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Betlehemin tähti tuota joulukuusen

juurella laitettua Burnsiden-kadu- n

"stiffiii" kauppakamarille" myymää

slogania "Your Portland and mine"

Näyttää siltä kuin kristillisen Port-

lannin kymmenet käskyt olisivat hie-

man sekaisin
Huolimatta kalliista ajasta on tä-

män joulun aikana tehty Portlannis-s- a

enemmän kauppaa sekä ruoka-ett-ä

vaatekaupoissa kuin koskaan
ennen Sen sanotaan olevan kielto-

lain ansio Kun isät eivät vie raho-

jaan kapakkaan niin voivat he pan-

na ne perheensä mukavuuden hy-

väksi AKKA

ka vaativat suljettua työpajaa ja
ammattitaitoista työväkeä
Vähän myöhemmin tätä vetoomus-

ta Portlannin "kansaan" antoi kaup-

pakamari ukaasin että portlandilais-te- n

on valittava kumman haluavat'
joko laivaveistämön tai soppalolta
Kauppakamari siis uhkailee antaa
meille portlandilaisillo mitä se vaan
haluaa — jos olemme kilttiä saam-
me laivaveistämön ja "hyvän ajan"
ja jos vaadimme jotan siitä hy-

västä ajasta itsellemme niin silloin
ottaa kauppakamari sen pois ja an-

taa meille työläisille nälkää ja
Ja samalla aikaa valaisee

ilman silmissä ja sanoo: "Hyi kaik-

kea te säästätte minä en säästä
koskaan" Ja ensimälsen vastoinkäy-
misen sattuessa turvaudutaan sii-

hen joka säästää Ja maksaessa sa-

notaan: "niin onhan teillä!" aivan
kuin se olisi taivaasta tipahtanut
Eräs perhe joka "ei koskaan sääs-

tänet" vaan aina lainasi kaikkea toi-

selta ja silti oli olevinaan oikeassa
oli muutaman vuoden kuluttua ve-

lassa kaikille suomalaisille sekä e

lähellä ja kaukaa ketä hiu-

kankin tunsi kaupoista tavarat lisä-

nä Lopuksi täytyi pyyhkiä tämän

kaupungin tomut jaloistaan ja saa-

jat jäivät muistelemaan" kuinka he
olivat hienoja ja velkojille vastasi-

vat aina myös minullekin: "mikäs

hätä teillä on — rikkaat ihmiset!"
Ja ennen lainaamista tapasivat ar-

vostella kun tuo on paikattu eikä
tuo ole niin kaunista kuin pitäisi
Minä paikkaan ja parsin voidak-

seni olla edqs ensi kolauksen sat-

tuessa turvautumatta toisten apuun-jo-

toiveissa petyn ei se ole minun

syyni Minä parsin ja paikkaan sen-

kin tähden että voin kouluuttaa lap-

sia musiikkialalle josta he niin pal-

jon pitävät Pidän tämän heidän
ravinnoksi yhtä välttämättö-

mänä kuin ruuan ruumiin ylläpitämi-
seksi Ja tästä on ollut muutamilla

huolta kun uskalsimme poiketa ylei-

sistä tavoista KOKENUT
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KASVIS-PAIST- I

Muhenna hienoksi Ituivia hyvin
keitettyjä papuja noin yksi pauna
ja puoli paunaa juustoa suolaa hy-

vin Mausta sipulilla hakatulla par-
salla ja joka tykkää niin voi lisätä

pippuria ja laakerinlehden tai pari
Pane leivänmuruja sekaan niin pal-

jon että saat kovahkon käärön
Paista keskinkertaisen kuumassa uu-

nissa valellen voivedellä niin usein
kuin tarvitsee Tarjoa tomaatti soo-gi-

kera

PIKKU AVUKSI TALOUDESSA

Hiiret eivät tykkää peppermintin
(myntin) hajusta ja jos pirskotat
vähän peppermintti-öljy- ä sinne mistä
tahdot hiiret karkoittaa niin ne pian
muuttavat muille laitumille
Valkoset täplät huonekaluista läh-

tevät pesemällä seoksella jossa on

kaitsi osaa raakaa öljyä (cruijo oil)

ja yksi osa tärpättiä
Leikatut kukat joilla on puiset var-

ret säilyvät tuoreina vedessä kauem-

min jos kuorii varren tyvestä noin
kolme tuumaa pitkälti tai raapii var-

ret saman korkuiselle

toimitus suo tilan vaikka kirjoitus
onkin pitkä
Toverittarella on ollut monta toi-

