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yksityiselle perheelle Paitsi
polttoaineita kuluu tähän tehtä-

vään osa perheenäidin ja vielä-

pä isänkin pä: vätyöstä
Samalla lämpömäärällä ja sa-

malla työllä voisi keittiiä useam-

mallekin kuin yhdelle perheelle
ja jos pantaisiin yhteen se läm-

pömäärä niitä tarvitaan sano-

kaamme yhden kaupungin per-

heissä keittämistä varten ja sc

työ niin sillä jo keittäisi ravin-

non suuremmalle kuin yhden
k a u p u ngin yleisölle

Siis jos yksi kaupunki panisi
keittohommansa yhteiseksi niin

päästäisi siinä vähemmällä työl-

lä vähemmällä lämpömäärällä ja
myöskin vähemmillä ruoka-aineil- la

Siis säästyisi polttoaineita
työtä ja ravintoa Tässä ei sääs-

tyisi ainoastaan 5 e määrä työtä
mitä tarvitaan enemmän ruuan
laittamiseen yksityiskodeissa
mutta myöskin se määrä työtä
mitä tarvitaan enemmän noltt:ii-neide- n

hankkimiseen ja jakami-
seen sekä ravintoaineiden kas-

vattamiseen valmistamiseen ja
jakamiseen yksityiskoteja varten
Siis kaikesta siitä mitä täten

säästyisi koituisi monipuolinen
yhteiskunnallinen hyöty
Ja perheenäiti joka nyt on niin

tiukasti kotityöhönsä sidottu el'- -

fjatka toisella aivullal

MINÄ USKON ETTÄ

Kun istun mä myöhään yöllä
Ja aattelen elämää
niin paljon kieroa näen
mi sydäntäin kirveltää

Ei ystävyys ei aatteet
niin sankkoja Joukkoja tuo '
li nin kateita ja ulnna
minuutissa luo —

Miks' tovereina ollen

yhä "minää" aatollaan

ja toisen kauniit toiveet
ain maahan tallataan?

Niin kysyn taaskin: missä
on tositovermis
ja niissä missä piilee
se ihmisrakkaus — — ?

Se kaunis jalo tunne
— oisko utuktiva vaan — ?

Miks' tuhlaamme siis alkaa
miks' suotta saarnataan — ?

Mutt' sentään nousee usko

ja toivo parempaan
ett' jossain jossain löytyy
se jota etsitään

Mä uskon ettil kerran
viel' kaikki heräävi

ja ystäväksi kiiypi
ken tänään sortavi

Mä usknn että kerran
mun työni kohottaa
ne jotka tänään vielä
ivaten hymähtää

ja jotka "mestareita"
joka alalle oottavi

ja raatajan henkityötä
ain' alas polkevi — — —

K Parkkonen

Kotityö jo sen yh

teiskunnallinen

merkitys

Naistenpäivän numerossa esi-

timme lukijoille kirjotuksen ko-

tityön arvosta joka osutti miten

tärkeästä merkityksestä kotityö
on yhteiskunnassa vaikka ei sil-

le annetakaan työn arvoa Ja
vaikkakin kotityö ensi katsauk-

sella näyttää yksilölliseltä niin
on näillä yksilöllisillä cli yksi-

tyisillä kodeila valtava vaikutus

yhteiskunnallisissa kysy my k sis-

sit"

Kirjotus myöskin osottii että
jns yksityiset kotitaloudet joita
on miljoonia yhteiskunnassam-
me (yksityisten kotien lisäksi
voimme samaan laskuun lukea

myöskin yksityisesti omistettu ja
hoidetut ravintolat hotellit ja
poortitalot ) Jnoltittomasti ja

hoidetaan on se hävi-

öksi yhteiskunnalle siis yhteis-
kunnallista haaskausta
Tässä kirjotuksessa tahdomme

niin lyhyesti kuin mahdollista

osottaa että yksityinen kotita-

lous sellaisena kuin se on nyky-
aikana vaikka kuinka kunnolli-

sesti ja järkevsti ja huolellisesti
hoidettu on itsestään jo yhteis-
kunnallista tuhlausta
Katsokaamme esimerkiksi

miten suuri
niillä tarvitsee olla

palvelemassa kutakin kotia erik-

seen: on "krosseritnies" "maito-mies- "

lihamies kalamies kasvis-tenkanppi- as

puumies kolimies

jäämies v m Jos ei jokaiseen
kotiin päivittäin taf viikottain
kaikki nämä edellä nimitetyt at

tule niin tulee jokaiseen
kotiin heistä kuitenkin Pie-

nissä erissä he jakavat tavaran-

sa tarvitsijoille jotka sitten yk-

sityisissä kolleissa vähissä er n

käytetään
Ja tämän jokapäiväisen tai

--viikkoinen palvelnskunnan lisäk-

si ajatelkaa mikä suuri armeija

työläisiä on ty'issä valmist Iinas-

sa esim keittouuneja ja myymäs-
sä ja jakamassa niitä yksityisko-
teihin

[a jokaisessa kodissa joka päi-

vä käytetään vissi määrä poltto-
aineita yksityiskodin lämmityk-
seksi ja ravinnon keittämiseksi

mioon Jään odottamaan naisten

ripeän toiminnan tuloksia 'I o ve-

ri ttaren levittämisessä
Pnoluetcrvehdvksellä

Sotilas-naine- n

usko sitä Luotan taislelutove-rcil- i

inl Vetoan heihin Tiedon

aseilla taistelevat sotaveljet sis-ku- t!

