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miljonittain niitä; missä ennen käytettiin m iljonaa kyynärää 
palttinaa, tarvitaan nyt kymmenen, kaksikymmentä kertaa 
enem m än; siis ennen, siihen »vanhaan hyvään aikaan» —  
vaikkei se ollut läheskään niin hyvä, että tulisi toivoa sen 
palaamista, vaim onsa ja lastensa kanssa työpajassaan työs
kentelevä kutoja, tahi lukkoseppä, joka kotonansa valmisteli 
lukkoja, eivät voineet niitä paljon valmistaa. Vähän tehtiin 
työtä, sillä ei tuotteita paljon tarvittukaan; kutoja valmisti 
pakinansa huonon kutomatelineensä ääressä, lukkoseppä 
m uodosteli lukkojaan huonojen työkalujensa avulla.

Nyt on kutoja pakoitettu kutom aan koneitten avulla. 
Jos hän tahtoisi kutoa pakinansa kangaspuissa, olisi se yh 
denlaista kuin jos joku matkustaisi hevosilla sinne mihin 
kulkee rautatie. Hänen pitäisi menettää kenties sata tuntia 
siihen, m inkä hän koneen avulla voisi valmistaa yhdessä 
tunnissa.

Nykyaikana vaaditaan hyvin paljon tuokeita. Suuret 
tehtaat, höyrykoneet ja suuret myymälät ovat välttämättö
m ät valmistettaessa välttämätöntä tuotteiden määrää. Esim er
kiksi yksin Englannissa nykyaikana 450,087 työmiestä ku
too puuvillaa 33 miljonalia rukilla. Ja jos jokaisella työ- 
miehellä olisi om a työhuone, om a rukki s. o. jos jokainen 
olisi itsenäisenä työmiehenä, niin eivät kaikki yhdessä val
mistaisi edes kahtakymmenettäkään osaa siitä, mitä nyt val
mistetaan. Tuntuisi kaikkialla puute puuvilla kankaista, ja 
jopa meidän talonpoikaisnaisetkin olisivat tyytymättömiä m oi
sesta järjestyksestä. Te näette nyt, ettei ole niinkään helppo 
eikä aina mahdollista, että jokaisella olisi om a työpaja ja 
om at työkalunsa. Tosin ei silloin ahdistettaisi työväkeä, 
m utta sen sijaan olisi joka paikassa puute välttämättömim- 
mistä tavaroista, puute jopa nälkäkin.

Niin, nälkä! siitä tulette heti vakuutetuiksi itsekin. 
Nykyaikana Englannissa, esimerkiksi, on tuskin yhtään omia 
työkaluja omistavia työmiehiä. Mutta om aa maataan per
kaavia talonpoikia ei ole ollenkaan. Siellä on ainoastaan 
suurtilallisia, jotka omistavat suuria maatiloja, höyryauroja, 
höyrykoneita leikkuuta ja puim ista varten, ja jotka tilaavat 
maalaisia m uokkaam aan peltojansa.

Maalaistyömiehillä ei ole m itään: ei peltoja, ei työkaluja, 
eikä edes omaa tupaakaan; he ovat siis pakoitetut myymään 
itsensä herroille orjuuteen ja antamaan heille lisätyönsä.

Sellaisten työmiesten olo on vaikea, hyvin vaikea. Sa
nom atonta kauhua herättävät meissä englantilaisten tilan
o m is ta ja t petom aisuus ja ahneus lukiessamme englantilais
ten maalaistyömiesten kurjasta tilasta.

Mutta mitä te ajattelette, jos jokaiselle heistä olisi an
nettu eri maatilkku? Hyötyisikö siitä koko englannin kansa? 
Ei ollenkaan. V. 1875 Englanti tarvitsi elatustarpeekseen 
22 m iljoonaa kvartteria viljaa (1 kvartteri vastaa jotakuinkin 
244 litraa). Englannissa kasvaa ainoastaan 13 m iljoonaa kv. 
viljaa, niin että 9 m iljoonaa täytyy tuoda ulkomailta. Jos 
viljelysmaat olisivat jaetut pieniin tilkkuihin, joissa ei voisi 
käyttää höyryauroja, ei kylvö- eikä viskuukoneita, olisi ker
rassaan m ahdoton koota 13 m iljoonaa kvartteria, tuskin 
viittä-, kuuttakaan. Silloin Englannissa syntyisi nälkä.