mittajaa hyveineen ja heikkouksi-
neen Ehkä jotkut heistä eivät vielä

ehtineet päästä tähän sääBtäväisyys-kysymyksee- n

vaan yhdestä voin sa-

noa varmasti ettei hän uskaltanut
sellaista kirjoitusta lehteensä pai-

naa koska se oli ehkä enslmälnen

laatuaan jonka hän sai käsiinsä Ja
kun silloin el oltu ollenkaan vielä

uskallettu sellaisesta puhua kun ei
se ollut yleisenä tapana niin ei toi-

mituskaan tahtonut itse puolestaan
'

ellaisia kirjoitella Mainitun kirjoi-

tuksen lähetin ensin seuramme kk
lehteen Se ei kelvannut kai laa-

tunsa vuoksi vaikka jonkun teko-

syyn nojalla kyllä se annettiin mi-

nulle takaisin Sitten lähetin sen

Toverittareen ja sitä el julaistu eikä

lähetetty takaisin vaadittaessakaan
Huokasin vaan ihmetellen kuinka

syvälle on syöpynyt ahdasmielisyys

työläisissä niin tärkeän ja jokapäi-

väisen asian suhteen "Kun el ku-

kaan muukaan puhu sellaista niin

en minäkään halua poiketa sivuun

yleisistä tavoista" ajattelivat he kai

En voi puhua sen ajan Toverittares-

ta jolloin sitä ei minulle tullut Toi-

set lukijat sen tietävät paremmin

Näin siis me työllttset teeskente-lemm- e

ja koetamme näyttää toinen

toisemme silmissä varakkaammilta

kuin todella olemme Alvan kuin köy-

hyys olisi meidän oma syy ja siksi

sitä täytyy niin salata Tftten teem-

me asemamme entistä raskaammak-

si On äitejä ja emäntiä jotka sääs-

tävät vaan enemmän sellaisia jotka
eivät säästä Toiset eivät halua toi-

set eivät ymmärrä hiukan helpottaa
asemaansa ja näille juuri meidän

on annettava neuvoja kohtalo-toverein- a

He ovat tästä kiitolliset ja
lehtemme saa arvon jonka sen täy-

tyykin voittaa naisten palvelijain
emäntien ja äitien lehtenä

Jos Feidias ja Kalle Aleksanteri

olisivat joku Feidiaska ja Aleksan-tersk- a

niin olen varma että kellossa
lioi tninon ään! Sillä uskon aivan

sylkeä hänelle vasten naamaan sillä
ei hänkään säästäväisyydellä olo
voittanut hyviä päiviä vaan työläi-
siä nylkemällä mutta kun säästäväi-

syydestä puhuu meille työläisnainen
perheen äiti ja naisten lehden toi-

mittaja niin otamme me naiset nuo
neuvot vastaan lämpimästi sillä
noissa neuvoissa on sisarellista rak-

kautta Ja te miehet olkaa vaiti
tästä silloin kun tuo säästäväisyys
on hyvin tarpeen omallakin kohdalla
vaikka se ei ilmenekään säkklnenä-liinoiss- a

tai saippuan keitossa

Sallikaa minun nyt vielä kuvata

lyhyesti nykypäivien naisen asemaa
Se on moninverroin raskaampaa kuin
miehen sema joka ei suinkaan ole

myöskään kadehdittava Siinä ei
kaikki etä hän on nylkijäluokan pii-

nattavana miehensä rinnalla Hänen

täytyy tämän lisäksi kaikkien äidin

ja vaimon velvollisuuksien ohella

säilyttää perheensä terveenä kotinsa

puhtaana ja miellyttävänä ja niin
vähillä kustannuksilla kuin hänen

kekseliäisyytensä ja säästäväisyyten-
sä myöntävät ja sittenkin he kuule-

vat niin usein mieheltään tuon meil-

le naisille niin tutun lauseen: "mi-

hinkä sinä olet tuhlannut niin paljon
rahaa taas" Ja kun sama mies esiin-

tyy tuttaviensa parissa sanoo hän
aivan levollisesti ja häpeämättä: 'Kas
kun tuo eukko joutava ei ole osta-

nut pojalle kunnon housuja" tai m s

Sen sijaan että hän sanoi: "Tuossa-

kin taas olisi rahaa tarvittu mutta
ei riitä kun nylkyrit eivät maksa

kunnon palkkaa" Sila vaimo kantaa
saiturin nimeäkin usein maailman
silmissä Ja tämä alinomainen jän-

