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275 puntaa V:na 1916 makset-

tiin 131943 tehden yhteensä
695715 puntaa Ja tulee aina
muistaa että hallituskulut teke-

vät noin 2i prosenttia kuluista
Avustus on vapaa kaikille luo-kil- e

Australissa Se jaetaan mah-

dollisimman vähän kustannuksia

kysyvästi ja mahdollisimman

paljon tuottavasti asianomaisil-
le Voidaan sanoa että se on

pelastanut lukemattomia kärsi-

myksistä tuottanut mukavuutta
äideille ja asettanut äidiyden
Austraaliassa luonnolliseen

tehdä käyttämällä kuivia limapapuja
ja kannutettuja maissia Kannute-tuist- a

maissista tulee aina kaataa vi-

susti vesi pois

Äidin uusi huoli

Pinaatti (Spinach)

Pinaatti keitetään siten että pan-

naan ne keittymään kiehuvaan ve-

teen sen jälkeen kun ne ovat huolel-

lisesti puhdistettu Ensiksi poimi-

taan kaikki kuivat lehdet ja juuret
pois sitten virutetaan useassa vedes-

sä että kaikki lika ja santa saadaan
eroon Viimeinen virutus vesi valu-

tetaan pois hyvin ja sitten pannaan
valmiina olevaan kiehuvaan hiukan

suolattuun veteen keittymään ja an-

netaan kiehua kunnes ne ovat kypsät
eli noin 20 tai puolen tuntia Kun
on kypsä kaada siivilään ja paina
lautasella vesi hyvin pois Höystä
voilla ja joka tykkää voi maustaa
sitruunan mehulla
Yksi pekki pinaattia ei ole liian

paljon viisi ja kuusi henkiselle per-

heelle sillä kiehuessa ne kutistuvat
'yvin vähiin

Paniittisoppa (Spinach Soup)
Keitä puoli pekkiä pinaattia quar-tiss- a

tai vähän enemmässä vedessä
Kun kypsä ota ylös vedestä ja anna
valua kaikki vesi niistä visusti takai-

sin pataan Ota sitten kupillinen pi-

naattia ja puserra hienoksi läpi sii-

vilän Hiero sekasin kaksi ruokalu-

sikallista voita ja kaksi ruokalusikal-
lista jauhoja Voi on pidettävä ensin

lämpimässä paikassa että se peh-

meää vaan ei sula Lisää tähän
seokseen kaksi kupillista pinaatin
kiehutusvettä ja anna kiehua hetken
aikaa ja sitten lisää kaksi kupillista
maitoa Anna kiehua taas vähän ja
sitten lisää muserrettu pinaatti anna
kiehua minuutin tai pari ja tarjoa
Tämä on hyvin maukasta tarjottuna
(toastin) ruskotettujen leipäviipalei-
den kera Sopassa voi käyttää

kuin kaksi kupillista maitoa

jos haluaa

moitti että hänen poikaansa läh-

detään seuraavana päivänä vie-

mään kaupunkiin josta se mat-

kustaa Helsinkiin Papintutkiu-to- a

suorittamaan Samassa tar-

josi meille vapaata kyytiä
' Mat-

ka kaupunkiin oli 10 peninkul-
maa Siis näin ollen olimme
kiertomatkalla saaneet 18 penin-
kulmaa vapaata kyytiä joka
merkitsi paljon piirin agitatsioni-kassaa- n

Viikkoa jälkeenpäin palasin

syntymäseudulle jossa pidimme
ensimäisen puhetilaisuuden ja pe-

rustettiin työväenyhdistys
Oltuani joitakin vuosia Ame-

rikassa ja käytyäni Suomessa
samalla seudulla oli iso maalais-työväenyhdist- ys

'Tuntui ilah-

duttavalta nähdä miten pienessä

ajassa työväestö oli saanut suu-

ria aikaan Muistin menneitä

aikoja ja aikaa jossa ollaan mi-

ten ennen kyläkunnan nuoriso
laulaen lollotellen kuljeskelivat
kyläntanhualle ja päihtyneinä
mellastaen Kohta kun työväen-
liike alkoi levenemään kautta
Suomen niemekkeen se ei tuonut
tullessaan yksinomaan parannuk-
sia työtätekevän luokan eduksi
se toi myös tullessaan sivistystä
josta on merkkejä kaikkial'1'a

missä työläisnuoriso toimii sosia-

listisen työväenliikkeen elvyttä-
miseksi
On vielä osa niitä perheen äi-

tejä ja isiä jotka eivät suvaitse

että heidän lapsensa toimivat
osastoissa
Mutta kumpi todella on t

pahemmaksi sekö että
nuoriso kasvaa valistumattoma-

na ulkopuolella työväenliikkeen
vaiko se että he ovat mukanaa

suuressa sivistävässä työväenliik-
keessä
Vuosien kokemus ja sen ohella

tehdyt havaintoni ovat minulle

osottaneet että edellinen on pa-

hempi jälkimäinen — paras

'

ÄITIYSVAKUUTUS

Makeaperuna soppa (Svveet Potato

Soup)

