahwas ei ole aastasadade jooksul
kaotanud tungi iseseizioule särele. Põlwest palwe
on temas kestnud salajane lootus, et hoolimata
pimedast orjaööst ja wõõraste rahwaste wägiwalla-walitsusest weel kord Eeslis aeg tuled, mil ..Kolk
piirud kahel otsal lausa lööwad lõkendama" \a
et ..kord Kalew koju jõuad oma lastes õnne
looma".
Nüüd on Ue aeg kiles.
Ennekuulmata rahwaste heitlus on Wene
tsaaririigi pehastanud alustoed põhjani purust
taud. fll* õarnvfftia lagendiku laiutab «nd hä*
toita© korralagedus, ähwardades oma alla matta
hõik! rahwaid, kes endise Wene riigi piirides
äfunvab. Lääne poolt lähenewad Saksamaa ivö-itrnkab wäed, et Wenemaa pärandusest omale osa
nõuda sa kõige peält just Balti mere rannamaid
'«ma alla wõtta.
Sel saatuslikul tunnil on Eesti Maapäew,
tui maa \a rahwa seaduslik esitaja, ühemeelsele
wtsusele jõudes rcchwawalitsuse alusel seiswMe
JEesti politiliste parteidega ja organisatsionidaga;.
j aetades rahwaste enesemääramise õiguse peäle,
lairwiükukL tunnistanud. Eesti maa sa rahwa,
saatuse määramiseks järgmisi otsustawaid fänn
N»« 43tutwa:

Eestimaa
tema ajaloolistes ja etnografilistes
piirides, tuulu«talfe tänasest peäle

ijtftiflnll lltlUllllllllW
wabariigiks.
Zseseiswa Eesti wabariigi piiridesse kuulu*,
roab: Harjumaa, Läänemaa. Järwamaa. Niru»!
«naa iihes Narwa linna ja tema ümbruskonnaga.
Tartumaa. Wõrumaa. Wiljandimaa ja Pärnus
«naa ühos Lääne mere saartega — Saare», 5>iiu>
la Muhumaaga ja teistega, kus "Eesti rahwaa
suures enamuses põliselt asumas. Wabariigi pii»
ride lõpulik kindlallsmääramine Lätimaa ja We«e
riigi piiriäärsetes maakohtades sünnib rahwahää»
letajnise teel. kui praegune ilmasõda lõppenud.
Eeeltähenbatud maakohtades on ainsamaks
kõrgemaks ja korraldawaks wõimuks (Eesli Maa»
päewa poalt loodud rahwawõim E e s t i m a a
p ä ä s t m i s e K o m i t e e näol.
Köigl naabririikide sa rahwaste wastu, ta?»
hab Eesti wabariik täfcllttu pollitllift «ropoo*
lewft pidada, ja loodab ühtlasi kindlaste, et
jlzcMll erapooletus nende poolt niisama ka täie»
(iku erapooletusega wastatakse.
E e s t i s õ j a w ä g i wähendatakse selle mää»
ranl. mi- sisemise kerra alalhoidmiseks tarwilik.
Eesti sõjamehed, kes Wene wägedes t«ni»ao,
Kutsutakse koju ja demobillseritakse.
Kuni E e « t ! A s u t a w K o g u . kes iil«ül<

Öise, otsekohese, salajase sa proportsionalse hääle.

taznise põhjal kokku astud, maa Valitsemise korns
Lõpulikult kindlaks määrad, jääb kõik w a l i t i
mise ja seaduftandmise wõim Eesli Maapäewa
ja selle poolt loodud Eesti Ajutise Walitsuse kärts,
fee* oma tegewuses j ä r g m i s t e j u h i m ö t e t Ä
järel* peab käima:
1. Kõik Eesti wabarllgl kodanikud,
ulu. rahwuse jo politilise ilmawaate peal?
Vaatamata, leiawad ühtlast kaitset waba»
riigi seaduste ja kohtute ees.
2. Wabariigi, piirides elawatele rat>
unisustele wähemustele, wenelastele, l a k ^
lastele, rootslastele, juutidele ja teistele
kindlustatakse nende rahwuskulturilised autonomia õigused.

3. Koik kodanikuwabadused. Jonas
trüki., usu., koosolekute., ühisuste., Uitudel
Za slrelkldewabadused. niisama isiku \cc kodu.kolde puutumatus peawad kogu Eesti riigi
piirides wääramata maksma seaduste alu»
sel, mida walitsus wiibimata peab nelja'
tõotama.
4. Ajutisele Valitsusele tehtakse ülesandelt*
Viibimata kohtuasutusi sisse seada kodanik-»
kube julgeoleku kaitseks. Kolk politilised
wangid tulewad otsekohe roadastada.
5. Linna, ja, maakonna, ja wallaoma».
Valitsus!: asutused kutsutakse wiibimata on»
wägiwaldselt katkestatud tääb jätkama.
6. Omawalitsuse all seisew rahwamiilits tuleb awaliku korra allllhoibmiseks otf«.
kohe elusse kutsuda, niisama ka kodanikku!»
enesekaitse organisatsionid linnade» ja maal.
7. Ajutisele Valitsusele tehtakse lil»erttxks wiibimata seaduse-eelnõu walsa töötada maaküsimuse, tööllsteküsimule. toitlus
asjanduse ja rahaasjanduse küsimuste lähen»
bamiseks laialiste! demokratilstel alustel.
E e s t i ! S a seisab lootusrikka tulewiku Ui»
nx!, ku, sa wabalt ja iseseiswalt oma saatusi
Vöid määrata ja luhtida! Asu ehitama oma
kodu, ku, kord ja õigus walitseks. et olla witil»
kiliseks liikmeks kulturarahwastt peres! Küik!
kodumaa pajad ja tiitred. ühinegem kui'üks mee*
kodumaa ehitamise pühas töös! Meie «siwane.
mate higi \a weri. mil. selle maa eest walatud,
nõuab seda. mele Iäreltulewal) põlwed kohusta»;
vab meid selleks.
S u üle Jumal walwagu
Ja wõtku rohkest õnnista
M i s ilal ette wõtab sa.
M u kallis isamaa!

Elagu iseseisew demokratline Sestl
wabariik!
Elagu rahwaste rahu!

Eesti Maapäewa Wanemate
Nõukogu.
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Naiste osa Eesti iseseisvuse rajamisel.
Rasked ajad ununevad kiirelt, juurdekasvav
noorsugu er tea sagedasti aimatagi, missuguste
kannatuste, võitluste ja ohvrite peäle nende
elujärg eelkäijate poolt on rajatud. Ilusatena,
meeldivatena, suurtena ja võimsatena paistavad
järeltulejatele põlvedele ajajärgud oma rahva
minevikust, kus suurte kannatuste ja raskustega .võideldes esivanemad rahva tuleviku nurgakive on kohale pannud. Veel mõned aastad, ja
ka meie iseseisvuse koidik ja vabadussõda
kattuvad ka mälestuste looriga, kaovad need,
kes sellel suurel ajajärgul kaastegevad on olnud, ununevad kannatused, suured mured ja
ohvrid, mis omal ajal toodud, kaugelt ainult
helgib midagi suurt ja vägevat.
Täna, esimesel Eesti riigi kümneaastasel
mälestuspäeval, tahaksin ma selle suure aja
kaastegelasena jäädvustada mõnegi reaga seda
suurt kaastööd, mis ka Eesti naistel oma rahva
iseseisvuse rajamisel teha tuli.
Juba ilmasõja ajal olid üle saja tuhande
Eesti mehe sõjaväljal. See töö, mis senini
meeste käed ja pihad olid korda saatnud, jäi
naiste teha. Mitte ainult linnades ei tulnud
suur muutus tööaladel, kus enne pea ainult
mehed tegevad olid, vaid veel suurem ja mitmekesisem oli naiste ülesannete kasvamine
maal. Et põllud sööti ei jääks, et majapidamise
talitused korras oleks, tuli kodujäänud naistel
rohkem ja raskemat tööd teha. Teised võitlevad riigid andsid majapidamistele tarvilist tööjõudu sõjavangide näol. Venemaal hävinesid
sajad tuhanded sõjavangid Siberis, kuid siin,
kus nii suur puudus meeste tööjõust, ei olnud
ühtki aitamas meie naisi raskes maatöös.
Kui tuli võitlus meie iseseisvuse eest, kui
jällegi käsutati kümned tuhanded mehed isamaa kaitseks — kelle peäle langes siis jälle
suur töö ja mured? Nüüd ei tulnud ainult
tööd murda, vaid tuli väriseda oma kodu, oma
laste, oma varandusenatukese eest. Kust vaenlane läbi läks, seal kõlas naiste nutt, seal suitsesid ahervarred, seal korjati purustatud laipasid. Maa oli sõja ja okupatsiooni ajal välja
kurnatud, vabadussõda nõudis toidumoona
ja kehakatteid. Kõike seda tuli omal jõul muretseda ja anda. Linnasid ähvardas kütte- ja
toiduainete puudus. Ka seda tuli kohale ve-

dada. Omal ajal paistis see nagu liialdusena,
kui maalt kaebused tulid, et raskejalgsed naised pidid puukoormate järel metsas sügavas
lumes käima. Kuid nii see oli, sest tuli käsk,
ja see pidi täitmist leidma.
Minu meeles seisab elavalt pilt, kui vabadussõja algusel minu juurde tulid kooliealised
tütarlapsed ja palusid tööd, isamaa kaitseks,
sest nende vennad olla sõjaväljale läinud, neil
olla häbi pealtvaatajateks olla. Nad leidsid
tööd ja tegevust: Meil ei olnud korraldatud
haigemajasid, haavatud surid verekihvtitusesse,
haiged heitsid hinge lageda taeva all. Naiste,
emade ja tütarde nobedad käed kõrvaldasid
kiirelt selle suure puuduse. Linnades ja maal
tekkisid komiteed, mis koondasid ühistööle tuhanded naised. Lühikese aja jooksul korraldati haigemajad, milledes tööle asusid väsimata
halastajad õed ja millede tarvidusi rahuldasid
just naised.
Sel ajal, kui meie siin elasime kui tuldpurskava mäe jalal, jäi meie seltskond võrdlemisi
rahuliseks, sest Eesti naine jäi rahulikuks ja
julgeks ka siis, kui mehed oma rahva elu ja
surma eest võitlemas olid. Ja kuigi võitlusväljadel langesid pojad ja mehed, siis kannatati
vaikselt ja ilma hädaldamisteta. Paljudel valutavad nüüdki veel siis hinge löödud haavad,
paljud emad ei suuda unustada verisel võitlusväljal langenud poegi, nagu ei suuda leinapajud
tõsta 'oma longus oksi, kuid vaikselt on need
ohvrid toodud, nagu ilma kärata on Eesti
naine Eesti riiki luua aidanud, ilma et ta oleks
ette tükkinud, enese kannatustest sel raskel ajal
juttu teinud.
Kui Eesti vabariigis Eesti naine nõuab ja
tahab Eesti mehega üheõigusline olla, siis on ta
seda igapidi ära teeninud. Kui kord aeg kätte
jõuab, kus ununevad need suured sündmused,
mis mele riigi loomist ümbritsevad, siis ärgu
unustagu tulevased põlved iialgi seda, et neid
ilusaid lehekülgi meie ajaloosse on kirjutanud
ka nende emad, kes, jäädes vaikseteks, kannatlikkudeks, on oma lootuste ulatuse ja kindluse poolest eeskujuks olnud neile meestele, kes
Eesti riiki rajasid.
Konstantin Päts,

Esimene tähtsam verstapost.
Kümme aastat iseseisvust, rahvuslikku ja riik- keks seisatades hinge tõmmata ja enesele aru anda
likku elu. Lühike, kuid kahtlemata tähtsaim aja- sellest, mis on katte saadud ja missugused on
järk meie rahva elus. Esimese kümnenda versta- väljavaated eelseisvaks teekonnaks.
posti juurde jõudis, oleme seega õigustatud hetIga algus on raske. Suuri raskusi elasime üle
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iseseisvuse saavutamise võitluses, niisama ka oma
riigielu kujundamises. Suurt julgust on tarvis
seal, kus kõik kaalu peal, kus kõik tuleb luua
mitte millestki. Ettevaatusest aga oleneb niisama
loomingu väärtus. Kuid igal elu alal, olgu see
teaduses, riigielus jne. võime tähele panna, et
just suurte sündmuste ja muudatuste ajajärkudel
julgus ja ettevaatus ei käi mitte alati käsikäes,
mille tagajärjel sünnivad vead ja väärsammud. Ka
meie ei ole läbi pääsenud ilma vigade tegemiseta.
Olime pealegi algajad ja puudusid igasugused traditsioonid. Süüdistada ei või seepärast kedagi.
Vaatleme aga teisest küljest esimese kümne
aasta jooksul saavutatud positiivseid väärtusi,
siis jäävad nende kõrval kõik tehtud vead täiesti
varju. Olgu see rahva- ja riigimajanduse või
kultuurilise elu alal jne., igalpool oleme teinud
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palju suuremaid edusamme, kui seda võis ette
arvata. See kõik võimaldab suuri lootusi tuleviku jaoks. Siinjuures oleme nüüd juba -omandanud teatavad kogemused ja suurema arvustusvõime, mis juhib kogu meie tööd ja tegevust lihtsamale teele ja õigematesse roobastesse ja vähendab väärsamme edasiarengul. Tuleviku lootused
kasvavad seega veelgi.
Väljavaated tulevikku, praegust seisukorda silmas pidades, on .seega kõige soodsamad ja ei
tohiks anda põhjust vaibumiseks, küll aga uut
jõudu tööle. Oma kodus on ka kitsastes oludes
ikkagi armsam ja parem elada, kui võõra laia ulu
all. Igaüks püüdku seista täisisikuna omal tööalal ja meie saame kindlasti üle praegustest eluraskustest.
Prof. K. Konik.

