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SIVU KUUSI

Ompeluseura kokoontuu entiseen

tapaansa joka tiistai-ilt- ja torstaisin

iltapäivällä Käykääpäs tyttäret ha-

kemassa työtä sinne maalle kun

lähdette siellä on niin soma neuloa

huvikseen
New York City 18 4 17

HILMA LANDER

SANANEN UKOLLE

lankumouksellisten suhtautumisesta
sotaan Hän piti koko pitkän pii-

lleen lukuunottamatta pientä kahvi-

tuntia välillä Kyllä olisi niitä a

mukava kuulla useiniminkin

siliä ainahan siitä ainahan siitä jää
muistiinkin jotakin uutta jota ei olo

ennen kuullut
S s osastolla oli kokous 15 päivä

huhtikuuta Muun muassa keskustel-

tiin siitä edellisessä kokouksessa kes-

ken jääneestä lasten ilmnneliitto- - ja

sunnuntaikoulun perustamisesta
pienemmille lapsil-

le jätettiin kesään asti kunnes kau-

pungin koulut loppuvat Ihanneliitto-kysyniyksest-

käytettiin useita pu-

heenvuoroja ja lopulliseksi päätöksek-
si tuli että ruvetaan sitä hommaa-

maan sekä valittiin kolme henkilöä
ottamaan selvää siilä kuinka paljon

lapsia siihen tulisi yhtymään
valittiin eronneen El-

len Viitalan tilalle Lisi Ilölsä Uute-

na jäsenenä yhtyi osastoon Fanny
Salo Se onkin oikein tehty että
asettuu toisten toverien ja toveritta-

rien joukkoon toimimaan yhteisen
asian hyväksi S HARJU

tupakansavulla Vaikka olenkin akka

enkä ukko niin kyllä varmasti vaa-

din miestäkin pitämään puhtautta
eikä vaan puituinaan ja vaatimaan

sitä

Vielä siinä Ukko puhui kaikenmaa-

ilman matelijoista varmaankin käär-

meistä pienemmistä sillä en luule

että varsin niitä matelee kenenkään

petillä vaikka akka olisi kuinkakin

sikainen Riippuu paljon huonoista

jotta sänkysi on puhdas luteista Jos

huoneissa on luteita niin ei vaimo

voi niitä saada pois niin tarkoin että
ei joskus ole joku sängyssä ja sattuu

purasemaan sitä arkaa aviomiestä

Muutoin olen itse usein sattunut sel-

laiseen taloon missä on ollut lu-

teita vaan ei ne minun vuoteelleni
ole tulleet syystä että minä en niis-

tä pidä ja muita matelijoita en ole

toki vielä nähnyt
Ja sitten se aistikas puoli vielä

Kvllä minäkin olen joskus kuvitellut

että olisi kauniisti ja aistikkaasti
sisustettu koti kokonaan eikä vain

sänkykaniari mutta kuin on niinkin

pieni" sänkykaniari kuin minullakin
on ollut 5 jalkaa leveä ja S jalkaa

pitkä niin ei sitä voi oikein aistik-

kaasti laittaa kuntoon vaikka olisi

haluakin kun sinne ei sopinut muuta

kuin kolmen "kvvartin" sänky ja se

oli silloin täysi
Kolmas pykälä tässä huoneetaulus-s- a

(tarkotan Ukon huoneentaulua)
kuuluu: pidä itsesi ja lapsesi puhtaa-

na ja siistinä ole hymyilevä kohte-

lias ja auringonpaisteinen joka aika

vaikka sisin minä ajattelisi ja toi-

voisi miehen vaikkapa Mars tähteen
Kuinka kaunista! Kun hän lyö si-

nua korvalle hymyile ja käännä hä-

nelle toinen

En sano että eikö ole paikallaan

pitää itsensä jn lapsensa siistinä ja

puhtaina mutta se kysvv kustannuk-
sia ja ruumiinvoimia sillä halvimmat-ki- n

vaatteet maksavat nykyään ra-

hna ja kun on monta vaatetettavana
niin eipä riitä kovin paljon siistejä
vaatteita enempi akalle kuin lapsille-
kaan ja pitääkseen lapsia puhtaana
niillä täytyy olla useita pukuja että
niitä saa muuttaa Sittenkin saa työ-

