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Viime kokouksessa oli hyvin vä-

hän asioita näytelmäseuran johta-

ja Emil ' Sutinen pyysi eroa pois-

muuton ja huonon terveyden perus-
teella Sutinen onkin jo kauan al-

kaa toiminut joten pieni levähdys ei

tee pahaa Iltamia on koetettu pi-

tää voimien mukaan
NaiBilla oli iltamat pari viikkoa

sitte joissa oli kaikki vapaasti
Miehet silloin iltamissa päättivät et-

tä kyllä he piittaavat naiset ja kuu-loje-

mukaan aikovat yrittää t k
19 p Sitte nähdään Onnea vaan!
Meillä oli kukkailtama miljoonan

markan- - rahaston hyväksi joka onnis-

tui tavallisen hyvin niin pieneii jou-
kon kesken Kyllä se raha pian ko-

koon saadaan mikä osastollemme
kuuluu kun oikein otamme sen asiak-

semme Keräyslista on myös kiertä-

mässä " ' - ' "-
Älkää unohtako ensi kokouksessa

perustaa ompeluseuraa Paikkakun-
nalle on niin paljon tullut uutta nais-

voimaa ja uskallan toivoa heitä
myös ottamaan osaa ompeluseuraan
Yhtykää osastoon naiset jotka vie-

lä olette sen ulkopuolella ja toi-

mitaan kaikki niinkuin niissä naisten
iltamissa niin varmaan saamme

toiminnan vilkkaammaksi
Ilmoista saan mainita että tähän

asti ne ovat olleet hyvin kauniit
Joskus "on väljän satanut vaan se
on ollut hyvin tervetullutta Viime

yönä ripotteli ensi kerran vähän Val-

kosta
' '"

taivaalta -

M is Ellen Stevens leikattiin um-

pisuolesta Leikkaus on kuulema on-

nistunut hyvin Toivomme pikaista
parantumista sillä Ellen on yksi
osastomme toimivia jäseniä
Alaskasta saapui paikkakunnalle

Sam Lahti
Ehkä lopetan ja toiste lisää kun

tulee mistä kirjottaa
Edna

Nyt se UUSI kauan odotettu

KEITTOKIRJA
on vihdoinkin valmistunut!

Kuten tiedämme sosialististen kunstannusyhtiöittemmc kustannuksella el ole

ilmestynyt yhtään keittokirjaa lukuunottamatta pientä Työmiehen kustantamaa
Ainoa täkäläisiin oloihin ja suomalaisia varten sovellutettu keitto-kirj- a

on ollut Miina VVallin toimittama ja kustantama Sitä on myyty tuhansia kap-

paleita omien kustannusyhtiöitteinmekin välityksellä ja kaikkiaan on sitä myyty huo-

mattavin osa meikäläisille Tämä M Vallin keittokirja ci liioin ole ollut niin käy-

tännöllinen kuin olisi ollut suotavaa mutta paremman puutteessa on sitä myyty ja
käytetty Raivaajan taholta ryhdyttiin puuhaan saada itse kustannettua kunnollinen

keittokirja Samoihin aikoihin oli samanlainen puuha tekeillä New Yorkin suoma-

laisten Naisten Osuuskodilla Asiasta neuvoteltua päätettiin yhdistää nämä kaksi

yritystä Naisten osuuskoti myi käsikirjotuksensa Raivaajalle joka sen nyt on kus-

tantanut kirjaksi
Keittokirjan alkulauseessa Naisten Osuuskoti lausuu muun muassa seuraavaa:

"Pitemmän aikaa on ajan vaatiman käytännöllisen suomalaisen keittoknjan

puute ollut havaittavissa j"New Yorkin Suomalaisten Naisten Osuuskoti katsoi velvollisuudekseen ryhtyä
toimiin tämän epäkohdan poistamiseksi ja toivoo Osuuskoti nyt kun sen työn tu-

loksena tämä kirja ilmestyy että se tulisi suomalaisten lyöläistoverlttarlen avuksi

oppaaksi ja hyväksi toveriksi '

