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joukkojen täytyy nousta yhteis-
kunnassa omaa osaansa paimen-
tamaan Niinpä suomalainen
väestökin idässä ja lännessä vas-

ta omaa itseään kyllin auttaa
omien lehtiensä avulla tehdes-

sään itsensä tietorikkaiksi Lu-

jemmin tarttukaamme aseisiin

linen 3—4 kertaa päivässä On myös
erinomainen korvalääke Ajoksiin ja
kihnuhaavoihin voideltuna se vaikut-
taa lieventävästi
Fenkooli ehkäisee ähkyä ja siitä

johtuvaa kramppia Ruokalusikallinen
fenkoolia keitetään vähässä maidos-
sa noin 0 min ja nautitaan lämpi-
mänä Anis ja kumina vaikuttavat
samoin

Ketohanhikkia (Potennilia serina)
käytetään sisäisesti ja ulkonaisesti

kramppikohtauksissa Kasvista kei-

tetään maidossa jota nautitaan niin
kuumana kuin suinkin kolme kertaa

ka joka on helppo valmistaa ja on
yhtä maukas jäähdytettynä kuin jää-
dytettynäkin Aineista tulee riittä-
västi jälkiruokaa kahdelletoista hen-
gelle
Munat vispataan erottamatta kel-

tuaisia ja valkuaisia Sitten sekota
sekaan Valkonen sokeri ja jauhot
sekota hyvin sekasin niin että kaikki
on yhtenä vaahtona Nyt tulee

ruskea sokeri olla valmiina
uunin päällä johon kaadat munase-okse- n

sekottaen kaiken aikaa Kaada
sitten tämä kaksinkertaiseen pataan
sekota sekaan kiehuva maito ja anna
seisoa uunin päällä kunnes se sakoo
Jos haluaa saada kovemmaksi niin
voi panna padan vadlln jossa on
kiehuvaa vettä ja asettaa tämän uu-
niin paistumaan Sitten jäähdytä
ja lisää vanilla Jäähdytä kylmäksi
tai jäädytä miten tykkäät ja tarjoa
joko vispatun kerman kanssa tai il-

man sitä

vat sen omaa asemaa Tehdes-

sään sen asemastaan tietoiseksi
se nostaa työväen siksi valistu-

neeksi tietorikkaaksi voimak-

kaaksi joukoksi joka nousee pa-

rempaan taloudelliseen asemaan

ja samalla nostaa loasta koko

yhteiskunnan

Työläisten valistamista ei por-
varillinen kirjallisuus eikä sano-

malehdet harrasta Työväen leh-

det ovat ne jotka ovat S3rnty-ne- et

menemään tuhansiin puut-
teellisiin koteihin antamaan valoa
missä ilman niitä ollaan pimeäs-
sä Se jakaa sellaisille joukoille
hyödyttäviä tietoja jotka muu-

ten olisivat tiedoista pois sulje-
tut Se herättää tyytymättömyyt-
tä taloudellista ja henkistä kur-

juutta kohtaan siten nostaen
kansaa parempaan elämään
Ero tuhansia vuosia sitten elä-

neiden raakalaisten ja meidän
vähiämme on tietojen taitojen
ja sivistyksen paljoudessa Ny-

kyään tehdään kansallisvihan yl-

lyttämisessä suurempaa raakuut-
ta kuin voisi uneksiakaan Aino-

astaan sosialistit ovat sivistyksen
vartijoina pitäneet yllä rauhan
agitatsionia sen puhtaimmassa
merkityksessä

joiden hyöty on min monipuoli-
nen ! Tukea ja auttaa lehtiemme

menestystä levittää niitä on työ-

väelle arvokasta hyväntyötä!

MRS MOONEYN KIRJE

(Jatkoa ensimäiseltä sivulta)

semme pois täältä On herätet-
tävä yleistä mielipidettä ja on

palkattava lakimiehiä Se kysyy
rahaa 'Minä villaan pyytämistä
mutta tunnen kuitenkin halua
vedota teihin että ette unohtaisi
meitä tänä hirveänä sota-aika-

