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tosten vaatimus Oli ihmeellis-

tä nähdä että miehet jotka en-

nen eivät voineet nähdä naisessa
arvoa muuna kuin perheenemän-tän- ä

alkoivat palkata naisia 'kai-

kenlaisiin toimiin Ja vihdoin
eräänä aamuna heräsimme siihen

hämmästyttävään tietoon että
Amerikan vanhoilliset yliopistot
ovat 'päättäneet ottaa naisia

Tuhansien
karien imenet täminen jirtka ovat

UUSI TAPA KUORIA
PERUNOITA

Liittoliallinnon maanviljelysdepar-tementt- i

on kokeillut ja huomannut
käytännölliseksi uuden perunan

jonka eräs toimeensa pe

terttu oli Toini kuin pikku prin-
sessa

Olipa aivan kateutta toisilla ty-

töillä Toinia kohtaan Varsinkin
niillä jotka huomasivat että he

olivat aina resuisempia kuin hän
vaikka jotkut tiesivät olevansa
paljon varakkaammasta kodista
kuin Toini
Nuo kateellisemmat toverit al-

koivat pistelemään häntä nimi-

tyksillä' joista varsinkin "neiti
Tuulensuu" oli tavallisin
Toinin herkkä mieli pahottui

tuollaisista nimityksistä
Niinpä hän usein valitti äidil-

leen kun tytöt häntä pahimmin
kiusasivat
Aiti vain hyväili pikku lemmik-

kiänsä ja lohdutteli häntä sano-

en: "eiväthän he ole vhtcen--

rehtynyt perheenemanta on neuvonut

viety sota alueelle teki aikamoi- - Tapa on seuraava: Pudota raa'at pe

persiljaa muskottikukkaa (maee)
suolaa ja pippuria Täytä syvä vati
tai pannu lihalla'' lisäten päälle ker-

roksen hienoja viipaleita sian kyl-
keä (bacon) Täytä vedellä aseta
pannu toiseen vesivatiin pane kansi
päälle ja paista hitaasti uunissa kaksi
tuntia
Tarjoa seuraavasti valmistetun

soosin kera:
2 ruokalusikallista jauhoja 1 ruo-

kalusikallinen laardia 2 kupillista
kuumaa vettä puoli teelusikallista
"beef extract" suolaa ja pippuria
maun mukaan Keitä soosi kypsäksi
ja kaada jänislihan päälle tarjotessa

Punajuuret eivät vuoda ja menetä
kaunista väriään keittäissä jos heti
maasta kaivettua kärventää juuren
päät Täten meneteltynä niissä säilyy
hyvä maku ja väri — A C D

runat Kovasti kiehuvaan veteen ja
anna olla kymmenen minuuttit Ota
pois vedestä ja kuori heti jolloin
kuori lähtee samoin kuin kuorineen
keitetyistä perunoista mutta itse po-

runa on vielä kuten raaka peruna
ainakin ja voidaan käyttää sellai-
siin keitoksiin mihin raakaa peru-
naa käytetään kuten "French fried"
ja "(Jennan fried" perunat y m

y m

Täten laitettuna perunasta ei jou-
du mitään hukkaan

sen loven sairaaloiden lääkäri-jomkoss- a

Sitten kansallisen puo-
lustuskomitean lääketieteellinen
osasto katsoi parhaaksi 'kehoittaa
Amerikan yliopistoja ottamaan
se vallankumouksellinen askel

parhaimpana (keinona miten yli-

opistot voivat auttaa maata sota-
tilanteen vallitessa Äidit eivät
enään tule estämään tyttäriään
menemästä ruuimiiden leikikaus-huoneisii- n

missä he oppivast
anatomian salaisuu-

det lääketieteen uusimpien ope-

tusten jälkeen

PITÄKÄÄ HUOLI ETTÄ MAITOA
RIITTÄÄ LAPSILLE

Tilastotieteilijät kertovat että las-

ten kuolevaisuus Europan maissa on
huomattavasti lisääntynyt sodan ku

Toini Tuulensuu

luessa Tämä johtuu osaksi siitä sei- - Helmi Matson
i asieuespam ei tarvita mitaau nasta ecta lypsylehmät ovat niin