"Kirjaa ovat avustaneet lukuisat tottuneet keittäjät jotka antamillaan ohjeilla
ovat kokeilleet useita vuosia Ohjeet on koetettu saada mahdollisimman uusia ja
omintakeisia Myöskin on silmällä pidetty että tämä kirja olisi hyödyksi tarjoili-joill- e

jonka tähden on liitetty suur lnäärä mahdollisimman hyviä salaattlohjeita
New Yorkin Naisten Osuuskodin nimi kirjan tekijänä laatijana lienee tarpeeksi

vakuuttaakseen jokaiselle että tämä kirja on tarkotustaan vastaava Siellähän ovat'

ne kokeneimmat keittäjämme löydettävissä ja Amerikan rikkaimpien perheiden
Heillä okemuksensa perusteella on tuntemus näiltä asioista Kirjassa

tekijän lausuntojen perusteella enkin paljon aivan yksityisiä miljuiieericii ostamia

joita ei ole missään keittokirjassa kustannettu mutta jotka luonnolli-

sesti ovat joutuneet keittäjiensä tietoon jotka taas kokemuksiensa perusteella ovat

ohjeita antaneet Naisten Osuuskodin käytettäväksi tätä kirjan kustantamista varten

Mitä käytännölliseen puoleen tulee niin siinäkin on otettu suun askel eteenpäin
Selostukset ruuanvalniistamisesta on anneltu yksinomaan suomenkielellä Jokainen

englanninkieltä taitamatonkin saa käsityksen miten ruoka on valmisteltava Muna

Wallin keittokirjassa on ohjeet englanninkieliset ja senkin tähden epäkäytännölliset
suomalaisille Aineet oivmainittu aina kummallakin kielellä joten niissä ci voi tul-

la sekaannusta Kun tavarat kaikki tunnetaan tällä englanninkielisellä nimityksellä
niin on tässä suhteessa välttämätöntä tuntea tilatessa ja käyttäessä nämä oikeat ni-

mitykset Tästä huolimalta ovaa aineiden nimet annetut myöskin suomenkielellä

Tällä keittokirjalla on oikeastaan kaksi tarkotusta Kusiksikin se on ammatti-kirj- a

keittäjiä ja palvelustyttöjä varten Ei kaikilla suomalaisilla palvelustytöillä o e

ollut tilaisuutta käydä keittokouua ja siten saada perusteellista opetusta talia ala a

ja täällä he kumminkin joutuvat työkseen ruokaa valmistamaan Kirjamme on heille

olevat suurena apuna ja oikeastaan välineenä jonka avulla ainoastaan he voivat täs-

sä tehtävässään onnistua Kun 011 kysymys kokeneista keittäjistä niin heille on kir-

jamme aivan välttämätön Ei milloinkaan olla liian oppineita Siis monella keittä-

jällä on vielä oppimisen varaa ja sitä voivat saada tästä kirjasta Kulen 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 auttamiseksi Tässä heidän kokemuk-

sensa ovat toinen toistansa auttamassa

Kirjamme ei kumminkaan ole yksinomaan valmistettu ammattilaisia varten On-

han luonnollista että näin täydellisessä kirjassa on paljon yksinkertaisempiakin oh-

jeita sellaisia jotka ovat omiaan tavallisille nuorillee työläisperheen emännille sa-

moin kuin vanhemmillekin Työläisperheissäkin on pyrittävä ylöspäin tässäkin suh-

teessa Oppi ei ojaan kaada Paljon puutteellisuuksia on olemassa monessa perhees-

sä miten osataan järjestää asiat niin että saadaan vähistä aineista mahdollisimman

maukasta ruokaa ja että ei mene ruokatarpeita pilalle vaan että kaikki voidaan

edullisesti käyttää Tässä kirjassa annetaan paljon ohjetta näistäkin kysymyksistä