Te siis näette, ettei nykyaikana ole m ahdollista jokaisen 
omistaa omia työkaluja.

Mitä sitten tulee tehdä? O m ia työkaluja omistamatta 
on vaikea tulla toimeen, sillä silloin täytyy myydä työ
voimansa, myydä itsensä, rikastuttaa muita; ja omistaa niitä 
on myöskin paha, sillä silloin tulee puute ja nälkä. Mitä 
tehdä? Miten päästä tästä pulasta?

Voi päästä helpostikin. Miksei voisi järjestää vastakin 
niin, kuin nyt on järjestetty. Siellä, missä työm iehet teke
vät yhdessä työtä suurissa tehtaissa ja suurilla maatiluksilla, 
tehkööt vastakin sitä yhdessä. Mutta elkööt he jakako työ
kaluja eikä maata keskenään, vaan kuulukoot kokonaiset 
tehtaat työläisille, -  ei yhdelle heistä, vaan kaikille. Kuu

lukoot kaikki tehtaat ja  koko maa kaiklle talonpojille, tul
koot ne heidän yhteiseksi*) omaisuudekseen. T ehkööt he 
työtä yksin voimin, muttei tehtaanomistajalle, vaan itselleen. 
Silloin he eivät tule saamaan aikaan vähem m än kuin nyt, 
vaan paljo enem m än. Jokainen tulee tietämään, ettei hän 
tee työtä toim ettom an tehtaanomistajan hyväksi, vaan kaik
kien toveriensa hyödyksi, jotka vuorostaan tekevät hänen 
hyödykseen työtä. Silloin tulee työläinen käsittämään, että 
jos hän tulisikin tekemään työtä tehtaassa yli määräajan, 
niin ylityö, yliarvo lankeaa kaikkien hyväksi, se ei mene 
pienen ihm isryhm än rikastumiseen, vaan korjaa kaikkien ja 
jokaisen tilaa.

Siis työläisiä voi auttaa ainoastaan maan ja  tehtaitten 
yhteisomistus.

Keittäkää heinissä.

P u u t kallistuvat päivä päiväliä. Ensi talvena ei H el
singissä myydä puita alle 40 mk. syli vakuuttavat puu- 
kauppiaat ja eipä ne ole paljon huokeam pia olleet viime 
kevättalvesta alkaen. Täytyisi siis keksiä säästämistapoja. 
Yksi tapa säästää keittiössä on jo ollut tunnettu kauvan 
sitten meilläkin, vaikka se ei ainakaan työväestön keskuu
dessa ole saanut paljoa huom iota, se on keittää heinissä. 
Keino on yksinkertaisesti seuraava.

Otetaan joku laatikko tai vanha hedelm ätynnyri, mikä 
helpom m in on saatavissa. Jos se ei ole tiivis on paras 
vuorata sisältä käärepaperilla, sitten asetetaan heiniä poh 
jalle ja seinämille jättäen vaan senlaisen aukon, että keitto-
astia siihen juuri sopii. Sitten heinät peitetään jollakin
vaatteella, että ne pysyvät paikallaan. Sitten laitetaan pei
toksi myöskin heinistä peitto, tyynyn tapainen jolla keitto- 
astia peitetään. Heinillä on se ominaisuus, että ne eivät 
läm pöä johda vaan pidättävät sitä paikallaan. Kun nyt 
tahtoo keittää, niin on tarkoin otettava selvää, kuinka pal
jon kutakin lajia ainetta keittoon tarvitaan jotka on heti 
asetettava keittoastiaan, joka sitten tulella ensin kiehautetaan. 
Sen jälkeen astia tarkasti sulettuna asetetaan heiniin
ja peitetään heinäpeitolla eli tyynyllä. Jos ei kansi keitto- 
astiassa ole oikein ilmaa pitäväinen on keittoastia vielä sen 
lisäksi käärittävä kääre eli sanom alehtipaperiin joka on nau
halla sidottava ympäri, että se tulisi ilmaa pitäväksi. Peitto 
on hyvin tarkoin asetettava päälle ja syrjät painettava ales 
että ei ilma pääse keittoastiaan. M uutaman tunnin kulut
tua on keitto valmis ja täysin kuum a syötäväksi. Täten
voidaan laittaa kaikenlaisia ruokia, soppia, puuroja ja pais
teja, jotka vaan ensin tarvitsee ruskettaa hellassa ennenkuin 
asettaa heiniin pehm enem ään.

