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pari kolme kertaa vuodessa (ennen
oiivat joka huvitilaisuudessa) Vai-

mo on lakannut kirjevaihdonkin su-

kulaistensa kanssa ollaksensa mie-

hellensä mieliksi Mutta kaikki tur-

haan Mies vaan aina moittii: "Mitä

aan viskaan kuoleman heidän paljon kalliimpi kuin mikään iipuolue astuu päivä päivältä yh- -

päällensä ja taas kaukaa kuu- - tuomio riistäjien puolelta tahi deksi ja voimakkaaksi tekijäksi
Ien minä kerrattavan laulun sa- - katuyleisön raivo ja pilkka Tais- - tulevaisiin asioihin nähden

nat: Kansainvälinen tulee ole-- telu vapauksien puolesta jotka Työläisten varmaa vakaumus-maa- n

koko ihmiskunta päivä päivältä kävvät yhä ole- - ta tarvitaan kansan tahdon he- -

"C„ „i: tpliHr 'invprpi- - mattomimmiksi on kalliimni inttämiseksi ia tietoien levittä- - niistä aina pesee ja nuohaa" sanoo

tani kohtaan mutta en voinut kaikkia muita Urhoja ne jotka iniseksi nurjista asioista

sitä auttaa Minusta tuntui että uskaltavat astua taistelurivissä Oikein tekee se joka silloin

voisin lopettaa tämän hirveän kaikkien vapauden puolesta uh- - muistaa innokkaimmin toimia
ktm toimintaan kaikkein kipeim- -sodan ios lähettäisin terveiseni kauksiakin vastaan

Ennen nurkassa ollut sosialis- - min tarvitaan

na "Ethän sinä muuta teekään
kuin siivoot" jne
J03 vaimo joskus käy naapurissa

niin siitä jo saa ankarat nuhteet
Mutta mies vaan pitää oikeutenaan
(eikähän häntä siitä mailinakaan soi-

maa) käydä kylässä naalilla tans-
seissa ja vielä joutohetkinään pelaa
korttia Eikä edes sillä aikaa kun
mies tällä tavalla itseään huvittaa
saa mennä minnekään pysyä vaan
kotona
Joka kevät mies on valmis lähte-

mään mailmalle ja jättämään jouk- -

KODIN OSASTO

samoissa sävelissä sinne toiselle

puolen Hyppäsin jaloilleni ja
voimakkaalla äänellä lauloin

''Kansainvälinen tulee olemaan

koko ihmiskunta" PatroHimme

johtaja huusi minulle kovalla

äänellä "Jumalan tähden tuki

suusi! Pian peräänny heti!"
'Alutta minä seisoin suorana ja

TT!TlTtJTffi!ifftn n n n rttt™n i i i i i i

PERUNAKAKKUJA Keitä peru- - tä "rihmat" pois Punajuuret tietysti konsa ja vaimo saa aina jäädä yksin
nat ja muhenna hienoksi Hakkaa tulee pestä huolellisesti ennenkuin vieraiden joukkoon juuri silloin kuin
raakaa siDUlia hyvin hienoksi Ja se- - ne pannaan suolaveteen Muuten me- - hän knltn elä mänsä llhrnn lipidän vhjoka puolelta alkoivat kuulat Ien

tää valorakelti osoitti missä sei- - kota hakattu ?inu'i ja voita muhen- - netellään näiden kanssa samalla ta- - teisen elämänsä eteen Mutta bal
soin hetkessä kirkas valo ja netun perunan sekaan Suolaa ja valla kuin kurkkujen suolaamisessa kesta huolimatta vaimo ottaa kaikki

hirveä räiävs vei minut taiutto- - P'PPuria makusi mukaan Muodosta vaan diilit ja mausteet jätetään pois vastaan nurisematta ja kohtaa mie- -

pyöreisim hakkuihin ja paista uunis- - Kun happaminen alkaa rupeaa hensä hymysuin toivoen parempaamaksi sa kunnes ue hiukan ruskottuvat suolavesi käymään ja vaahtoamaan Mutta pelastusta ei näy
"Siellä täällä minä näin — ha- -