Naise osa meie rahva iseseisva tuleviku kindlustamisel.
Neljakordselt tähtis on n a i s e osa meie kui
iseseisva rahva tuleviku kindlustamisel.
Meie rahva a r v on otsustav, kas meie suu-

dame tulevikus oma käes hoida Läänemere ilusat
randa, kuhu käib rahvaste tung aasta-tuhandeid,
sest et siit liigub läbikäimine Lääne ja Ida vahel.
Eahvaste meres maksab mõõnaseadus: kus ühiseluline rõhk kõige vähem, sinna valguvad lained.
Kas suudab Eesti naine ikka jälle oma elu
kaalule pannes hingelises ja ihulises pingutuses
lahingusse minna u u e e l u eest, — see otsustab
meie rahva saatuse ja eriti Eesti riikliku iseseisvuse tuleviku.
Rahva t e r v i s ühes tõu tublidusega, mäs
kannab rahva elu, on oma idudes varjatud naise
olemise sügavustesse. Ei aita ükski rahva-tervishoid ega hoolekanne, kui ei ole k a r s k ema edasi
annud täit elu-jõudu noorele olevusele.
Rahva k a s v a t u s kogu kultuuri tõusuga
on kindlustatud alles siis, kui e m a arm j®, hool
juba suu ääres suisutades lapse hingesse istutab
ilu ja headuse idud ning neid suureks aitab paisutada oma armastava hinge õhuga.
Rahva t ö ö majandusliku rippumatusega on
meil tähtsal määral ikka naise kanda olnud. Isegi
neil aegil, kus naine oli meil maja lukuna kokku
hoidmas jõukust ja oma tegujõudu kulutas koduses töös, toimetuses, on naise tegujõud olnud oh*
sustavaks majanduslikuks mõjuriks. Nüüd tungib naine veel välja kõigile kutsealadele iseseisvalt
tegutsema.
Jäägu ainult Eesti naine kõigi nende suurte
ülesannete täitmisel ustavaks ja väärilikuks oma
kõrgemale ülesandele meie rahva arenemises —
kaitsevaimuks täis armastust, headust ja hellust,
et valvata elu ja tema salajamate jõudude üle, mis
määravad rahvaste saatuse.
7. veebruaril 1928 a.
Jqm T&nissQii,
RiisivWlM.
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K. Einbund.
Tallinn, 6. veebr. 1928.
Satub tuntav osa õigusnõudmisest avaliku arvamisega vastollu, siis öeldakse, et maksev õigusesüsteem kas üldiselt või teatavas harus on iganenud. Nõutakse muutmist, mis ka sünnib. Kuid

pahatihti näeme, avaliku arvamise vastased õiguskorra määrused muudetakse küll, tehakse seda
asjast huvitatute rõõmuhõiske saatel, oodatakse
selle tagajärjel suurt murrangut ühiskonnas, aga
väsitav pettumus asub rindu, kui näed, et tegeli-

kus elus muutus võrdlemisi vähe. Elu käib oma
vanu radu, nagu ta vana korra kasvatusest harjumuse omandanud. Pettumus valdab eriti ka
neid, kes võidelnud vana õigusliku korra määruste
vastu.
Mulle näib, et vana korra vastu võitlejad peavad võitlust pidama kolmes suunas: 1) et vana
õiguse korra seadusenorme muuta; 2) et vanu
ühiskondlikke arvamisi, kombeid ja arusaamisi
kohandada uutele vabadustele, mis annud uued
normid ja 3) et võitlejail enestel oleksid kogenenud ning tublid jõud kõigi alade suhtes, millele
nad tunginud.
Lugejad mõistavad mind, ma osatan ülaltoodud
ridadega Eesti naisliikumist. Meie naistel on juba
kõrvaldatud kammitsad vana korra Õiguse normide näol. Mõned üksikud, mis veel seovad, on
võrdlemisi vähema tähtsusega. Võib olla neid
ei ole veel suudetud lühikese aja jooksul kõrvaldada. Eesti naisliikumisel ja -õiguslastel on aga
kaks vaenlast, mille suunas kogu jõud sihitagvt,
need on, millest laususin ülemal punktides teises
ja kolmandas. Näited: 1) Eesti naistel on poliitilised õigused, riigi valitsemise õigused, — mispärast nad puuduvad omavalitsuse asutustes, Riigikogus ja valitsuses? Arvan, et naiste eneste
read ei ole selleks tegelasi küllaldaselt esile pannud. Ka ühiskondlikud arvamised, arusaamised,
jne. on põhjuseks; 2) Eesti naisele on elukutse
valik vaba, mispärast nad paljudel aladel puuduvad? Samadel põhjustel.
Olen arvamisel, et Eesti riigi 20-aastaseks saades on Eesti naine ja Eesti haridus suutnud võita
kõik naiste vastased eelarvamised. Kombed ja
arusaamised, millest ülesaamine meie olukorras
raskem vananenud paragrahvide muutmisest; olen
ka arvamisel, et järgnevad kümme aastat annavad meile tüsedaid ning kogenud nais jõude kõigi
alade jaoks. Ma tahaksin, et naiste seast jõudude
valik Eesti alade juhtimisele mitte raskem ei oleks
kui meeste seast. Andku seda järgnevad aastad!
K. Einbund.
Riigikogu esimees.

Haruldane päew.
Küskne, Lunas tttfeu, kunas tuleb aeg,
mii me, Cijnäb käes, kõrwu seisame,
kui enda maoiaibu^efe 'kiilame,
," kui me wabadusele tänu anname.
J uh a n Li iw.
Pole enam WajaÖüftiba ega Widaba, — haruldane
aeg on 'winud.

Lipud käes, segame Kratiu ja laulame w a b a*
du se le.
•
Laulame wabaduse kestwuse, k ü m n e n d a m a i e aastapäewale.
Oleme suutnud factba wabaks. Oleme osanud
olla wabad 10 aastat. T a h a m e j ä äiba w a *
ba k s alati.
24. küünlakuu päewal peaks päike seisatama
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Eesti naine on Eesti tuleviku
kandja.
Lapsed on rahva suurim õnn ja kallim vara,
on rahva tulevik. Laste arv ja eluline väärtus on
määravad tegufid rahva tuleviku kindlustamisel
ja hoidmisel.
Loodus on seadnud naise lapsi kandma ja nendele elu andma. Seega on naine kutsutud kandma
ja hoidma rahva tulevikku.
Milline jumalik ülesanne!
Tähtsaim ja suurim kõigist teistest.
Oma vabaduse ja poliitilise iseseisvuse kümnendamal aastapäeval tuletades meelde ja hinnates
mdnevikutööd, vaatame tõsiselt ja otsustavalt ka
tulevikku.
Laseme endi ette tõusta kõiges omas võltsimata puhtuses ja iluduses meie tuleviku kandja —
Eesti naise.
Püüame mõista tema muret, tunda tema helluse, ilu, pisarate ja vaikse valu virvendusi, mis
liiguvad tema hinge värinais. Ütleme temale, mis
meil ühise tundena südames tuikab ja ühise soovina ammugi täitmist ootab:
E n a m a r m a s t u s t , h o o l t ja k a i t s e t
naisele ja lastele, sest E e s t i naine
on E e s t i t u l e v i k u k a n d j a .
Alfred Mõttus, haridusminister.

pisut kauem Eesti kohal HarNkust päewast, weiibi
pikem peaks olema fee harivldane päew. Ghk ci jõua
meie muidu ühe pacteHa kestel! mõelda kõigele, mi>3
meil,e tähtis, mis mmte pitfp.
Ei, !j!õua mõelda ntinewifuifc, olewikule ja tuleimikule.
Ei jõu!a harduida, Miveueda .enoasse, koondada
mötteiib- o!ts!Usckeks<. —
Igal! tnimipõlltoel on oma aja idealistid, wai*
mu Runud tõeryiftj ad.
Iya> mraripõftoi pärandab mi>dagi ideelt fdi määx=
tuMrkku järgmisele põliweile. Seda wäärtuMitfit kogub ja. hoiab kogu' rahwas, MsM.
Güm'bo>ols!elt, wKrldkujuliselt wõifö öelda: meil
on olllemas mingifuMne esiWau,emllilt päritud' <$%»
•taijirnr ^Vri>stalluõu, millesse kogume tilk ti'l,aa juure
loaimuelu eleksiiri — kõrgeid püüdeid, kangelastegustd, ohwrimeellt, teadust, tarkust.
E^da, VrMaUanumat on .hoidnud rahwa paremate poe.g>a!de \a t Karde jõuküllalseid käed' sajungute
jooksul.
Kjümne aasta eest wiõitis meie ra,hjwas uxabaduse.
Kõigile rahwuUikkudele iwaianMbeLe wäärtustele
>I mm tuli ü l i m w ä ä r t u s — w a b >a d u s.

Sest faaidiik 'kohiseb, ja keeb
Käärib, idutab mõtteiid . ..

krisballnõu sisaldis.

,Miibte iga^e õnneks ei an>tud> seligesiti näha,
mitte kõigi>le pal,Fllk>s> ei. pandud- st'lges'ti kuulda,,
armas>ta,d>a pallawalt rsamaad, kannatada temaga."
Nii arwas Juhhan Liiw.
On Mstasi, et .näha lauUck üle Dkliste hu^wide,
ülle tänapäewa murede, on raske. Selleks peab kaswatama intellekti, mõtlemiswõimet, arukust kõrgemal määral. Kuid intellekti kaswatamiseks puudub
pailjuil aeg ja ['oodsald. celtin,gim,u>seb..
Usume sii>ski, et Eestis leidub tullaR tugewaid
kast wabaduse kristalbwaasi alaHoidjaiks. Leidub
ajuPd,, kes suudaw!ald> lõpuni moeG.a suurt mõtet
ja feligitafcu ffeseiswuse tähtsust neiule, kes kahtiewiab
ja ei ta,h>a uskuda meie rahwa tulewikku.
Klü-mnes aastapiäew uitab wleenda patjuit)..
Tänane päew on meiile pühamaist püham
päew.
•
;
Meill on ctafr paGu, hulle urna-epäetoi. Nad
jääwictid MÄescku8s«e uagu riida .odawaid, klaaslhelmi,
takulõnga järel.
Tänane päew on kuGhelim. Üksik mei<e ajaloos.
Säraw ju säldebewm^ajit kastetülk päikesleküll,ase.l P:•*
madhoimmrkul.