Kirja voi maksaa hintansa kovin lyhyessä ajassa Lyhyesti sanottuna voimme sanoa

että Jämä keittokirja on välttämätön kapine kaikissa perheissä ja kalkille palvelus- -

'!t01Kirian koko on 320 sivut ia hinta vaan sama kuin on ollut sillä tunnetulla Mii
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Elämä on taistelua aina mutta nyt

ae Banan täydessä merkityksessä
tuntuu Kansat taistelevat keske-

nään maahan vuotaa eniten viaton- -

ta ' verta valhe kukoistaa totuus
„

tallataan syvälle maau poveen- - näl-

kä ja taudit raivoavat — Porvarit-

kin jotka melkein aina saavat mitä

hjaluavat täytyvät kieltäytyä a

nautinnostaan - He luovuttavat

osan kermastaan sokeristaan ja —

nautojen lihasta t-- isänmaansa hy-

väksi Kuinka monen köyhän an-

nos siitä lisääntyy sen tietävät vain

köyhät "Tosiaankin hirveä aika"
sanovat maan vanhat asukkaat ei

heidän aikanaan olo moista ollut

Yhteiskuntaa raiskataan — yhteis-

kunta rankaisee — ja- elämän risti-

riidat lyövät toisiansa vastaan

Luontokin kurittaa tavallaan Niin

sanottu espanjalainen influenssa rai-

voaa meilläkin täällä Satoja hen- -

kilöitä on kuollut Suomalaisiakin

perheitä on sairaana useampia s

kansalaisemme nuoren puoleinen
äiti oli toipunut sairaudestaan mut-

ta luultavasti oli kuume vielä nous-

sut aivoihin sillä hän hukutti itsen-

sä ja kaksi lastaan kylpyammeeseen
Voisi se olla yhteiskunnankin syy

mlehensäkin kun on sairaana niin
- puute pn vieraana ja sairas hoitaes-

saan toista sairasta ja lapsia her-

mostui liiaksi Yhteiskunta el tai-

kaa köyhille muuta lepoa kuin le- -

von' maan alla
Tämän taudin levenmlstä ehkäis-

täkseen
' mää-

rännyt

on terveyslautakunta
suljettavaksi kaikki yleiset

laitokset kuten koulut kirkot

y m samanlaatui-

set Iltamien pito ja kokoukset on

niinikään kielletty joten elämä tun-

tuu yksitoikkoisen ikävältä etenkin

meille suomalaisille
Ei ainoatakaan ilahuttavaa ajatus-

ta punnitsi elämää miltä puolen ta-

hansa Suomesta saapuu edelleen-

kin katkeria uutisia Kirjeet kerto-

vat melkein jokaiselta jonkun omai-

sen teurastetun ja vaikka elonkor-

juun aika on käsissä uhkaa useam-

pia nälkäkuolema sillä mahdottoman

korkeat ovat jo tavarain hinnat

Esim Lahdessa on voin rajahinta
20 mk kg Ruis ja ohra 2 mk- - kg

perunakappa 3 mk Kilo ja 700 gr

jauhoja annetaan viikossa kuudelle

hengelle ja leipä on sellaista että si-

sukset raastaa verille

öljyä ei heillä ole vaan täytyy

työt järjestää päivän valon aikaan

Sanalla sanoen kurjaa on heillä jos
on tiukkaa muuallakin Työväenhal-linno-

aikaiset setelitkin ovat kelpaa-

mattomia kellä niitäkin osuu ole-

maan Ja rahan arvo ei ole suuri

Isäni sanoo että parempi oli 10 mk

tavara ottaa ennen sotaa kun 100

mk nyt- - tai 1000 mk sovellettuna

tavarain hintoihin on kuin sata en-

nen mailmansodan alkua
Mutta ei se vaikertamisesta para-

ne — Meidän täytyy kestää ja muis-

taa että vielä uusi päivä kerran

kaikki muuttaa voi Eläkäämme toi-

vossa!

