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Tiistaina kesäkuun 18 p:nä SIVU KOLME

Mies ja Nainen
saholveihinsa samalla aikaa

rääkkyen nhraavaisuudesta ja
"isänmaallisuudesta" joka on
heistä niin kaukana kuin siveys
perkeleestä J Ie ovat pahempia

(Jatkoa)

Moni yllämainituista seikoissa

verenimijöitä kuin pallinkaan pe- - miehen ja naisen eroavaisuuden
to ja heidän kätensä jotka ku- - suhteen saa selityksensä paitsi
rottavat ottamaan rosvottuja naisen hermoston suuremmasta

aviollisen elämän tarpeellisuu-
desta suhteellisesti nuoressa

Onhan mitä naiseen tulee

sitäpaitsi väitetty että liäiien to-

dellinen tunteensa herää vasta
unin 25 vuoden ijässä -
Miehen ja naisen rakkauden-tunn- e

on epäilemättä --monessa
suhteessa erilainen On jo aivan

silmäänpistävä että miehenrak-kau- s

on agressiivisehipi s 6

hyökkääväisempi ja naisen pas-

siivisempi s o toimettomampi
Mutta silti ei ole sanottu ettei
naisen rakkaus yleensäkin voisi

olla syvällisempi vieläpä Jvijh-keämpik-

kuin miehen ja tästä '

asiastahan ipaljon riidellään Muu

tamat väittävät että ainakin yksi
neljäs-os- a naisista on n s- - "kyl-

miä luonteita" s o rakkauden
nautintoon haluttomia Että löy-

tyy kylmiä luonteita naisten jou- -

( Jatkoa seitsemännellä sivulla)

MYYTÄVÄNÄ: Parturiliike (yksi tuo-li- )

pullopöytä pehmeitä juomia
candy 1a sikaarlmyymälä yhteydessä
Myöskin vaatteiden silitysvälineet
Paikka sijaitsee var-

rella Tulot yli $200 kuukaudessa
Hinta $500 Kyselkää tämän lehden
konttorista (11)

pistuueessa merkityksessä käsi-

tettynä ilmenee pääasiallisesti
kun se mahtavasti valtaa ihmir
sen siinä että koko ihmisen ole-

mus täyttyy ikäänkuin jonkun-
laisesta n s tarmoisuudesta q ii

joutuu erikoiseen energiatilaan
Lutherus jolla oli tavattoman
realistinen eli tosiperäineii käsi-

tys rakkaudesta ja avioliitosta
katsoi räkkaustarpeen tyydyttä-
misen täydessä miehuusijässä
yhtä tarpeelliseksi kuin muitten-
kin luonnollisten tarpeitten tyy-

dyttämisen Samaa mieltä kuin
Lutherus on melkein poikkeuk-
setta nykyaikainen tiede Muu-

tamat tutkijat ovat sitä mieltä
että räkkaustarpeen jättäminerr
tyydyttämättä vahingoittaa nais-

ta ehkä enemmän kuin miestä ja
tosiaankin on enemmän kuin yk-

si ajatteleva ja tuntchikas nai-

nen — esim Sonja Kovva!evsky
— suoraan ja peittelemättä tun-

nustanut tämän tosiasian julki-
sesti Tämä nyt ei ole käsitettä-
vä minkäänlaisena kehotuksena

kevytmielisyyteen nuorisolle
vaan totisena sanana täyskuntoi-- '
sille ihmisille ja muistutuksena

vuokrarahoja ovat liian saastai- - 'herkkyydestä miehen sekä ruti-

set nostamaan sitä lippua jonka miillisteh että sielullisten ta

heidän uhriensa pojat naisuuksien suuremmasta taipu-taistelev-

ja kuolevat muksesta muunnostumiseen ja
Frcsidcutti 'Wilson sanoi monipuolisuuteen johon jo Dar-erääs-

hiljattain ' pitämäs- - win aikoinaan viittasi
sään puheessaan : "Se velvolli- - Ylempänä huomautettiin jo is

joka on meillä kaikilla nyt tä että luonto on korkeammissa
edessämme- - on palvella toisiani- - eläimissä erottanut koiraksen ja
me Älköön kukaan hankkiko naaraksen toisistaan joilla

knm-rikkatit- ta

tästä sodasta On mie-- mailakin on eri osansa suvun iä

keskuudessamme jotka o-- saamisessa Tämä tosin ei ole

vat tämän unhottaneet ja jotka itsessään varsinaista tarkotusta
tuskin koskaan ovat sitä pan- - varten tarpeen koska alemmat

käytäntöön Jotkut teis- - läimet kuten näimme ovat sa-

ta ovat kylliksi vanhoja — minä maila sekä koiraksia että naarak-ainaki- n

olen — muistamaan sia tai t s ei kumpaakaan ja
kuinka jotkut tekivät rikkauten- - suvun lisääminen kuitenkin käy
sa sisällissodassa Te mvöskin mainiosti päinsä Niinkuin te

kuinka heitä kohdeltiin ris ja naaras ovat mies ja nai

sen johdosta" Presidentti sanoi ncnkin erotetut en sukypuoltoli- -

oikein sanoessaan: alkoon Un-

kaan rikastuko tästä sodasta"
Mutta siamme nähdä joutuvat-
ko Philadelphiankaan maakeinot- -