Yhteen painttiin hienonnettua ma-

keata perunaa lisää puoli toista paint-ti- a

kuumennettua tomaattia hiero
yhteen siivilän läpi lisää vähän suo-

laa ja puoli kupillista kermaa tai
maitoa Kuumenna uudelleen ja tar-

joa

Kaksi isoa porkkanaa 2 perunaa
1 kuppi keitettyjä riisiryyniä 3 to-

maattia 2 sipulia ja vähän keräkaal-t- a

Jauha tai hakkaa kasvit hienoksi
sekota sitte yksi muna ja vähän jau-
hoja suolaa pippuria ja voita
Ota kaalen kerästä päällimäiset

isot lehdet haudo ne kiehuvassa ve-

dessä siksi kunnes ne hyvin taipu-
vat käärittäväksi Kääri kasvisseko-tu- s

lehtien sisään paista hyvässä
lämmössä 1 ja puoli tuntia kannen
alla — E H

Perunapannu kakkuja
Kun jää tähteeksi muhennettuja

perunoita niin ota 1 kupillinen
vatkaa siihen hyväksi

2 munaa — keltuainen ja valkuainen
tulee vispata erikseen — valkuai-
nen eekotetaan viimeksi 1 kupilli-
nen tuoretta maitoa vähän jauhoja
ja ja suolaa Paistetaan samalla ta-

valla kuin muutkin pannukakut
Ylläolevasta voi myös tehdä

"Doughnuts" lisäämällä siihen jauho-
ja ja 1 ja puoli kuppia sokuria 1

teelusikallinen leipomasoodaa 1 tee-

lusikallinen leivinpulveria suolaa ja
nutmekiä vähän ja maitoa voi lisätä
jos tahtoo tehdä enempi — E H

Kirj Anna Kokko

Lieneekö sinusta kaunista katsoa
äiti kun silmässä kyynel
lastansa verkkaan kehdossa lie- -

kttttaissa
katseensa taattohon nostaa

Äiti katseli kehdossa äännähtc-levä- ä

pikku nuppuansa
— Kumpa sinusta ihminen tu-

lisi neito varttuisi Kumpa sai-

sin sun mielesi oikean opin teille

ohjattua puheli hän Pihalta
kuului keskustelua Siellä jaarit-
telivat hänen viisivuotias Erkki-poikan- sa

ja naapurin suunnilleen

samanikä:nen Urho
— Miksi sinä rupeat kun kas-

vat isoksi? kysyi Urho
— Isä on sanonut että minus-

ta tulisi kone-insinöo- ri

— Semmoiseksi tulemisesta on

niin paljon vaivaa ja niiden pitää
tehdä raskasta työtä Minä ru-

pean sotain ieheksi ja pääsen sit-

ten sotaherraksikin
— Äiti on sanonut että sota-

miehen ammatti on huonoa am-

mattia ja paljon suuremmaksi
haitaksi kuin hyödyksi muille
— Äitisi ei ymmärrä kun ei

lue suuria sanomalehtiä eikä kos-

kaan saa puhella rikkaiden ihmis-

ten kanssa
— Vaikka mutta itsekin tie-

dän että sotamiesten täytyy tap-

paa vaikka veljensä jos sattuisi
lakko tai muu sisäinen rähäkkä
— Hyh lie tekevät sen vain

velvollisuudesta Minä saan ko-

mean univormun ja tytöt ihaile-

vat minua sitten Sinun siskos-

tasi voi tulla morsiammeni
— Hän ei ikänä tule pitämään

sotamiestä miehenä sillä minä

opetan hänelle kuinka raukkoja
he ovat Hän tulee pitämään
kaikkia ihmisiä veljillään ja si-

sarinaan mutta vihaamaan raha-

vallan puoltajia ja sen sokaistu-

ja kannattajia ja sinuakin siis
— puolusta itseäsi uskollista
— Puolusta itseäsi uskollista

ho suuttuneena
— Kyllä kun se on niin uljas

että väittelyssäkin päälle käypi
Syntyi kahakka Äiti tirkiste-l- i

salaa ikkunaverhojen takaa
Hänestä oli asia huvittava Rak-

kaus lämmitti mieltä ajatellessa
pientä poikaansa Hän ei ollut

uskonut pojan olevan asioista
noin varman Hiljalleen oli poi-

ka ruvennut käsittämään asian
oikean laidan Äiti oli uutteras-
ti opettanut poikaa puhumaan
suomenkieltä ja lukemaan suo-

malaista lastenkirjallisuutta Hän
toivoi valmistavansa lapsensa ot-

tamaan ennakkoluuloisesti vas- -

Kasvtshakkelus (Vegetable Hash)
Kolme kupillista hienoksi hakatulta

perunoita puoli tai kolme neljännes-kupillist- a

hienoksi hakatulta nauriita
yksi hakattu punajuuri noin kolnie-neljänne- s

kupillista porkkanaa (car-rot- )

ja yksi tai kaksi teelusikallista
raakaa hienoksi hakattua sipulia
Kaikki toiset kasvikset tulee olla en-

sin keitetyttä Tämän sopan voi lait-

taa joko tuoreeltaan tai keitettyjen
kasvisten ylijäämistä
Sekota kaikki sekasin ja piristä hy-