läisiini olla useimmin kuin kerran
viikossa pyykkitnmpun ääressä ku-

marruksissa ja sen tietää jokainen
että halvat vaatteet kuluu ja hajoo
pian että akalla jos kellään on

päänvaivan että miten saada niitä

pysymään hiukankaan koossa Sitten

pitäisi olla aikaa hymyillä ja pitää
seuraa miehelle joka ehkä kuukausi

kaupalla on ollut työttömänä ja näl-

kä ja kurjuus irvistää ja kuristaa
vaimorankkaa joknpuolelta Sitten
tulee kylässäkiiynti Itse en ole ah-

kera käymään kylässä mutta silloin
kuin pistää päähäni mennä kylään
niin en ole tullut unissakaan aja-

telleeksi sitä että minulla pitäisi olla
jo namulla päivän ohielma selitettä-
vänä miehelleni edeltäpäin taikka
toisin sanoen kysyä häneltä josko
saan mennä sinne laikka tänne Kyllä
hän sen oli t i iii kuulla illallakin olen-

ko käynyt missään tai el Tuo tun-

tuu jo mitä naurettavimmalta ja
kerrassaan persoonallisen vapauden
rajoittamiselta
Sitten tulee kestien pito Meillä

työläisillä ei ole varoja pitää min-

käänlaisia kestejä ei miehen poissa
ollessa enempää kuin hänen koto-

na Ollessakaan Jos me joskus tarjo-
amme kupin kahvia toiselle niin
siitä ei nälkä tule eikä toinen mene
mutta kun näkee sellaisiakin mie-

hiä kuin ininäkin olen nähnyt että
kun mies meni kämpille ja oli siellä
kaksi viikkoa tuli kotiin ja kun
kuuli että nkka oli sillä ajalla os-

tanut tusinan munia ja syönyt ne
niin ukko koveni vaimolle että eikö
ollut sellainen puhe kun minä läksin
kämpälle että sinä et saa ostaa mu-

nia ja syödä niitä Tämä tapahtui
viime syksynä ja munat maksoivat
silloin 35—4fle tusina ja tuo vaimo
kävi silloin päivätyössä itse ja käy
vieläkin eikä mies ole tehnyt työtä
muuta kuin yhden viikon sitten viime
marraskuun vaikka hän on terve ja
nuori ja tänä talvena on ollut käm-

pille hyvä vienti ja vaimo on pieni
ja heikko että piittaa 'japsin' pienuu-
dessa mutta kykenee vaan elättä-
mään miehen ja itsensä ja pitämään
kotinsa puhtaana laittaa ruuan koto-

na ja lopun aikaa käy päivätyössä
tienaamassa tuon kaiken irti eikä
sittenkään saa ostaa niin tärkeää

ravintoainetta kuin munia ilman et-

tä e! saisi muistutuksia Tällä avio-

miehellä on kyllä se hyvä tapa että
on kotona silloin aina kuin ei satu
oleman kaupungilla ja "puulihaalissa"
Tekee tuulimyllyjä ja "fairaa" uuna
että mylly pyörii uunista tulevan
lämmön voimalla Vaimo sanoi että
tuulimylly söi kaikki "kölit" että
vaikka oli kaunis ilma eikä olisi tar-

vinnut lämmittää huonetta muuta
kuin sen myllyn vuoksi Sitten kuin
tuli kylmä niin ei ollut polttoaineita
kun ne oli kulutettu turhaan tuuli-

myllyn pyöritykseen Tämä on vaan
sanottu siinä tarkoituksessa että osaa
ne miehetkin haaskata yhteistä

yhtä paljon kuin emän-

nätkin

Kuudes ja viimeinen pykälä on
sellainen että siilien ei juuri tarvit-

se kajota Edellinen kirjoittaja siitä
sanoi että me naiset emme ole aina
niin tyokykj isiä että voisimme tehdä
siis edellyttää sitä että kun mies
meidän miehemme vaatii Ja sitten
Ukko sanoo että miehet ovat sel-