öiksi nähtävästi toisista syistä
vaikkakin tuo alkuperäinen tar-kot-

jää paikoilleen heidänkin
suhteen Jotta suku aina lisään-

tyisi jotakin tarkotusta varten on
luonto istuttanut heihin erityisen

ttmma{mm:mmiammtKmKtmttKmmmmm:mm}mmjjmt
tehjat kaikkine nylkyremeen oi
keuden kynsiin On syytä epäil
lä Tullaanko suojelemaan les- - tunteen jota yleisesti ja tavaili

sesti kutsutaan rakkaudeksi Onkiä ja äitejä jotka ovat antaneet
kaikkensa saadakseen mailinaan
"turvallisen kansanvallan" ?

ko tämä tunne yksinomaan sitä
varten olemassa että sukua lisät-

täisiin siitä käyvät mielet kovin- -
i i e sosialistit sanamme: aikaa

antako kenellekään '' tilaisuutta !in erilleen- - Että se- - ihmistä ltt-

kuunottamatta muissa korkeamtehtä yhtä ainoatakaan penniä
voittoa toisten ihmisten raatami-

sella olkoon meillä sitten rauha
tai seota Jos kaup hallinto olisi

sosialist käsissä ot'taisi se var-

maan asian ratkaistakseen siten

missa eläimissä ehkä on vaan tä-

tä tarkotusta varten näyttää jo-

tenkin todenmukaiselta koska
niillä-o- n varsinainen kiima-aik- a

stikupuölihalunsa 'tyydyttämisek- -
tekeeettä siitä olisi etua työväelle ja

tiiman 1™
luonto monissakin eläimissä kaiettä heillä olisi kaikilla hyvä ja

Nyt se UUSI kauan' odotettu

KEITTOKIRJA
on vihdoinkin valmistunut!

"{
Kuten lieriämme Fosialistiitott Ininstaniuisyhtiöitlemmc kustanrnilfsella ei ole

ilmestynvt yhtään keittokirjaa hikntmottaninUa pientä Työmiehen kustantamaa kas- -

viskeittokirjfia Ainoa täkäläisiin oloihin ja suomalaisia varten sovellutettu keitto-

kirja on ollut Miina Wallin toimittama ja kustantama Sitä on myyty tuhansia kap-
paleita omien kustamiusvhtiöitrcmmckiir'v"ilitykclHi ja kaikkiaan on sitä myvty

osa meikäläisille Tämä M Wall in keittokirja ei liioin ole ollut niin
kuia olisi ollut suotavaa mutta paremman puutteessa on sitä myyty ja

käytetty Raivaajan taholta ryhdyttiin puuhaan sanla itse kustannettua kunnollinen
keittokirja Samoihin aikoihin oli samanlainen puniin tekeillä New Yorkin sumua-laiste-

Naisten Osmiskodilla Asiasta neuvoteltua päätettiin yhdistää nämä kaksi
yritystä : Naisten osuuskoti myi käsikirjotuksensa Raivaajalle joka sen nyt on kus-
tantanut kirjaksi

Keittokirjan alkulauseessa Naisten CHunskott lausuu muun muassa seuraavaa:
"Pitemmän niltaa on ajan vaatiman käytännöllisen suomalaisen keittokirjan

puute ollut havaittavissa -- '

''New Vork'iti Suomalaisten Naisten OsuuskotL katsoi velvollisuudekseen ryhtyä
toimiin tämän epäkohdan poistamiseksi ja toivoo Osuuskoti nyt kun sen työn tu-

loksena timii kirja ilmestyy että se tulisi suomalaisten työläistoveriftarien avuksi
oppaaksi jn hyväksi toveriksi

"Kirjaa ovat avustaneet lukuisat tottuneet keittäjät jotka antamillaan ohjeilla
ovat kokeilleet useita vuosia Olijcet on koetettu saada mahdollisimman uusia ja
oniinta_kei?ia Myöskin on silmällä pidetty että tämu kirja olisi hyödyksi tarjoili-
joille jonka tähden on liitetty suur määrä mahdollisimman hyviä salaattiohjeita"
' New Yorkin Naisten Osuuskndin nimi kirjan tekijänä laatijana lienee tarpeeksi

vakuuttaakseen iokniselPr että tämä kirja on tarkotustaan vastaava Siellähän ovat
Mie kokene im n 'tl keittäjämme löydettävissä ia Amerikan rikkaimpien perheiden

