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Räiskäleitä.

Parasta säästää (jos on mistä
säästää).

Se mojiesta pahasta päivästä
päästää.

Väitetään, että aina näihin asti 
on Intiassa leskivaim o noussut ro
violle, m illä on hänen m iehensä ruu
mis, m uuttuakseen tuhkaksi yhdes
sä tämän kanssa.

N yt tosin täm äkin ikivanha hyvä 
tapa kuuluu olevan siellä virallises
ti kielletty.

—  H yvä tapa? H yi, m iten jul
maa, raakaa puhetta! protesteeraa 
tähän tuim ana inhim illinen lukija.

Hän on, ainakin om asta m ieles
tään. ehdottom asti oikeassa.

M utta eikös kullakin tärkeällä ky
sym yksellä tässä m urheenlaaksossa 
ole vähintään kaksi puolta? E hkä
pä enem m änkin, sillä väitetäänhän, 
että jok a asiassa on kolm e kantaa: 
M inun kantani, sinun kantasi, ja 
«itten m yös se oikea kanta.

N iin tässäkin.

Leskivaim on kohtalo on  monessa 
tapauksessa sanom attom an m ur
heellinen. Täällä länsipuoliskolla
kin. Nim enom aan silloin, kun hän 
jo  ikäpuolelle ehtineenä jää yksin 
—  tyh jin  käsin m aailm an syys hyi
siin tuuliin värjöttäm ään. Silloin, 
kun m ajan harjan m urtuessa luhis
tuu kaikki ympäriltä.

Oli ehkä arvoisankin m iehen vai
mo, hyvin toim eentulevan kodin 
em äntä M utta siinä eläm isessä oli
kin sitten kaikki. Miehen ansion 
varassa U skottiin: tätä kestää. Va
kuutus? —  E htiipä v ie lä  Säästämi
nen? — Ei nyt vielä riitä, täytyy 
kohentaa tuota ja  tuota k oh taa  Eh
kä sitten m yöhemm in.

Ja näin ihan ns. norm aaliaikana
kin.

Tuli äkkiä vieraaksi tuim a tuone
lan herra  Perheenisä kylm änä paa
reilla  Puistattava viim a kulkee ko
ko kodin lävitse: Loppu.

M istä nyt tilipussi ruokaan, vuok
raan, vaatteisiin? Jokainen päivä 
kysyy  tiukasti rahaa siltä, jolla  el 
ole om aa tupaa ja  m aapohjaa, omaa 
aittaa,, om aa omettaa, om aa peruna- 
kellaria. Entäs toimi, työpaikka?

Vaim o on kotia ja  perhettä var
ten. Kyllä mies hänestä huolehtii. 
Älköön hän itse ahnehtiko ansio
töitä. Tässä nyt tulos.

Kukapa ottaisi palvelukseensa lä
helle elämän iltapuolta jo  ehtinyttä 
naista, m iten etevä am matti-ihmi- 
nen hän kerran vapaana ja  nuo
rempana olisi ollutkin? Ehei, m aa
ilma on sillä välin, kun hän on vaa- 
liellut kotiliettä, m ennyt huimasti 
eteenpäin jok a alalla. M yös hänen 
entinen ammattinsa. Ja nuorta pys
tyvää voim aa on tarjolla  vaikka 
millä mitalla.

N ykyaika ei ole hellämielinen. 
Kättä ojentavan osanoton tunne on 
»ille taatusti vieras.

Jää pesu ja  siivous. M utta eipä 
aina kunnolla niihinkään voim at 
enää riitä, am mattimaisesti ajatel
len. Raskasta, heikosti palkattua 
työtä, mikäli sitäkään kyllin saata
vissa

Synkkää synkem pi on yksinäisen

f

Asulddjärjestelmä 011 synkkä 
epäkohta.

Mutta yhteisvoimin olisi sekin korjattavissa.

Viihtyisä kau
p u n k i  iaisn ei to- 
s e n  h u o n e e n  
nurkkaus.

Talousneuvos M i i n a  S i l l a n 
p ä ä  piti äskettäin Helsingissä suu
ressa naisten kokouksessa vilkasta 
kiinnostusta herättäneen esitelmän 
a s u k k i k y s y m y k s e s t ä ,
jok a  m onessa suhteessa on eräs ny
kyisen yhteiskunnan päivänpoltta- 
vim pia probleem eja, ja  m aalla en
nen tavallisen lois-järjestelm än vie
läkin vaikeam pi kaupunkilaistunut 
muoto. Olemme sen vuoksi pyytä
neet ja  saaneet S:ltä, jon ka koko 
p itkä hedelm ällinen eläm äntyö on 
kaikessa ollut om istettu vähäväkis
ten olojen ja  kohtaloiden kohotta
miseen, seuraavan yhteenvedon ko. 
esityksen ydinajatuksista.

— Asuntokysym ys on nykyhetken 
tärkeim piä kysym yksiä. E ikä se ole 
polttavan tärkeä ainoastaan suur
perhe is ille, vaan etenkin suurissa 
kaupungeissa se on m itä vaikein

varattom an leskivaim on kohtalo, si
tä raskaam pi m itä paremm ista 
oloista on äkkiä turvattom aksi Jou
tunut. Tosiaan, miltei onnellisem
m alta tuntuu tähän verraten mui
naisen hinduttaren leskenä valitse
m a alussa viitattu osa. Hän raukesi 
maan tomuksi kertakaikkisella pois- 
kiitävän hetken tulikuolem alla; hä
nen länsimainen sisarensa hiutuu 
pois vuosien, ehkä vuosikymmenien 
tuskallisella huolten ja  puutteen ro 

violla.
Raha-kädessä-eläjän vapaaksi ylis

tetty eläm änosa ei ole itse asiassa 
kaikkein kadehdittavim pia. Varsin
kaan, kun läheskään kaikki eivät 
parhaina vuosinaan tee om asta puo
lestaan edes sitä vähää, m inkä voi
sivat om aksi turvakseen.

Joka tapauksessa olisi edellä kos
keteltua kysym ystä syytä muistaa 
ja  ajatella hieman entistä enem 
män. Miesten vaim ojensa puolesta 
ja  m olem plenkin yhdessä. Näin en
nen kaikkea. Sillä siihen saattaa 
olla vielä pitkä matka, ennenkuin 
laajem m alla yhteistoim innalla voi
daan nim enom aan tätä valkeaa pul
maa tehokkaasti korjata.

P  — o.

probleem a kaikille niille vähävarai
sille yksinäisille nuorille, joilla ei 
ole kotia kaupungissa. Heillä ei ta
vallisesti ole varaa valita asuntoa, 
sillä palkat ovat, varsinkin oppilas- 
asteella, niin pienet, että asumiseen 
ei voi paljoakaan uhrata. Näin ol
len ei heillä ole muuta mahdollisuut
ta kuin pyrkiä asukiksi sinne, missä 
vuokrat ovat m ahdollisimm an alhai
set. Ja näm ä halpavuokraiset asun
not ovat tavallisesti lapsirikkaita 
perheitä, joiden kodit ovat jo  ennes
tään yliasuttuja. Siitä antaa sosiaa
linen erikoistutkim us kaupunkien 
asunto-oloista vuodelta 1938 lahjo
m attom an kuvan. Tässä sanotaan 
m .m.: 1-huoneen asunnoissa ovat ne, 
joissa on asukkeja, yleensä ahtaam
min asuttujen asuntojen joukossa 
kuin muissa. Helsingissä, missä 
asukki järjestelm ä on laajim m in le
vinnyt, on asukkiasuntojen osuus 
suurin asunnoissa, missä huonetta 
kohden tuli 4.0—5.9 hemkeä, ja  pie
nin niissä, missä tämä luku ei ylit
tänyt kahta. Ja edelleen: Kuiten
kin voi Helsinkiin, Lappeenrantaan 
ja  Kuopioon nähden, joissa kaupun
geissa oli runsaimmin asukkeja, 
huomata asukki järjestelmän olevan 
yleisempää ahtaasti ja  varsinkin hy
vin ahtaasti asutuissa asunnoissa. 
Sekä: että Helsingissä lähes 1/10 
pienasuntojen lapsista asuu asun
noissa, missä on asukkeja.

Täm ä tilasto puhuu alastonta kiel
tään asukkijärjestelmästä, suurper
heiden asunnoista, joissa yhden huo
neen asunnossa voi olla 5— 6 hen
keä ja  vielä asukki. Tällaisissa 
oloissa täytyy asukin tuntea olevan- 
sa liikaa, joten asunto muodostuu
kin hänelle yökortteeriksi, sillä per
heen lukuisuuden vuoksi ei siellä 
ole mahdollisuutta ilta-oleskeluun, 
lukemiseen ja  yleensä vapaa-ajan 
viettämiseen, tuntee aina olevansa 
kaikkien tiellä. Näin ollen ei asu
kille jää muuta mahdollisuutta kuin 
paeta kadulle, kunnes perhe on eh
tinyt käym ään levolle.

M itä tekee tällaisen asunnon saa
nut nuorukainen tai neitonen? Jos 
hänellä ei ole jo  lapsena saatua in
nostusta itseopiskeluun, jää hän ko
konaan katuelämän varaan. Ja näi
tä kadulle työnnettyjä on paljon, ne 
etupäässä täyttävät kahvila-ravinto
lat ja  tanssipaikat. Jotka eivät suin
kaan ole nuorisolle sopivia kasva

tuslaitoksia. Onko näinollen ihme, 
että saadaan aihetta puhua villiin
tyneistä nuorista. •<#

Erittäin turmiolliseksi m uodostuu 
asukkikysym ys nuoriin naisiin näh
den, joilla on yleensä kaikkein pie
nim m ät palkat. Kun he siitä syystä 
eivät useinkaan kykene suoritta
maan niitä kuluja, m itä alituinen 
iltaoleskelu kahviloissa ja  ravinto
loissa maksaa, joutuvat he turvau
tum aan sellaisiin nuoriin, joilla on 
rahaa käytettävänään. Täten nuori 
tyttö saattaa helposti joutua kalte
valle pinnalle.

A s u k k i  j ä r j e s t e l m ä  
m u o d o s t u u  n ä i n  o l l e n  
t u h o i s a k s i  y h t e i s k u n 
n a l l i s e k s i  v a a r a k s i ,  
j o t a  p o i s t a m a a n  o l i s i  
k ä y t ä v ä  k i i r e e l l i s e s t i

M aamme uudesti rakentamis työssä 
olisi kiinnitettävä vakava huomio 
myös yksinäisten nuorten asuntoky
sym ykseen, ennen kaikkea ryhty
m ällä järjestäm ään ja  kehittämään 
erikoisia nuorten asuntoloita. E ikö 
voitaisi ajatella, että uudet yleis
hyödylliset asuntoyhtymät, kuten 
esim. Haka, suunnittelisivat johon
kin rakennukseensa suuremman 
alan nuorten asuntolaa varten. Siinä 
tulisi olla pieniä, vaatim attom ia 
huoneita yhtä ja  kahta henkilöä 
varten, yhteiset kylpy-, pesu- ja  
mukavuushuoneet, seurusteluhuone, 
keittiö y.m. Asuntolaa hoitaisi 
em ännöitsijä. Näm ä asunnot pitäisi 
saada niin halvoiksi, että niissä 
olisi m ahdollista pienipallckaisten- 
kin asua.

E ikö työläispiireissä, joissa tun
netaan asukki järjestelm än turmiol
liset haitat, voitaisi m uodostaa yh
tymiä, jotka ryhtyisivät asiaa ke
hittämään, sillä tuskin voitaneen 
odottaa, että enem pi kunnat kuin 
yleishyödylliset yhtym ätkään tule
vat tekemään enempää kuin kor
keintaan avustavat sopivien huo- 
neustojen järjestäm isessä. Varojen 
hankinta ja  hoito täytyy ainakin 
aluksi jäädä sitä varten perustet
tavien järjestöjen huoleksi.

—- E ikö asia ole sen luontoinen, 
että sitä kannattaa ajatella?

M i i n a  S i l l a n p ä ä .

AUGUSTA VILJAKAINEN

60-vuotias.

Tie. 5 p :nä  ohitti taipaleensa 60- 
vuotisen virstapaalun OTKn pitkä
aikainen toimihenkilö rouva A u- 
g u s t a  V i l j a k a i n e n .  R va V. 
on toiminut OTKn keskusvaraston 
konttorin siivoojana lähes kaksi vuo
sikymmentä. Työssään tunnolliselle 
ja uutteralle, työtovereitten keskuu
dessa paljonpidetylle yhteisen työ
sarkamm e ahertajalle parhaimmat 
onnittelumme m erkkipäivän joh
dosta.

Kaikki elämäntapahtumat ovat 
ainesta, josta voimme tehdä, mitä 
haluamme.

N o v a li s.

EITTIOTÄ^RTEN

Ajankohtaisia 
silakkaruokaoh jeita

Silakat juureksien kanssa.
15 silakkaa, 1 porkkana, 1 

palsternakka, 1—1% L perunoita, 1 
sipuli, 2 rkl rasvaa, 1% rkl ruis
jauhoja, Vi 1 vettä.

Pataan tai kasariin pannaan 
kerros paistettuja, paloiteltuja 
juureksia, sitten kalat ja  rasvassa 
ruskistetut sipulit ja  loput juurek
sista. Ruisjauhot sekoitetaan ve* 
teen ja  seos kaadetaan pataan. 
Muhennos saa kiehua hiljaisella; 
tulella kannen alla kypsäksi.

Suolasi lakka vanukas.
% kg silakoita, 1 1 ohrapuuroa, 

1 muna, 2 kkp m aitoa (kuorittua), 
1 rkl hien. sipulia, 1—2 rkl rasvaa* 
pippuria

Lioitetut silakat pariloidaan. Kai
lat jauhetaan lihamyllyssä tai hie
nonnetaan muuten hyvin. R asvas
sa ruskistettu sipuli, ohrapuuro* 
pippuri sekoitetaan joukkoon  ja  
seos pannaan laatikkoon tai vu o
kaan ja  m unamaito kaadetaan 
päälle.

Aamiaissilakka.
20— 25 pienehköä silakkaa, 1 

suurehko sipuli, 1—2 rkl rasvaa, 
1 kupillinen m aitoa (kuorittua).

Kasariin pannaan voi ja  viipal
leiksi leikattu 6ipuli hiljalleen kie
humaan sillä aikaa kun silakat 
pariloidaan. Kuu ne ovat pariloi
dut, pannaan nekin kasariin ja  
koetetaan saada sipulit kalojen 
päälle. Hiukan läm mitetty m aito 
lisätään ja  ruoka saa olla vielä 
hetken kuumalla liedellä ennen
kuin se on valmis perunoiden 
kanssa syötäväksi.

Silakkatahna.
6 suola- tai maustesilakkaa, 1 

dl korpprouhetta, 1 porkkana, 1 
tl raastettua sipulia, 1—1*4 dl 
maitoa.

Silakat ruoditaan ja  hienonne
taan joko hakkaamalla tai jauha
m alla lihamyllysisä. Porkkana ja  
sipuli raastetaan ja  ne sekä korp- 
purouhe lisätään silakkasoseeseen. 
Viimeksi lisätään maitoa niin pal
jon, että saadaan notkeaa tahnaa. 
Erinom aista eväsvoileipien väliin.

Silakkalaatikko leipäkuoressa.
2 1 perunoita, H kg silakoita, 

ihraa tai rasvaa mahdollisuuksien 
mukaan, sipuli

K uori: 1/4 kg ruisjauhoja, n. 1 
kkp vettä.

Silakat liotetaan (noin 6— 12 
tuntia). Perunat kuoritaan, leikar- 
taan viipaleiksi, silakat valutetaan, 
sipuli kuoritaan ja  hienonnetaan 
ja  kaikki ladotaan kerroksittain 
pataan. Ihra pannaan päällim
mäiseksi ja  vesi kaadetaan pataan 
ja  paistos pannaan uuniin kunnes 
rasva on sulanut, jolloin jauhoista 
ja  vedestä tehty taikina pannaan 
laatikon kuoreksi pataan. T ar
jottaessa pannaan kuori vadille )a 
ruoka nostetaan sille.

O R JIA  Y L I 4 MILJOONAA.

Amerikkalaisen sosiologi Wintrig** 
hin tiedonannon mukaan eri m ais
sa suoritettujen tutkimusten mu
kaan maailmassa vielä on viidettä 
m iljoonaa orjaa. Kiinassa, missä 
heitä sentään kohdellaan m elko in
himillisesti, heitä on 2 miljoonaa. 
Arabiassa noin 500.000 ja  Libyassa 
kolmatta miljoonaa. Laajinta orja
kauppaa harjoitetaan Liberian nee
keri tasa vallassa, mikä Am erikan 
neekeriorjuuden aikoina perustettiin 
amerikkalaisella pääomalla, jotta  
ennen yleistä vapautusta vapaute
tuilla Amerikan neekereillä olisi ol
lut jokin paikka maailmassa, missä 
he voivat elää vapaina. Entisten 
Amerikan neekerien jälkeläiset, joi
ta on suhteellisen vähän ja  jotka 
muodostavat yläluokan, ovat tehneet 
alkuasukkaat orjikseen rikastuen 
heidän työllään ja  heitä myymällä.

Reiälliset 3-perilliset, jotka ovat 
ensimmäiset maassamme valmiste
tut reiälliset rahat, laskettiin liik>- 
keelle viime torstaina. Reiällisiä 10- 
pennisiä voitanee ryhtyä valmiina» 
maan vasta muutamien 
kuluttua.