laista väkeä että naiset voivat niistä
tehdä niin hyviä miehiä kuin tah-

tovat Tässä tuli minun mielestäni
hiukan kummallinen tunnustus Se
siis edellyttää sitä että kuin mies
menee naisen kanssa naimisiin niin
hän perustaa itselleen jonkunlaisen
kasvatuslaitoksen ja vaimon tulisi
olla sen johtaja kasvattaa lapsia ja
saiiaKa täysin kasvanutta ja täysi-

järkistä miestä Valitettavasti on kyl-

iä tuo kaikki liiankin totta vielä tänä-päiväii- ä

multa minä toivon että mie-

hetkin joskus viisastuvat silläkin
että rupeavat perustamaan ko-

teja eikä kasvatuslaitoksia sillä minä
mieluummin kesytän vanhaa villi-

eläintä kuin järjellä varustettua ja
kaikilla pirun kujeilla täytettyä mies-

tä Minulla on siitä niin paljon koke-

musta että olen jo kerta saanut tur-

vautua kaupungin kana koppiinkin
siinä miehen kasvatuksessa Se sii-

nä tahtoo olla se paha puoli että
kun mies tahtoo olla vaimon pää ku-

ten tuo Ukon kirjoitus todistaa eikä
mies sittenkään kykene täyttämään
pään tehtäviä kun vaimolla pitää
olla viisautta kärsivällisyyttä ja voi-

maa kasvattaa se pää uudestaan ja
se on sellaista työtä että se ottaa
lujalle Minun mielestäni on vaimolla

yhtä hyvin oikeus vaatia miehensä
tulemaan hymyilevänä ja hyvällä tuu-

lella kotia vaikka ei aina se sisäinen
Ukko olisikaan samra mieltä sen ul-

konaisen ukon kanssa

Todellakin miehet koettakaapa so-

velluttaa sitä hymyilytaktiikkaa vä-

hän paremmin kotiin niin huomaatte
että siitä on monta hyötyä kotielä-

mässä Vaimokin pian unohtaa että
hän ei ole saanut kaikkina aikoina

syödä tarpeekseen eikä uutta pukua
moneen vuoteen Vaikka sen minä
sanon sinulle Ukko että tämä yhteis-
kunta ei parane ei akan eikä ukon

hymyilyllä mutta kun tullaan sille
asteelle että työläinen saa tarpeeksi
työnsä tuloksista silloin ei meillä
ole enää haisevia sänkykamareita ei
likaisia eikä risaisia lapsia eikä epä-

kohteliaita ja huonosti vaatettuja ak-

koja
Toivoisin että jokainen äiti painai-

si poikansa mieleen jo nuorena sen
mitä olisi toivonut miehensä olevan
että säästyisi tulevalta vaimolta so

kasvatusopillinen tehtävä miestään
kohtaan sillä se on vaikeaa kummal-

lekin
Kuten sanoin tämä oli ensi kerta

minulta kuin haaskaan Toverittaren

palstoja enempi kuin muitakaan
mutta jos Selma-tät- i

päästää tämän läpi puutteellisuuksis-
ta huolimatta niin kuka tietää vaikka
tuo nukkuva järki sattuisi toistekin

yrittämään Tervehdys kaikille To-

verittaren lukijoille ja etenkin sen

toimittajalle

MIEHEN KASVATTAJA

Antaapas tulla muitakin kirjoituk-
sia vähemniMi "leikillisistä" asioista
Ja sitten haluan kaikille tästä asi-

asta kirjottaneille ja niille jotka vas-

ta aikovat kirjottaa ym että tästä
asiasta keskustelu tässä inu o (h ssa

loppuu n y t t ä h a n Edellä-olevass- a

lienee jo tarpeeksi vastaus-
ta ukolle
Toivon että kaikki ne jotka ovat

tästä asiasta kirjotuksia lähettäneet
eivät tästä pahastu vaan kirjottavat

(Jatkoa seitsemännellä sivulla)