30

N A I S T E

Kas wõib täna keegi jääda Ükskõikseks? Külma
mõjul kangestunud looduski tahaks na,gu hõisata,
raasa tungla. jpn, nagu räägiks,h>ärma'tis>ehtes puuld
üks^isebe tuttawat, kiuid ometi üllatawat uu,dist:
„Gee rahwas, kes -asub meie ümber ja meie wahel",
see moa, mistoiidal* meid, on waba, on Waki!"
Näib, nagu kobiseks', ii%a#tafö, lumitabe siin ja
seal. Nagu tar)<rfsili> mullapõues puhkawad orcred
ruttu sa^llba päikese lätte, ruttn kaswada, ruttu
wabmida, >et enam ei tarwitseks Eestis puudust kanrattaida keegi, ei keegi...
Täna on autud meile kõigite selgesti kuulda ja
!sel,gesii näha.
Üäbi sajangute näeme tagasi — minewikku, läbi
sajangute edasi — tulewikku.
Waadakem tagasi:
„Ia wäli must ja murelik,
Sim wanemate minewik:
Kuuslsad,a aastat läinud ta,
>Ei ainust tähte näha saa!"
Kes meist wõib tõen!d>a>d,a, et to esiwanemad pole
mitte sellga Büürirtanulö' „mtäbd ja murelikul toal*
jal", tollel wäljal, kus walust, hissist ja werest tõusis
esimene tuline soow ferafrö wabaks, sähwas esimene
põletaw teadwuswälk orja süngesse hinge?
Wabaks saada! Milline kõla wõis olla neil sonul orja mus?
Ori ei julg^enuld häälbafoia m$> sõnu kuuldawalt.
See soow waid ohikus temast hingates, paistis julssemate silmist...
• Sajangud wajusid igawiku hõlma.
Ükski prohwet ei söandanud täpselt ennustada,,
millal koidab suure wabaduspäewill jumalik horm
mik.
Ent lootus ei hääbunud^. Lootus hõõgus nagu
tuline süsi tuha a l l . . . Lootus andis meie esiwanemaile jõudu kanda raskemat saatust, mis eales
saanud osaks rahwale.
Kujunegem oma esiema eietamas peent-peent
>lõug.a mõisaprouu käsul ja tema kasuks.
Kuju<tleg"m tob,a naist Mfutamas kangaspuid ja
?udum,as 'lugematuid paare kindaid, sukke mõisapreili weimewaka rikastamiseks.
Kujutlegem teda enne pciibese tõusu kitkumas
hallalumift, 'lopsakat lina; sõrmed wermeis, selg
tuimas walusa, rüpp wesimlävq kastewieest.
Kujutlegem emakest suitsutares tõusmas, kõWalt asemelt esimese kukelauluga:, keetmas perele
wesist körti, millesse lipsas raasuke raswa nagu
konn sinetawasse tiiki...
Kujutlegem orf&naist raskemaili hetke il lamamas, sauna põrand al, õlgedel, ilma arstiabita, ilma
wilunud nZuandjata.
Ei, liig kurb on see!
Kujutlegem korraks oma esiema noorena, pühapäewarüü^: neiu sinisilm, neiu jumalikus juuksekroonis, neiu wikerkaarewärwi triipseelikus, luikwalges, lll<unikirja<Iises särgis,; sõlg rinnal, pärg
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peas, paelab lchwimas tuules nagu Parw kirjuid
lib>lika:,d. Neiu nagu lõo lõõritamas hiiel ja
w ainul.
Kujutlegem teda ka elu loojangul: poeprnne,
wäsinud, kuid elutark, kogenud, kõik mõistnud, kõik
andestanud kalllsinimesile.
Kuidas tungiwad sellase kujutlche puhul hinge
lauliku soojad sõnad>:
„Üks suu nii wana kui mullake,
ja mõitis nägu nii wagune.
Ja mõttis nägu nii aus ta,
nii waikne, walul ja sõnata.
Nii aus, nii waikne, nii mullane,
nii selge ja Lige ja kullane.
E<ee on mu ema, mu mullake,
see on mu ema, mu kullake!" —

Seida wagusat, mõtlikku, ausat paljukannatanud
eesti emakest tuletagem täna meelide sooja, tänutundega.
Kõik kangelaslik, kõik kallimeelne, ans ning
ülew, mis eales olnud omane eestlase iseloomule,
on pärinud algidud noist kurblit-ilusaist mõtteist,
milliseid wargsi hellitas juba orjanaine ihates
wabadust.
Ema oli too, kes woki taga viirutnle nelgil õuetas lapsi lugema. Manitses'neid muistsete 'tarkussõnadega. Mõi^tatcks mõistuse terwituseks, leelutas
laulu lohu'tu'eN.
Ema köitis hiljem hairidustihkajaile noorile
kaasa moonakotis, ilappis 'laste aukliftd riided, nõelus sukad kooli minekuks.
Sama eesti ema, waikne, murelik, on sünnitanud, toitnud kaswatanud need meie noored kotkad,
meie aia kangelased, kes julgesid wälja astuda kümnete kaupa sadillde wastu; kes lükkasid põlastusega
tagasi Juuda se seeklid, mida pakuti neile ohtra>lt
isamaa müümine ja äraandmise eest, kes ohwerdasid
slu wabaduse eest.
Au e e s t i e m a I e, au te ma l a n g e nud l a s t e l e !
Ema, kullake,, ema, mullake! Ema noor, ema
wana, eesti ema kodus ja kaugeil wõõrail mail!
Sinu Pisaraist punume lillesideme, mille abil seome
ühte kõik kodumaa lapsed!
Sinu nimel, eesti ema, tõstame kõrgele wababuse kristallkarika! Hoiame palweKkult püsti käed
ja palge Päikese poole, kuni on saawutatud lõpulik
wõit: kuni kõik eestlased — mehed nii hästi ka naised — on ühinenud, on koondunud tibedate ridadena i'anaa altari ümber ning toowad sinna obwrianniks töötahet, püsiwust, , kannatust ja palawat
armastust oma rahwa wastu.
Selles meessu^s hellitame lootust, et meie-järeltulew sugu wõib kovd pühitseda Eesti wabaduse
sa ja-aa st ase kestwuse haruldast mällestuspäewa weel
ülewamas meckolus lui irkeie täna.
Käo Orvik.
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Asutawa
Kogu
naissa^dikud
Seisawad — pahemalt
Paremale:
Emma Asson<Peterson
Helmi Ja sen
Alma Ostra»Oinas
Istuwad:
Marie Reisil
Minni Kurs Olesk
pr. Tõrwand-Tellmann
Johanna Päts

Waba Oeoti ja eesti naine.
Meile on osaks saanud elada erakordselt huwitawai, ajajärgul, eriti meile, praegu tegutscwale põlwete. Mitte alati pole aeg nii sündmusrikas. Harwa
toob -ta enesega kaasa nii palju ülemaid momente, kui
seda teinud meie aastasaja 1. weerand. Istusime alles koolipingil, kui algas kogu Wenemaal wõimas
1905. aasta wabaduslnkumine. Kes suudab unustada
noid põnewaid massutoosolekuid ja julgeid ,tänawameeleawaldusi keset tsaariwalitsuse orjastawat iket!
Kuidas tuksusid südamed meil,,,noortel, wõimsat marseillaise'i lauldes! Kuidas joobusime rewolutsioni loosungist: „ wabadus, wendlus, sarnasus"! Me uskusime
õnne maa peäle tulewat, niipea kui kukub rfaaritroon.
Aga 'tsaariwõim ei langenud. Järgnesid pimedad
reaktsiooni aastad, kuid lootuseta polnud nad. Tundus, et uus aastasada on wabadusaastasada, et reakt-sioon on ajutine nähtus, ainult ettewalmistus weel
wõimsamale ja tagaiärjerillamale wabadusliilumisele.
Nii oligi. 1914. aastal lahtipuhkenud maailmasõda
kiirustas weel omakorda uue eera kättejõudmist.
Kewade kuud 1917. a a s t a l . . . Kes suudab unustada neid! Saabus ammuigatsetud wabadus. Kunagi
pole hulkade südamed nii soojalt tuksunud teineteisele,
kui tol rowolutsiooni kewadel suurel Wenemaal. Kui
kunagi rind täitunud usust inimsoo paremasse tulewikku, siis oli see tookord. Rewolutsiooni ohwrite matused Wenemaa pealinnas... Sajad tuhanded pealinna elanikud rahwuse ja usu, hariduse ja päritoleku
peäle waatamata, sammusid üksmeelselt kõigile, kallite
kirstude järel Marsiwäljale. Ühesugused punased kirs•tiib, ühishaud, pealinna rahwas üksmyolselt matusel,
üle Wenemaa «lein
Kas ei kõnelenud fee wendlusest
ja sarnasusest?! ... ~
....,,.,:,-._,..._ _ .;
26. märtsil suurejooneline ja wõimas eestlaste mee*

leawaldus Peterburis. Unustamata jaluwskäik Wene
pealinna peauulitsal kodumaa rahwuslitlude lippude
järel. Ei tunnud selles rongis käija takistust, mis wõitmata eesti rahwal oma kodumaa loomisel.
J a kodumaa, see oli walwel. Mitte üht wõimalust
mööda lasta, sest aeg kohustab, rahwa saatus n õ u a b . . .
Autonoomia . . . Föderatsioon . . . Wiimaks, iseseisew,
rilppumatu Eesti. Esiwanemad! kas nägite hauast,
kuidas ajasime end sirgeks, kuidas saime julgeks, kuidas lapski wõttis kätte relwa ja kaitses kodumaa wabadust... Me täitsime oma rahwusliku ülesande.
Iseseiswuse 10. aastapäewal wõime rahuldustundega
konstateerida, et me jalgealune on wähemalt praegu
kindel. Aga sisemist korraldustööd oleme jõudnud teha
wähe. Kuid rahwa saatus nõuab, riigi tulewik kohustab . . . Saaksime pühitseda järgmist juubeli rahuldustundega, et walusamad, sotsiaalprobleemid lahendatud.
Seda soowime südamest oma 10. iseseiswuse aastapäewal.
Eesti naine, mis teinud tema oma riigi ülesehitamisel? Ta on jõudu mööda kaasa aidanud igal pool
ja igal alal. Naine ei puudunud üheltki koosolekult,
kus arutati kodumaa tulewiku küsimust, kui talle ainult osawõtt sellest wõimaldati. J a juba 27. mail
1917 tulid üle maa kokku naised Tartu oma 1. kongressile nii üld- kui naisküsimust lahendama. Kui hästi
naised hakkama said oma tööga, sellest loeme „Postimehes": „ü.llatawalt mõjus hea kord ja asjalik toon,
mis kongressil kogu aeg walitses. Meie naised on oma
küpsusest esimese ilusa tunnistuse a n n u d . . . Esimese
naiskongresst kui esimese eksami järele wõime loota,
et Eesti naisest tubli kaastööline saab meie awalikus
elus,", . ^PostUnees" atesteeris õieti eesti naist. Wiimllne ei jäänud, kõrwale ühestki Mdettewõttest. Isegi
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sõdurina sõtta läks naine (küll wähe nii julgeid oli
meie hulgas!) ja laks neist isegi saanud wabadusristi,
kuna üks lahingus langes. „llhistöö", kes oma argamsatsioonidega ulatas üle kogu kodumaa, kes sõjawäge
warastas, inwaliidide eest hoolitses ja kodus hoolekannet teostas, luges oma tegelaste hulgas kaugelt rohkem naisi kui mehi. Mitmed naisorganisatsioonid
astusid terwikuna „ühistoö" liikmeiks. Lõpetades oma
töö 1920. a., jagas „ühistöö" keskjuhatus oma tegelastele teenete eest wälja 400 aumärki, nendest 240 naistele. „Punases Ristis" töötas naine sama andumusega.
Koik kodused tööd olid meeste sõtta mineku tõttu trati*
dugi naistel toimetada.
Niigitruu Vesti naine on kõige hadaohtlikemail momentidel julgelt kodumaa eest seisnud. Kui 1. detsembril 1924. a. meie pealinna ähwardas enamune
riigipööre, olid linna keskjaama ja Balti jaama telesoni naisame!w>ikud kohusetruimaist; lvks naisametnik
Balti jaamast on saanud ennastsalgawa wahwuse eest
1. detsembril aumärgi.
Ka poliitilisis küsimusis oskas Eesti naine wabaduse algpäewist alates kindla seisukoha wõtta. Nii tahendas sellest 3. naiskongresst awamise! 1925. a. tolleaegne walisin mister: „Eesti naine on olnud eesti
moele hoidja, rewolutsioonis ütles naine oma sõna mojuwamalt ja selgemalt kui mees^ rääkides 1. kongresstl föderalismist."*)
Poliitikast osa lwõtmast pole Eesti naine «kunagi loobunud. Selle tarwidust on rõhutatud naiste poolt 1.
kongressist alates. Naistele oli selge algusest peale,
et poliitilise üheõigusluse mnksniapanekaga weel kau*) Soe oli 27. mail 1917. a.
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geltki saawutatud pole kodanline üheõiguslus. Tsaariajast päritud tsiwiilseadused ei tunnusta mehe ja naise
üheõiguslust. Naine pidi ise hakkama osa wõtma seadusandlikust tööst, et kiirustada uute seaduste ilmumist
ja kindlustada nendes mehe ja naise üheõigusluse põhimõtte maksmapaneku. Meie Maapäewa töödest mõtstd osa kaks naist. Asutawast Kogust käisid läbi kaheksa
naissaadikut, kuid siis Polnud weel aega tsiwiilseadustiku ümberkorraldamiseks. Esimesse Riigikokku pääsestd meil ainult kaks naissaadikut, need esitasid Riigikogule abielusoaduse «lnõu. Kuid abieluseadusest wõeti
wastu 1. Riigikogus ainult osa, mis käsitab abielusõlmitrast ja lahutamist. Meil maksab weel tänapäewani
tsiwiilõiguse alal Wene ajast pärit Balti eraseadus,
mille järgi moes on naise eestkostja. Wiiinaseist rahwaesttusist on naised wälja jäänud, seega mi naine otsekohesest seadusandlikust tööst kõrwaldatud. Kuid E. N.
Liit jälgib parlamendi tööd ja esineb oma ettepanekutega, kui naiste huwid seda nõuawad; erilise huwiga
jälgib E. N. Liit tsiwiilseadustiku santust ja on esitanud eelnõu juure hulga parandusi. Kui meil, naistel, juubeli ipuhul soowida lubatakse, siis soowiksime
kõigest südamest, et uus perekonnaseadus saaks rajatud
naise täielisele teguwõime tunnustamisele kodaulises labikäimises ning mehe ja naise üheoiguslusele perekonnas.
Edasi on naised erilist hirnu üles näidanud sotsiaalküsimustele, peamiselt laste- ja emadekaitsele ning
rahwa tcrwishoiule. Kui 2. Riigikogus arutusel oli
hoolekande seadus, esitas G. N. Liidu juhatus rea parandust; neist wõeti mitmed Riigikogu poolt wastu,
kuid jäeti ka mitmed olulisemad wastu wõtmata. Liit
ja üksikud naisorganisatsioonid on asutanud mitmed

