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Naisten toiminnasta

remmiä en millään tahtoisi käyttää
Siis hyvät äidit te joilla on jo

täysiksi kasvaneita lapsia toivoisin
näkeväni tässä meidän lehdessä teil-

tä kirjoituksia ja ohjeita lasten kas-

vatuksesta
Jos näen tämän lehdessä niin roh-

kenen toistekin keskustella äitien
kanssa tämän lehtemme kautta

—NY

Yhdymme tämän äidin toivomuk-

seen että äidit useammin kirjoittai-
sivat lehteemme kokemuksistaan ja
saavutuksistaan lasten kasvatuksessa
Samalla saamme mielihyvällä ilmoit-

taa että Toverittaren Byyskuun 19 p
numerossa saamme lukea erinomai-

sen kirjoituksen tältä alalta Sen on

kirjoittanut työläis-äit- i jolla on nel-

jä lasta ja hän kirjoittaa omista ko-

kemuksistaan

Pyykin pesusta haluamme huoma-

uttaa että ei pidä liottaa eikä keit-

tää värillisiä ja valkoisia vaatteita
sekaisin Sellaisia värillisiä jotka
päästävät värinsä el sovi keittää ol-

lenkaan Jos uusissa tilaajissa löytyy
niitä jotka haravat saada tuon pyyki-

npesu-ohjeen niin painamme sen
Kodin Osastoon uudelleen pyydettäis-s- ä

— Toim

saaren lakon aikuiselta sihteeriltä

jonka puoleen "Kärsivä äiti" itse
kehotti meitä kääntymään tässä asi-

assa Lukuunottamatta asianomaisten
nimeä julkaisemme kirjeen kokonai-

suudessaan:
"Mrs Selma Jokela-McCon- e

Kirjoititte kirjeen Väinö Viitaselle
Portland Ore

täällä kysellen erästä — — — ja
hänen suhtautumistaan järjestynee-
seen työväkeen Vaino Viitanen jätti
vastaamisen teidän kirjeeseenne mi-

nun tehtäväkseni ja koetan niin ol-

len selostaa parhaani mukaan

Kysymyksessä oleva yhtyi
Lännen Kaivosmlesliiton South Ran-ge- n

osaston jäseneksi lakon alkaissa
1913 ja oli jäsenenä niin kauan kuin
lakkoa kesti eli toisin sanoen niin
kauan kuin unio antoi lakkoavustus-t- a

asuen koko ajan omistamallaaa
maatilalla Tapiolassa ja kävi ainoas-

taan koiran viikossa lakkoalueella
s o silloin kun haki lakkoavustusta
Muistelen antaneeni hänelle useam-

pia muistutuksiakin siitä että hän e'
ottanut osaa lakkovahtimiseen vaik-

kakin nautti saanutta avustusta

Omana yksityisenä mielipiteenäni
voin lausua että hän ei koskaan ole

ollut erikoisen suosiollinen työväen-

liikkeelle enempi taloudelliselle kuin
valtiollisellekaan (sosialistipuolueen
jäsen hän ei ole koskaan ollut

Ryhtyihän vaan unioon Billoin kun

siihen oli yleinen painostus ja osaksi

pakkokin
Muuten ihmettelen miksi

vaimo on juuri lännen osastoilta pyy-

dellyt apua Olisihan paljon luonnol-

lisempaa ollut käntyä kesklpiirin
puoleen jossa heidän mieli-

piteensä ja asemansa paremmin tun-

netaan
Joka tapauksessa minusta tuntuu

että tässä on joku "pukinsorkka"
haudattuna ja että olisi parempi olla
varovaisia näiden — — — kanssa
siitä huolimatta mitä he itse ehkä
mielipiteistään ja suhteistaan järjes-

tyneisiin työläisiin sanonevatkin
Toveruudella

HENRY KOSKI

VARJELKAA KÄSIÄNNE

Kun roskotatte leipää (teette tous-tia- )

tai paistatte jotain hiilillä niin

hyvä keino käsien suojelemiseksi
kuumuudelta on tämä: Tehkää ko-

vasta paperista pahvista kilpi jouka
läpi pistätte kahvelinne tai "touste-rlnne- "

niin että pahvi tulee käden

ja hiilloksen väliin mutta lähello

kättä Tämä suojaa käden palami-

selta paljon paremmin kuin jos kää-

ritte' jonkun vaatteen kätenne

ja pääsin siihen käsitykseen että
rahalla saa ja hevosella pääsee vaan

köyhällä ei ole niitä kumpaakaan
Niin olikin ajatukseni minun vaan

puhua tiedottomuuttani ja tuhmuut-

tani kosk'en kerran tiedä mikä ja
mitä on sosialismi Sillä nähkääs

paikkakunnallamme on pari kolme

henkilöä jotka sanovat olevansa köy-

hälistön puoltajia ja työväenaatteen
kannattajia sosialisteja ja joiden
parin kanssa minä kerran aglteera-sinki- n