Koittakaapas perheen em ännät tätä keinoa, se ei maksa 
paljun ja sillä olisi kum m inkin suuri tulevaisuus, jos se 
onnistuu teiltä. Jos tahtoo päivälliseksi kaalisoppaa, niin 
silloin aam ulla keittää veden, johon asettaa lihan, kaalin, 
suolat, p ippurit tai mitä kaikkia siihen tahtoo asettaa aivan 
täydellisesti ja antaa sen kiehua noin neljännestunnin, jonka 
jälkeen keittoastia asetetaan heiniin kypsymään. Em äntä 
voi silloin m ennä m ihin tahtoo ja kum m inkin on päivälli
nen valmis ja kuum ana ajallaan. Puita ei ole myöskään 
kulunut m uuta kuin se että aamulla ylöskiehautti sopan. 
Eikös se tuntuisi mukavalta, erittäinkin niille, jotka käyvät

*) S. o. valtion.
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työssä ja eivät ehdikään keittää lyhyellä päivällislomalla 
muuta kuin kahvia. Heinissä keittämisellä on vielä se etu 
että puuro  ei pala pohjaan, mikä seikka niin usein pilaa 
maun ja astiat. Sopat tulee myös maukkaiksi.

R iisiryynipuuroa esimerkiksi keitetään heinissä seuraa- 
valla tavalla. 4 litraa maitoa tai vettä, puoli kiloa ryyniä, 
jotka kiehutetaan noin 15 m inuuttia tulella. Ryynit pes
tään ensin kylmässä vedessä ja annetaan kiehua toisessa 
vedessä ennenkuin ne pannaan maitoon, sillä ryynit ovat 
usein happam ia, jolloin maito juoksee. P uuron  pitää olla 
vähintään 3 tuntia heinissä ennenkun se on kypsä.

Pitää ottaa huom ioon että kattila on suoraan kie
huessa asetettava heiniin, ettei se saa jäähtyä.

Täm ä keittotapa olisi esim. tehtaalaisille erinom aisen 
suuresta merkityksestä, jos he voisivat aam ulla ennen teh 
taaseen m enoa asettaa päivälliskeittonsa heiniin, niin heillä 
olisi kotona läm m intä ruokaa, joka valmistuu perään kat
som atta ja vähällä tulella koska sen ainoastaan tarvitsee 
kiehua m uutam an m inuutin. Täten päästäisiin myös siitä 
tulen vaarallisuudesta, joka on aina tarjolla kun täytyy 
poistua huoneesta ja jättää ruoka tulelle yksikseen kiehu
maan.

Koittakaapa keittää heinissä, sillä se on halpaa ja m u
kavaa.

Miina S.

— Palvelijain koko maata käsittävä edus= 
tajainkokous alkaa Tam pereella elokuun 17 p. klo 10
a. p. Työväenyhdistyksen talolla. Kokoukselle on esitetty 
seuraavat keskustelukysym ykset:

1) Palkkauslainsäädännön uudistus.
2) Paikanvälitystoim istojen järjestys kysymys.
3) O nko palvelijaosastojen toim ittava am m attikoulujen 

aikaansaamiseksi.
4) Akitatsionikysymys.
5) Miten voitaisiin käytännössä toteuttaa lyhem pi työ

päivä erittäinkin naispalvelijoille maaseudulla.
6) Järjestäytymis- ja veroituskysymys.
7) M uonapalvelijain olosuhteet.
8) Saunapalvelijain asema.
9) Alaikäiset palkollisammatissa.
10) O nko am m atintarkastus ulotutettava palvelus- 

aloihin.
11) O nko palvelija velvollinen käyttämään om ia työ

kalujaan talon töissä, ja voidaanko palvelija velvoittaa m ak
sam aan isännälle taion töissä särkyneet talon työkalut.

12) Voiko palvelijainliitto yhtyä maajärjestöön.