E. N. Liidu esimene juhatus 1920—1922.
PuhemM pwremwle: Ida Hellat, Iohnmm Püts, Mari« Reiifit, Mmm Ostra,' Lwda Iürmmm.
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emade ja laste nõuandesiunktid, on korraldanud uh
maa terwishoidlisi loenguid ja -kursusi, neil o<n olnud
omad hoolealused — lapsed. Liidu hoolekande komisjoml on tulnud mitmel korral esineda märgukirjadega
nii tüö.'l)oolekmi.deminlsteeriumile lul Tallinna, linnawalitsufele, et juhtida hoolekande ja terwishoiu tööd
loomulikumlllsse roobastesse.. Läinud aastal korraldatz E. N. L. tööta naistöölistelc kudumis- ja õmblustöid. Kuidas naised saawad hakkama nende oma mituiekesiste töödega, weeuduge, lugeja, töö-hoolekandeministri ning terwishoiu peawalitsuse juhataja sõnadest,
öeldud 3. naiskongressi awamise! 1925. a. sügisel. Minister Karlia ütles siis: „2ubage tänase kongressi Puhul minul öelda nutte lihtsa wiisakuse, waid tõsise taautunde.pärast, et naisorganisatsioonid Eestis on ära
teinud tähtsa töö. Selle ainetkonna nimel, mille eesotsas ulina 1'eisan, on mnl au siinkohal tunnistada, et
naised suurt, laia löökawa terwishoiu ja hoolekande
alal on mitte ainult to>etanud, waid sageli ka algatanud.
Rinnalaste kodud, emade ja laste terwishoiu
nõuandekohad on asutanud naised; naised on teostanud mahajäetud laste kaswatusele andmist perekondadesse, >on huwi tunnud uue hoolekande korraldusest,
wõttes osa hoolekande seaduse läbiwaatamisest ja oma
poolt soowe awaldades selle tarwilikkude paranduste
kohta. Ura märkides seda tähtsat tööd, mõin kinnitada, et naisorganisatsioonid Eestis wõiwad korda
saata palju ja mõju awaldada neile, kes seäduse järele
on 'kohustatud tegema seda tööd, kuid nutte küllalt huwi
ja arusaamist ei awalda oma ülesannete wastu."
Praegune haridusminister dr. Mõttus ütles siis muuseas: „Iuba, aastaid on naisorganisatsioonld wõimalust
leidnud tegutsemiseks sotstaalterwishoiu ja. hoolekande
alal ja on teinud suurt tööd, mille tagajärjed wast ilmuwad alles pikkade aastakümnete jooksul. Soe töö on
olnud nimelt tähtsam ja suurem, kui silmapilkselt arWata osatakse."*) Kas ei kõnele need riigimeeste sõnad
ühtlasi, et naise osawõtt sotsiaalseadusandlusest ja tema
tööst juhtiwa jõuna sotstaalterwishoiu hoolekande >aladol on hädlltarwilik?
Kaswatus- ja haridustöö,on olnud ed&jt naiste
tähtsamaks tegewusalllks. Õpetajatena töötab toaga
palju naisi. .Oma lapse kaswataja' ja esimene õpetaja
on ema. Ema peab saama hariduse, et osaw 'kaswatada ja juhatada oma last. Kuid naine peab olema
haritud ta,'sellepärast, et elus läbi lüüa; rumal jääb
liJlllpool kõrwale. Erilise hoolega,on E. N. L. lowita" nud kutseharidust, sest meie päewil^on naisele iseseiswa
elukutse walik hädatarwilik. E.N. <£. hakkas juba 1922.
aastal korraldama naistele tutseihariduslikte kursusi
' Haridusministeeriumi poolt IftnÄtiiid tawade järele
ja haridusmimstoeriumi toetusel. ^ Liidu' instrMorite
poolt on peetud üle maa kursus NÄajapidamife, lästtöö,
- kangatpdumise ja .terwishoiu- -alabet Haridusminis'teeriumi kooliosakonna juhataja ütles 3. naiskongressi!!
sellest naiste tööst: „,... Ministeeriumil on feljatag-a
'palju ühist tööd naistega.^ ,Sajad -kursuses on wii*) W. E. N. L. aastaraamat, 2. M g, 10, 11.

H Ä Ä L

3

Vabadus püsib aina kohusetunde najal. Eesti
naine, kodukolde hoidja/kasvata
kohusetunnet
— kindlustad vabadust oma maale. Sellega aga
rahulikku edenemist ja õnne endale ja oma
lastele.
Miina Hermann.
nud oskusharidust naiste hulka... Soe suur töö on
hindamatu."
Nii. Meil, naistel, on tehtud palju tööd ja meie
tööd on hinnatud. Kuid külm-koht on südames siiski.
Mul oleks weel juubeli puhul midagi soowida.
Tegelik elu on näidanud, et naine seal, kus >ta töötab tasuta ehk odawa tööjõuna, ja nii ütelda reamehena, on teretulnud. Kuid kaugemale lastakse teda
harwa, kõrgemale pääseb ta ainult meesjõudude puudusel. Ei aita siin põhiseadusega kindlustatud üheõiguslus, ei naise haridus ego oskused. Kes meist, naistest, on wõi olnud wabariigis kõrgematel kohtadel, on
sinna saanud ainult kohaste meesjõudude puudusel.
Kuid kaaskodanikud — mehed! Naise kõrwaletõrjumine ainult sellepärast, et ta on naine, on ju suur
ülolohus, on wägiwald. Lubage meil, naistel, soowida,
et see ülekohus wabariigi järgmise juubelini 'laoks!

Emma Peterson,
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pilte „at)iötöö"
ttgewujest
„ Ü h i s t ö ö", mille tegewus lahutllmatult seotud meie wabaduswõitlufegll, näitas kogu oma töö kestel,
kui tuline isamaalane, kui tegu- ja
algatuswõimeline on eesti naine. On
üldiselt tunnustatud, et selle organisatsiooni tegewus, kelle ristiemaks
oli ta naine, Johanna Päts, poleks
iialgi suutuud saawutada nii hiilgawaid tagajärgi eesti wabaduswõitluse ajal, kui tema tööd poleks toetanud ennastsalgawa usinuse, helluse
ja armastusega eesti naine üldiselt,
eriti nga meie naisorganisatsioonid.
Pakid jõulukinkidega Tallinna ühistöös.

õieti weel loodudki polnud, seda ei
korraldanud meie alles' loomisel
olew wlllitsusllparaat, seda sõda Pidas, selles wõitles k o g u rahwas,
nii mehed kui naised ja isegi lapsed.
Vabadussõja algpaewil ja nädalatel
oli „Ü h i s t ö ö" see, kes kajastas
rahwa osawõttu sõjast. Ühistöö osakonnad' tekkisid, Tallinnast algatuse
saades, üle öö kõigis meie kodumaa
nurkades. Ühistöösse woolusid kokku
annetused küll raha, sooja pesu, riiete,
jalanõude ja kõige muu hädatarwiliku naol, millest koosnes meie esiwene sõjawarustus. Meie kõik maletame meel ühistöö tegewust, sellepärast ei ole wajadust selle juures siin
Tallinna Ühistöö pefuladud.

MalMme 'ju weel kõi-k, kuis meie
wabariigi algpaewil kohe peäle esimese wllbanemisrõõmu waldas inimesi esialgne ^wiletsuse - ja abituse
tunne. Saksa wägede lahkudes jäi
meie maa suurde kitsikusse, sest saksa
okupatsiooni ajal oli meie maa toi-,
dutagawaradest tühjendatud, rahwa
rahaline jõud nõrgestatud ja suurim
osa meie asutustest häwitatud. Tuli
tõik uuesti ehitada. Lisaks sellele
tuli siis weel sõda ja nooruke Eesti
oli sunnitud pealetungiwale waenlasele 'wastu astuma.
Eesti wabadussõda on romantilisemaist, langelasmeelsemaist kogu
maailma ajaloos. Sellest sõjast ei
wõtnud osa Ütsi meie sõjawäed, mis

Tartu ühistöö laburuumid.
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waba, iseseiswa Eesti riigi eest, ühendas kõiiki. Sõda sai kõigile eestlastele ühiseks asjaks. Seltskond, organiseerides end, astus appi walitsufele, et vaske sõjakoorma kandmisest osa wõtta. Nit Tallinna seltskonnategelaste - õpetajate algatusel
pannakse
alus
organisatsioonile,
mis wabadusfõja kestwuse! ülisuure
tähtsuse omandab, See organifatsioon, mis asutajate poolt „ühistöö"
niineks saanud, seadis enda ülesandeks: organiseerida Eesti riigi kodanikke selleks, et nad ühisel jõul Eesti
riigi loomise töös kaasa töötada wõilsid kõiksuguste seltskondliste asutuste
ja korralduste loomise ning ettewõtete teostamise abil.
Walga uyistöö pesukoda.
•in

ütsbkasjaliselt peatuda. Selle töö iseloomustuseks, milles!' nit suurt ja
tauwvat osa etendas eesti naine,
toome allpool wabariigi Walitsuse
reskripti „ühistööle" 14. detsembrist 1920 aastast:
„Rnskotel tingimustel tuli Eesti
rahwal 1918 a. sügisel oma waba
iseseiswa iobu ülesehitamisele asuda.
Saksa wäotvõim oli maalt lahkunud
ning tee awanud Wene enamlaste
salkadele Eestisse tungimiseks. Eestil tuli oma kodu kaitseks wõitlusse
astuda, mis suurt jõupingutust terwett vahwlllt nõudis. Kuid teadmine, et see wõitlus tähendab wõitlust
Pärnu ühistöö walmistud saamusrang.

Narwa ja Peetri walla ühistegelased kingitustega wiicrinnal.

Sellest selgub, kui lõpmata lai oli
asutajate poott „ÜHistöö" tööpõld
ette nähtud, kui lõpmata Palju oli
ülesandeid ette arwatud.
J a „ühistöö" saab kõige sellega
hiilgawalt walmis. Warsti on terwe
„Ühistöö" osakondade wõrk üle riigi.
Sadanded, tuhanded riigi kodanikkudest rwkendawad end wabatahtliMt
ning tasuta „ühistöösse".
„Ühtstöö" on esimene, kes käed
külge 'paneb, e,t sõjameeste rasket feisiikorda parandada, esimesed toitluspunktid haawatutele korraldab, esimosed sanitaarwagunid walmistab,
esimesed haigemajad korda seab ja autod haawatute ewakueerimiseks muretseb. „ühistüö" korraldab kingi-
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tuste wastuwõtmist ning edasiböimetennist kaewbkutes wiibiwatele sõduritele. „ühistöö" nsutab igasuguseid
töäkodasid- TtMg warustab sõjawäge
igasuguste tarbeasjadega.
Wabadussõda on lõppenud. Hiigla
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töö on „ühistöö" poolt >kordll saadetiib. Seda suurt tööd silmas Pidabcs, mis „ühistöö" on wabadussõja
testwusel Eesti riigi ülesehitamiseks
teinud, otsustas wabariigi walitsus
aunotada „ühistüü" teslkjuhatuse esi-

mehele Woldemar Pätsile kodanliste
teenete eest Vabaduseristi teise järgu aumärgi niug awaldada käesolewa
kirjaga iseäralist tänu kõigile neile,
kes oma kaastegeivusega on „ühistööst" osa wõtnud."
>>>>>>>>>>„>>><>>>>>>>»>>>>>>

Oles oled, inim, aulsast
soost.
o
Kes oled, inim, aulsast soost,
Kes vabaks sündind Jumalas —
On kaunim kannatada,
On Õndsam seista sul ilmüksinda,
Nii kõigist mahajäetuna,
Kuid ustav iseeneses. —
Võid tuhat võitlust võidelda!
Maailmalt võtta võimsaid
hoope!...
Kuld kindlaks jääda omas elutões. —
Võid hävineda ülivõimu ees!
Võid uhkelt hukkuda ja surra ...
Kuid kukalt kummardada
Ees selle ilma sajapäise vale
Ja alistuda ulatustele —
Ei!
Anna Haava.