Työmiehen parhaaksi lehdeksi
Mutta kuulkaas nyt olen niin pyö-

rällä ja sotkeun kuin tanelin renki
raamuun etten tiedä mitä tehdä Kun

nämä köyhälistön etua katsovat so-

sialistiksi nimittävät saivat kuulla
että minä pyysin joiltakin ompelu-
seuroilta vanhoja uloskuluneita vaat-

teita että saan niistä lapsilleni muo-

vailla vaatteita ja nämä puheenalai-
seni sosialistit saivat kuulla että

niitä saanutkin ja hyväsydämi-

set siskot keräsivät vielä sievät sum-

mat rahaakin minulle josta hyvästä
olen heille kiitollinen sillä muulla
en voi heidän hyvyyttään palkita-nii- n

mutta nytkös se äläkkä heille
nousi Sattuipa kulkemaan Mr Vää-

nänenkin kauttamme ja niin tuo V

tuli minunkin hoviini En tuntenut
miestä kun hän astui sisään nenä-

liinaansa hieroen kahden käden kans-

sa ja kovasti läähättäen Ensin vä-

hän säikähdin vaan kokosin voimani
uudelleen ja toimitin vierasta istu-

maan Vaan kuinkas ollakaan tämä

vieras alkoikin kovilla sanoilla syy-

tää minua sanoen "tuolla kuulleensa"
etten ole sosialisti ja sanoi jo Tov-
erittaren toimitukseen "tuolla" lähettä-

neensä kortin että mikä sinä olet
Kas tässä! Oliko tämä oikeaa me-

nettelyä? Hänhän juuri lähettikin

juoruja maailmalle Miksi ei hän sltta

lähettänyt "korttia" kun kävi minua
ensin puhuttelemassa ja siivosti eikä
tulisilla nuolilla ettei sananvuoroa

ollut Niin tulen niin kovin pyörälle
tällaisissa kohdin että olen vaan syr-

jästä katselija kuten olen sen en-

nenkin maininnut ja ehkäpä nämä

paikkakuntamme sosialistit istuvat

Egyptin lihapatain ääressä etteivät

jaksa käsittää todellisesta köyhyy-

destä ja kysyn josko tällaiset sosia-

listit ovat valkeutena valistamassa
vaan minä? Vaan minä ainakaan en

ole tullut hullua viisaammaksi heistä
eikä moni muukaan ylläolevan asian

johdosta Enkä syytä Toverittaren

toimittajaa siitä että jos minut ju-

listetuinkin suoranaisena rikollisena
maailmalle vaan kaikki johtui kaik-

ki oli juorujen seurauksia ja lopuksi
tekisin pienen huomautuksen tuollai-

sille köyhälistön etua katsoville ett'-eiv-

nimittäisikään itseään sosialis-

teiksi sillä uskon että muutkin yhty-

vät minun kanssani sanomaan että
tällaisten kautta joutuu sosialismi
väärään valoon
Niin mitä se A Tiura sanoikaan

ettäkö kotini pahanen mökki rähjä
ikäänkuin kanakoppi? Niinkö arvoste-

litte perheen kodin Aivan
oikein Aloinkin tarkastelemaan luet-

tuani kirjeenne Toverittaresta Katse-

lin ympärilleni en löytänytkään tois-

ta huonetta Hämmästyin ettäkö

vaan yksi ruuma näin isossa per-

heessä! Tottako ettäkö tämä olisi

keittiönä syömäruumana istumaruu-man- a

ja nukkumaruumana sekä tal-

vella väliin pyykin kuivausruumana-kin- !

Pyörähtelin ympärilleni totta-

ko? Meniii ulos katselin päältä
hm — tervapaperiahan siinä

on Hyvä näin nauran itselleni ja
hymyilen että ompa kuitenkin tämä

oma koti Maukasta on tässä leipä

kunpa vaan nyt piisaisi ettei enää

mustaa mitlinki-leipä- ä tarvitseisi syö-

dä ja antaa lapsille Pieni Otterjoki
lirisee lähellä kotiani On niin haus-

kaa mennä näin kuumana aikana sen

vilpoiseen veteen nauttimaan sen vir-

keydestä Käyn joka päivä lasteni ke-

ra uimassa ja tunnekin sen erin-

omaiseksi lääkkeeksi väsymystä ja
hermostumista vastaan Kun tuleu

joesta pois ei kylmä ota ensinkään
On kuin tulisin saunasta Tunnen
vaan niin onnelliseksi itseni pienessä
kodissani Tervehdys O Tiuralle!