nityksissä olo pilaa terveyttä rajat-

tomasti koska rahakysymys on suu-

ri jokaperheessä ja kun se el riitä
synnyttää se katkeruutta syytöksiä

ja pahempaakin
En tahdo syyttää miehiä ja hal-

ventaa vaan sanon muutaman esi-

merkin kuvatakseni työläis-äidi-

mitä maailman varrella olen
sattunut näkemään ja kuulemaan

Eräs mies ei koskaan halunnut men-

nä ulos yhdessä vaimonsa kanssa
kun tällä ei ollut vaatteita joilla
olisi kehdannut mennä Tästä ei so-

vi miestäkään syyttää jos ei asiat
paremmin olleet Mutta siitä iiän

ansaitsee halveksumisen kun läh-

tiessään sanoi aina mukaan pyrki-

välle vaimolleen: "Piruko sinun

kanssa lähtee kun olet noin rieka-

leinen' Ja vaimo kesti vuosikaudet

ensin omaa alastomuuttaan ja sitten
lastensa alastomuutta häveten ja riu-

tuen terveyden puolesta kunnes

kuoli ja uskallan sanoa että hyvin

paljon hänen kuolemaansa joudutti
se sorronalainen asema
Eräs vaimo ei osannut säästää

Hän kantoi käytetyt kaulukset ja
roskalaatikkoon ettei olisi

tarvinnut pestä Hän sai mieheltään

joka aamu määrätyn summan päivän
tarpeisiin ja kun hän tuli illalliselle

ei miehellä ollut kunnon syötävää
vaan vaimolla oli uusi 50c silkki-nenälin- a

tai 50c esiliina joka ei kel-

vannut edes eteen kun työtä teh-

tiin Tämä päättyi siihen että mies

käskettyään vaimoaan useamman

kerran h— Uin erkani yhdyselämäs-t- ä

Jokainen ymmärtää ettei tuo sääs-

täminen tuo mitään huvia ja koska

sitä silti säästetään on sillä pätevät

syyt Varmasti olisi hauskempi istua

kaupassa kangaspakan ääressä kuin

ratkoa vanhaa hamettaan tai ukon

housuja liittää palat kokonaisuudek-

si pestä ja silittää ennen kuin voi

kiitä jotain lapselle neuloa Siis ei

ole synti eikä häpeä säästää siinä

missä voi ottaa täten osaa miehen

huoliin Eihän tähän säästämiseen

tarvitse aina olla lelvänpuute perus-

syynä Yhtä tärkeää on meidän saa-

da huvitella opiskella asua hyvässä
kodissa ja säilyttää perherauha kai-

killa mahdollisilla keinoilla Ei tar-

vitse kenenkään peljätä että Selma-tätikää- n

kohoo porvariksi jos hän

on säästäväinen Ei tuohon mahdol-

lisuuteen niin helpot ehdot ole
sen jokaisen käsittää Jo-

kainen meistä säästää vaikka ei

kaikki säästäjät uskalla sitä ulos

näyttää Todellakin aivan kuin ih-

misen maine olisikin vaan siinä

kun näyttäytyy hyvin porholta maa

TONOPAH NEV

Hauskaa Joulua ja toivorikasta
uutta vuotta kaikille ryysyköyhälis-tö- n

luokkaan kuuluville toivottavat
seuraavat toverit:

Arvo Mary ja Peter Kauppi
Oscar Häkkinen
Gusti Haavikko
John Nyyssä
Kalle Idman
Sottl ja Nels Siipola
Victor Jackson
Sanna ja Sally Pudas
Mandi ja Evert Elomaa
Sam Lahti
Mandii Elsie ja Evar Outinen

Milda ja Arthur Jacobson
-

Helmi ja Axel Piilonen
Ida ja Jack Johnson
Ada ja Petter Räsänen
Hulda ja Kusti Jauhola
Flina Valio ja Armas Lucas

Irene and Väinö Himango
Lena ja Sakri Lakso
Saima Signe ja Oscar Rivers

Emil Sutinen
John Erkkilä
Hilma Ojala
Jacob Tiiu
John Järvi
Urho L Saari
Mrs ja Mr Niemi

Tyyni ja John Alholm

Helena ja Charles Korhonen perhei-

neen
Ellen ja Nick sekä Leo ja Vieno

Kesti
Mrs ja Mr Taipale ja perhe
Fanni ja Matilda Toppinen
Sanni ja Hannes Toivonen
Fanni Toppi
Saimi ja Eino Saari