vähiin hävitetty ettei riitä maitoa I LUKU

Tämä Toini Tuulensuu oli

man hemmotellen ja hellien

niin sieviä kuin minun oma pik-

ku tyttöni Kateudesta he vain
sitä tekevät"
Noista äidin kehasemisista Toi-

ni tyyntyi Jopa vähän alkoi
mielikin ylpistyä
Häneen kasvoi ikäänkuin

tunne Ja hän oikein

tyttöjoukossa tahtoi näyttää että
hän se tässä onkin niinpaljon
kuin kaikki toiset yhteensä
Äitipä niin sanoi
— Toinin äidillä tyttäreensä

nähden tuntui olevan suuret toi-

veet
Lieneekö se johtunut suuresta

rakkaudesta ainoata lastaan koh-

taan vai mahtoiko jonkinlaiset
kunnianhimoiset unelmat pohjal-
la piillä
Sillä niin usein kuin hänellä

miehensä kanssa Toinista puhe
sattui ei hän jättänyt sanomatta
että Toinin tähden se ia se liiti

olivaiettu Lipä ihme sillä hän

er vko i s ag 1 a ts i on i a vak u u 1 1 aim a a n
naisille 'miten tärkeätä heidän
astumisensa on lääketieteelliselle
uralle Ja siten tämä jalo am-

matti tehdään yhäkin jalom-
maksi Amerikan naiselle tar-

jotaan laaja työmaa ja toivotaan
että tämä uusi lääkäri nainen
ottaa arvolleen kuuluvan aseman

yhteiskunnassa Naisten äänioi-

keus on melkein välttämätön tu

lapsille
Siksipä on tässä maassa otettu tuo

vaara jo huomioon ja muistutettu
Hooverille että pitäisi agiteerata
lypsylehmien hävittämistä vastaan
ettei tulisi maidosta puutetta Sillä
jos ei mihinkään toimenpiteisiin ryh-

dytä niin voi lihan korkea hinta
houkutella myymään ja lahtaamaan
lypsylehmiäkin niin suuressa mää-
rässä että todellakin joudutaan mai-

topulaan Se menettely on jo alka-
nut (osaksi lehmän rehujen puutteen
ja korkeitten hintojen takia) suu-

remmissa maitofarmaus valtioissa ja
jos sen sallitaan jatkua on vaara lä-

hellä Jotain täytyy tehdä Keinottelu
eläinten rehujen talletuksessa täytyy
typistää parempi jos saisi kokonaan

äitinsä ainoa tytön tyllerö
Ne "ainoat'" aina saavat osak-

seen semmoista erikoista huolen-

pitoa jota ei vammaakaan suo-

taisi niin suuressa määrässä jos
perheessä sattuu olemaan useam-

pia hoidokkaita
aikka hän ei ollut erittäin va-

rakkaiden vanhempien lapsi oli
hän silmiinpistävästi huolellisem-
min puettu kuin kylän muut ty-

töt Pää oli 'kammattu jakauk-
selle ja hiukset aina sievästi ru

los ja sen 'mukana miesten vä

hyys ja n yo sk m muuttuneet mie-

lipiteet jot'ka sota on aikaan
saanut ovat aiheuttaneet sen et-

tä nainen on juuri astumassa illa niin ja niin
asemaansa auttamaan ihmiskun- - Poistetuksi

Liittoliallinnon ravintohallitus ke Koskipa asia sitten mitä ta- -

settien kanssa kahdessa kauniissa hansahoittaa naisyhdistyksiä kaikkialla ryh-
tymään kiillotustyöhön saadakseen
kullekin paikkakunnalle voimaan sel-
laiset lait että lypsylehmäin hävitys
lakkaisi

METSÄJÄNIS-PAIST- I

Palottele jänis kappaleiksi paista
salaattiöljyssä (olive oil) piristä
päälle jauhettua sitruunan kuorta

Siitä oli jo monasti ollut kinaa
isän kanssa panlaisiko Toini jat-
kamaan koulunkäyntiä