KÄRSINYT ÄITI

Ja lopuksi
liitämme tähän kirjeen L K Liiton

South Rangen Mich osaston kupari- -

SPONGE GINGERBREAD

Tämä yllämainittu on enemmän
"keekin" tapaista ja tehdään se seu-

raavasti: % kupillista malaussia Vi

kupillista sokeria 2 ruokalusikallista
voita 'A kupillista kiehuvaa vettä

hyppysellinen suolaa 1 teelusikalli-

nen kaneelijauhoja % teelusikalllsU

inkiväärijauhoja V teelusikallista

jauhettuja neilikoita 1 teelusikalli-

nen ruokasoodaa sekotettuua l1 ku-

pilliseen jauhoja Viimeksi seokseen
lisätään yksi hyvin vatkattu' muna
Paistakaa keskinkertaisen lämpimäs-

sä uunissa viidestätoista kahteen-

kymmeneen mlnuuttin Aika riippuu
uuninne lämmöstä

(Jatkoa kuudennelta sivulta)

paljon puheltu On kuitenkin pi-

detty myyjäiset Tarmon ompeluseu-
ran naisten toimesta ja muutamia
markkina- - sekä ohjelma-iltami- joi-

hin osanotto yleisön puolesta ja tu-

lot sen mukaan ovat olleet ilahdut-

tavat minä puolestani kiitän niitä
kaikkia jotka kuumasta ilmasta huo-

limatta ovat uhranneet vapaat het-

kensä ompeluseuran hyväksi

Myöskin s o Tarmon viime koko-

uksessa joka pidettiin 13 päivä elo-

kuuta valittiin ompeluseuran ehdo-

tuksesta Toverittarelle uutisten

ja tilausten ottaja tahi erääjä

Nyt naiset joille vähänkin on

asianne kallis ja selvillä älkää
antako kerääjän mennä ohitse saa-

matta tilaustanne Huomatkaa et-

tä ne jotka eivät tilaa Toveritarta
kadottavat paljon Toveritar on ai-

noa naisten lehti tämän maan suo-

malaisten keskuudessa jossa' naiset
puhelevat omista asioistansa asialli-

sesti Muistakaa —naisen kehitys
kulku ehdottomasti vaatii naisten in-

nostusta omaan asiaansa sillä me

naiset kykenemme nousemaan omille

jaloillemme vain itsemme avulla

valistustyömme avulla Siis
mieti sisko—uhraa yhden illan aja-

tus Toverittarelle Jos sen teet niin

varmasti tahdot luopua tuosta dol-

larin kolikosta ja tilaat itsellesi ko-

ko vuodeksi asiallista sinun omia
tunteitasi niin lähelle koskettelevaa
lukemista Henkistä ravintoa joka
monin kerroin korvaa tuon pienen
kulungin Siis valmistaudu siksi
kun kerääjä tulee
Tässä vähän pakisen myöskin paik-

kakunnan uutisia Täällä näet on

Duluth juhlinut ja oikein äänek-

käästi ja voitotkin kuuluvat lasketun
tuhansille —hm! Komeatahan tuo
oli katsella kansankin kun sai näh-

dä ilman rahatta ja hinnatta kullal-

la kirjailtuja ja välkkyvästi puettu-

ja ihmisiä aivankuin ennen vanhas-

sa Roomassa kukitettuine kulkuei-nee- n

Ainakin minuun teki kiusalli-

sen vaikutuksen se automobiilien rä-

minä ja kaikenlaisten pillien a

Oikeata soittokuntaa lukuun-

ottamatta se koneiden soinnuton pä-

rinä antoi heti huomata ettei nyt
olla työläisten etuja valvomassa kos-

ka koneiden äänet voittavat ihmis
äänet yksin" hyväksymishuudoissakin
kuten aina tavallisesti kaikkialla mis-

sä kapitalistien ääni on kellossa

Kirjeenvaihtaja

ITSEPUOLUSTUS-OIKEU-

Oikeudessa on tavanmukaista Be

että syytetylle jos hän niin haluaa
annetaan viimeinen sananvuoro tilai-

suus puolustaa itseään ennenkuin
tuomio langetetaan joko hänen sa-

nontansa sitten pilaa tai auttaa hä-

nen asiaansa
Toverittaressa on tavallaan käyty

eräst äoikeusjuttua koskeva "Kärsi-

vää äitiä" Tapiolassa Mich Nyt an-

namme syytetylle itselleen tilaisuu-

den sanoa jotain puolestaan Lauta-

kuntana ja tuomareina olkoot s s

osastot ja niiden ompeluseurat
Jos ei muuta niin opittanee tästä

jutusta jotain vastaisen varalle Ja
tämän jälkeen pidämme tämän jutun
päättyneenä Toverittaressa — Toini
"Kärsivän äidin" kirje on sanasta

sanaan seuraava:

"Pyörteitä i

"Katsellessani lehdistä kirjoituksia
huomaa niissä usein sanan: "sosia-

lismi" ja koska asun kerran pienessä
asutuksessa — enkä ole kerinnyt
"jänkistyä" tässä maassa oloajallani
vielä joten en ole päässyt käsityk-
seen tuosta sosialismista että mikä
se on Vaikka O Tiura kehotti mi-

nua seuraamaan s kirjallisuutta
vaan en tiedä kuinka sitä voisin
saada Sillä Mr Väänänenkin kulki

kauppaamassa s kirjallisuutta sa-

noen minullekin: "ostako kirjallisuut-
ta?" johon vastasin: "ci ole varaa

tilata mitään lehteä eikä ostaakaan"

T
Syvällä kaipauksella saamm9
ilmottaa että pienokaisemme

Toivo Ensio

KESKUSTELUA JA TOIVOMUKSIA

Tässä aikaisin keväällä eräässä To-

verittaren numerossa oli neuvo mi-

ten pyykkiä pestään niin että työ
on helpompi Heti seuraavana päivä-

nä pesin pyykin sen neuvon mukaan

ja olen hyvin tyytyväinen tuloksiin

Ja kehotan että toisetkin ottavat sen

tavan käytäntöön erittäinkin suurten

perheiden äidit joilla on aina paljon
pyykkiä pestävänä Se on niin ras-

kasta pestä entisen tavan jälkeen
että ensiksi hieroa ja sitten keittää
mutta kun ensiksi on vaatteet liot-

tanut yön yli ja sitten laittaa kiehu-

maan ja sitten vasta hieroa niin
on tulos paljon parempi ja työ paljon
köykäisempi
Minun pyykkini on nyt paljon kau-

niimman näköistä kuin silloin kun
ensin hieroin niin että vesi otsasta

tippui
Tämä meidän Toveritar on lehti

josta pidän hyvin paljon Olen mon-

ta hyvää oppia saanut siltä ja myös-

kin huvia Luen sen aina joka sanan

lukuunottamatta romaaneja joita en
ole kaikkia lukenut En ole oikein
romaanien lukija mutta se on haus-

kaa että niitäkin on lehdessä sillä
niistä nuori kansa kuitenkin pitää
paljon (vaikka en minäkään vielä

ikäloppu ole mutta kun on neljän

lapsen äiti niin ei ne romaanit ole
oikeiii puoleensa vetäviä eiltähän

tahdo olla oikein niiden lukemiseen

aikaakaan)
Lasten kasvatuksesta toivoisin ko-

keneiden äitien enemmän kirjoitta-
van Olen lukenut "Milloin viat ovat

hyveitä" vaan kun on neljä pientä
lasta niin mistä niitä hermoja saapi
niin paljon etä voisi ne kasvattaa
kaikki hyviksi ja tottelevaisiksi Toi-

sinaan on sydän niin täysi kun ne

alkavat kaikin huutaa yhfaikaa ja
toisinaan aivan pienestä asiasta
En ole paljon käyttänyt ruumiillis-

ta rankaisua enkä mitään pimeää
huonetta enkä peljätyskeinoja Sa-

nalla olen koettanut heitä ohjata
vaan äidin sanakin tulee niille

toisinaan ja vitsaa sekä

kuoli Qulncy'ssä Mass eloz
19 p 1916 elettyään ilonamme
ainoastaan 8 kk 10 päivää
Rakkaudella muistelemaan

pientä Toivoa jäimme me van-

hemmat ja kaksois-siskons- a

joka pian kaipaa leikkitoveria

Helien Mary Ja Antti
Eskelin

30 Arthur St Quincy Mass

Kasvoi kevään kukkanen
Kasvoi kunnahalla

Saapui sitä katsomaan
Taudin harmaa halla
Painoi kukan kuihtumaan
Elon nuoren nukkumaan
Katsoi elon enkeli
Katsoi taivahastaan
Taudin tuiman tuskissa
Riutuvaista lastaan
Käsin hellin lempein '

Otti lapsen sylihin
Tuonne kantoi varmaan
Nurmen alle armaan