11«li l i l • » • ! ! • l i l l i l

Naised Eesti wabadusjöw tegewas wäes.
Meie teame, et eesti naised meie wabadussõja ajal
olid sama langelaslikM julged kui mehed. Omas todus astusid nad julgesti waenlase wastu, nad ei puu«
dunud ka meie tegewas sõjawäes.
Nii langes waenlase wast)! wõideldes Pihkwa 'wäerinnal 22. augustil 1919Liaastal woor kapral J u l i e
B u r c h w a r c h t . Juba wabadussõja algul oli sellel
wahwa! noorel naisel tuline tahtunne minna waenlase
wastu >wõitleina. Ta asuski Tallinna tagawara polku
teenima. Reaõppust lõpotades awaldas ta soowi, et te«

da rutuliselt 'tulejoonele saadetaks. Tema soow > läks
täide ja ta määrati laiaroopalise soomusrongi nr. 2
peäle teenima. Soomusrongil sai ta olla waewalt ühe
kuu — siis kaotas ta lahingus elu.
Hoolsa ja eeskujuliku teenistuse eest oli Julie Burch-wardt kapraliks ülendatud.
Kä Vabadusriste sõjaliste teenete eest on saanud
kaks naist. Esimene neist on A n n a W a r e s , tes
teenis 1. ratsapolgus Peeter Ronki nime all. Tema
teenete kirjeldus puudub meil kahjuks. Wabädusvist ja
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rahaline autasu 10.000 marga suuruses määrati temale •töötas aga lahingu lõpuni edasi, haawatuid sidudes ja
sõjamiuistri tüsutirjaga 26. juunist 1920 aastal.
sõduritele padrunid järele kandes.
Teine Wabadusristi omanik on S a l m e

Bera-
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„ m „ „, . Q . TÄ. » . v - . , . . ..
eemale manrntt wahwuse ee t Wabnousrist m auin a u n - P e e ts, 3. alamäe polgu 1. pal. scmttaar. L . innixn
- ... . .., , .,.'. ' .
See wahwa naine läks 30. juunil 1019 aastal waua- tasu 1MX) marga suuru,« lojammtftri talutabaga
tahtlisolt wäeosaga lahingusse kaasa, ühe pealetungi nx- 95"ajal waenlase suurtüki ja kuulipildujate tule alla satIseseiswuse juubeli puhul tuletame Muutundega
tudes, kandis ta surmawalt haawata saanud sõduri tule meele neid 'wahwaid isamaalisi naisi, kes walmis olid
alt wälja. Selle juures sai ta ise põlwest haawatud, oma elu pandiks panema Eesti wabaduse eest.

Eesti.
(Ette kanda rahwariideis.)
M a nägin kaua, kaua rasket und:
M u Ned olid seotud, jalus ahelad .
Ja südant rõhus vhu raskem sund..
M u selga peksid witsad walusad,
j.a mõtlesin, et tuleb surmawad.
Kuis ootasin, kuis oli aeg nii pikk!
Kuis iha rinna sügawusis lainetas,
et wabadus ju tuleks jumalik
ja laoks orjapõlw, see purustas kõik põrmuks, mis weel inimlik.
Nii kaua, kaua waewles rind.' • * '•'
Küll kostsid kõrwu kaunid lootused,
et tugew käsi tuleb päästma mind,
kuid wallas, wangiates kõik tõotused,
ja mullo jäi waid kannatuste pind.
Siis jälle kostsid kõrwu waljud' hüüded,
see tolas ikka wagewaumlt hõisates,
kui oleks orjuspuul ju loetud hüüded,
kuid kustusid ka seekord Mõllas, wangiate*,
ei suutnud aga häwitada lootust waenupüüded.
Sest rahwas nõudis priiust eluihast
ja mina wõisin wabalt käsi siruta.
M u l ainult mälestus jään'd orjuswihast,
ja seegi kustunud — ma tahan elada
ning taotella tulewikku, oma luust ja lihast!

• A . Ertel.

i\. H. Tammsaare
'
wiiekiimnenda sünnipäeva puhul.
Kirjanik A. H. Tammsaare —.eraelus Anton noored" ja «Kuresaare vanad".. Suvel pärast kooHansen — sündis 18. jaanuaril 1878 aastal Järva- li lõpetamist kirjutas ta kolmanda pikema teose
maal Albu vallas põllumehe pojana, õppis valla- „Kaks paari ja üksainus." Koik kolm on algaja
ja kihelkonnakoolis, siis Tartus Hugo Treffneri . kohta üllatava meisterlikkusega kirjutatud, tänagümnaasiumis, mille 1903 a. kevadel lõpetas. Juba päevgi täiesti nauditavad, .külaelu kirjeldused,
keskkooli õpilasena tegi ta esimesed kirjandusli1903 a. sügisel asub kirjanik Tallinna, kuhu
kud katsed «Postimehes" ilmunud lühemate jutu- toda «Teataja" toimetuseliikmeks on kutsutud,
keste näol; asus peagi suuremate ülesannete kai- Ajakirjanikuna töötab ta 1907 a. sügiseni, mil
lale, kirjutades pikemad .jutustused «Vanad j a ' Tär tu ülikooli astub. õigusteadust õppima. . Aza-
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kirjanikutöö kõrval tekivad jutustused Rahaauk",
maakehvikute viletsa elu-oiu kirjeldus, ja „Uurimisel" — maainimeste hingeliste elamuste üksikasjaline eritlus. Siit peale huvitavad kirjanikku
pikemat aega peaasjalikult hingeelulised küsimused, millede kallal juureldes ta kirjutab omal ajal
suurt huvi tekitanud ja nüüdki veel endi vaimukusega paelavad novellid „Pikad sammud", „Noored hinged" ja „Üle piiri".
Aastal 1911 katkestab nii ülikoolis õppimise
kui kirjandusliku tegevuse raske haigus — tiisikus —, mis kirjanikku sunnib Kaukaasiasse terviseparandusele sõitma. Siin tervub ta ajajooksul
nii kaugele, et arstide loal kodumaale tagasi tulla
tohib, peab aga üiikoolilõpetamisest loobuma
ning pikemaks ajaks maale — keset suuri okaspuumetsi asuvale kaunile Koitjärvele — asuma,
kus ta pärast pikemat vaheaega uuesti andub kirjanduslikule tegevusele. Haiguse ajal omandatud
kogemuste põhjal tekib siin — autori ikka veel
õige haige olles -•- kopsuhaigete sanatooriumi
elanikke kirjeldav novell „ Varjundid", mille peategelaseks parandamatult haigesse Vene neiusse
armunud eestlane: ka raskesti haige. Surmale
pühendatud neiu Õrna ja habrast kuju kirjeldab
autor ? oo ja poolehoiuga; ühtlasi sisaldab teos
sügavaid ja mitmekülgseid mõtisklusi elu- ning
surmdküsimuste kohta.
Heledamas ja elurõõmsamas õhkkonnas areneb
järgmise, ka Koitjärvel kirjutatud teose, novelli
„Kärbes" sündmustik. Ka selle teose keskmeks
on noor neiu: elujanune ja elujõuline Tiksi, —
huvitav ja suure andumusega käsitletud naiskuju.
Teost rikastavad jällegi filosoofilised mõtisklused
ning juurdlused; erilist naudingut pakub teose
peen ja varjundirikas sõnastus.
1919 a. asub Tammsaare Tallinna, kus ta tänini on elanud vabakirjanikuna, olles endale perekonna ja kodu loonud. Tallinnas viib ta lõpule
juba Koitjärvel alustatud draama „Juuditi", mis
kahtlemata üks tema kaalukamaid teoseid, kuuludes eriti dr aam&to õdangu parimate toodete sekka. Ses teoses käsitleb autor nii paljuid problee-
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rne, et see lugejale sisuliselt ikka uusi üllatusi
pakub. Peakujuks on seski teoses naine, tuntud
piiblikangelanna Juudil, keda Tammsaare kujutab ägeda ja kuumaverelise, iseteadliku naisena.
Huvitavaist, omapäraseltnähtud naiskujudest
on Tammsaare toodang haruldaselt rikas. Tagasi
pöördudes jälle maaelu kirjeldusele loob ta jutustuses „Kõrboja peremees" unustamatu Kõrboja
Anna: energilise, isemeelselt omalaadilise naisperemehe ning -armastaja kuju. Kuna raamiks
sellele huvitavale naiskujule ja tema elamustele
kaunid kodumaa 1 o odusekir jeldused, on „Kõrboja
peremees" eesti veetlevamaid külaromaane.
Kõik eelmise aga ületab Tammsaare suurteos
„Tõde ja õigus": eesti külainimeste ja kodumaa
looduse põhjalikum ning omapäraseim kujutus.
Juba selle teose tegelastehulk on võrratu, kõnelemata üksikute tegelaste elutruust mitmekesisusest.
Kes kirjanduslikest küsimusist vähegi huvitatud
eestlane ei tunneks väsimatult töökat, karmi ja
mehist Vargamäe Andrest või kelkivat ning ärplejat jutumeest Pearut? Kes ei tunneks pikalisi,
elutarku külafilosoofe Hundipalu Tiitu ja saunaMadist? Kes eriti naislugejatena ei tunneks Andrese lapselist noorikut, paljukannatanud Krõõta,
või Andrese teist naist, murede koorma all enneaegu vananevat Marit? Andrese tütart Liisit, kes
isalt tahtejõu ning emalt sooja südame pärinud?
Keelekandjat ja lobasuud saunatädi? Teenijat
vanatüdrukut Miinat, kes nii väga igatses last,
et ei kartnud häbi ega ilmanaeru? . . .
Ükski eesti kirjanik pole nii arusaaja ning osavõtliku südamega kujutanud eesti naist, kirjeldades
teda kõigi tõuliste iseärasuste ja olutingimusis
juurduvate omapärasustega. Eriti „Tões ja õiguses" kehastuvad kõik eesti naise head ja vead;
kõik eesti maanaise ja -neiu rohked mured ja vaevad ning vähesed rõõmud ja lõbud. Südamlik
tänu eesti parimale ning erapooletumale naiskujude loojale eesti naislugejate nimel! Jõudu ja
tervist lugupeetud juubilarile edaspidiseks viljakaks teotsemiseks!
Molli PUL

Kogemusi koduta laste hooldamiStööst Soomes.
Waia ja llpp,)

Kuidas tekime häid laswatuskodusid? Meie laheme wälja seisukohalt, et normaalne laps kuulub
perekonnale. Perekonnas kaswatamine ei annud
waremalt haid tagajärgi Soomes sellepärast, et
mingit w a l i k u t ei olnud, waid et milline laps
tahes unti millisesse kodusse tahes. Nii juhtus kõige
ideaalsem inimene saama kasulapseks waimliste desektidega, iseäraliste kalduwustega lapse, kellest ta
kõige oma armastusega ei suutnud inimest kaswatada, waid lõpuks tüdinult ja hirmunult end tagasi
tõmbas ja heäl juhtumisel r a h a ohwerdas — las-