Me naiset emme aio aivan koti-

nurkkiin nytkään asettua" vaan van-

hat piiat kokoontuvat kyläilemään
kuka kulloinkin heille huoneen lu-

paa — Siellä voidaan käsitöiden lo-

massa haastella ja kehittää itseänsä

jollakin tavalla Minä en vielä tie-

dä onko miehillä toivoa päästä hei-

dän seuraansa mutta olisihan sekin

mukavaa Eikä ne miehet oikein

hyvillä teillä kulje jos ne naisista

tyyten erotetaan Korttipeli tai joku
luvaton ja sopimaton ajanvietto heil-

le ilmaantuu
Unhottaa olin että nykyään on

myyty "Spanish flunssan" laskuun
Ilolientäkin täällä Pitkät rivit on ol-

lut noita sairaaksi aikovia vuoroaan

odottamassa tietysti lääkärin lappu
taskussa niin ettei sitä vaan niin
Ilmasiksi iloa ja vastalääkettä anne-

ta Toverittaren saimme vielä viime
viikolla odotan kun kuuta nouse-

maan sitä " tälläkin viikolla Toiste
lisää Haulia

na VVallin kirjallakin nimittäin $150 huolimatta siitä etta taman kirjan hinnan olut
oikeastaan nitänvt o la enemmän kustannuksiin verrattuna silla sen valmistamiseen

an™ kaiiftH kiisiniintikspt tänä oäivätiä ovat koron 'pantu niin suurta_ huomiota
keimmat Emme kuitenkaan tahdo antaa tilaisuutta kenellekään sita aineeiomanaan

huomautusta tehdä että kirja olisi hinnalla pilattu Toivomille etta hinnan halpuus

edellyttää ensimäisen painoksen pikaista loppuunmyyntiä

Asiamiespalkkio tavallinen

TOVERI
Astoria OreBox 99

Toveri Box 99 Astoria Ore

Olkaa hyvä ja lähettäkää allekirjottaneelle heti ensi postissa
KEITTOKIRJAA

kpl

DETROIT MICH

Tämän paikkakunnan uutisilla el
usein väsytetä Toverittaren lukijoi-

ta Kyllä täältä uutisia riittäisi ja
luulisi olevan kirjottamistakin kun
kerran osastossa on toista sataa
naisjäsentä Näyttää vähän siltä
kun olisimme laiskoja Häpeä toki
sanoa mutta tunnustetaan pois vain

että sehän siinä vikana onkin - Ei-

köhän me tästä lähtien ensi aluksi ai-

nakin kerran kuukaudessa yalloteta
itsellemme pieni osa Toverittaren

palstaa Se olisi lainkaan paljoa
mutta enemmän kuitenkin kuin ny-

kyään on ollut
Tänne on perustettu pyhäkoulu

lapsille Meillekin tulee jotain uut--

ta kun lapset kerkiävät oppia niin"

paljon että voivat esittää ohjelmaa
iltamissa ' jota ei monastikaan ole
kuultu Lasten vanhemmat lähettä-

kää kaikki lapsenne sinne sillä se
on eduksi lapsillenne ja myös itsel-

lenne
Kun me vanhemmat jo raivaamme

lastemme polkua niin on heidän hel-

pompi saavuttaa se päämäärä johon
me sosialistit matkaamme Toivoi-

sin lasten myös kirjottavan koulun-

sa toiminnasta Lasten-osastoo- n

Uuden näytelmäseuran johtajan
Hulda Hyllysen ja hänen miehensä
Alex Myllysen tuliaisnäytäntönä esi-

tettiin kappale "Erotaan pois" En

rupea arvostelemaan esitystä kun
en ole siilien tottunut mutta näytti
siltä että ensi talven aikana on toi-

voa saada nähdä monta hyvää kap-

paletta ja hiukan parempaa esitystä
kuin olemme pitkään aikaan saa-

neet täällä nähdä

Lopetan tämän siinä toivossa et-

tä täällä näkyisi useammin klrjotuk-si-

Toverittaressa
Tervehdän kaikkia punalipun puol-

tajia
Nanna

Maksuksi mukaan liitän dollaria senttiä

Nimi

Osote

foammKuuuuutmtttitts
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MEILLE SYNTYI

