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KODIN OSASTO
Banaania on monenlaisia niitä on

punasiä Ja viisi kertaa suurempia kel-tas-

kuin ne joita me saamme os-

taa mutta ne eivät kestä kulettaa
Banaaneja on yhtä monta lujia kuin
meillä perunalajeja
On jo paljon puhuttu banaanivilje-lykse- n

hallituksen haltuun ottamises-
ta ja ehkäpä ei kulune pitkää aikaa
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lfbidolle ei ole koskaan annettu ar-

voa El valita ia kehitetä sen jnnnk- -

kaimpia lajeja vaan valitaan taimet kun se 011 Vksi ntä tuotteita joita
hallitus kontrolleeraa Nykyään ovatsellaisista puista mitkä ovat tuotta

BANANEISTA

Yhdysvalloissa saatiin banaaniin
tutustua vasta 19 vuosisadalla Ai-

noastaan meren rannalla suuremmis-
sa kaupungeissa tiesivät että sellai-
nen kasvi on ja että miltä se mais-

tuu Kapteeni Baker kierteli Jamai-ca- n

saarta purjeveneellään vuonna
1870 ja toi ensimäisen banaanilastin
Yhdysvaltoihin Kuten Aatami en-

nen maisteli omenaa maistelivat
bananaa ja huomasivat sen

makeaksi ja banaanien kysyntä tuli
heti niin suureksi että Biitä kehittyi
liikkeenharjottajille tuottava liike-haar- a

Nykyään tuodaan tänne vuo-

sittain noin 4500'0000 nippua banaa-

neja- Suurin osa banaaneja tuodaan
a ja Länsi-India- saa-

rilta ja vain vähän Havaijista ja
Mexicosta Yksistään San Francis-
coon tuodaan Hawaijista kuukausit-
tain noin 15000 nippua banaaneja

neet suuremmat niput hedelmiä

Banaanipuu kasvaa 15—20 jalkaa
korkeaksi Sen lehdet ovat 10—12

jalkaa pitkiä ja kaksi jalkaa leveitä
Yksi puu kantaa usein kolme nippua
hedelmiä

Kun banaanit ovat kypsyneet kuih-
tuu puuvarsi mutta samasta juures-
ta kasvaa taas uusi puu tuottamaan
seuraavan sadon Uloslähetettävät
hedelmät otetaan puista aivan vih-

reinä ja lastataan pimeisiin laivaruu-mii-

ja varastohuoneisiin joissa ne
kypsyvät Me jotka emme ole saa-

neet puissa kypsyneitä banaaneja
syödä emme voi aavistaakaan niiden
oikeata hienoa makua Niin hyvän-
makuisia kuin banaanit joita saam-
me ovatkin eivät ne ole läheskään

saarten banaanikasvattajat järjesty-
mättömiä ja kokonaan amerikalaisten
trustien agenttien mielivaltaisuuden
alaisia heitä riistetään ilman mitään
rajaa ja siksi he eivät voi banaani-viljelyst- ä

haijottaa siten kuin sitä
tulisi ja voisi harjottaa
Banaani on yksi maukkaimpia ja

ravitsevimpia hedelmiä Kaksi banaa-
nia sanotaan vastaavan ravintoarvos-
sa yhtä paunaa naudanlihaa

Bananf voi hyvin käyttää lihan ase-

mesta paistamalla ne voissa tai öl-

jyssä Putinkeina leivoksina salat-tein- ä

piirakkana ja monella muulla
eri 'tavalla voi banaaneja käyttää
Kahta vuotta nuoremmille lapsille nii-

tä ei pitäisi antaa sillä ne ovat lil-

aksi vaikeita sulattaa eikä aikuis-
tenkaan pidä niitä kovin paljon syö-
dä samasta syystä

kotti heidät keksimään aseita
Me olemme perineet ja parannel-
leet niitä mutta jollei meidän
tarvitsisi säilyttääksemme ole-

massaoloamme käyttää niitä niin
Saisivat ne käyttärrfattöminä ruos- -'

tua Sama on työläisten kehityk-
sen laita Jos nykyiset tietom- -

me riittävät leipätaistelussamme
niin ei meitä saada millään kei-

nolla hankkimaan "tarpeettomia"
tietoja — tai käyttämään niitä

Amerikan suomalaiset työläis--nais- et

eivät mielestäni tunne uu-

sien välineiden tarvetta ja' sel-

laisten tyrkyttäminen heille' olki
pelkkää aineiden ja voimien tuh-

lausta

Ahaa nyt vasta tulen sinne

"pohjalle"
Siis työläisnaisten liikkeellä ei

olekaan vielä oikein pohjaa vaan
sitä ovat sille raivanneet nuo la- -

kot ja Bebelin teos "tapahtu-lnie- n

muodossa" -

Minä luulin edellisestä

päässeeni siihen kä-

sitykseen että naisliike olisi seu-
raus noista lakoista ja teoksis-
ta vaan nyt hoksaan että tov
Heikkinen tarkottaa niiden rai- -