Ijeillä okemuksensa perusteella on tuntemus näistä asioista Kirjassa
tekijän lausuntojen perusteella enkin paljon aivan yksilvisiä' miljuneerien ostamia val-

mistusohjeita joita ei ole missään keittokirjassa kustannettu mutta jotka hmnnoHi-8csti-

ovat joutuneet keittäjieusä tietoon jotka taas kokemuksiensa perusteella ovat
ohjeita antaneet Naisten Osuuskodin käytettäväksi tätä kirjan kustantamista varten

Mitä käytännölliseen puoleen tulee niin siinäkin on otettu suuri askel eteenpäin
Selostukset ruuan valmistamisesta on annettu yksinomaan suoinenkielellä okainen
englanninkieltä taitamatonkin saa käsityksen miten ruoka on valmistettava Miina
ValIin keittokirjassa on ohjeet englanninkieliset ja cciikin tähden epäkäytännölliset
suomalaisille Aineet on mainittu aina kummallakin kielellä joten niistä et voi

sekaannusta Kun tavarat kaikki tunnetaan tällä englanninkielisellä nimityksellä
niin on tä?sii suhteessa välttämätöntä tuntea tilatessa ja käyttäessä nämä oikeat tiU

mitykset Tästä huolimatta- - ovau aineiden nimet aunefut myöskin suomenkielellä
Tällä keittokirjalla on oikeastaan kaksi tarkotusta Kusiksikin se on ammatti- -

kirja keittäjiä ja palvelustyttöjä varten Et kaikilla suomalaisilla palvelustytöillä ole
ollut tilaisuutta käydä keittokouun ja siten saada perinteellistä opetusta tällä alalla
ja täällä he kumminkin joutuvat työkseen ruokaa valmistamaan Kirjammu on heille
olevat suurena apuna ja oikeastaan välineenä jovffca avulla ainoaltaan he vniVat tlts-s-

tehtävässään onnistua Kun on kysymys kokeneista keittäjistä niin heille on kir-

jamme aivan välttämätön El milloinkaan olla liian oppineita "Siis monella keittä-

jällä on vielä oppimisen varaa ja sitä voivat saada tästä kirjasta Kuten sanottu on
tässä parhaimpien keittäjien monivuotiset kokemukset yhdistettynä Onhan kirjam-
me saanut alkunsa juuri näiden keittäjien itsensä tuntemasta tarpeesta ja halusta an-

taa kokemuksensa toistenkin työläistoverien uuttamiseksi - Tässä heidän kokemuk-
sensa ovat toinen toistansa auttamansa

Kirjamme ei kumminkaan ole yksinomaan valmistettu ammattilaisia varten Oin
lian luonnollista että näin täydellisessä kirjassa oh paljon yksinkertaisempjakiii oh-

jeita sellaisia jotka ovat omiaan tavallisille nuorillee työläisperheen cmänuille sa-

moin kuin vanhemmillekin Työläisperheissäkin on pyrittävä ylöspäin tässäkin suh-

teessa tippi ei ojaan kaada Paljon puutteellisuuksia on olemassa monessa pcrhes
sä miten osataan järjestää asiat niin että saadaan vähistä aineista mahdollisimman
maukasta ruokaa ja että ei mene ruokatarpeita pilalle vaaneetta kaikki voidaim
edullisesti käyttää Tässä kirjassa annetaan paljon ohjeita näistäkin kysymyksistä
Kirja voi maksaa hintansa kovin lyhyessä ajassa Lyhyesti sanottuna voimme sanoa
että tämä keittokirja on välttämätön kapine kaikissa perheissä ja kaikille palyehty
tytöillä

Kirian koko on 320 sivut ja hinta vaan sama kuin on ollut sillä tunnetulla Mii

ken yhtymisen mahdottomaksi
automaattisesti el itsestään sul-

kemalla naaraksen kohdun Mut-

ta toiselta puolen voi huomaut-

taa että erityisen kiima-aja- n

joka väliltä on niin
varmasti määrätty että yhtymi- -

nen tapahtuu täsmälleen samana
vuoden päivänä panee meidät ar-

velemaan eiköhän sittenkin ih-

misen asema tässä suhteessa ole

aivan toinen Kiima-aikan- a eläi-

met ovat niin hurjistuneita että
voi ampua 'koirasmetson aivan
mitättömän lyhyen matkan pääi-t- ä

kun se on soitimella Sitävas-

toin ei ihmisellä ole mitään kiima-

-aikaa jolloin hän olisi yhtä
kiihtynyt (ei edes mesikuukau-sinakaan- )