vin vähän suolaa päälle Pane pais-

tinpannuun lisää kaksi ruokalusikal-
lista kiehuvaa vettä Pane kansi

päälle ja aseta uunin peräpuolelle
muutamaksi minuutiksi kunnes se on
kuumentunut läpi Sitten lisää pieni
nokare' voita tai Oiscoa (kasvisras-
vaa) ja anna kiehahtaa nopeaan kuu-

man tulen päällä Kaada vatiin ja
tarjoa
Makea peruna lisättynä hakkeluk-see- n

on myöskin hyvä Talvisaikaan
voi käyttää kyssäkaalta (squash) y
m talvi kasviksia El myöskään ole
tarvis pitää edellä annettuja mitto-

ja vaan käyttäköön kukin kutakin
kasvislajia makunsa mukaan Tulee
vaan varoa ettei pane suolaa liian

paljon sillä suola poistaa kasvisten
ominaisen hyvän maun

Succotash

Massachusettsin indiaanit opettivat
ensimäisille Valkosille asukkaille mi-

ten valmistaa tämä maukas keitto
Sen voi laittaa yhtä hyvin tuoreelta
keitetyistä kasviksista tai kasvis-

keittojen ylijäämistä Se tehdään
maissista (kornista) ja kuorituista
pavuista kaksi osaa maissia ja yksi
osa papuja Kumpikin tulee olla

keitetty ennen yhdistämistä Läm-
mitä pavut papujen keittovedessä jo-

ta ei saa panna paljon ainoastaan
en verran että pavut eivät pala
Kun pavut ovat kuumentuneet lisää
maissi ja anna olla uunin päällä kun-

nes kaikki on kuumaa vaan ei saa
keittää kauan sillä se tekee maissin
sitkeäksi Lisää vähän suolaa ja no-

kare voita ja tarjoa heti
Talviseen aikaan voi tämän keiton

Agitaattorin mukana

fTatkoa ensimäiseitä sivulta)

lieensa 'kohdisti menneisiin aikoi-
hin jolloin Suomi oli ollut Ruot-

sin vallan alainen

Läsnäolijat eivät vielä tunte-
neet sitä mitä merkitsee kansa-

kuntain työväestön nousu josta
ei toverini voinut tuoda suuria
esimerkkejä vaan lausuen n

että on kerran koit-

tava se aika jolloin sorto on

poistunut eikä ä ole

määrääjänä keisari eikä yksino-
maan hänen asettamansa minis-terist- ö

Se aika on jo koittanut vaikka
aikaa on kulunut vasta toista-

kymmentä vuotta Miten nope-
asti työväestön nousu on voinut
saada noin suuria asioita aikaan

joita on jo suur-Venäjäl- lä tapah-
tunut
Kokouksessa olleitten nuorsuo-malais-ryhmä-

lukeutuvien kes-

kuudessa innolla kannatettiin
ponsien laatimista johon he kes-

kuudestaan valitsivat ponsivalio-kunna- n

ja tietenkin ne laativat
jälestäpäin En ole päässyt nä-

kemään minkälaiset ne olivat
koska enemmistö ei 'hyväksynyt
kaikkia kohtia joita ehdotimme
liitettäväksi ponsiin
Seuraavana päivänä pidettiin

viimeinen puhetilaisuus seudun

kirkonkylässä joka oli kolmisen

peninkulmaa lähempänä kaupun-
kia Puhetilaisuus pidettiin kun-

nan huoneessa isolle 'kuulijakun-
nalle Tilaisuudessa oli myös
pitäjän urkuri (Kanttoori) il

(Jatkoa ensimäiseitä sivulta)

nin sisällä syntymästä vaaditaan

lääkäriltä todistus että lapsi

syntyesssä oli elinvoimainen

Hallituksen parlamentti hy-

väksyi lain jonka esitti päämi-

nisteri Andrew Fisher joka nyt
on maansa korkea kominissioneri
Lontoossa Ensiksi esitystä koh-

tasi tietystikin hyvän joukon
vastarintaa Australiassa kuten
kaikissa maissa on hyvä joukko

vanhoillisismielisyyttä joka on

aina vastaan kaikkea uutta Tä-

mä ryhmä luonnollisestikin vas-

tusti äitiysvakuutusta Alutta
ihmeellisin seikka tässä on se

että kirkot vastustivat tätä kai-

kista kiivaimmin Eikä vastus-

tus tullut jonkun yhden kirkko-

kunnan taholta Sitä vastustivat
kaikki kirkkokunnat Xe pitivät
sitä "palkkion maksamisena syn-

nistä"
Yhtäkaikki laki hyväksyttiin

ja asetettiin voimaan Sen seu-

raukset ovat hyödylliset
Ensi-mäise-

vuotena kuin laki oli

voimassa v 1913 maksettiin ulos
83475 avustusta tehden yhteen-
sä 412375 puntaa Vuonna 1914

maksettiin 134995 tehden yh-

teensä 674990 putaa Vuonna
1915 maksettiin ulos 138855

tehden yhteensä 694- -