Mary ja Ben Koskinen perheineen

SÄÄSTÄVÄISYYS-KYSYMY-

No niin nyt se alkaa taas uusi

juttu joka haiskahtaa samanlaiselta
kuin se muinainen kysymys puhu-

jan vaatetuksesta Ihmetellä täytyy
ettei vielä näihin päiviin asti olla

päästy niin pitkälle kehityksessä et-

tä jokainen työläinen saisi pukeutua
niin kuin haluaa ja tehdä nenälii-

nansa säkeistä ja hoitaa talouttaa ai-

van niin kuin kukin parhaakseen
näkee Juuri silloin kun me työläiset
pyrimme vapautumaan kapitalistisen
sorron alta samaan aikaan alamme
keskenämme jauhamaan turhia jut-

tuja laatimaan omituisia muotikaa-voj- a

jokapäiväisessä elämässämme ja
siten sorramme luokkamme toverei-

ta Tämä on samaa kuin löisimme
hevosta selkään eteenpäin päästäk-
semme ja samalla nykäseisimme oh

jaksista
"lujasti siihen että jokainen työmiesSanottanee ehkä ettei tämänlaa-

tuiset arvostelut ja toisten virka- - ja
kotiasioihin sekaantumiset voi tuot-

taa mitään vaaraa liikkeessämme

Kyllä vaan Onha sitä jo monasti

nähty että turhista jutuista arvos-

telun alainen henkilö loukkaantuu ja
väistyy syrjään En tarkoita Selma-täti- ä

tällä sillä hänellä näkyy olevan
tämä kultainen käsitys joka niin
monen monta kertaa on rohkaissut
minuakin ja se on: "Tyhmälle el
voi muuta kuin antaa anteeksi"
Vaan jos tuo Selma-tätimm- e olisi

joku sellainen joka ei jaksa nousta

jokapäiväisyyttä ylemmäksi olisim-

me aikoja sitten jo menettäneet hä-

nessä "Toverittaren" toimittajan
Vaan kyllähän sitä sittekin kyllästyy
kerran Mitä se meihin koskee kuin-

ka hän pukeutuu ja millaiset elämän-

tavat hän omaa pääasia on siinä

että hän on oikea sosialisti (vapaa
ihminen) ja kunnollinen toimittaja
lehdellemme Jos häntä tahdotaan
mustata porvariksi tai yläluokan nai-

seksi sen perusteella että hän on

säästäväinen ja tuota taitoaan jakaa
muillekin on se turha yritys Missä
sen kipeimmin tarvitaan säästäväi-

syyttä kuin juuri työläiskodissa
Tästä puhun seikkaperäisemmin jos

vaatii vaimoltaan säästäväisyyttä
ken suoraan sen ilmaisten ken ali-

tuisilla järjestelyillä ken manaten

ja kirotenkin salaisesti sisimmässään

sitä toivoen Heitä tästä ei kylläkään
sovi soimata sillä he ovat elämän-ikäns- ä

raataneet ja silti heiltä ja

perheeltä aina puuttuu niin paljon
Totta totisesti sitä jo säästääkin

paljaasta osanotostakin ja toiseksi

välttääkseen niitä muistutuksia joita
vaimot kasööreiltään tapaavat saada

Siinä kyllä ovat Feidias ja Kalle

Aleksanteri sekä kaikki ne länte-läise- t

oikeassa että säästää ei

koska se ei suinkaan ole

helppoa mutta "ei pidä nuolaista

ennenkuin tipahtaa" sanotaan "ei

pidä elää hyvää aikaa keskellä kaik-

kea kurjuutta" Me emme elä vielä

sosialistisessa yhteiskunnassa että
voisimme kantaa hyvät säkit tun-

kiolle silloin kun niistä v i tehdä

nenäliinoja ja ne sentit joita siinä

säästyvät voimme lisätä aterian pa-

rantamiseksi tai saadaksemme vaih-

telua jokapäiväisyydelle kun nämä

kumpikin ovat yhtä välttämättömiä

terveytemme hyvinvointiin nähden

Siis jos meille puhuu säästäväisyy-
destä joku porvarinainen voimme

Jos olette

Pyytäkää VAPA LÄÄKE KIRJA Na 8

JoBia yli 25 erilaitta miesten Ja naisten tantlfc
on selitetty sekä tilydollinen luettelo suoma
laisista lääkkeistä 1LUhettilkäil taudin nimi
eli taudin oireet ja me esitiimme teille mikit
lääke olisi tilattava lääkkeen hinnan y m

(Lääkkeot eivät ole patenttilääkkeita vaan
tosi suomalaisia lääkkeitä)

(Tämän kirjan aatte vapaasti ia pitäisi olla
iikasen suomalisen kodissa sillä ette tiedä
I onka tarvitsette sitä Varokaa humbnnkl
lääkkeitä ja humbuuki tohtoria

Llgneirin Apteeki on snnrin—
——suom Apteekl Yhdysvalloissa— ——
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