Työläisnaisten Sanomalehti- 
osuuskunnan (r. 1.) Säännöt.

1 §■
O suuskunnan toim inim i on Työläisnaisten Sanomalehti- 

osuuskunta r. 1.; sen kotipaikka on Helsinki.

2 §•
O suuskunnan tarkoituksena on opettavaisen ja sivistä

vän sanom alehden ja m uiden samallaisten painotuotteiden 
painattaminen ja kustantaminen.

3 §■

O suuskunnan jäseneksi pääsee jokainen täysi-ikäinen, 
kansalaisluottam usta nauttiva henkilö, annettuaan siitä osuus
kunnan hallitukselle kahden luotettavan henkilön oikeaksi 
vahvistaman kirjallisen ilmoituksen.

Jos hallitus hyväksyy hakijan, tulee hän sen kautta heti 
osuuskunnan jäseneksi ja on velvollinen täyttämään ne ehdot, 
jotka laki ja »osuuskunnan säännöt sisältävät.

4 §•

Kukin osuuskunnan jäsen ottaa siihen osaa ainakin 
yhdellä kymmenen (10) markan suuruisella osuusm aksulla. 
O suuksien luvusta riippum atta on jäsen velvollinen 10 m ar
kan määrään saakka tekemään osuuskunnan sitoum usten 
suorittamiseksi mahdollisesti tarvittavia lisämaksuja.

Kutakin osuutta vastaava raham äärä on suoritettava hal
lituksen m ääräämällä tavalla.

5 §■
O suuskunnan toim innan varmentamiseksi m uodostetaan 

viidentoistatuhannen (15,000) markan suuruinen vararahasto 
siten, että siihen siirretään ainakin kymmenesosa siitä voi
tosta, jonka toim intavuoden tilipäätös, tarpeelliset poistot 
tehtyä, osottaa.

6 §.

O suuskunnan jäsenet vastaavat osuuskunnan sitoum uk
sista sen om alla om aisuudella ja osuusm aksuillaan sekä 4 
§:ssä m ainitulla lisämaksumäärällänsä.

7 §•

Jäsen älköön osuuskunnasta erotko ennenkuin vähin
tään kaksi vuotta on kulunut hänen jäseneksi rupeam i- 
sestaan.

Jos jäsen sen jälkeen tahtoo osuuskunnasta erota, ilm oit
takoon sen kirjallisesti hallitukselle; ja olkoon hän, sitten
kuin eroam isilm oitus myös on ilmoitettu sisäänkirjoitetta- 
vaksi, niinkuin O suustoim intalain 34 §:ssä sanotaan, osuus
kunnasta erossa, siitä tilinpäätöspäivästä alkaen, joka kahden 
kuukauden kuluttua eroam isilm oituksen jälkeen ensinnä sat
tuu, ja saakoon vuotta jälkeen sanotun päivän ulos suoritta
mansa osuusm aksun, mikäli osuuskunnan varat vastamaini- 
tun päivän tilinpäätöksen mukaan siihen riittävät vararahas
toon ryhtymättä sekä m uiden jäsenten yhtäläistä oikeutta 
loukkaamatta.

Kuolleen jäsenen oikeudenom istajat nauttivat O suus
toim intalain 14 §:ssä mainittua oikeutta.

8 §.

Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta: 1) jos hän ei 
täytä lain ja sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, erittäinkin, 
jos hän ei aikanaan suorita maksujaan osuuskunnalle; 2) jos 
hän aikaansaa osuuskunnalle huom attavaa vahinkoa tai m uu
ten ilmeisesti toimii sen etuja vastaan. Jäsenen erottam inen 
on hallituksen asia. Hallituksen päätöksestä on jäsenellä 
oikeus valittaa osuuskunnan kokoukseen.

O suuskunnan kokouksen päätöksestä nyt mainitussa 
asiassa ei ole valtaa tuom ioistuim en eikä m uun viranomaisen 
kautta ajaa kannetta tai tehdä muita vaatimuksia.

Erotettu jäsen nauttikoon O suustoim intalain 16 §:ssä 
mainittua oikeutta.

9 §•

Puhdas voitto, jonka toim intavuoden tilinpäätös, tar
peelliset poistot tehtyä, osottaa, käytetään seuraavasti:


