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SUOMEN SOS-DE- NAIS-LIITO-

9:S

hyvittää loukkauksenne Tehkää siis
niin Sittenhän ainakin tiedämme
teidän motiivinne kirjottaessanne
kirjotuksen "Tilkkutäkki"
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toja kehotetaan tekemään asiasta

Osanotosta kunnallisiin vaaleihin

Kokous päätti velvoittaa- - järjestynei-
tä työläisnaisia pitämään huolta että

paikkakunnan kaikki äänioikeutetut
niin naiset kuin miehetkin ottavat
osaa vaaleihin ja että kyvykkäitä
naisehdokkaita tulee asetetuksi puo-

lueen vaalilistalle On tarkoin seu-

rattava että valitut edustajat täyttä-

vät tehtävänsä sos-de- periaattei-
den mukaisesti ja todella valvovat

työväen etuja
Sos-de- eduskuntaryhmän naisjä-

senten toiminnasta lausuttiin: Katso-

en siihen että eduskunnan tähänas-

tinen toiminta on pääasiassa ollut

kansalaissodan jälkiselvittelyn taiste-

lua jolloin ei ole voitu päähuomio-
ta kohdistaa luovaan työhön sekä

siihen että ryhmän naiset eivät muor

dösta erillistä '
ryhmää eduskunnassa

vaan toimivat yhdessä sos-de- edus-

kuntaryhmän kanssa lausuu kokous

että sos-de- ryhmän naiset edelleen

tekevät voitavansa sos-de- puolue-

kokouksen ja sos-de- naisten liit-

tokokouksen päätöksien toteuttami-

seksi

Työläisnaiset ja ota Kokous lau-

sui:
että sos-de- naisliittokokous vas-

tustaa kaikkia imperialistisia sotia sen

kaikissa muodoissa

että koulujen ohjelmistosta on

poistettava aineet jotka herättävät

oppilaissa sotilaallisia harrastuksia
että sotilaallinen kasvatus ja sota-

toimien ihaileminen sikäli kuin sitä

kuoluissa on on lopetettava
että sos-de- naisliiton osastot voi-

makkaasti vaikuttavat antimilitaristi-se- n

suunnan vakiinnuttamiseksi työ-

läisten keskuudessa
Liittotoimikunta Liiton puheen-

johtajaksi valittiin yksimielisesti Elin

Fagerholm Liittotoimikunnan jäse-

niksi: Mimmi Kanervo Hilda Seppä-

lä Fiina Pietikäinen Olga Tainio

Olga Leinonen ja Hilda Öberg va-

ralle A Sillanpää Emmi Huttunen
Agda Vatanen M Sillanpää A Kär-

ki ja Lumivuokko

Tilintarkastajiksi valittiin Saima
Kiviranta ja Naimi Laitinen varalle
Anni Harvala ja Elssa Aalto

Lopettajaisiksi lausui puheenj ohta-j- a
muutamia sanoja vankina olevien

toverien muistolle Ja kohotettiin
heille eläköön-huut- o

Mimmi Kanervo puhui teloitettujen
Sofia Hjulgrenin ja' Liinu Hardenin

'ja kärsimyksiin nääntyneiden Hilma
Rahikaisen ja Elviira Vihersalon muis-

tolle
Kokous lopetettiin laulamalla Kan-

sainvälinen marssi
Kokouksessa tuli näkyviin että so-

sialidemokratia menee jatkuvasti
vaikka tekijät vaihtuvat

"jossa virkattua on nähtävissä sopi-

vissa ja mahdollisissa paikoissa kuin

sellaiseen huoneeseen jos on kaikki

kauppojen hyllyiltä ostettua konete-

ollisuutta Se tuntuu jokapäiväiseltä
siksi että rahalla saa vaikka kuin-

ka komeita hienouksia kuin vaan

on vara maksaa Ja joka justiin kau-

poista ostaen kohottaa korkeat elin-

kustannukset jotka "Hiirileijona" sa-

noo virkkauksen tekevän Kodissa

missä nähdään virkattuja esineitä
niistä myöskin voi nähdä perheen äi-

din taidon ja uutteruuden ja minun

mielipiteeni mukaan kotona virkattu
voi komeilla joka aika kaupasta os-

tetun rinnalla

"Hiirileijona" ihailee tilkkutäkkiä
siinä ihailussa me osumme yhteen
Tilkkutäkin teko ja virkkaus on mo-

lemmat yhtäläistä nypläystä jotka
"Hiirileijona" kuitenkin jyrkästi toi-

sistaan eroittaa Olen itse tehnyt
tilkkutäkkiä niin vanhassa kuin tässä-

kin maassa joskaan en ole tullut hei-

tä sommitelleeksi niin auringon kaa-

ren värisiksi ja muotoisiksi — Ja

jotapaitai tetnhassa maassa kotini
kun oli köyhä piti tehdä tijkkutäkju
sellaisista tilkuista kuin sattui ole-

maan Ja arvelen että meikäläisille

täkki kunhan vaan on puhdas ja
eheä on kyllin hyvä unien pursi
yaikkei se sattuisikaan olemaan nijn
ihanteellinen —

Vissiin Toverittaren lukijat luulee
tämän kirjoitukseni johdosta että mi-

nä olen niin innostunut virkkaukseen
että sivuutan kaiken muun ? Kuiten-

kin voin sanoa minulta riittävän ai-

kaa muuhunkin ei vaan virkkaukseen
Ensiksikin pidän kotini puhtaana sel-

laisena kuin työläis-ko- ti tuleekin olla

Ja meille tulee 5 :si eri puoluelehtea
ehdin lukea ja tutkia niidenkin sisäl-

lön Kuitenkin joutohetket saatuani
minä virkkaan ~ virkkaan ja om-

pelen Minulla on yksi pikkunen tyt-

tö" josta minä sydämrnestäni toivon
tulevan myös virkkaajan Ja minä
itse vanhaksi tultuani virkkaan —

virkkaan yhteen suureksi verkoksi ei

likaisen takkuiseksi elämäni vaiheet

ja muistot ja jätän ne ei malliksi —

vaan muistoksi tytölleni Sillä virk-

kaus on ollut minulle kuuden vuoti-

aasta asti ruumiillinen ja henkinen
nautintoni Nyt jään miettimään

paljonko Toverittaren lukijakunnassa
löytyy henkilöitä jotka ajattelevat
virkkauksesta ''Hiirileijonan ja
montako minun laillani

'

Toivotan Toverittaren suurille ja_
pienille lukijoille onnellista uuttavuot-

ta sekä toivon että j&aikin yhdessä
voisimme virkata yhden suuren puh-

taan ja takusta vapaan eheän verkon

joka pidättäisi meidät työläiset yksis-

sä riveissä yhdessä taiatellaksemme

tätä nurinkurista riistojärjestelmää
vastaan saadaksemme itsellemme jol-

loinkin todella onnellisen uudenvuo-

den

Virkkaaja

ja päivässä aikaa kuluttaa muuhun

kuin taloustyöhön ja kyläilyyn Ja

Sitten monella meistä on vielä pit-

kien Iltapäivien lisäksi pitkät ilta-

puhteet jolloin meidän miehemmo

istuskelevat pallohaaleissa tai unioi-de-

tai osastojen kokouksissa Mi-

ten me nämä ajat kuluttaisimme el-

lemme me virkkaisi pitsejä ellemme

kutoisi ja neuloisi koruompeleita ?

Mitä te tekisitte siinä asemassa ol-

len? Emmehän me aina jaksa lukea

romaanejakaan ja sitäpaitsi niidenkin

luku on rajotettu Minäkin ja tutta-

vani olemme lukeneet kaikki tois-

temme ja lainakirjastojen romaanit

Olisihan niitä kyllä muitakin kirjo-

ja mutta minusta tuntuu että sel-

laisten raskaiden tieteellisten kirjo-

jen lukeminen joita miehet tavalli-

semmin lukevat ovat — miten mi-

nä sanoisin — sopimatonta meille

naisille Ja sitäpaitsi jos joku nai-

nen alkaisi kuluttamaan aikansa sel-

laisten tieteellisten kirjain lukemi-

sessa alkaisivat toiset naiset häntä

hylkimään muka Itseään liian viisaa-

na pitävänä Olen tämän joskus Itse

kokenut joten ne pienet tietopuoli-

sen kirjallisuuden lukemiset joihin

minäkin olen syypää on täytynyt
suorittaa salassa Jos joku meistä

naisista nyt rupeaisi juttelemaan toi-

sille syvällisistä teorioista ja päivän

poliittisista kysymyksistä saisi hän

pian tuntea että hän kuuluu eri seu-

raan

Olen siis aivan eri mieltä ''Hiiri-leijona-

kanssa naisten nypläysten
suhteen Ne kuuluvat aivan luonnol-

lisesti naiselle kodin sieluna sydä-

menä ja haltijana Sitä on koti

mitä siellä on nainen Jos hän ei

ole taiteellinen on hänen kotinsa

paljas ja ikävä Siellä el näy vas-

tassa kauniit liinat eikä reunustuk-se-t

Ja jos niiden sijasta on nähtävä-

nä tehdastuotteita aivanhan sitä

naista kävisi sääliksi Jokainen

häntä kömpelönä arkisle-lun- a

Kuinka te "Hiirileljona" tahtoi-

sitte riistää tämän Ikivanhan nai-

selle kuuluvan kaunistuksen — kä-

sitöiden
'

tekemisen? Ettekö tiedä

että jo ammoisista ajoista asti on

kunnioitettu sellaista naista joka on

käsistään kykenevä? Muistan niin

usein kuulleeni toisten naisten ja
miestenkin sanoneen jostakin taita-

mattomasta naisesta että "sillä on

peukalo keskellä kämmentä'' ja kä-

sistään kykenevää taas on tavattu

sanoa "kultakätlseksi" hengettärek-

si — Ette suinkaan tekään "Hiiri-leijona-

mahtane uskoa että tehdas-tuotte-

kuten koruompelukset pit-

sit ja' villakudelmat voivat vähää-

kään vetää vertoja käsitöille En-

sinnäkin on niistä poissa kaikki yk-

silöllisyys kaikki — kuinka sanoisin
— sielu ja henki kuten kivipainossa

painetusta värikuvasta Vaikka
ovat monetkin niin ver-

rattoman hienoja että moni ei voi

virkata estm niin hienoa pitsiä
kuin belgialaiset pitsit mutta kun

ne hienon hienot pitsit eivät ole

meidän köyhien saatavissa ja me

rakastamme hienoutta ja taidetta pu-

vuissamme niin tottahan meille täy-

tyy suoda se ilo ja nautinto että me

virkkaamme niitä itse Pitäisikö

"Hiirileijonan" mielestä köyhälistön
taideharrastusten hävitä nopeasti

koneteollisuuden tieltä? Ei-

kö taiteelliset harrastukset olivatpa
ne mitä lajia tahansa ole meitä yk-

silöinä ja luokkana kohottavia ja ja-

lostavia?
Jos teillä "Hiirileijona" pn ollut

tarkotus meidän taideharrastuksiam-m- e

solvaamalla meille huomauttaa

että meidän tulisi käyttää aikamme

jotenkin muuten niin miksi ette

näytä meille jotakin tehtävää joka
olisi meille suuremmaksi hyödyksi

kuin nypläykset Neuvokaa meitä

"nyplääjiä" Te olette meitä nyt
vain loukannut — ehkä tahtomat
tänne mutta jos voitte antaa meille

joitakin hyviä neuvoja voitte ehkä

HI1RILEIJONALLE

Justiin luin Toverittaren jouluk 23

p:n numerosta kirjotuksen "Tilkku-

täkki" jonka nimim "Hiirileijona
'

on kirjottanut — Minä olen kanssa

vain nainen ja yksinkertaisen työläis-

perheen äiti vaan minulla on aivan
erilaiset mielipiteet virkkauksesta

kuin mitä "Hiirileijonalla" ja muilla

hänen laillaan ajattelevilla naisilla on

Mikä on siistimpää ja sievempää kä-

sityötä naiselle kuin virkkaus? Jos

nimittäin on aikaa mitään käsitöitä

tehdä On tosin paljon sadottain nai-

sia työläisperheen äitejäkin joidenka

täytyy varhaisesta aamusta myöhään
iltaan työskennellä tehtaissa ja muis-

sa kapitalismin myllyissä saadakseen

niukan toimeentulonsa joten lepo-

hetken saatuaan ei virkkaukset voi

tulla kysymykseenkään Mutta on

naisia jotka
- ovat vähän paremmas-

sa asemassa ja saavat olla kotona

ja tehdä vain omia kotiaskareitaan

"Hiirileijona" säälii naista joka tuh-

laa kalliita lepohetkiään turhanpäi-

väisiin nypläystöihin eikä käsitä

miksikä järkevät siistit — ja ihan-

teellisetkin naiset ihailevat virkkaus-

ta? Joka "Hiirileijonan" käsitteiden

mukaan muistuttaa kuin likaisen lap-

sen takkuista päätä ja verkkoa Ja

sanoo voivansa kerskua ettei enää ai-

kuiseksi tultuaan ole häväissyt oman

sukupuolen taideharrastuksia pilaa-

malla hyviä aineita —

Minä en sääli naista joka virkkaa

ja tekee jotain muuta sievää nypläys-työt- ä

Ennemmin säälin sellaista nais-

ta joka kaiket joutohetkensä istuu

kädet ristissä tai käy kylässä teke-

mättä mitään Eikä suinkaan ole moi-

tittava malleja ja niiden tekijöitä ku-

ten kaikki muutkin tekevät niitä

saadakseen elantonsa niillä Ja luon-

nollista on he valmistavat rumia jos
kauniitakin malleja mutta kukin va-

litkoon niistä makunsa mukaisen jo-

takin tekemään ruvetessa Ajatte-

len että "Hiirileijona" lapsuusvuo-

sina on yrittänyt virkata vaan sii-

nä epäonnistunut ja siksi on saanut

sydämmeensä noin katkeran vihan

virkkausta kohtaan
Muistan itseni olin 6:si vuotias

kun aloittelin virkkaamaan opetta-

janani oli 4 :ttä vuotta minua van-

hempi siskoni Muistan ne talvi-illa- t

aina ne oli minulle ankarat Mi-

nulla oli suuri halu virkata pitsiä

paitaani hihan suihin ja kaulareikään

ja siskoni oli laiska- opettamaan tosi-

aan en yhtenä vielä kantenakaan il-

tana oppinut ja siksi siskoni tietysti
oli hermostunut minuun Hän löi ja
tukisti minua sanoen ei enää näyt-

tävänsä Minä itkin ja yritin — ja
pyysin taas ja hän näytti sitte minä
vihdoin opin Se oli minulle sanoin

kuvaamaton ilo Sitte vielä parem-

paa innostusta virkkaukselle sain kan-

sakoulussa Ja olen tullut huomaa-

maan sen totuuden "minkä nuorena

oppii sen vanhana taitaa"! Ja lap-

suudesta asti olen ihaillut ja anta-

nut virkkaukselle suuren arvon enkä

suinkaan sääli naista joka osaa ja
tahtoo Virkata Ja nyt kymmenien
vuosien aikana olen virkannut sellai-

siakin kappaleita että "Hiirileijonal-takin- "

herkeäisi varmasti ylistysvirsi

jota hän ei sano tekevänsä Esim

vuoksi eikö sievältä näytä pikku-

tyttö jonka vaatteista pilkistelee esiin

virkattua? Tai kuinka hauska on itse

pukea päällensä puku jossa on hie-

nosti virkattu kaulus? Tai koulupo-

jalla äitinsä virkkaama kaulanauha

kaulassa kuin aikuisellakin miehellä?
Minulla on mies joka ei suinkaan
sääli ei halveksi naista joka virkkaa

MIKSI NIIN LOUKKASITTE MEI-

TÄ "HIIRILEIJONA"?

Kirjoituksessaan "Tilkkutäkki" tun-

tuu "Hiirileijona" astuneen monen
naisen liikavarpaille — ja samalla
litukan minunkin el tosin niin pa--

" hastt kuitenkaan kuin monen nais
tuttavani varpaille sillä minä en ole

enään ollut Innokas virkkauksen har-

rastaja pitkään aikaan mutta olen
kerran ollut yksi niitä jotka kulut-

tavat kaiket joutohetkensä Iltansa

ja lepohetkensä jonkunlaiseen
Liikaa sanoittekin "Hil-

rlleijona" kun soimasitte meidän
niin

ja kömpelöiksi Saattaa olla
että te olette nähneet huonoja virk-

kauksia ja muita epäonnistuneita
nypläyksiä ja päättelette sen mu-

kaan mutta jospa te vain näkisitte
tosttaiteen harrastajien teoksia jos-

pa näkisitte millä ahkeruudella he
tarkastavat ikkunauutimien pitsejä
talojen akkunoista ja toisten naisten
ohuiden puserojen läpi näkyviä liivl-pitse-

ja millä loistavilla tuloksilla
he sitten noita malleja kopioivat
niin ette tekisi niin katkeraa ivaa
meidän taideteoksistamme
Tahtoisin kysyä teiltä "Hilrlleijo-

na" mitä harrastuksia te asettaisitte
meidän naisten käsitöiden harras-

tusten tilalle? Ettekö tiedä että
meitä työläisnaisiakin on verrattain

paljon jo siinä onnellisessa asemas- -

sa että meitä ei ympäröi Buuri

joten meillä on useita tunte

— Jos tahdot tehdä hyvän
palveluksen tuttavallesi tilaa
hänelle Toveritar

Osoite-ilmoituks- ia

ABERDEENIN S S CLUBIN ompeluseura
kokoontuu joka torstai klo 2 ip 713 E

lst St — Tervetuloa

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

kello 8 Osote: 262 Taylor Ave

HOQUIAM1N S S O ompeluseuran ko-

koukset pidetään osaston talolla Ahjolas-s-a

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

PORTLANDIN S S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla joka

toinen torstai-ilt- a kello 8 — Osote: 71

Montana Ave

HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset

pidetään jokaisen jiikon torstaina kello B

jpp Huom Kahvia saatavana joka ko-

kouksen loputtua

VVAUKEGANIN III S S O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukau-

den ensimäisenä ja kolmantena sun-

nuntaina alkaen klo 2 lp — Osaston
ompeluseuran kokoukset ovat joka toi-

nen torstai alkaen klo 2 jpp K"v

via kokouksen loputtua

vaan päinvastoin hän kunnioittaa En

tiedä löytyykö Toverittaren lukija-
kunnassa toisia hänen laisiaan mie-

hiä? Ja kuinka paljon ylevämmän
vaikutuksen tekee astuessa huoneeseen
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