Älkää antako heidän haudata
meitä tänne vankilaan Muutamat
rivakat ponnistukset vapauttavat
meidät kaikki Minä pyydän tei-

tä toverit pitämään huolen että
International YVorkers Defence

päivässä senlisäksi pannaan kasvista
myöskin krampin vaivaamalle osalle
Palaneeseen tehdään lääke seuraa-

vasti: sotke vehnäjauhoja viinaa eli
konjakkia ja lardia eli sulattua sian
Ihraa pehmeäksi taikinaksi ja aseta
palaneen päälle kääri puhtaalla lii-

nalla Kostuta usein viinalla ettei
pääse kuivumaan ja muuta kerran
vuorokaudessa uusi kääre Pahaksi-
kin palanut paikka näin hoidettuna
paranee verrattain pian jättämättä
rumaa arpea jälkeensä
Tulenkivut eli se tuskallinen polt-

to joka seuraa palamista poistuu
lyhyessä ajassa kun palaneen päälle
asetetaan paksu kerros sitä valkeata
nöyhtää jota jää tuhkan ja hiilien
päälle kuin poltetaan koivupuita
Oratuomen kukasta valmistettu toe

on vaarattomin ulostuslääke maail-
massa ja puhdistaa samalle suolis-
tonkin

Päänsärky taukoaa usein pitkäksi
aikaa kuin asettaa raakaa kiivuiksi

leikeltyä perunaa' otsalleen Ja pää-

hän ja kääri kostean vaatteen ympäri
päänsä jos on kova pään särky tai
kuumetta on tarpeellista muuttaa

jonkun kerran uudet perunat
Tuoksuorvokkl on hyvä lääke hin-

kuyskässä Tuoksuorvokista keitet-

tyä teetä annetaan lapsille 3 teelu-

sikallista neljä kertaa päivässä
M H —nen

KOTI LÄÄKKEITÄ

(Jatk — Lähetetty)
Mänty- - tai kuusipihka nautittuna

jonkunaikaa noin 5 tai 6 herneenko-
koista palasta päivässä Vahvistaa
rintaa erittäin ja muitakin sisäelimiä
Parhaita lääkkeitä keuhkotautia vas-

taan
Nokkonen Kuivatuista nokkosista

valmistetaan teetä jota nautitaan
vaikuttaa ilman erittävästi ja vatsaa
puhdistavasti Nokkoshaude reuma-

tismin rasittamalle osalle vaikuttaa
hyvää nokkoset käytetään silloin
tuoreina
Rautanokkonen vaikuttaa vertapuh-distavas- ti

ja virtsaa erittävästi Leh-
det liuotetaan ja liuosta nautitaan
vilutaudeissa verenvuodossa liian
runsaissa kuukautissa ja peräpuka-
missa Sisältää parkkiainetta kaliu-
mia calciumia tulikiveä rautaa ym
Mandeliöljyä sopii erittäin keuhko-

kuumeessa ja sisäisissä tulehduk-
sissa yleensä Nautitaan teelusikal

Leaguelta ei puutu varoja tässä
taistelussa Vaikka minut ja
YVeinberg vapautettaisi takuulla
muistakaa Billings on tuomittu
elinkautiseen vankeuten ja Tho-

mas Mooneyä odottaa hirttolava
He ovat viattomia! Auttakaa
heidät ulos!
Oikeuden puolesta teidän

Rena Hermann Mooney

Sekasortoisena aikana oikeat
tiedot tarttuvat paremmin kan-
san mieliin Se pysähtyy ja
kuuntelee niitä Työväen lehdet
toden kertojina täytyvät levitä
siementään kylvämään Työläis

KODIN OSASTO
H-- l Mitä The Rand

School of Social Science
SANOO

Plneapple (annanasomena) salaatti
Valuta annanasomenan viipaleet

jäähdytä kylmäksi ja aseta salaatin
lehtien päälle Täytä jokaisen viipa-
leen keskus hienonnetulla kermajuus-
tolla Tarjoa ranskalaisen salaattisoo-si- n

kanssa

Medley salaatti

HEDELMÄ-SALAATTEJ-

Ranskalaista salaattisoosia
4 ruokalusikallista oliiviöljyä y2

teelusikallista srolra % teeiusikaf-Iist-a

pippuria Vi teelusikallista pap-

rikaa 1 ruokalusikallinen etikkaa y2

ruokalusikallista sitruunamehua
Pane mausteet oliiviöljyyn sitten

lisää etikkaa ja sitruunamehu sekot-tue- n

samalla kun kaadat ne hitaasti
sekaan Parhain sekottamiskeino on
se että panee kaikki aineet pulloon
tai purkkiin sulkeo lujaan ja sitten
pudistaa kunnes kaikki on hyvin Natsaretin Kirvesmiehestä?'