Olen usein nähnyt kirjoituksia
tässä lehdessä joihin olisi tehnvt

mieleni vastata mutta kuin en ole

koskaan ennen mihinkään muuhun

kirjoittanut kuin nyrkkilehteen niin

kainous tuppaa vaivaamaan ja pel-

ko siitä että en osaa pukea aja-

tuksiani sellaiseen sanamuotoon että

ne voisivat läpäistä painokoneessa
Mutta tällä kertaa päätin kuitenkin

koettaa koska näin että toinenkin

Tummu jo puhui asiasta Niinpä niin

hyvä Ukko ensiksikin sanoit että
oiet kuullut valituksia että ukot
ei pysy kotona Minä näytän sinulle

toisenkin puolen siitä asiasta ni-

mittäin sen että monelle akalle on

paljon helpompi kuin ukko on poissa
kotoa sillä ainakin sen aikaa saa

akka olla rauhassa kaikenlaiselta
haukkumiselta ja vieläpä ruumiilli-

selta rääkkäykseltäkin
Ensiniäiiieu kysymys oli keittämi-

sestä ja siinä nimenomaan sanotaan
että ei pitäisi olla liian vähän puh-

dasta ja maukasta ravintoa Kuinka
sinulla Ukkoseni noin lyhyt näkö-

kanta voi olla että sinä olet yksi
niitä onnellisia joka voi ansaita ny-

kyään niin paljon että se vastaa

nykyistä elintasoa ja sinä voit siis
huoietta käskeä vaimosi laittamaan

tarpeeksi ruokaa ja hyvää ruokaa si-

nulle ja perheellesi Tahtoisin muu-

toin tietää kuinka monta suuta on

Ukolla ruokittavana jn kuinka monta
ruumista täytyy verhota? Nämä ovat

kysymyksiä jotka tänä päivänä vai-

vaa jokaista perheen emäntää paljon
pahemmin kuin kuumetauti että ei

kyllä kannata paljon ruveta keittotai-
toa näyttelemään eikä makuaistia tvv
dyttär-vää- vaikkapa olisikin siitä
seurauksena että ukko menee pois
kotoa
Toinen asia oli huoneiden puhtaus

Minä puolestani voin oman koke-

mukseni perusteella sanoa että löy-ty-

enin osa miehiä jotka eivät osaa
pitää puhtautta vaikka ne osaavat
siitä puhua Esimerkiksi tupakan
kanssa mies elää niin siivottomnsti
että se on ääretön kiusa vaimolle
joka tahtoisi pitää kotinsa kunnossa
ia puhtaana piiput ja sikuretin pät-
kät nielee ympäri huoneita missä
vaan mir-- s liikkuu Itse olen ollut
monta kertaa vaarassa saada piipun
porolla maustettua ruokapalani sillä
se on usein uunin päällä "päntrin"
hyllyllä "kitsin" pöydällä ja vieläpä
veilsilutiksnkin ja syletään sitten
vaikka toisen silmille Ta sitten se

"peliruunia" Niin ininäkin teen että
rakastan puhriasilmnisla sänkvkama-ri- a

ja kukapa nykyaikana olisikaan
enään niin hajuaistinsa menettänyt
että ei puhdasta ilmaa hnistaiii ja
myöskin rakastaisi mutta taaskin
tulee montakin mutkaa siihen vä-

liin Ensin on se että huoneen täy-
tyy olla määrätyn iso voidakseen
sisältää määrätty summa puhdasta
ilmaa kutakhi henkeä kohden toisek-
si täytyy miehenkin olla mukana
puhtaan ilman säilyttämisessä makuu
huoneessa ja myöskin sängyn puh-
taana pitämisessä sillä el kai voi
vaalia että akka muuttaisi joka päivä
petivaatteita Kun mies tulee työstä
on se likainen ja myöskin ne vaat-
teet ovat likaiset joilla hän on
tehnvt työtä Siksi pidän välttämättö-
mänä että li ä n pesee itsensä puh-
taaksi ensin eikä vaan kastele itse-
ään ja sitten pyyhi likaa pyyheliinaan
kuten on melkein yleinen tapa

On myöskin kaikin puolin
hyvä muuttaa aluvaatteet illalla kun
menee maata vaikkapa se yöpuku
ei olisikaan kaikkien taiteen säänlö-je- n

mukaan valmistettu kuin se vaan
on hän likainen ja myöskin ne vaat-sy-

sänky puhtaana Vaan kun mies
tulee vaikka kuinka mustilla ja
öljyisillä vaatteilla vuoteelle jalat
haisee kauhealla hieltä Jokainen tie-
tää miten puhdas silloin on sänky
ja kuinka paljon on puhdasta ilmaa
sänkykamarissa varsinkin kun sitä
vielä useila kertoja yällä höystetään