tetobu asutamiseks.. M e i e wa li me l a p s e d ja
w al i m e ka perekondi. Meie kirjutame ajalehtedes, meie saadame kõnelejaid,wälja, meie kuulutame, meie saame wastuseid, pakkumisi. Kuid kogemus on näidanud, et kõige paremad kasuwanemad
ei teata end ise, waid et neid peab minema otsima,
tzead inimesed nõuawad palju enestelt ja hindawad kaswataja kutset kõrgelt; nad ei julge sagedasti
endid ise teatada. Nende juure peab minema, nende
usku kinnitama. Ühingul on üle maa liikmeid ja haruseltsa, kes kõik teewad w a l g u s t u s tööd.
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olla, et uutes oludes ei puhke halb parandus sugugi
wäya, waid wjjidatje toguni wõim.
Pärnoale
ewangeelium on tugewam, tui pärimuse zeadujetai)t fi iu>uopetus. i/ctfU' wroa aarias ttrjutaiatje
sinna, tust laps pärit on ja tust lapse kaswatamise '
tulud laemtie. Kanname hooli, et tap|e uus ümürus
ei ma midagi teada läwe endisest elust ega tema
wanemale pattudest, kui nei0 ijearati^elt on. ^apse
nimi jaagu auiuts. Kui laps on wveiud hea todu
taswauüi^uts, siis on ta omale wõitnud toha, kust
ta eluwviilusse tovib astuda, waruSilliud lõige pateniate w^imums^ega, mida yea todu iganes armastamd lapjele woio anda.
Oleme möödaminnes juba puudutanud hooldamise t a s u matsmist ja nimemnud, et peretonda
kaswaiada andmije u u e j a w a n a w i i s i w a h e
seilav D|ÜII seuesti, et wanasti pandi rohtu t a s u
0 d a w u s e peale, uus wiis paneb estmese rohu
k a s w a t u s k o d u ko lo l i se w ä ä r t u s e peale. On mindud wälja seuest, el lap>e kaswatada wõtmine ei tohi tujuueda äriis, kasulikuks taswamjale,
waid ta wottu laps lohuietundmijelt tulewiku wastu
ja armasmsest lapse wastu. SeUega ei ole weel öeldud, et taswamja mingit tasu ei pea wõtma. Ausa
töö eest aus tasu. loomes ollakse sellel arwamise!,
et kaswataja nii palju tasu pead saama, kui palju
kaswatajat
on o t s e k o h e s e i d
rahalisi
w ä l j a m i n e k u a d l a p s e p ä r a s t , kuid ülespidamine ja riiere parandamine jäägu armastuse
tõenduseks. Nii maksawad Soomemaa linnad, eesotsas Helsingi linn, tütarlapse eest hoolekande tasu
maale 100—125—150 Soome marka kuus, poisslapse eest 100—150—175 marka. Linnas on kõige
kõrgem maks 200 marka kuus, alla 2-aastase eest
tähtsusele.
25u
mk. Kui teame, et lastekodu laps maksab hooleÜhing on omas äöös ' tähele pannud, et hoolsa kandele
500 Smarga kuus, siis mõistame, willilapsewaliku ja kaswatuskodu waliku lisaks tarwis sest m a üle
j
a
n
d u s l i s e st k 0 k k u h 0 i d m i s est siin
on jatkuwat, hoolsat j ä r e l w a l w e t. Ühingu jutt on. Ühing „kodusid koduta lastele" ei maksa ise
usaldusisikud, kes kaswatuskodudest teatawad ühin- hooletande ta>u .laste eest muidu, kui ainult harutorgu keskbüroole, jääwad edasi nii kodule tui kaswan- dadel, erilistel juhtumistel, waid tasu maksab ikka
dikule k o h a l i s e k s n õ u a n d j a k s ja sõbraks. h o o l t
kandma
kohustatud
koguUsaldusisik on kohustatud kirjutama keskbüroole neli kõnd. Soome seäduse järel on iga ema ja isa kokorda aastas igast hoolealusest, selleks määratud ta- hustatud lapse hoolekande kulusid tagasi tasuma sel
wa tarwitades. Lisaks saadab ühing oma. i n s p e k- määral, kui ta suudab, kas täie matsu ehk osa matt o r i korra aastas igat last ja kaswatajat terwita- sust.
ma, inspektor ei tule majasse mitte kaswatustöö arwustajana, waid head nõu andma nii lapse kehalise
Qapse hea kaswatuse juure kuulub lapse ettewalkui waimlise kaswatuse suhtes. Koos nõu pidades mistamine e l u k u t s e l e . Rahwakool on Soomes
saadakse lõpuks rasketestki küsimustest jagu.
sunduslik ja hinnata kõigile, laps lõpetab selle 13—
, Ühing annab kaswandiku harwa selle kogukonna 15-aasta wanuselt. Ühing ,on püüdnud toonitada
piiridesse, kust lapse omaksed pärit on. Linnast saa- kutsehariduse andmise tähtsust. Ühingu kõige wanedetakse lapsed enamiste maale, heasse kliimasse ja mad hoolealused on juba saawutanud kutseõppimise
terwisliselt headesse oludesse. Peetakse tarwilikuks eluaastad. Ühing on toimetanud omad maal kaswaistutada laps eemale endistest sugulastest, täiesti
uude ümbrusse, sest ainult siis kaswab laps kinni nud poisid põllutöökoolidesse, meierikoolidesse, käsiuude olukorda. Sest sagedasti on lapsed pärit hal- tööliste-meistrite juure, puutööstuskooli, aiatöökoobadest wanematest. Neil on mõnikord joodik isaks Ii, tütarlapsi käsitöö- ja kudumiskooli, majapidamisja awalik naine emaks, emblumb wanematest on kooli jne. Perekondades kaswawad lapsed käiwad
warastanud ehk wangis istunud, tapnud! Kui laps samades koolides, kui teisedki lapsed, ei miski tohi
weel samale teele pole jõudnud anduda, siis wõib neid eraldada erilisteks waestelaste klassiks.

Liikmete hulgast püüame walida wälja sündsaid mehi ja naisi u sa l d u s i s i k u t e k s, kelle ülesanne
on teha isiklikult ettepanekuid
ümbruskonna kõige
kultuurilisematena tuntud, kõige parematele, südamlistele, lllstearmastajatele perekondadele, kus omi
lapsi ei ole ehk kust omad juba suureks on kaswanud.
Usaldusisikud saawad wõidelda e e l a r w a m i s t e
wastu, mida headelgi inimestel on wõõraste kaste
suhtes. Ühingu keskbüroo saadab usaldusisikutele kawad-, milledega Palub teateid saadawal olewa kaswatuskodu kohta. Walik on niiwõrd wali, et saadawal olewatest kodudest y4 wastuwõtmata on jäetud.
Selle tõttu tuleb wõrdlemisi harwa juhtumisi, mil
oleme pidanud lapse kaswatuskodust ära wõtma.
Walju wäljawaliku tõttu on wiie aasta töö järel
'wõrdlemisi wäike arw lapsi, umbes 800, püsiwalt
wõidud paigutada kaswatuskodudesfe. Kuid need
lapsed, kes ühingu töö läbi on ümber istutatud, on
juurdunud, kiindunud kodusse ja wanematesse,
ning ümberpöördult.
Ühing ei, ole püüdnud suuri arwusid saawutada,
waid on tahtnud laste h o o l e k a n d e t a s ap i n d a t õ s t a . Kui meeles pidada,, et Soomemaal
on 500 kogukonda, kes ühtekokku on 17.000 last paigutanud perekondadesse kaswatada, siis on tööpõld
lõpmata awar. On tahetud kogu rahwa tähelepanu
pöörata koduta laste kaswatuse küsimuse peäle. On
püütud saawutada kontakti kogukondliste ametiwõimudega, et need rohkem waliks kodusid, andes omi
lapsi ümbruskonda kaswatada. On wõetud „ süüta
laste päew" ühingu päewaks, mil ülemaaliselt igalpool Püütakse koosolekute ja jumalateenistuste näol
awada inimeste silmi koduta laste küsimuse suurele
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Uued sihid lastehoolekande alal, mille poole ühing
^Kodusid koduga lastelt" püüab, on seega järgmised:
a) igale normaalsele lapsele tuleb anda loomulik,
hoolekanne sooja, armastawa ja õnnerikta kodukolde
ääres, heade, jõukate wanemate juhatusel-,
b) uus kodu olgu kaugel lapse omaste ajupaic) kaswatus kodu de muretsemine ja kasluatlise jarelwalwe ulgu il he keskko r r a l d u se k ä e s ;
nit ou kaswatuskodude tasapind ühtlane, maksud
ühesaruased, kodu loaimline ja majandnsliue tasapiud wõimalikult ühtlane; kõik sama mõõdupuu all;
d) perekonnas kaswatamine ei eralda lapsi
„waesteks lasteks" ega ^lastekodu lasteks", kes
maailmas on üksinda, waid juurduwad lapsed nagu
taimed uude mulda, saawad enestele isa ja ema ja
kodu, õpiwad tegema tööd kodu heaks, ega jää eluwõõraks;
e) perekonnas kaswatamine on o d a w a m hoolekande kulukandjale.
Lõpuks küsimine: kas lastekodusid ülepea ongi
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nmjaV Meie arwamise järele on tingimata. Neid on
kõigepealt waja lapse a j u t i s e k s w a r j u p a iga k s, w a s t u w õ t m i s t o d u ks, kuni lapse iseloom ja kalduwused ära tuntakse ja ta wõidakse paigutada kas perekonda ehk, eriasutusse. Lastekodusid
ou waja ka nende laste asupaigaks, keda nende hooldajad a j u t i s e l t ou sunnitud kodust mujale elama panema: näituseks, märgatakse tuberkuloosi, wauemates, siis tuleb neid päästa, wõttes neid ajutiselt
lastekodusse. Lastekodusid ou waja kehaliselt ehk
hingeliselt w ea l i s te l e lastele. Kuid u o r >uaa l ue laps kuulub kodule, m i t t e asutusele,
niida nimetame l a s t e t o d u k s. Sest laps kuulub
emale. Looduses ei näe meie ema, kes oleks hooldamäs ja armastamas nit mitut last, kui kogutakse u.
u. lastekodudesse. Kui lastekodu asutada, siis needki
kõige rohkem 11)—20 lapsele, et asutuse juhatajauua
jaksaks olla ema, tegutseda oma laste hulgas, suudaks õppida tundma nende hinge ja ueid kaswatada
uiug arendada õige emaarmastusega. Sellepärast:
kodusid koduta lastele!
Leeni Ploompuu- Vest erinen.

KROONIKA
Eesti Naisorganisatsioonide Liidu peakoosolek.
E. N. Liidu peakoosolek, mis iga kahe aasta järele
kokku astub, peetakse 4-mal märtsil, Tallinnas, Riigi
Kunsttööstuskooli ruumes, S.-Tartu maanteel nr. 11.
Koosolek algab kell 11 e. 1. ja selle päevakord on järgmine:
I.
1. Koosoleku avamine.
2. Koosoleku juhatuse ja mandaatkomisjoni valimine.
3. Liidu tegevuse ülevaade. E. Peterson.
(
4. Kassa ja revisjoni komisjoni aruanne.
5. Komisjonide aruanded:
a) ajakirja — L. Einbund;
b.) hoolekande — A. Rostfeldt;
d) juriidilise — E. Aron;
e) Rahvusvahelise Naisliidu
rahukomisjoni —
M. Olesk.
f) Rahvusvahelise Naisliidu tervishoiu ja lastekaitse — E. Lasberg.
6. Ankeedi kokkuvõte. E. Lasberg.
7. Aruanded kohtadelt.
II:
8. Referaadid:
a) Naiste koostöö — M. Reisik.
b) Koduse majapidamise ratsionaliseerimine —
A. Martin. ,.
9. Valimised.
10. Jooksvad asjad. .
õhtul koosolekust osavõtjate omavaheline koosviibimine.

E. N. Liidu juhatus loodab, et eelolevast peakoosolekust naisorganisatsioonide esitajad rohkel arvul osa
võtavad. Ka nende naisorganisatsioonide esitajad, kes
mingil põhjusel veel liitu astunud pole, peaksid sellest külalistena osa võtma. E. N. Liit on senini meie
naiste tööd ühtlustanud, on selle suuna määramisel
tööd teinud. Seda tööd peaksid tundma õppima ja selle
ümber koonduma k õ i k meie organiseeritud naised.
Kõige soodsam juhus selleks on Liidu peakoosolek.
I üleriiklik kodukaitse kongress.
3. ja 4. jaanuaril k. a. toimus Tallinnas I üleriiklik
naiskodukaitse kongress, mille kokkukutsumise sihiks
oli naiskodukaitse töö ühtlustamine üle riigi. Vastavalt sellele oli suurim osa' kongressi päevakorrast pühendatud referaatidele, missugused käsitasid naiskodukaitse tuleviku tegevuskava väga mitmesugustel aladel,
nagu: sanitaarala, noorsoo kasvatus, sport, propaganda; toitluse, varustuse ning majanduslised küsimused. Igale referaadile järgnesid läbirääkimised, mis
paiguti väga elavateks ja huvitavateks osutusid.
Kongressil vastuvõetud resolutsioonidest mainime
siinkohal lühidalt vaid tähtsamaid.
Kodukaitse liikumine peab kaasa aitama, et noorsugu kasvatatakse tõsises isamaalises vaimus, nõnda
et meie noortel oleks täieline ettekujutus oma maast
ja rahvast ning nende nõuetest ja püüetest.
Naiskodukaitse peab aktiivselt kaasa aitama meie
tervishoiu olude paranemisele, asutades selleks sanitaarosakonna kodukaitse ühingute juurde.
Propaganda alal on nii mees- . kui naiskaitseliidu
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ühiseks häälekandjaks „Kaitse Kodu", mille sisu tulevikus muudetakse ja täiendatakse vastavalt naiskodukaitse nõuetele.
Naisarhitekti suursaavutus.
Inglismaa tahab oma suurima kirjaniku William
Shakespeare'! mälestust austada sellega, et ta ehitab
tema sünnipaika suurepärase Shakespeare! mälestusteatri.
Teatri
kavanditele
korraldati
möödunud
aastal suur rahvusvaheline võistlus, millest osa võtsid
79 parimat arhitekti Inglismaal, Kaanadas ja Ameerika
ühisriikides.
Juulikuul vaatas jury sissesaadetud kavandid läbi
ja valis neist välja kuus paremat, auhinnates igaüht
neist 100 Inglise naelsterlingiga. Novembrikuul nõuti
nende kavandite kohta üksikasjaliselt väljatöötatud
plaane. Nüüd hiljuti sündis lõpulik otsustamine ja
esimese auhinna vääriliseks tunnistati ühemeelselt
noore naisarhitekti E l i s a b e t S c o t f i kavand. E.
Scott on 29 aastat vana ja lõpetas alles paari aasta
eest ülikooli.
E. Scotfi kavand on üldtunnustatult monumentaalne
ja leiab ühemeelset kiitust kõigi asjatundjate poolt.
Selles nähakse suurt joont, küpset kunstitundmist ja
palju teatritunnet. Kogu Inglise ajakirjandus ei jõudnud küllalt kiita Elisabet Scotfi kavandit. Käesolev
juhus tõendab jälle kord, kui lapsik on arvamine, et
naiste tööalad on piiratud. Vast hiljuti oli meil, Eestis, juhus, kus meie ainukese kutsevaliku nõuandekoha
juhataja avalikul koosolekul just arhitektuuri nimetas
alaks, kuhu naised ei peaks kippuma. Noor Inglise
naisarhitekt lükkas sellise väite hiilgavalt ümber.
Peaks üldiselt arvata võima, et arhitektuur, eriti sisearhitektuur, nagu majaruumide otstarbekohane jaotus
ja sissesead, on just üks neist aladest, mis naistele
väga kohane.