j paistaa nämä uhapaistin kanssa ja kun vaahtoaminen eli käyminen Nytkin on isä mailmalla ja mio- -

märästi — ihmisiä liikkuvan ym- - ovat ne erittäin maukkaita on laannut nousee päälle "kanahka" rin lapsi on syntynyt isän poissa
närilläni Ranskalaisessa sairaa- - joka pian muodostuu paksuksi ker-- ollessa eikä ole perheellä tietoa
i rostumaksi Tama kerrostuma on missä isä menee
lassa tajuttomassa tilassa olles- - DILL PICKLES Pese kurkut ja elääjästimäinen organismi joka käy- - Mies on tienaamassa mutta rahaa
sani olin kai puhunut paljon pakkaa lujaan vedenpitävään astiaan misen aikaansaamista hapoista Jos ei riitä perheelle sillä se menee
"kansainvälisestä" sillä sen jäi- - Pane ensiksi astian pohjalle dilliä tämän kerrostuman sallitaan kasvaa kaikki hänen tarpeisiinsa ja tarpeet-1-ee- n

kun tulin tolkkuuni jälleen
kourallinen sekotettuja maustimia hävittää se pian kaiken hapon ja tomuuksiinsa Mutta sittenkään ei

aloin tuntea asi- -
m fä splces)' j?s astla onTlso' astian sisältö Pilaantuu Tämän ker- - vaimo "saa tuhlata" Ja mistäpä si-

ja ja }mmaiai ten tyrmyri nelikko yms astia rostuman ehkäisemiseksi on tarpeel- - tä tuhlaa ja kahvikestejä pitää kunoita eras laakan kysyi minulta on pieni niin siinä tapauksessa on ijgta laittaa astia ilmanpitäväksi 24 tnn iää raiatt™nwi ioDt„„ i™„„„„
l:„l„11i „SS„: „x:KX mausteita &u- -

1 "
Käytettävä vanempi tuntia sen jälkeen kun astia on pa- - 0'en tämän kirjot tanut siksi että

ten tämän päälle pakkaa lujaan ja kattu ukko ja kaikk U(J joUa nä„
'
edlls'

Iisaa puolivälissä taas dillia ja maus- - Sen jälkeen kun astia on tehty taa huomaisivat sen tosiasian ettei
teitä ja sitten kun se on lähes täysi parafiinillä ilmanpitäväksi on paras syy onnettomuuteen ole aina nai-rii- n

pane taas kerros dilliä ja maus- - asettaa se sellaiseen paikkaan niis- - sessa sillä kun kerran mieheltä
teitä Ja sitten kun astia on mel- - sä niihin ei kosketa ennenkuin sitten puuttuu ymmärrystä ja kykyä elää
kein ääriään myöten täysi pane kuin avataan käytettäväksi Astioi- - ihmisiksi niin vaimo ei voi miestänsä
päälle noin yhden tuuman paksuu- - den liikuttaminen voi särkeä parafii- - millään tavalla miellyttää Miehen
delta joko viinirypäleen lehtiä nipeiton ja päästää ilmaa sisään vikoihin tnns vnf nila ™„s

oletfko sosialisti t

"Vastasin että olen Hän kat-

soi minuun kauan ikäänkuin vel-

jeensä ja sitten sanoi matalalla
äänellä: "Nyt minä ymmärrän'
"Hän oli aikeessa poistua mut

ta muutli mielensä ja ojensi mi-

nulle kätensä sydämellisesti pu
ipiupo mi puaajuui ca iaii iuiii vim sisauo pilaantuu jos as- -

mä estävät päällimäisten kurkkujen tioita ei avata ennenkuin kylmän
Sitten pane puhdas mau tultua niin kaikki kvliä säilvvdistaen kättäni ja sanoi:

"Toveri tämä on kauheata! ]a"( "lvÄ Im lnä nn kauan ettft ne on käy- -

nuuiHjvs ja uuonoc oiot toisin sa-

noen edeltäjiensä ja itsensä kurja
elämä joka on tehnyt hänestä sen
mikä hän on

YKSI AKKA
XIX

AV pitäisi meidän akkain nyt yk-
silöinä ruveta ukkojamme paranta- -

Kuka ohsi uskonut sellaista ta- - hiekkakiveä i un b„„ik„1 „„„„„
Sitten laita suolavesi siten että hyvin nopeaan jos ei parafiiniä

yhden paunan suolaa kymme- - ]afa uudelleen ja suleta astiat kohta
neen quarttiin vettä Jokaista kyin- -

ilmanpitäviksi
nientä quarttia kohti suolavettä pane Kun täten säilytettyjä kasviksia
kaksi-kolmatt- a osaa etikkaa Etikka leitetaan syötäväksi on hyvä liottaa p?RTLANDIt?S's- 0sast" ompelusetiran

käytetään pääasiassa sitä varten että „titä pois liika suola
'ÄCT-- Ä: 'mehkäisemään varallisten baktenoiden Myöhäiset juurikasvit pääkaalit ja Montana Ave

pahtuvan mutta sinä olet oike-

assa toveri "Kansainvälinen tu-

lee olemaan koko ihmiskunia !"

Tämän jälkeen kävi Hans ää-

nettömäksi ja hiljaisesti vihelsi
tuota tuttua mielenkiintoista

työläisten' laulua josta hän oli

uneksinut

URHOOLLISUUTTA

siKiamisen siksi Kunnes nappo ansaa omenat säilyvät kyllä yli talven
mutta se myöskin lisää taassa hyvässä kuivassa lämpimän

makua Kaada suolavettä niin pai- - pitävässä kellarissa
että hyvin peittää as- -jon päälle se - — —

tian sisällön ja anna seisoa 24 tun-

tia Sen jälkeen tee astia ilman- - Hiukkanen hunaiaa lishttvna kah- -

ROSSLAND B C Canada S S Osaston
(Jiox 454) ompeluseura kokoontuu joka

kuiikamlcn ensimäisenä ja kolmantena torstai-iltan- a

kello 7:30 Kansanhaalissa jossa s s
osaston kokouksetkin ovat joka toinen sun-

nuntai Kello 3 jpp
ASTORIAN S S O ompeluseuran kokouk-
set pirietään osaston talolla joka torstai-ilt- a

kello 8 Osotc: 262 Taylor Ave

pitäväksi Hapattamis- - eli käynti- - vlin antaa sille rikkaan micllvttä- -

aika riippuu lämmöstä missä astia vän mauan jota sokeri ei anna
(Jatkoa cnsimäiseltä sivulta) säilytetään Lämpimässä paikassa — — —

MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidetään joka torstai kello

Haluaisin saada tietää miten voi

poistaa rasvapilkut sadetakista —OL
voi se tapahtua viidessä päivässä tai

tallattiin kadulle Lippujen kan- -
yhdessä vikossa jotavastoin kylmäs- -

tajat saivat iskuja puolustaes- - sä kellarissa ottaa kolmesta neljään
saan lippujaan Kaikki mielen- - viikkoon

osoituslauseet riistettiin ja revit- - ilmanpitäväksi tekemi- -

sessa on montakin keinoa mutta par-- "

kaPPalelkSl hain ja nopein keino on se että
Eräällä sivukadulla yksinäinen kaataa kuumennettua parafiiniä

nainen kantoi yhä laveden päälle niin paljon että se

8 jpp Kaikki tervetulleita

VAUKEGANIN 111 S S O viralliset
kokoukset pirietään joka kuukauden

ja kolmantena sunnuntaina alkaen
kello 2 ip — Osaston ompeluseuran ko-

koukset ovat joka kuukauden toisena torstai-
na alkaen kello 2 jpp Kahvia kokouksen

loputtua

onni ei ei- -

111 UUllUHlUil KllllLetlll pUlLUlI USlliLllpunasta lippuaan Kieltäytyes-
sään antamasta linuuaan revittä- -

na viihdy työläisten

kodissa?
päälle Mitä kuumempana parafiini
pannaan päälle sitä parempi Jos

vaksi j mkko repien ja raastaen se on niin kuumaa että se saattaa
Vaatteista ja hiuksista anasti li

pun itselleen Vaatteet revittyi

suolaveden kiehumaan niin muodos-
taa se sileän kuoren päälle
Samaa tarkotusla varten voi käyt- -