NEW YORK CITY

Ai ai noita rikkaita kun kokoo-va- t

ja voi voi noita köyhiä kun

eivät voi koota ruokatavaroita pa-

hojen päivien varalle ja heidänkin

täytyy saaria syödä Rikkaat os-

telivat hirveällä kiireellä kaikenlaisia

ravintotarpeita kasaan Ja onpa jo
melkein "kopelo" muutamista tär-

keimmistä syötävistä kuten jauhoista

ja sokeristakin että ei enää joissa-
kin kaupoissa myydä jauhojakaan
kuin pussi kullekin ostajalle tynnö-reist-

puhumaltakaan Presidenttikin
jo hääty sanomaan että so so rou-

vat älkäähän kovin paljon ostako

tukuttain tavaraa että se edistää yhä
enempi hintojen nousua jättäkäähän
toki köyhillekin jotain syötävää
Voi kuinka armelias! Ja sehän on

tietty että hinnat nousevat nouse-

mistaan Muutamat puodit tulevat
lopettamaan liikkeensä ja puotien p-

itäjät eli kauppiaat kuuluvat menevän
farmareiksi kasvat tamann sotilaille

perunoita Niinpä John VVnnnniaker'-ki-

sulkee liikkeensä ja ajan 5PH0

kauppa-apulaistaa- sotaa yllä pitä-
mään eli tappelemaan Knippa se on

Junnulle edullisempaa Ja meidän
rouvamme ne ne valittaa miten ta-

vata on kallisia vaikka rahaa kyllä
on Mutta entäs te rahattomat tulee-

ko teidän kuolla nälkään maailman
riickaimmassa kaupungissa? Valitat-tek-

te? Yes Ei ole siitä kauan
kuin nälkäiset armeijat katuja mars-

sivat ja ne tulee vieläkin uudista-

mia n sen sillä nälkää ei voi muulla

tyydyttää kuin ruualla ja se heidän
marssimisensa meikitsee: antakaa
meille syötäväin Tänään suljetaan
koulut ja pannaan nälkäiset lapset
marssimaan yin Mutta nyt ei aja-

tella luonnollisesta nälästä vaan sillä
tahdotaan kiihottaa tappeluun näl-

kää Amerikan herätetään: "Vake
up America" Voi sitä liuuitamain
kiihkoa! Mutta ei sentään kaikki
ole halukkaita menemään sotaan me-

nevät ennemmin vaikka —naimisiin

Niinpä jo alkavat hätäillä kun niin

paljon avioliitoja solmitaan että kut-

kan uitte sotaan tulee kuin kaikki
haluaa naimisiin Ile eivät huoman
että jos kaikki sotaan menisi niin
kukas sitte uusia sotilaita kasvattai-
si Ajatelkaas tätäkin äitiä joka
kuivin silmin mahtaillen kertoi 'lä-

hettäneensä kaikki neljä poikaansa
sotaan kertoi nuorimman poikansa
kysyneen että onko se äidin tahto
että hän menee ja äiti vastasi: Yes
Ja nyt on äiti hyvillään kun on voi-

nut maan eli mammonan eteen uh-

rata poikansa
Niin ja me myÖ3 olemme hyvil-

lämme vieläpä mahtailenimekin ja
onhan syytäkin sillä m e omistam-

me suuren palatsin New Yorkissa
se sijaitsee 127 katu 5 avenue Käy-

kääpäs tukistelemassa kyllä sinne
kehtaa mennä ihan reilusti passaa-p- a

vaikka rykästäkin astuissaan suu-

reen omaan tupaan Terve tulon!
Me pidämme suuren suuret juhlat
Hiitä ilosta joka on samalla hyvästi-

jättö vuokrakasarmeille toukok 6 p
New York Star Casinossa Park ave„
107 katu Sinne mennään vaikka ei
olisi juhlapukuakaan