Naislinuapead Inglismaal.
InMHtwM on aimult mõnes suuremas Unnas liuna*
penil õiigus „üord> iWbatyotä" riime peäle. TawalHeN kannab
soal linnapea „Mayovi" nime. Nüüd on Inglismaa ajaloos esimest korda naine „Loro Mayovi" au sisse tõstetud.
Mmdbt ttwUB omate üks Inglismaa suurimaist fabamafta*
naidcst, LiNvovpoiH, iföirnapeaCs naise — miss Marganet Veavan'i See on naine, 'kes kaua aastaid wUjavikast iööb on
teinud üldsuse heaks. Peate tema on praegu Inglismaal
weel kolm naiislinnapead, kmd waljemates.linnades — s«aa Oht ,Mayor'lid". 9feb on mvs. DvaPeir 55)eptifaÄ§,
mrs. Stuart Shaw LichfiÄdlis ja mrs. John Quen Benl)
<št. Gdmunos'is. Ka need naised on juba ammu tööwnud
oma koduUnnades ja hästi tuntud awaliku elu tegelastena.
Meie naised, Mede wastu meestel nia wähe usaldust
on, et neid er iaheta hinnata if«cg*i' lihtametnikludena, wõiwad täiesti kadetiad olla, et teisal, eviti aga Inglismaal,
mille wanameelsust sa t>ard.unuidl traditsioone meil sageli
armasteta kse esile >wua, on juba meeskodanitle, kel ,on niiplllju usaldust naiste wõimisse, et nende -lätte usaloatakse
lmnadst iheza käekäÄ.
Kuid ka I n M m a a i l pole weel Ä s a wälja surnud
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„'t'äiswe>rd" mees. 'See tuili ilmsiks mrs. Dullpevi .walimistel
Desitsordi linnapeaks. Linnawoliilkogu koosolekul .oli ainult
üks hääil mrs. Deptfordi wastu. Selle andis üks moes ja
see põhjendas oma nmstuseisu järgmiselt: ^,Mulle tundub
Pentsik, et ma peaks alluma naisele. On- juba paha ja hull
tüllalt, tt naistel un nüüd poliitiline hääleõigus, et nad
wõiwad saada, parlamendi ja linnawalitsusa liikmeteks. Aga
kui naist walitakse nii juhtiwatele kohtadele, nagu linnapeaifs, siis on ijiee m<nmle !juba nmlja VlMNNbomMt. Ma
olen ikka olnud naiste ilheõigusluse wastane ja tänapäewa
naiste waimulaad äratab minus tõlsist muret mu isamaa
saatuse pärast. Minu waade wõib tõlaba keskajalisell, kuid
Gu'i mehed ainult sulgeksid mm arwamisle eest wälja nstuda — siis, ma olen kindel, poleks naistel ei Pollitilisi
õigusi ega ei mängiks nao iblbse meie praeguses awalikus
elus nii lubamatult suurt osa."
Illus ja otselkuhene. Ka meie tunneme sedll wiisi, tunneme seda Palju rohkeni, kui kiltuuriline Inglismaa. Seletused selle juurde oleks üleliigsed.
Kutsewaliku juhtnööre.
ühes Prantsuse ajakirjas on loodud rida kõige algelisemald kl!tsewa,lilu suhtnöõre, niis on nii lihtsad ja enesest
mõlstetawad,, et igal oma nende Me peaks järele mõtlema
sa neid Patsuma laplse arenemises ja anneti lwMMs llälüi wiia:
— „Gfimene nõue kutselt, mille sa walib oma lapsele,
on see, et la teda ka toidaks."
— «Iialgi ei tohi lapsele peale sundida ehk teda walida wsta kutset, mis wõiks rikkuda cha terwist ehk lema
ulenmso^waid aiõrlhisi siünmtidaoa."
— ),O,lge äärmiselt ettewaatlilud selles, et teie laps oma
kulsewalikuga ei muudaks oma seltsbondlist ja sotsiaalset
ümbrust. See wõib teha õnu,etuks wan,eumid ju- ka last."
— „Ärge iialgi õhutage .omas lapses huwi, kutse wastu,
missugusele to waimlised anded ja #a jõud pole küllalt suuved. Pole iialgi olemas hädaohtu, .et keegi on liig hatt wõi
peenendawd mingisuguse kutse wõi töo saoks, sest kõik tööd
nõuawad Hark ust sa arusaamist."
— „PoIe olemas alawäärtuslifi ja kõrgewäärtuslisi kutseid iehk tööalasid. ' I g a kutse hea sellele, kes täidab to hästi
ja tunneb teda hästi."
— „Po,le olemas ka peeneid ja lihtsaid kutseid. I g a kasu,M töö, mi!da 'trakse teaWiuM., kamnav eneses oma
wäärtuse."
Kirsutus lõpeb järgmlisM:
„Wanematel tuleb kutsewaNtu,!, arwesta-da lapse .kalduwustega ja mõistega, tema soowide sa püüetega, nii 'kaua,
kui need püsiwad terwe mõistuse ja elulikkuse püüetes. Wastoll»ude tMimisel on ^soowitaiw wõtta abiks nende näu, keda
lihxmMx^e perekonna llDomuWkuldeks MswatmsliisteVs abideks: arsti, kooliõpetaja ehk iga teise inimese, 'kes hoolitseb
kaus wanematega laiuse VtMise, aiitelise >ja hingelise terwise eest.
Veisest küljest on tarwilik, et viik ja -kogukond kutsenõuandekichtaoe kaudu wanematele appi tuleks, seletades
neile, m!issugused Wtsed on nõuetawad ,ja isoowitlawab, missugused neist wõiks andub tingimustel toita last.
I l m a sarnase loostõötW on raskendawd kutsewaliku õiglane nõuandmine."
, -
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Igas aias olgu lawad.
Üawade hädatarwiliklus.
Kui möödunud aia*aa§ta juures peatada, näeme, et see nii mõne ebameeldiwa üllatuse perenaistele walmistas: kewadine pikaldane külm rikkus
kõik kapsa, kaalika jne. taimed ning taimi sai ainult
seal, kus taimed lawadesse olid tehtud. See asjaolu sunnib kindlasti meie aianduse seisukorda rewideerima ja uuendusi ette wõtma, mis wõimaldaksid
kindlamaid tagajärgi meie tegewuses, samuti ka paremat saaki. Uks uuendus tuleks nimelt ette wõtta —
i g a wähegi s u u r e m a s s e aeda tuleks
oma m a j a p i d a m i s e t a r w i s l a w a d asut a d a . Meie põhjamaa suwi on 'liig lühikene ja
osa keeduwilja ning lilli ei walmi sügiseks, kui me
neid õtse peenrale külwame. Neid tuleks külwata
juba warakewadel, et nad sooja tulles oleksid juba
ka arenenud, misläbi pikneks nende kaswuaeg ning
nad wõiksid sügiste külmade kättejõudmiseni küpseda
tarwilisel määrale Siin on lawad tarwilikud, sest
nende abil saame idanewaid taimi paremini kaitsta
kewadiste külmade eest, kui wabas õhus. Samuti
wajame lawasid warajase köögiwilja — salati, rõdiste, kurkide jne. kaswatamiseks, sest nende taimede
idanemine ja kaswamine areneb sooja õhu ja waiause tõttu, mis lawas walitseb, mõned nädalad warem, kui wäljas peenral. Ka wõib lawasid tarwitada mitmesuguste taimede paljundamiseks. Niilama paranewad haiged toalilled hästi, kui neid
suwi-otsa lawades rawitsetakse. Nagu siit selgub, on
lawad korralikus majapidamises wäga tarwilikud
ja nende ehitamisega tuleb kohe algust tcha, mida
warem, seda parem.
Lawade asukoha matti
Lawade tarwis walitakse aias kõige päikesepaistelisem ja soojem koht. Kõige parem on aga niisugune koht, kus päike lawasid soendab juba päikesetõusul, niisama k,a päikese loojaminemise eel. Kohasemaiks osutuwad muidugi lõunapoolsed kallakud,
warjatud Põhjast mõne ehitusega — need on pea
terwe päew paistetud. Niisuguse koha puudumisel
wõib ka walida kallak' edelasse wõi katusse, aga
i^kka nii, et lähedal olewad puud, majad, seinad ei
heida lawadele warju. I g a l juhtumisel peawad

lawad kaitstud olema külmade tuulte eest. Puudub
aga niisugune loomulik kaitse, siis tuleb kas niisugune ehitada wõi kuuskedest istutada hekk, aga kohe
juba ses kauguses, et nad ei kohe ega pärastpoolegi
ei warjaks lawasid.
üawade asukoha walimisel tuleb eriti silmas pidllda põhjawee sügawust, — see peaks wähemalt 1'
mtr. pinnast alamal seisma, wastase! korral tungiks wesi lawa Põhja, ei laseks sõnnikul soojaks minna, mõjutaks seal taimi ja takistaks nende korralikku
arenemist.

Lawade ehitus ja walmistamine.
Hariliku perekonna aia jaoks jätkuks 3—5 aknalisest lawast, et oma majapidamises tarwisminewaid
taimi kaswatada. Tawaline lawa koosneb kastist,
millele aknad asetatud ja mille sisemust, s. >o. mulda
ja ka õhkkonda kunstliselt soendatakse. Kõigepealt
tuleb lawa aknad kas omas majapidamises walmistllda, wõi puusepa juurest tellida wõi isegi walmilt osta (näit. Tartust saab walmis lawaaknaid
M. Pressi puutööstusest Karlowa tän. nr. 69; hind
umbes 3 krooni tükk). Kõige rohkem tarwitatawa
lawa aknaraami suurus on 100 sm. X 150 sm. Ise
walmistades on soowitaw raam walmistada kuusepuust, sest need on wastupidawamad. Raamidel on
kaks wõi kolm Prossi, millele asetatakse ruudud, 'kas
suurematest terwetest tükkidest wõi kläasiribadest
(neid saab klaasiäridelt õige odawasti), mis nii on
asetatud, et alamal olewa llaasiriba ülemine serw
tuleb ülemise riba alumise serwa alla, wõimaldades
nii wee ärawalgumist (wastasel korral tungib walguw wesi klaasi wahett lawasse, mis ei ole hea).
Klaas kinnitatakse raami külge naelakestega ning
kititakse tihedalt kinni, nii et soe õhk lawast nii lergesti wälja ei tungiks.
• .
Lawalast walmistatakse kniwadest, terwetest
SH—5 sm. paksus test laudadest wõi Plankidest. Õhemaid ei tasu wõtta — tõmbuwad niiske õhu ja
palawuse mõjul kõweraks ja siis , ei mahu aknad
hästi peäle. Mõnikord wõib tarwitada ka serwatuid paksemaid saelaua pinde, kui neid on käepärast.
Enne kui laudu kokku lööma hakatakse, laewa-

takse sobiwasse kohta maa sisse lawaauk walmis
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Varajasema lawa augu sügawus oleks 80—100 sm.,
hilisemate — 50 sm. ümber. Selles augus wõib
laudu mitmeti Igawaks kiuuitada. Wõib walmistada
akna arwule ja lawa augule wastawalt suur, ilma
põhjata kast; iga nurga külge naelutatakse post jalaks ja toeks. See kast asetatakse lawa augu peäle
ja seatakse nii tarwiliku asetusse selle läbi, et
kastile pannakse ühe wõi teise jala alla kiwe. Kuid
wõib ka niimoodi teha, et neljakandilise lawa-augu
nurkadesse lüüakse igaühte püsti kandiline post,
mille külge naelutatakse tarwiliku pikkusega lauad.
Esimesed postid wõi waiad lüüakse muidugi sügawamale, kui tagumised, et lawal oleks tarwiline
langus. Enamasti peetakse parajaks languseks, kui
tagumised postid on 7 sm. kõrgemad.

mattidega. Lawade täitmist tuleks ainult ilusa ilmaga ette wõtta. Et lawa sisemust wäljast lawasse
tungiwa külma eest kaitsta, pannakse lawa kasti maapinnal asuwa osa ümber umbes 40 sm." paksune kord
sõnnikut woodnks (joon. 2). Sõnniku wooder tuleb

Lawade täitmine.
Lawade soendamiseks tarwitatakse peaasjalikult
hobusesõnnikut, millele wahest harwa segatakse hulka
puulehti. Hobusesõnnik peab wõimalikult wärske
olema ning ei tohi liiga õlgine olla. Wanem pikemat
aega lahtiselt hunnikus seisnud ja osalt põlenud sõnnik on oma soendawa mõju kaotanud ja ei kõlba
sellepärast enam mitte. Lawa augu põhja peäle asetatllkse^ kord õlgi wõi sammalt, sest ei ole hea wäärtuslikku sõnnikut õtse põhja veale vanna. et ta kok^u

aga hästi kõwasti kinni tallata. Mõne päewa
järele soeneb sõnnik, hakkab põlema, nagu räägitakse, ning wajub alla; samuti aurawad ära kahjulif ufo gaasid. Ei soene sõnnik aga mitte selle aja
jooksul, siis wõib olla selleks palju põhjuseid:
sõnnik wõib kas liig kõwasti kinni tallatud olla, . ta
ei olnud ehk Viillalt w,ärske; wõi oli isegi teiste loomade sõnnikuga segatud; Wõi oli halb ilm, lawa täitmisel; wõi kas oli wnnik li>g> kuiw wõi märg.Mõnoa as^jaow >iaab weel parandada: liig kuiwa sõnni-

Joon. 2. Lawa wooder.