4:iö mrn0ltY nllK urilln- -
na palceni nainen itkien (Jatkoa)

XVIII
Senjälkeen sotilaat hävittivät siemenöljyä ja mautonta petroleu- -

vahiovirastori heitellen kinat mia Pienempien astioiden päälle

STOCKETTIN S S O ompeluseuran ko-

koukset pidetään joka torstai-ilt- kello 7

Saapukaa kaikin

KANNAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidetään jokaisen viikon torstaina kello 8

jpp Huom Kahvia saatavana joka ko-

kouksen loputtua

HOQUIAMIN S S O ompeluseuran ko-

koukset pidetään osaston talolla Ahjnlas-s- a

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

Jos olette

Xipdi
PyytSkSä VAPA LÄÄKE KIRJA Net S

voi panna sulatussa parafiinissä kas- -
Naapurissani oji nuori "arikadulle ja polttaen paperit Hul

tetun vaatteen Se on sidottava kein lansia molemmat Siitä huoli- -laantuneena väkivaltaisesta vo-

itostaan ilkkuen tallasivat aat-

teemme symhoolia jalkojensa al-

le

Sitten seuraa häätökäsky val-

tiovarastolle isänmaan petossyv- -

päälle ennenkuin parafiini kovettuu matta on heillä jo kolme lasta n

keino tynnyrien ja nelikoi- - mo hoitaa lapset Ei koskaan näe
den sulkemiseen on se että panee isän niitä ottavan nvliinsä tai

tynnörin kannen pai- - ten hoitavan Vaimo auttaa mie-

koilleen kun tynnyri on pakattu hensä vanhuksia taloudenhoidossa
niin täyteen kuin on mahdollista väliin on metsäkämpillä tienaamassa
Parhain keino on se että sen jäi- - miehensä ja lastensa kanssa ja n

kun on otettu painot pois paäl- - tna taimitta kvmmpnknnnallft mie- -tökset ja vaatimukset rahamies
ten taholta että sosialistien ko- - ta ja kansi johon on kaiverrettu helle Kotona ollessa tekee yksin

Jossa yli 25 erilaista miesten ja naisten tantit
on selitetty sekit tiiydeilincn luettelo suomm
laisista luulekoista- 11 Liihottubtiä taudin nimi
eli taudin oireet ja me esitiimme teille mikäkoukset a naraadit kiellettäisiin p reiKa' onaseieuu paiKouieen kaikki askareet pesee silittää tis-

IlhkauTcqpr ia nivo pi nvstv
BllLei J" KauBuaau asiia naa Iakasee ja koittaa kaikin puolin

Suolavettä Tulee katsoa nitäii fcnriin nnhtnana ia mipllvttävS- - ( Liiäk keet eirat the natenttiluakkeitil ie anj- - layieen
tynnyriin ia nä Tlän '„„ tuvallisen hwä köutäiä tosi suomalaisia liiiikkeita)insiuuduiiiii ivoidibid ivy-

- ettei yntaan limaa jaa
neenä ja tekemättä pienintäkään aina lisätä suolavettä niin kauan hyvä ulkonäkö ja miellyttävä käytös
väkivaltaa kansa katseli ahdista- - 5funuea 'kaa porehtimasta Vaan sittenkään ei mies näytä naut- -

jjaan
— ~ ~ tivan kotielämästä

'' SUOLATUT PUNAJUURET JA Vaimolla on harvoin tilaisuutta käy- -

_ PAVUT Vihreät pavunpalot (string dä kylässä ja vieraita heillä käy si- -

Un asia joka on työläisille beans) tulee puhdistaa ja vetää niis- - täkin harvemmin Kaalilla käy hän

(Titmiin kirjan saatte vapaasti ja pitäisi oli
iokasen suomalisen kodissa Billä ette tiedä
koska tarvitsette sitii Varokaa humbauki
lääkkeitä ja bumbuuki tohtoria

LignelTin Apteoki on sunrin
suom Aploek Yhdysvalloissa——
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