Isän mielestä tyttölapselle kan-

sakoulu olisi aivan kylliksi

letissä Luonto siunasi pikku
Toinia runsailla hiuskiehkuroilla
Aina hyvin siistitty 'vaatetus oli
hänellä tavallisesti yllä
Se oli huolellisen äidin ansiota
Posket punaisena ja tuoreen

värisinä kuin mikäkin mansikka- - Aiti taas tahtoi että tytön pi- -

nau edistystä tulevaisuudessa

Sairaanhoitajina ovat naiset ol-

leet suurena apuna lääketieteel-
lisessä työssä sillä hyvä sai-

raanhoito on monesti ollut suu-

remmasta arvosta kuin hyvä lää
käröiminen Uudessa tulokkaas-
sa 'meillä on sekä lääkäri että
sairaanhoitaja yhdistettynä yh-

teen yksi sielu ja ruumis '

Naisten astuminen lääketie-

teelliselle alalle tulee auttamaan
yhden 'syvimmän lääketieteelli-
sen probleemin ratkaisussa ja se
on tautien ehkäiseminen Naiset
luonteenomaisista syistä ovat
luonnollisesti valmistettuja tä-

män kysymyksen ratkaisemiseen
Ile tulevat olemaan yhteiskun-tatyöntekijö-

lääketieteellises-
sä ammatissa Ile tulevat tutki-
maan lapsen ruumiillisen ja sie-

lullisen kehityksen syvyyden Ile
tulevat levittämään 'kaikkialle
tautien ehkäisemisen pyhää op-

pia Ile tulevat ottamaan lääkä-
rin ammatin sen nykyisestä ah-

taasta puitteesta ja saattavat sen
suoranaiseen yhteyteen tieteen
kanssa yhteiskunnallisista tau-

deista jonka tieteen kehittämi-
sessä naiset ovat suorittaneet
suuren osan He tulevat teke-
mään octusjärjestelmämiiie

lääketieteestä Paljon
saamme odottaa mutta paljon
enemmän jää vielä nähdäksem-
me Naisellisuuden ja edistyk-
sen uusi aika on tulossa ja nai-

sen astuminen lääketieteelliselle
uralle on vaan osoitus siitä että
uusi aika voi tuoda yhä enem-
män vallankumouksellisia

fetnt ja Nuiinamt Muin
"Lasten ja nuorison joulu" — tällä nimellä voisimme nimittää tämän vuotisen

Lasten Joulun joka ilmestyy hyvissä ajoin ennen joulua sillä tässä julkaisussa tule-vat olemaan maamme sosialistiset nuorisoliitotkin edustettuna sekä kuvilla että
kirjotuksilla

Lasten näytelmiä tulee julkaisussa olemaan k utenkin kolme Kertomuksia tulee
isoille ja pienille lapsille sekä nuorille Samoin runoja Tuleepa lukemista ja sopi-
via ohjelmanumeroita aivan pienille talleroisillekin

Muun sopivan kuvituksen lisäksi tulee entiseen tavalliseen tapaan kuvia Ihanne-Intoist- a

ja sunnuntaikoululaisista innostamaan lapsukaisia toiminnassaan
Julkaisua tänä vuonna kirjotuksillaan ja runoillaan avustavat tunnetut ja tvkätytkynäilijät: Klaudie Parkkonen Anna Kangas Helmi Mattson Selma Loukoin Mikael

Kiitänen y m y m A B Mäkeläkin on luvannut avustaa ja olemme varmat siitäettei lian sanaansa syö
Tänä vuonna on siis saatava tälle julkaisulle entistä suurempi menekki Sitä on

levitettävä seka Canadassa että Yhdysvalloissa ja sopii sitä Suomeenkin lähettää
Li ole ollenkaan liian aikaista ryhtyä sitä nyt jo levittämään sille tilauksia hankki-
maan

Huolimatta kaiken kirjapainokustannusten kallistumisesta on hinta sama kuin
ennenkin — vaan 15 senttiä kappaleesta

TILATKAA SITÄ TUKUTTAIN MYYTÄVÄKSI
Lasten Joulu 1917 varmasti tekee kauppansa kaikkialla Asiamiehille nivönnetään

20 pros tilauksista vähintään 10 kpl 25 pros kun raha seuraa mukana Lähettäkää
tilauksenne viivyttelemättä

TOVERITAR Box 99 Astoria Ore

Allekirjottanut tilaa kpl Lasten Joulu 1917 Hahaa seuraa mukana $
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