vaan hänen sukupuo-lihaluns- a

tyydyttäminen jakaan-
tuu tasaisesti yli vuoden Että
naiset tässä suhteessa ovat hie--

mukava asunto Sosialistinen
kunnallishallinto palvelisi kan-

saa — työläisiä ja suojelisi hei-

tä riistäjiltä ja nylkyreiltä Tä-

mä prole mikään ohimenevä
eikä uusi yllätys Monta

Europari kaupunkia on jo pan-
nut ktinnaljista asutuskysymystä
käytäntöön Englannissa oli Li-- i

verpoo! ensimäinen kaupunki
jossa otettiin asutuskysymys
kaupungin hallinnon huostaan
Vuonna 1506 rakennettiin sinne
1820 asuntoa Niissä oli 4359
huoneita ja tulivat maksamaan
maineen ja rakennusaineen ym
$1783000 Londoossa oli yli
7493 kunnallishallinnon kontrol-leeraam-

asuntoa vuonna 1905

N uhin sopi asumaan 95000 ih-

mistä Rakennusten hinta kaik-

kiaan oli $24619830- - Melkein
kaikissa Englannin kaupungeis- -

mQn p0jkkeavja e[ vaikuta suu- -

resti asiaan Unko tämä ihmisen
sukuvietin tyydyttäminen Cen

tietysti tarkotä todellista irstaile- -

sa-- pn käytännössä tällaiset kau

pungiu hallinnon katsannon a
laisena olevat asunnot Sveitsis
sä: Ranskassa ja Etelä-Ame- ri

mista) inhimillisen kulttuurin eli
kassa ne ovat antaneet useampia sivistyksen tuottama tulos ja on

menestyk- - t"„" nunrrruesimerkkejä nvvasta
iu Laina iiiimn uiiiiui it ainiij'-'i-
si vaiko hyödyksi ja iloksi kuten
Ellis väittää siitä voi olla eriä-

viä mielipiteitä Mutta hourailu- -

sestä Työläisten täytyy alkaa

myöskin tekemään" jotakin tääl-

läkin asuntokysymyksen järjes-
tämisestä kunnalliseksi asiaksi

na Wall in kirjallakin nimittäin $150 huolimajta siitä että tämän kirjan hinnan olisi
oikeatnan pitänyt olla enemmän kustannuksiin verrattuna sillä sen valmistamiseen
on pantu niin suurta huomiota Samoin kaikki kustannukset tänä päivänä ovat" ka?
keirnmat Emme kuitenkaan tahdo antaa tilaisuutta kenellekään sitä aiheetontakaan
huomautusta kiidä että kirja olisi hinnalla pilattu Toivomme että hinnan halpuus
edellyttää ensimäisen painoksen pikaista loppuunmyyntiä -

n=ia ju Ld isiini mastir vaikka asia esitettäisiin
tapaan eras toveri The Peoples kuinkakin ylevin sanoin laskea
f ressin kesak s p :n numerossa se„ toivomuksen että ihmisen
Toivoisin asian tulevan työläis- - sukupuolinen aistillisuus (nim
toverien vakavan harkinnan alai- -

vieläpä sopivissa rajoissa pidet-seksi- _

silla samanlaista rustoa on
tynäkin kerran mailmasta la

muuallakin kuin Phila-- äisi kuten nuo suuret miehet
delphiassakm Renan Strauss ia Tolstoi vlen- -

Asiamiespalkkio tavallinen

TOVERI
Astoria OreBox 99A A

Toveri Box 99 Astoria Ore

kpL

palttisessa ihanteellisuudessa
siten jättäen sikseen

koko tämän realistisen mailman

ja ne rajotukset jotka luonto on
koko luomakunnalle asettanut

Minä käsitin ylläolevassa esi-

tyksessä rakkauden pääasiassa
sukupuolivietiksi' ja teen niin

lEttä se tämän ohessa
on minun mielestäni e ol-

la myöskin jotakin muuta hen- -
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+ NEW YORKIN SUOM NAISTEN

t OSUUSKOTI $
+ JA PAIKANVÄLITYS-TOIMI8T- +
+ 241 Lenox Ave & 122 St +
+
fr Telefooni: 813 Morning side

Olkaa hvvä ja lälrjtiäkää alkkirjottaneclle licti ensi postissa
KEITTOKIRJAA

Maksuksi mukaan liitän dollaria senttiä

Osote
rTT 1 i l I 1 lTl 1 I I n

astorian s s o ompeluseuran kokouk- - kisempää laatua se ei nyt kuuluset pidetään osaston talolla joka torstai- -

ilta kello 8 Osote: 262 Taylor Ave tahan asiaan Rakkaus nain su- -


