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ta onnea kaiken tämän kurjuu-

den keskellä

(Jatk)

LÄNSIPIIRIKOKOUKSESTA

Edelläolevista ponsista hyväk-

syttiin muut yksimielisesti paitsi
se jossa 'suunnitellaan Toverin

Kustannusyhtiön osakkepääoman
lunastamista Sekin hyväksyttiin
ilman muutoksia kahdellatoista
äänellä kolmea vastaan jotka an-

nettiin sen esityksen puolesta et-

tä osakepääomaa lunastetaan tä-

män vuoden ajalla yksi osake jo-

kaista kymmentä jäsentä koh-

taan

Tilatkaa TOVERITARTA

Hyrskymurto itsekin tunnusti
niin lausuu kokous vakavan

määräyksen että kaikki viralli-

set asiat ovat täst'edes esitettä-

vät osastoille kirjeellisesti taval-

la jonka piirikomitea
1 äh emunin

päättää Milloin piirikirjuri lyö
tämän tehtävän laimin ei hän

ole oikeutettu perimään palk-

kaansa siltä kuukaudelta
Ponsivaliokunta

Jukka Mäkirinne IVar Hiibacka

J V Allin Frank Vartio
V N Reivo

(Jatkoa ensimäiseltä sivulta)

seen ja taktilliseen puoleen näh-

den mutta toivoo että toimitus

parantaa lehteä sikäli kuin edelly

tyksiä löytyy seuraten aina tar-

koin päivän tapahtumia Uutisina

ja selostamalla niitä periaatteel-
liselta puolelta
Kaunökirjallisten luokkahen-gess- ä

kirjoitettujen kertolmusten

julkaisemista suositellaan milloin

lehden sisältöä voidaan siten vil-

kastuttaa ja kiinnittää lukijakun-
taa seuraamaan lehteä niiden a- -
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vannut maksaa velan kauppiaalle
ensi viikolla heti kun Ray ja

minä saamme ensimäisen mak-

summe Mutta kuinkahan monta

viikkoa vielä kuluneekaan ennen

kuin saamme mitään palkkaa?
Oikein täytyy ihmetellä kuinka

rakastavainen sydän tällä paljon
kärsineellä naisella on Minäkin

olen saanut osakseni hyvän osan

siitä täällä olojallani

: Tänä iltana minä ja Jim olim-

me Cooper Unionissa kuulemas-

sa Milvvaukeen sosialisti-isännä- n

puhetta Sen minä sanon että

hän todellakin näyttää ja käyt-

täytyy kuin todellinen isäntä ja

jos sillä miehellä ei ole aivoja

ja kykyä hoitamaan yleisiä kau- -

pungin asioita hiin sitten sitä

kykyä ei ole kellään

En vähääkään ihmettele sitä

että siellä Milvvaukeessa on niin

paljon sosialisteja Minä uskon
' että hän kyllä Voi saada ihmiset

vakuutetuksi siitä että työläisil
le ei löydy muuta toivoa kuin

se että tehdä perinpohjainen
yhteiskunnallinen uudistus Totti
puhuen tämän lakon aikana

melkein valmiit yhtymään
siihen suureen toveriarmeijaan
Voin olla hassu mutta minus-

ta tuntuu tuo nimi niin kovin

somalle niin läheiselle — puhut-

telin Jimiä toveriksi koko mat-

kan kun tulimme sieltä kotiin

Mutta Jimi sanoi- - että en minä

voi 'häntä sillä nimellä pelottaa
— että maailma sinänsä kuin

se nykyään on ei ole oikea eikä

KELTAJUUR1KASPUTINKI

(Halpaa ja maukasta)
Yksi kupillinen hienoksi jauhettua

keltajuurikasta yksi kuppi hienoksi

jauhettua perunaa (kaikki raakana)
yksi kuppi rusinoita yksi kuppi jau-

hoja ruokalusikallinen voita pieni
lusikka suolaa yksi lusikallinen
nostake pauteria (Baking Powder)
puoli kuppia sokeria lusikallinen

vähän neilikkaa Sekota
kaikki hyvin ja kiehuta höyryssä kol-

me tuntia eli paista uunissa yksi
tunti — Lyydia Sarman

maansa Yöllä syövät he joskus
hedelmiä Tämä elintapa pidentää
ihmisen elinikää ja edistää heidän

terveyttään varsinkin jos otetaan
lukuun heidän työteliäs elämänsä ja
oleskelunsa raittiissa ilmassa
Taudit ovat harvinaisia trappistl-luostariss- a