%

vaavan niille pohjaa kuten maan-

viljelijä kaskea kylvääksecn pel-

lon Ne ovat sellaisia naisliik-
keen Johannes Kastajia

Minkä tähden ovat "lyöläisnai- -

Banaanien kasvatus Havaijissa nn hyvänmakuisia kuin puussa
varten alkoi vasta vuoden milksl kypsyneet Sattuu usein

vaiheilla Saarille tuotiin kii- - tä banaaneissa on paljon aivan ltoko-nalaise-n

banaanin taimia ja ne osot- - naan ravinnoksi kelpaamattomia kun

tautuivat niin paljon edullisemmiksi ne kypsyvät usein epäterveellisissä
saaren villejä banaaneja että kiina- - kosteissa ja likasissa kellareissa
laisia lajeja alettiin heti yleiseni- - siksi 011 "yvä paistaa banaanit var-

min viljelemään Banaanien viljelyk- - sinkin ne jotka annetaan lapsille
sen edelleen kehitystä keskeytti so- - syötäviksi
kerlnvalmistuskoneiden keksintö So- - Banaaneista- - valmistetaan hyviä n

kasvatus oli helppoa ja suu- - kosia jauhoja joita ei tosin tuoda
rempaa liikevoittoa tuottavaa kuin tänne vaan joita banaanin kotiinaas-banaani- t

niin jäi banaanien kasva- - sa asuvat ihmiset käyttävät Banaa-tu- s

vain sivuasiaksi Niinpä banaa- - nit otetaan puusta hyvin vihreinä
nien jalostamiselle 'ja tieteelliselle kuivataan ja jauhetaan

CLOQUETIN S S Osaston ompeluseuran
kokous pidetään joka toinen viikko tors-

taina jälkeen puolenpäivän osaston talolla
C S S Ompeluseura 815 Ave F Cioquet
Minn

MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidetään joka torstai a kello

S jpp Kaikki tervetulleita

PORTLANDIN S S OBaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla joka

toinen torstai-ilt- kello 8 — Osote: 719
Montana Ave

ASTORIAN S S O ompeluseuran kokouk-
set pidetään osaston talolla joka torstai-ilt- a

kello 8 Osote: 262 Taylor Ave
jestöjen historia osottaa' että tvö- - suuksista Nyt on kiire niittä- -

O omDeluseuran koIäiset — luokkana — seisovat mään noiden hieman paremmas- - HP3PIAM1? s'
osaston talolla AhioLis- -

sa joka torstai kello 2 jpp Osote: 315—
lOth St Hoquiam Wash

ROSSLAND B C Canada S S Osaston"
(Box 454) ompeluseura kokoontuu joka

kuukauden enslmäiscnä ja kolmantena torstai- -

lujimpina vihollista vastaan sil- - sa asemassa olevien työläistove-loi- n

kun he eivät anna ammat- - ricn verellä ostetusta hyvästä
tiensä täi muiden pikku seikko- - ajasta
jen jakaa itseänsä eri leireihin Eva R

Sitäpaitsi — ———
jos parikymmentä iltana Keno :ju Kansannaaiissa jossa s i

osaston kokouksetkin ovat joka toinen sun-2- 5

—50c auntai kello 3 jpp
HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset

——— pidetään jokaisen viikon torstaina kello 8

jpp liuoin I Kahvia saatavana joka ko-

kouksen loputtua

vuotta sitten oli tarpeellista työ- - Petäjänterva Yskänlääke
väenliikkeelle että ryhtyessään G A Hellberg Astoria_ Ore

naisten herätystyöhön sen täy-- ~
'

tvv eristää heidät miehistä niin NIMILEIMASIMIAI

se ei ollenkaan riittäisi todista- - Osastot kirjallisuuskomiteat Ja yksi-- AUKEOANijns saaniset
maan että mm kallan kilin kapi-- lot volvat tarvitsemansa nimi-- mäisenä ja kolmantena sunnuntaina alkaen

tilictinpn iäriBcrnI leimasimet nyt TOVERISTA Sillä kello 2 Lp — Osaston ompeluseuran ko- -

yllteiSKUnta „„„„ x„„a tti j koukset ovat oka kuukauden toisBnn tnratsl
alkaen kelloma vallitsee täytyy tyovaenhik- - 25c ylöspäin koon mukaan TOVERI 1%uttua
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set menneet lakkoon? Luodak-

seenko pohjan omalle 'liikkeel-

leen va' onko seuraus kapitalis-
tisesta puristuksesta? Se ehdot-

tomasti on Se on siis jo "työ-
väenliikettä- kapitalismia vastaan
eikä voi olla pohja jolle jokin
liike perustuu ellemme tahdo ku-