Joon. 1. Lawade täitmine.

puutuks külma mullaga ja ei saaks tarwiliftlt soenema hakata. Sellele alusele laotakse sõnnik hangutäie kaupa lawa augu täiteks. Sõnnik peab^ igalpool 'ühetasaselt ära jaotatud olema, — ta ei tohi
mõnes kohas kohewile, teisel pool plinkide tükkidena
lamada^ Iseäranis suure hoolega tuleb lawa ääri
ja nurke täita, — need kipuwad iseäranis algajal
kohewile jääma. Tagajärg oleks niisugune, et pärast sõnnik wajub mitte ühetasaselt, soeneb sellepärast
ka ebatasaselt ja taimed kannatawad selle all. —
Auk täidetakse kuni lawa ülemise ääreni sõnnikuga
ja tallatakse ühetasaselt kinni. Ebatasasused tasandatakse toed hargiga, lawa laetakse akendega ja õle<

kut wõib wahest kiiremale teigewusele sumdida sellega, et talle sooja wett juurde lisatakse; märga sõnnikut wõib soenemisele aidata, et talle põfotatufr
lubjatükikesi waheile pistetakse; samuti aitab tuliste
telliskiwide asetumine sõnniliukihi sisse.
Juba soenenud ja wajunud sõnniku peäle tuleb
kord peenikest kõdunenud^ sõnnikut ja selle peale tuleb
20—36 sm. paGune kord head* mucha. Sõnnik ja
muld wajuwad ka weel, nõnd,a et mullapinnast kum klaasina peaks jääma taimedele lt5—18 sm. kõrgune wahe. Lllwamuld peab kobe, paisunud ja toiteaineid sisaldaw olema. Kõige paremat mulida saab
sellest lsamast lliawasõnnikust, millega me Jawasto
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soendame, kuid alles paari aasta järele,, peäle selle
kui iha 'laitoia >a,ugust! um walisa wisatud, hunnikusse
laotud ja aastas mitu korda ümber tõstetud. Algajal puudub m.uidugi niisugune sõnnilulawa muld.
Teal tuAb wõtta head rammnsat aianiulba, talle
juucke Ctfaib-a Witold !ja peent turwast. Kui Paras kiht
mulda on llillwasise wiidud, tasandatakse 'lee ja laswksechalsoendada, euue kui külwiga algust tehtakse.
(Järgneb.)
Ellen Vilberg.

Mõned toiduretsoptrd.
Liha pasteet (6 inimesele).
llA—2 ni. loomaliha (karbonaad ehk filee), yA. ul.
suitsetatud 'sealiha, 2 wasika neeru, 1 sibul, V sl. soola,
V, tl. walget Pipart, 1 sp jahu, 2 supilusikat wõid,
1 kt. wett wõi lihaleent.
L eh e t a i g e n : 14 ni. wõid, weerand naela jahu,
8—4 supilusikat wõid, 1 muna.
P r u u n i d k a r t u l i d : 1 toop kartuleid, 1—1 %
supilusikat wõid, 1% supilusikat kuiwi ku id, V teelusikat soola.
Liha kuuiua Yvette kastetud rätiga üle pühkida, ristliudu tükkideks lõigata ja kloppida. Klopitud lihatükid jahu, soola ja piprasegus weeretada ja pannil wõis
pruunistadn ühes sibula, singi ja neerudega. Nüüd
laduda tulekindlasse wormi, kordamööda, peale wõi
tapid ning lihaleern üle walada. Worm katta peält
õhukeselt wäljarullitud lehetaignaga, mis wormi suurilselt ümmarguselt wälja rullitud.
Lchetaigna waluiistamine: lahtitlopitud ulunast,
weest ja jahudest sõtkutakse sitke taigen, rullitakse siis
taignalaual rulliga õhukeselt wälja, määritakse taigna
, Pealmine pool pehmeks tambitud wõiga ühetasaselt ja
lctitakse-tõstetaksc taigen kolmekordseks kokku ning
lastakse külmas kohas 15 minutit seista. Nüüd rullitatse taigen uuesti wälja aga teises sihis pikklikuks ja
tõstetakse siis uuesti kolmeks kokku. Samuti talitatakse ta kolmas kord. Sarnaselt taignaga toimides
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jääb ta leheliseks seal wahel olewate wõikordade tõttu.
Pruunistatakse keedetud kartuli lõigud pannil, kas
pliidil wõi ahjus juurde lisades maitseained ja,kuiwitud.

Õhtueineks.
Liha wormiroog (vorschmact).
1 ul. üle jäänud liha (praest ehk supist), 1 suur
heering, % nl. saia, piim, lihaleern wõi wesi, natukene
pipart, l sibul, 1 'kohwitass Haput koort, 1—2 muna,
VA supilusikat wõid. Wormi määrimiseks: V supilusikat wõid, 1 supilusik kuiwikuid.
Liha ja puhastatud heeringad aetakse täbi lihamasina, lisatakse juurde wõis pruunistatud sibul, leotatud
sai, koor ja inunakollafed. Maitstakse soola ja walge
pipraga. Segu tlopitabse tublisti Puulusikaga ja lõpuks segatakse hulta wahule löödud munawalged. Tõstetatse wõigä määritud ja kuiwikutega riputatud wormi
ja küpsetatakse ahjus Vi—% tundi.
„Wana naine".
2 ld. pärmi, ^toopi piima, 1 ti. soola, 1 nl. jahu,
y± nl. wõid, weerand nl. suhkrut, 20 mõrumandlit,
l
A sidruni koort, 2 muna, 2 spl. korinte, 2 spl. rosinaid.
Leigest piimast, osa jahudest ja pärmist tehakse kergitis. On kerkinud, lisatakse wahulehõõrutud wõi, suhtur ja munnkollased, riiwitud sidruni koor, hakitud
innndlid, sool, pestud korindid ja rosinad ning üle jäännd jahud. Taignal lastakse weel kord kerkida, siis
segatakse taignasse wahustatud munawalge ja tõstetakse taigen wõiga määritud ja kuiwikutega riputatud
wormi. Küpsetatakse parajas soojuses.
Kuna meie riikliku isofeisnmse juubeli puhul
„Naiste Hääle" weebruari numbri üldosa ei
suutnud mahlltada kõiki päewalohaseid kirjutusi,
on selle numbri „Perenaise" osa erakordselt
wäiksem hllrilikust, samM puubub ruumikitsikuse
tõttu küsimiste ja koftmiste nurk.

ftäfitoö |a riietus
Toimetanud Agnes Neudorf-Malberg

l 9 l §P5I G |9fl
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Käsitööd.
Nr. 1. Seinawllip, riidelpealeõmblemise tehnikas
(applrkatsioon). Põhitooniks tuleb tumesinine riie
wõtta, pealcõindlemiseks mitinewärwilised lapid, mida
ääreÄada tuleb sama märwiliste lõngadega. Paiguti
wõib ka ainult lõngaga täita. Lõnga wärwid on kaunistusel nimetsttud, ühtlast on juurde lilfatud. ika wärwi
numbrid, millede järele wõib õigeid warjundeid waliba.
Numbrid m <5—33 lõnga kaardi järele.
Nr. 2. Eesti rahwariide kaunistus. Sobib tmqa.

hästi tanu ja Eesti bluusi peäle, wõib ta mõne muu
asja kaunistamiseks tarwitada. Wärwid ja numbrid
mustril (C—B numbrid).
Nr. 3. Kitsas eestilaadiline ääretounistus, millega mitmesuguseid esemeid ilustada wõib. Wärwid ja
C—B lõnga numbrid kaunistusel nnärMud.
Peäle selle terwe hullk mitmesuguseid nimetähti ja
nurgailuAusi, mida wõib tarwitada taskurättide ja
suuraktide mävtimiseks.
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Nr. .1. 4—6->ll,asw!se Hibrulu*
fcfe pUstd ühespihi^kuga. Lõi'
ije — IöiifcJdjel nr. 1- .'5.

Nr. 2. Naise färf:pM§, siiludega ja wärVWse lindiga Jau.*
nistatud. Lõige — lõilelshül
nr. 4—6.
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Nr. 4. «Vulkaho^iHch, mille lõige Nimelehel nr. 19. Walmist>a'd,2> wõib teda 'heledast jatää*
uist. Wooder wõib teine od>llwam viie olla. • HarilNude
piNade suklade tandmi^ets tuleks 1% küünart kummipaela
wõtta. Sarnane fuItffyoTfrja ,on
pva'ktiline ja odaw.

Nr. 3. Naülft sävtMs wärwi*
Mest batMist kaunistatud (silee) wõrtpitstga. Lõige — löitolehel nr. 20.
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Ni. 5. Tüdrukutesse mantel bolge'ist willasest viideA tomi§ixrtU'b siruumde dresspalatega. Sõige — lMÄehbl TO. 7—12.
Nr. 6. Pvllillilline kodune
neil Marlapfele igas wanaduses. Wägia so&itooJfs
'nraterjMks selle Weidi tai.'wis mi lodus feetud „ees.
ii sdeliku" viie, mis uritte
wäga >pllks olla ei tafyifö.
PõuÄene selle Heidi juurde 'wõib olla ig>ait wormi ja
wärwi, mis muidugi seeN u a a sobima •p&ab. Põlle
Wõib, Ja eostblaudilise O«
?anduse>ga kaunistadn.

Nr. 7. frokttte Wett nooremale tüturHapsele, seebilbuts wõib o-fta eesti see*
liifu riie, tima pihit mustast ehk Punasest satäänist
teha tuIcB. Bluus walge,

X° 2

Nr. 8. Põllukene t-uiroufö*
sest Liiidest, weerestcrtud
hästi ifiobftoa >s,lltäärrig«.
Põll on eest ja tagant ühesugune ja katab 'kleidi
täieM, iaäbib tolmeka-nbilifeb.

Nr. 13—16. NeR Uuscrt
ja prakMift Põlle, mida
iga naine kergesti kodus
walmistada wõib.

N A l Š f E

Nr. 9. MänguAeit

hele-

sinisest rüpjtft tiibruMe.
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Nr. 10. Mäi:guMsid tipullsest satäänist, ijoDiitoad

iihtewiilsi poisile ja tüdrukule.

Nr. 11. Poisi üMond tähest riidest .lõtku tehtud.
Hästi sobib isuwlcks, mustivalge ruudMne
püks
musta kuuega ja punaffe
kaelasidemoM.
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Nr., 17. • Rannar»k willMt
lõn.gnst, mida kergesti 'kodus heegeliwda 'toMb. Rätt mi lõpetatud
Pilkade narmastega, ülemine meer
on !kroogitub ja lalMMamata
narmastega weeretatud, mis
moodustaüVad kaeluse. Mnnitatud
eest (ioUlak nööriga, millel tutid
ots«s. Töö hõtbustamiseks on
näide juurde lisa>tud m'. 17-a.

Nr. 12. Naise TMt kahewärwilisest Wiilctlsest riidest. ^ratoftetba wõ'ib helesinist
•ja hõbehalli. K M alels sin!ine, Iiirat
lveered ^a alumine >osa hallid tuleks wõtto. Swisol tiiibel iuSetž weer kaunistada
kitsa wosa Man^duiseaa. Selle kleidi
waHMHtamisels ^wöibwäga häsU kasutaba mõnd olemasolewai. fleiti, millele
toeito n<uit suiiTbe pannes saab ' 5aum
sHttslo7maiVlei!>i.
Väljaandja: Ewti Nzüdrffanüataioonide Liit.

Vastutav toimetaja: Marie Reisik.
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