28 vuoden kuluessa ei

luostarin lääkäri ole voinut todeta
ainoatakaan halvauskohtausta eikä

myöskään vesitautia sappikiveä eikä

syöpää Ankarat kulkutauditkaan ei-

vät ole tunkeutuneet luostarin kyn-

nyksen yli vaikka ovatkin raivonneet
sen ympärillä
Yhtä pitäviä tämän kertomuksen

kanssa trappistien paastosta ja ter-

veydentilasta ovat myös kertomuk-
set elsassilaisten bosnialaisten ja
eteläafrikalaisten trappistien elinta-

voista ja terveydentilasta sillä kaikki

matkailijat ihmettelvät heidän anka-

ria elintapojaan ja tarkkaavat niiden

vaikutusta Trappistit kertovat että
heikot ja sairaloiset ihmiset jotka
liittyvät heidän veljeskuntaansa tu-

levat ennepitkää terveiksi ja voi-

makkaiksi Useat lääkärit voisivat

EMÄNTIEN MUISTIKIRJAAN

Kirjoitusmuste- - ja koneöljypilkut
vaatteista saa kaikki pois siten että
hieroo voita vaatteen molemmille

puolin ja käärii hyvin lujaan kää-

röön yöksi Aamulla voi vaatteen
pestä lämpimällä vedellä ja

- Kastelkaa pikkutyttöjen hiukset
kerran kuukaudessa alkoholilla tai
peskää hyvin usein laimealla suola-

vedellä niin jonkun vuoden kuluttua
voitte nähdä hyvät hiukset

KENKIÄ

vulla

'Samalla suositamme yhden
henkilön lisäämistä 'liikkeen pal-

velukseen mille 'hyvänsä osas-

tolle se edullisimmin Voidaan si-

joittaa ottaen huomioon liikkeen

kokonaisedun Tälmä etupäässä

silmälläpitäen sitä seikkaa että
tulevissa kilpailuissa on sen saa-

vutuksia seurattava tarkoin ija ta-

valla josta on mahdollisimman

etuisat seuraukset leliden leve-

nemiselle
Ponsivaliokunta

Toveritar

Toverittaren toimitustapaan ja
periaatteelliseen asiain seuraami-

seen katsoen lausuu kokous tyy-

tyväisyytensä
Voidaksemme korottaa Tove

rittaren tilaaj määrän vähintäin

kymmeneentuhanteen velvoitam-

me TbVerin johtokunnan käänty-
mään kaikkien piirikomiteain ja
S S Järjestön toimeenpanevan
komitean puoleen tarkoituksella
että S S Järjestön edustajako-
kouksen päätös Toverittaren le-

vittämiseen nähden pannaan toi-

meen kautta koko maan

Edelleen (päättää kokous että

osastojen on 'levitettävä Toverit-

taren erikoisnumeroita sekä pan-

tava toimeen ilta!mia joista saa-

duilla varoilla tilataan Toveri-

tarta sellaisille (henkilöille joille
sen myyminen muuten on mah-

dottomuus
Toverittaren levittämiseksi on

otettava käytäntöön tapa myydä
lehteä vähittäismaksuilla 'jotka

peritään kahdenkymmenenviiden
sentin kuukausittaisissa erissä

samaa suunnitelmaa noudattaen
kuin Toverin levittämisessäkin

Ponsivaliokunta

Piiritoimikunnan toiminnan ar-

vostelu

Kokous tunnustaa että piiri-

toimikunta on 'menetellyt par-
haan harkintansa mukaan jär-

jestäessään 'ja johtaessaan
piirissämme Ottaen

huomioon ne suhteet joiden alai-

sena toimintaa on täytynyt pi-

tää yllä ja 'varsinkin ahtaan ra
hallisen sseman ei kokous katso
olevan tarpeellista erikoisdmmin

muistuttaa joten kdmitean toi

Jotka tyydyttävät kaikkia J
Joa haluatte' aopivia kaa- - _
täviä ja aamalla aistikktl- -

#
a kenkiä tulkaa kata

#
i aan meidän jalldneva- - #

raatoamme Me voimme #"
tyydyttää teitä #

Pestessänne huoneenne lasia
saatte ne kaikista puhtaammaksi
käyttämällä seuraavaa neuvoa: kas-

tele vaate vähän kosteaksi lamppu-

öljyllä hiestä lasit lujasti sillä ja
hetken kuluttua kun lasi on kuivanut
hiestä uudelleen kuivalla puhtaalla
vaatteella Tällä tavalla tulee lasi

paljon kirkkaammaksi ja vähemmäl-

lä vaivalla kuin vedellä pesemällä
ja estää paljon jäätymästä talvella
(Tämä neuvo ikkunoiden puhdista-
miseksi on jo kerran ollut Toverit-

taressa mutta nyt kun se lähetettiin
niin panemme sen uudelleen uusien

tilaajien hyödyksi — Toiin)
Lähettäjä LYYDIA SARMAN

Bee Hive l

väärä ja oikea ei missään tapa-

uksessa voi olla sillä jos se olisi

niin ei minunkaan olisi tarvinnut
niitä kokemukia läpikäydä mitä
olen kokenut ja jos maailma on

väärä — niin mitä muuta voivat

rehelliset työläismiehet ja --naiset

tehdä kuin liittyä yhteen niiden

kanssa jotka tahtovat vääryyden
poistaa
En paljoa puhunut hyvälle kun

non Jimilleni nyökäytin vaan

päältäni myöntymykseksi siihen

mitä hän sanoi sillä tiesin että
hän on oikeassa Kuinka voikaan

kukaan pysyä välinpitämättömä-
nä joka näkee kuinka meidän

tyttöjen täytyy kärsiä kehdosta
hautaan saakka ellei hän olcy

kuten se union johtaja joka sa-

noi että "olen kuolettanut tun-

teeni jo monta vuotta siten"