Älkää antako minun liet-

tyä! Näyttäkää ettette halveksi

pienintäkään asettamme! Näyt-

täkää että ymmärrätte pienenkin
laukauksen usein saavan suurta'

aikaan Kun me annamme noi-tr- i

pieniä aseita tuhansille ön uu-

den voima suuri Niin tulisi mei-

dän tehdä Tulee varustaa lapset
ja aikuiset tiedon aseilla Mei-

dän aseittemme käyttäminen ei

levitä ympärilleen kirousta vaan
siunausta Sitä pikemmin lop-

puu kapitalistisen järjestelmän
synnyttämä verinen sota mitä

nempi tiedon aseita levitämme
Tokaisen velvollisuus olisi koet-

taa niitä levittää Ei pidä ai-

na luottaa asiamiehiin I leiliä
ei ole niin paljon aikaa kuin tar-

vittaisiin saadaksemme Toveritar
esim jokaisen suomalaisen naisen
luettavaksi Asiamiesten huoleh-

timiseen kuuluu ettei tilaukset
pääse katkeamaan 1'usia tilaa-

jia saisi parhaiten edellä esitetyl-
lä keinolla ''Luotan eritoten in

etteivät ylenkatseella 'hy-

lkää ehdotustani Tulla resuutta-koo- t
länteläiset sitten jälessä

Kitkuttakoot he sitten lehden

tilaaiamifärän vaikka kahteen-

kymmeneen tuhanteen" Koite-

taan me itäliiiset eikö me saada
sitä aluksi sivuuttamaan 10000
Toimeen miehet ja naiset" Minä

aijon pistäytyä juuri ti y t naapu-
rissa kysäsemässä eikö sinne ti-

lata Toveritarta Kerron heti pa-

lattuani kuinka onnistuin 'Odot-

takaa!—

Nyt jo palasin ia toin kolme

Toverittaren tilausta tullessani
Eihän se paljon ole mutta kun

jokainen nykvinen Toverittaren
tilaaja tuonkin verran uusia ti-

lauksia hankkii niin kyllä siitä

hyvä vielä tulee N vt näkyy
lehdessämme ke-

hottavan meitä naisia samaan mi- -'

tä minä tässä olen kehottanut
Olkoon siis naiset päätetty ett-

emme tuollaista kehotusta jätä
huomioonottamatta vaan kaikin

teemme mitä voimme lehtemme

tilaajamäärän kohottamiseksi
Toveritar on sekä itä että länsi
ia sillä välillä olevien-työläist- en

lehti Sen avulla on helppo teh-

dä acritatsionityötä Jos vain jo-

kainen meistä lehden tilaajista
teemme voitavamme niin ipian
on Toveritar löytävä tiensä mel-

kein kaikkiin suomalaisiin kotei-

hin Tilaajien pitäisi itse pitää
huoli ettei tilaus nääse katkea-

maan sillä asiamiehet eivät näv
aina siitä huolehtivan Olisi

hauska liikkeenhoitajalta tulevai-

suudessa kuulla onko tuo kehoi-tushuutom-

tullut otettua huo- -

Kehotus kolkille

Toverittaren

tatille
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Minä en u'jo 'kertoa mitäiin ta-

vallisia paikkakunnan uutisia

Miksi en? Siksi että unhan

meillä päivälehtetnme Raivaaja
Jokainen vähänkin valistunut työ-

läinen tilaa ja lukee sitä Tilaa

vaikka viimeisillä rahoillaan jät-

täen jotain muuta vähemmän tar-

peellista ostamatta Jos suinkin

voivat tilaavat he vielä tämän

Toverittarenkin ja muitakin iä

Eihän tällaisena sota-aika-

yksikään luokkatietoinen

työläinen voi ulia varustautumat-

ta sota-aseil- la Tarkotukseni on

tässä kertoa täällä Idiin rintamal-

la oleville miten voisimme laa-

jentaa rintamaamme Olen aja-

tellut puoleen jos toiseenkin Jul-

kaisen tässä viimeisimmän pää-

hänpistoni lEnsin en malta ol-

la 'sanomatta vähän pisteliäästi
lännen rintamalla oleville "kers-

kaajille" Puhuvat muka länte-läisect- ä

"rennosta kurssista"
mutta eivätpä käytännössä näy-

tä tuota kurssia — Vai eivät

näytä! — Eivät näytä väitän
vieläkin Ettepä ole edes näyt-
täneet sitä niinkään pienessä asi-

assa kuin olisi Toverittaren
kohottaminen kym-

meneen tuhanteen (10000) Jaa
mitäs nyt sanotte länteläiset?
Ettäkö Toveri sitten olisi varmal-

la taloudellisella pohjalla länte-läiste- n

"rennon kurssin" vaiku-

tuksesta Turha uskotella mei!- -

le itäläisille 'Paremman huolen
me köyhiksi haukutut itäliiiset
lehdtstämme pidämme Vieläpä
me ipystymme teitäkin auttamaan

jos asiaksi otamme Tarkotuk-

seni onkin kehottaa itäläisiä no-

laamaan lännen rentoilijar' hiil-

läkö tavalla? Yksinkertaisesti
vain hankkimalla Toverittarelle
suuren joukon uusia ja uudistet-

tuja tilauksia Se käy meiltä hy-

vin helposti Jokainen Toverit-

taren itäläinen tilaaja hankkii ys-

täviltään jonkun tilauksen Ei

tanitsc muuta kuin kylässä käy-

dessä tiellä tai kokouksissa käy-

dessä kysästä : Jokos sinulle tu-

lee Toveritar? "Ka eihän tuota
ole tullut tilattua" Sittenhän si-

nä tilaatkin sen minun välityk-
selläni? Tietysti
Tuollaista on itäläinen kurssi

ja tilauksia alkaa Toverittarelle
tulla satamalla — Tuo on Hio-

ttelua kerskailua Eikä ole en