± TERVE TYTTÖ f XipcdLokakuun 9 päivä 1918

Aloimme häntä kutsua nimellä:

f Paula fLHriur jj

Pyytikae VAPA LAAKB KIRJA No 9 -
Jossa yli 25 erilaista miesten ja naisten tantti
pn selitetty seka täydellinen luettelo anoma
laisista lääkkeistä IILäliottltkilll taudin nimi
li taudin oireet ja me esitämme teili miUa

luitko olisi tilattava lääkkeen hinnan y ro
(Lääkkeet eivät ole pntentliluakkeita vaasi

tosi suomalaisia l&tlkkeilu)

(Tiimiin lcfrlnn annffn vnnnaail tn mfft&lof Ml

ANNA JaVVILHARD SALONEN

65 Tremont St
NORWOOD MASS

Inkasen suomalisen kodissa silla ette tiedä
tarvitsette sita Varokaa luunbaaka

lääkkeitä ja humbuuki tohtoriafrl 1 I 1 1 1 1 I I 1 I 1 1 1 I I 1 I

Ligneirin Aptoeki onsnnrin "
auom Apteeki Yhdysvalloissa—

P A LlnNClX CO Suuerior Wlsollut täällä kaksi puhujaa Sanna

Kannasto ja Frank Aaltonen Kes-

kustelussa ilmeni mielipiteitä että

osastomme antaa kiltoslauseen San-

nan luennoista Kaihomielin jäim-

me - taas odottamaan Sannaa sillä

hän lupasi vielä tänä syksynä tulla

tänne uudestaan
Sitten seurasi toisen puhujan ar-

vostelu ja jo ensimäiuen puheenvuo-
ron käyttäjä sanoi että sen mitä

Sanna täällä rakensi sen Aaltonen

särki ja että sellainen puhe minkä

Aaltonen piti ei ollut mikään opet-

tavainen agitatsionipuhe Se oli

ehta amerikalaista porvarillista
pötyä alusta loppuun saakka Sellai- -

CHISHOLM Ml NN

Tervehdys taas täältä pitkästä al-

kaa Eipä ole näkynyt ollenkaan

kirjotuksia Chisholmista Toveritta-

ressa Näyttää siltä kun täällä ai-

van nukuttaisiin ja-- melkeinpä se
sitä on ollutkin kesän aikana Nyt
on taas talven tullen alettu toimi-

maan sitä ripeämmin
S s osastolla oli huvi- - ja työko-

kous t k 14 p jossa oli keskustel-

tavana ensin kaikenlaisia asioita m

m oli saapunut keräyslistat Debsin

puolustusrahastoa varten jotka pää-

tettiin ottaa huomioon Sitten seu-

rasi puhujain arvostelu Meillä on

Tuleeko naapurillesi
Toveritarta? Jos ei

kauppaa sitä hänelle

sen puheen hän olisi saanut mennä

pitämään synodan kirkkoon eikä
meille sosialisteille Tulimme siihen
luuloon Aaltosesta että hän on

myynyt entiset periaatteensa koska
hän et voinut puhua meille sosialis-

mista vaan sensijaan antoi meille

porvarillista moskaa Osastomme el

Biis ollut tyytyväinen Aaltosen pu-

heeseen — Yksi joukosta

TONOPAH NEV

Piirtelenpä tässä sanan pari 'tä-

mänkin kylän kuulumisia Siitä on

jo kauan aikaa kuin viimeksi olen
tämän lehden sivuja täyttänyt vaan
kun sain taas vanhan toimen osas-

ton kokouksessa aikoja sitte niin
koetän edes osapuilleen täyttää