vitella tuon lakon kestävän ikui-

sesti Kun lakko loppuu niin
liikkeen pohja häviää ja miten

käy liikkeen? Porvarit väittävät
että työväenliike voidaan hävit-

tää jos voidaan estää työläiset
julistamasta lakkoja ja kielle-

tään meiltä puhe- - ja painovapaus
Nyt Heikkisen väitös johtaa seu-

raavaan: lakot ja työväenkirjal- -

lisuus luovat pohjan työväenliik-
keen ilmaisumuodoille Porva-

rit ovat samaa mieltä "Työväen-
liikkeen pohjaa raivaa hallituk-

sen huono sensuuri ja holtitto-
muus kapinallisiin työläisiin näh-

den" huutavat kaikki porvaril-
liset lehdet yhteen ääneen Kui-

tenkin ne jotka katsovat syvem-
mälle näkevät että työväenliik-
keellä on jo niin hyvä pohja ny-

kyisessä järjestelmässä että sen
ei tarvitse pyrkiä keinotekoisesti
sitä tekemään joka muuten olisi
mahdottomuuskin Lakot ovat
niitä tulisia laavavirtoja joiden
ulostusta sisuksistaan nykyinen
yhteiskunta ei voi estää millään
keinoin Ja kun' ne tulevat si- -

säitä päin niin niitä ei voida lii-

oin keinotekoisesti synnyttää
Lopuksi tov Heikkinen vaikka
noita mainitsemianne lakkoja ja
teoksia ei olisi ikinä ollut niin

silti olisi pohja työväenliikkeelle
Ja kun kapitalismi valjastaa mei-

dät naiset myllyihinsä — meidät
kaikki suoranaisesti niin silloin
se luo liikkeemme pohjan jos
nim me naissukupuolena jou-

dumme jonkun laatuunsa nähden
toisenlaisen riiston tai sorron
alaiseksi kuin miestoverimme
Mutta työväen taloudellisten jär- -

jakaa itsensä mies-- ja naisliik-

keeseen
Kuinka me naiset tulemme tu-

levaisuudessa suhtautumaan mies
tovereihimme 'riippuu yksino-
maan teollisuuden (tuotannon)
kehityksestä

Katsahtakaamme Venäjällc
jossa ainakaan ei ole säästetty
vaivoja esteeksi työväenliikkeen
ilmenemismuodoille Pohja työ-

väenliikkeelle on niin suuri asia
että sitä ei voi luoda lakko tai
teos — ja kaikista vähimmin Be-

belin "Nainen ja sosialismi"

Jollei pohjaa voida luoda niin
vielä vähemmin sitä voidaan rai-

vata Jos Bebelin "Nainen ja
sosialismi'' raivasi pohjan niin
silloinhan olisi mahdollisuus pe- -

rustaa naisliike eskimolaisten ja
Malaya-saarsto- n raakalaisnaisten
keskuuteen Meillähän on tuo

Lännen Työläiset !
Jos teillä on rahoja säästössänne lähettäkää ne talletettavaksi

Työläisten Keskinäiseen Säästöpankkiin Superior Wis
Tämä pankki on perustettu Keskipiirin S S Järjestön alotteesta

palvelemaan työläisiä ja järjestyneen työväestön tarpeita Pankin
hallinto on sosialistien käsissä eikä siinä ole tilaisuus kenelläkään

päästä etuilemaan Se on perustettu Wisconsinin pankkilakien alai-

sena ja toimii se hallituksen pankkivirkailijäin tarkastuksen alaisena
Talletukset maksetaan ilman ulossanomista

TALLETUKSISTA MAKSETAAN 4 PROS KORKOA

Korko lasketaan kuukauden ensimäisestä päivästä alkaen talletuk-

sen sisälle panon jälkeen ja maksetaan jokaiselle täydelle kuukaudelle
huolimatta minkä aikaa talletus on ollut sisällä Tämän lisäksi kaik-

ki pankin tuottama ylijäämävoitto jaetaan vuosittain tallettaj kesken

KUINKA VOIDAAN TÄMÄ TÄYTTÄÄ?

Pankillamme ei ole suuria voittoja kiskovia osakkaita eikä a

virkailijoita kuten yksityisten keinottelua varten peruste-
tuissa pankeissa Pankin jäsenistö täytyy olla sosialistipuolueen jä-

seniä eikä ne enempää kuin johtokuntakaan saa mitään korvausta
Kaikki edut kuuluu tallettajille
Lähettäkää talletuksenne ja pyytäkää lähempiä tietoja osotteella:

The IVorkers' Mutual Savings Bank
SUPERIOR WIS

Talletukset on edullisin tehdä ostamalla pankista "draft" pankkim-
me nimelle

'
i Lähettäkäämme vainpuuka'

tiedon levittäjiä!
Heikkiselle vielä kiitos seuraa-

vasta siteerauksesta Marxista :

"Kun naiset alhaalta päin järjes-

tyvät itsetietoisuuden pohjalle
silloin ei heitä voi kohdella mi-

ten hyvänsä" — Alhaaltapäin
Heikkinen alhaaltapäin !

Joskus toiste kunhan saan ai-

kaa kirjotan maamme toiskielis-

ten naisten järjestymismahdolli- -