Sekota sekasin seuraavat kaikki
hienonnettua peiniksi: siemenettömiä
viinirypäleitä (grapes) banaanoita
omenia walnut-pähkinä- ä oliiveja ja
juustoa pane sekaan kermasoosia
Korista oliiveilla Bananan asemasta
voi käyttää appelsiineja tai voi käyt- - —

tää moiempiakin Tämä salaatti on
hyvin miellyttävää tarjottuna joko
appelsiinin tai omenan kuoressa

Persikka (peach) salaatti
Kuori persikat hopeaveitsellä leiko

pieniksi paloiksi pirskoita päälle sit-

ruunamehua ja sekota hakatun sel-

lerin kanssa Pane päälle kastikkeek-
si kermasoosia ja tarjoa hyvin kyl-
mänä salaatin lehtien päällä

--Luettuaan ne ristiritaiset arvostelut jolta lehdissämme on

"Natsaretin Kirvesmiehestä" julkaistu päätti tämän ilmotuk-se- n

laatija ottaa selville mitä Rand School — oppilaitos jon-

ka auktoriteetti on yleisesti tunnustettu — tästä kirjasta sa-

noo Se sanoo —

"Natsaretin Kirvesmies" on erittäin hyvä
kirja uskontokysymyksen tutkijalle"

--Näin Rand School Kannattaa siis kirjaan tutustua
--Tämä lähes 400 sivua käsittävä loistokansiin sidottu uutuus
maksaa vaan $150 ja voidaan tilata allaolevalla tilauslipulla

V

Kermasoosi salaatteihin
3 munankeltuaista Vi kupillista so-

keria Vi teelusikallista suolaa kol-

masosa kupillista etikkaa sakeaksi
vispattua kermaa
Vispaa munankeltuaiset hyvin ja

lisää siihen sokeri ja suola ynnä
etikka ja keitä kaksinkertaisessa pa-

dassa sakeaksi sekottaen kaiken ai-

kaa Aseta sitten jäähtymään ja kun
se on jäähtynyt sekota sekaan niin
paljon sakeaksi vispattua kermaa et-

tä seos tulee- hyvin kouhkeaksi

Päärinä salaatti (Pear Salad)
Ota yksi päärinä jokaista henkeä

kohti kuori huolellisesti halkase
kahtia ja poista siemen sisusta
Täytä kolo kermasoosilla aseta puo-
liskot jälleen yhteen ja aseta sa-

laatin (leltuce) päälle ja ko-

rista persikan (peach) viipaleilla ai-

mon d pähkinän sisustalla ja pane
päälle lusikallinen kermasoosia

Cantaloupe eli Musk Melon salaatti
Leikkaa kypsä cantaloupen sisusta

pyöreisiin palloihin syvällä ympyriäis-koppaisell- a

kasvislusikalla Pane ne
kuppiin ja kaada päälle ranskalaista
salaattisoosia ja auna seisoa jääkaa-
pissa puolen tuntia tai enemmän ai-

kaa Sitten lado pallot salaadin leh-

dille ja tarjoa ranskalaisen salaatti-
soosia kanssa Vesimeloona (water-melon- )

jos ei satu olemaan makeaa
maistuu hyvälle tarjottuna samalla
tavalla kuin cantaloupi salaatti

Banana salaatti
2 ruokalusikallista gelatiinia puoli

kupillista kylmää vettä 2 kupillista
kiehuvaa vettä puoli kupillista mie-

toa etikkaa 2 ruokalusikallista sit-

ruunamehua puoli kupillista sokeria
4 keskikokoista bananasta kiivuttu-n- a

1 kermajuusto kermasoosia
Liota gelatiini kylmässä vedessä

viisi minuuttia sitten kaada kiehu-
vaan veteen ja lisää etikka sitruuna-
mehu ja sokeri Siivilöi ja kun seos
alkaa sakoa pane sekaan bananan kii-v-

kaada kuppeihin ja aseta kupit
kylmään veteen jäähtymään Kun se
on hyytynyt kovaksi käännä salaat-
tilautasille ja korista salaadin leh-

dillä Tarjoa kermasoosin kanssa

Tanskalainen putinki
2 kupillista Valkosta sokeria 6

munaa 1 ruokalusikallinen jauhoja
1 kupillinen sulattua ruskeata soke-
ria IV2 kupillista kiehuvaa maitoa
2- - teelusikallista vanillaa
Tämä on vanhanaikainen jälkiruo--

TOVERIN KIRJAKAUPPA Box 99 Astoria Ore

Lähettäkää minulle heti kpl kirjaa "NATSARETIN" KIR-

VESMIES" Mukana seuraa maksuksi $
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