Mutta mitäpä minä välitän uni-

on johtajista niin kauan kuin

minä ja Jim' ymmärrämme toi-

semme täydellisesti
'Kai minä lienen syntynyt pai-

ta päällä sillä minä olen onnen

lapsi moneen itoiseen tyttöön ver-

raten Tässä on Billy esimer-

kiksi — hän on aivan yksin maa-

ilmassa ei ainoatakaan sukulais-

ta eikä ystävää hänelä ole ke-

hen voisi turvautua En todella-

kaan käsitä kuinka hän voi kes-

tää tämän kaiken lakon aikana

Hänen elämänsä joka hetki on

synkkää ei mistään ainoatakaan
ilon pilkahdusta koskaan — hän
on todellinen proletaarityittö yk-

sin 133411113883 Jumalani ! Vä-

hällä olin minäkin joutua aivan
samaan asemaan Missä olisin-

kaan minä nyt jos ei Jimiä olis
Minun oma rakas Jimini Ei ole
ihmekään että tunsin itseni niin
kovin onnelliseksi tänä iltana
kun syleilin häntä hyvästiksi Ja
toden totta se tuntuu aivan kuin
rikokselle että tuntee niin suur

VVaukeganin III s s osaston vi-

ralliset kokoukset pidetään joka kuu-

kauden ensimäisenä ja kolmantena
sunnuntaina alkaen klo 2 i p

Osaston ompeluseuran kokoukset
on joka kuukauden toisena torstaina
alkaen klo 2 i p Kahvia kokouksen

loputtua

MULLAN S S O OMPBLU- -

8EURAN
Kokoukaet

pidetään joka torstai Suorai-Haalil- la

kello 8 j p p Kaikki

tervetulleita

Tos olette

MITEN VOIMME SUOJELLA ITSE-

ÄMME TAUTEJA VASTAAN?

(Terveyslehdestä 1914)

Elä kohtuullisesti Siä rasita vat-

saasi liiaksi Billä sen hyvinvointi
on mitä läheislmmässä yhteydessä
mielenlaatusi ja työkykysi kanssa
Vältä huolellisesti ruokia joiden tie-

dät vaikuttavan haitallisesti vatsasi
toimintaan
"Me syömme liian paljo" huudah-

taa eräs ranskalainen lääkäri erääs-

sä terveysopillisessa esitelmässään

ja jatkaa sitten: Sueratkaa trappisti
munkkien esimerkkiä: he syövät
syyskuun 14 päivästä aikain paaston-

ajan ensimäiseen lauantaihin asti
yhden aterian vuorokau-

dessa Tämä ateria syödään kello
2:30 jpp kaksitoista tuntia sen jäl-

keen kun he ovat nousseet ylös
joka tapahtuu kello 2:30 aamulla
taikka yöllä kuten me sanoisimme
Nämä kaksitoista tuntia kuluttavat
he rukouksessa Ja työssä Heidän
vointinsa on erinomaisen hyvä

ja muut sairaudet
ovat tuiki harvinaisia heidän kes-

kuudessaan Trappistit käyttävät ra-

vintonaan leipää perunoita rasva-toint- a

keittoa juuriksia ja vedessä

keitettyjä vihanneksia Lihaa kalaa
voita ja munia eivät he saa syödä
öljyä käytetään ainoastaan salaattiin
Omenamehu on heidän tavallista juo- -

kiipeä
Pyytäkää VAPA LAA K E KIRJA No: 8

Jossa yli 25 erilaista miesten ja naisten tauti
on selitetty sekä täydellinen luettelo suoma
laisista lääkkeistä- !iLähettUkää taudin nimi
eli taudin oireet ja me esitiimme teille mikä
lääke olisi tilattava lääkkeen hinnan y m

(Lääkkeet eivät ole pateuttilääk keitä vaan
tosi suomalaisia lääkkeitä)

(Tämän kirjan saatte vapaasti 3a pitäisi olla
suom alisen kodissa sillä ette tiedä

iokasentarvitsette sitä Varokaa humbauki
lääkkeitä ja humbuuki tohtoria

— Liyneirin Apteeki on suurin
— suom Apteeki Yhdysvalloissa-—- —

P A LIQNELL CO Superior Wls

mintakertomus sellaisenaan kat-

sotaan tyydyttäväksi
Koska kuitenkin on ilmennyt

että viimeisessä piirin neuvotte-

lukokouksessa tehtyä päätöstä
ipiirimme asiain esittelystä kirj-

eellisesti osastoille ei ole toteu-

tettu kuten piirikijuri Julius


