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t"l"l"I"I"l"l"H-- 1 1 H 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 M' vähäistä Tapaamme persialaisia ja kaunista ja sen 'lausunta mu- -

--
w-jr yv tfvtt y rs a m f ylioppilaita Indian Japanin ja sikaalista Persialaiset ovat syn- -

mx m m a K l I mk W ' M mm 1 T mplkpin kaikissn iRnrnnan ia A-- nvnnäisiä runoilijoita : he rakas- -

MPBJFM1TI lLjTL J M W I merikan suurissa yliopistoissa- - tavat laulua ja soittoa
Persian nuoriso on edistyshaluis- - ' 'Persian väkiluku on noin kyni

uniin i„iiiti„ltlnt1IllliltMl HHSIPULISTA Emaljeerattuja astioita ei pitäisi
raapia jos niihin on kuivunut tai
keittäessä palanut ruokaa Kun niitä
raapii tulee niiden pinta karkeaksi
Ja ruoka tarttuu niihin yhä pahem-
min Ne saa helposti puhtaaksi siten
että liottaa niitä kiehuvassa saippu-aisess- a

vedessä

tä ja ahkeraa 'He ovat tehneet menen miljoonaa Vaikka sen

paljon maansa hyväksi saaden koulujärjestelmä on huono on
valtakunnassaan aikaan paria- - lukutaidottomuus siellä hyvin
menttaarisen hallitusjärjestel- - sen olevan ensimäinen todella
niän kansanvaltaisen maan Asiassa

Vilja puuvilla kumi kuivatut jollei jotkut Europan imperialis- -

hedelmät silkki ja tupakka ovat tisct vallat muserra sen nykyistä
Persian päätuotteet (Persia on edistystä- -

Luuta pysyy kauemmin notkeana
ja kestää enemmän alkaa jos sen
pesee vähintäin kerran viikossa kuu-

massa saippuavedessä

--
Keväällä pitäisi ihmisten syödä

sellaisia ruokia mitkä edistävät
ja virkistävät kylmän

talven rasittamaa ruumista Sano-

malehdissä ilmoitetaan kaikenlaisia
kevätlääkkeitä patenttisotkuja vaan
luonto tarjoaa todellisia kevätlääk-keit- ä

vihannesten ja ruohojen muo-

dossa Sellaisia ovat pinaatti jota
sanotaan usein - "vatBan luudaksi"
raparperi villin keltakukan nuoret
lehdet ja muut vihannekset Sipuli
on myöskin yksi parhaimpia

sitä usein sanotaankin
kevätlääkkeeksl ja kuten tiedämme
käytetään sitä kotilääkeenä monella
eri tavalla kuten yskään ja korvan- -

Vastaus L:lle

rikas kaikenlaisista metalleista

joita ei ole vielä paljon kaivettu
Suolaa rautaa kivihiiltä kupa-

ria lyijyä ja tulikiveä on run-

saasti ja Persian öljykentät ovat
mailman kuulut Villaset lattia-mat- ot

huivit silkki ja" puuvilla
ovat tärkeimmät tuotteet joita
sieltä lähetetään ulkomaille Sen
sankat metsät lännessä ja poh-

joisessa antavat työtä suurelle

SUOSITTELEMME

Olemme aina valmiit palve-
lemaan teitä kaikenlaisella
ajurililkkeen alaan kuuluvalla
työllä

SEABORG TRANSFER CO

Puhelin 466 Astorla Ore
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a L haluaa vastata
"Kokeneelle äidille" Minä en halua
kanssanne ruveta pitemmälle pakise- -

pistokseeu Sipuli on myöskin yksi maan tästä asiasta: mutta sanon sen

parhaiten ravitsevia voimia lisääviä verran että jos ei kokemus ole mi-

nään tplHintin lnstpn lrnavntliUaasHn
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Ilolla ilmotan että minulle on

vaan luotetaan yksin tieteeseen niin työläisjoukolle Suuria tuotanto-vähä- n

me tieteenkään perusteella laitoksia on vain muutamia mut-voim-

lapsiamme kasvattaa "ym- - tfl monet rikkaat miehet ovat
martäväisiksl" ja "viisaiksi" Ei tar- -

inllostuneet kehittämään maan
vitsekaan minun menettelytavastani
ottaa esimerkkiä jos puhunkin koke- - teollisuutta Englantilaiset yena-mukse-

n

perusteella mutta menkääm- - Iäiset saksalaiset ja 'belgialaiset
me itsekukin lapsuusaikaamme niin kapitalistit ovat pitäneet Per-slel- tä

saamme to9istuksia kilkin it- - gjla tarkasti silmällä'
sestämme että kuinka paljon se jär- - 'persialaiset ovat tervettä jaki toimii vahapatoisimmassakin asl- -

oissa saati sitten niin suuressa asl- - voimakasta rotua feen maan sim-

assa kuin on luonnon ja ihmiskun- - ruus ja verrattain pieni väkiluku
nan synty ja kehitys Sanon sen vie- - on aiheuttanut sen että siellä ei
läkin että lapsi käsittää asiat toisin f)Ie kovin piilaavaan köyhyyttä
kuin miten opetetaan _N persialaista tvös- -
Muistakaamme kouluaikaa silloin "w:lr

kun oltiin toisella kymmenellä kun kentelee Venäjällä enin osa
luettiin luonnontiedettä niin kuinka heistä on Etelä-Venäj- öljyken- -

se oli "kuivaa" ja käsittämätöntä tiliä Suurin osa palkkatyöläisis- -
mutta j(n "läksy" annettiin niin sen tä kmmu työväenjärjestöihil
p ti osata niin etta ulkoa osasi ja

Venäjällä olleet ovat
siinä kaikki Sitä ei voinul täydelli- - työläiset
sesti käsittää ennenkuin vuosien ku- - levittäneet järjestäytymisen ua

jolloin opittiin ottamaan asl- - tetta työläisten keskuudessa ko-

oista tarkempi selvä Ja sitä kai el timaassaan Ei missään muualla
"L" voine kieltää myöskään että Aasiassa ole sana : unionismi

ja ruuansulatusta virkistäviä kasvik-
sia Me suomalaiset tavallisesti e

sitä vain liha- - kala Ja
mausteena emmekä val-

mista siitä yksistään niitä monia

herkkuja joita siitä voi laittaa Siitä
voi laittaa hyvin maukkaan ja kau-

niin aterian pääosan lihan tai kalan
asemasta täyttämällä suuria valkoi-

sia sipulia ja paistamalla niitä uu-

nissa tai kypsentämällä höyryssä
Täytettyjä sipulia

Suuret valkoiset (Bermudan tai
Siioniani sipulit kuoritaan ja kover-

retaan terävällä veitsellä niistä osa
sisustaa pois joka sitten täytetään
keitetyllä riisillä leipämurenilla kei-

tetyllä makaroonilla jauhetulla päh-

kinällä hienoksi linkatulla palkokas-
veilla tai lihalla eli kalalla sipulit
asetetaan kannelliseen astiaan jossa
on vähän vettä pannaan paistumaan
yhdeksi tunniksi uuniin eli kunnes
ovat pehmeät: ennen kuin viedään
pöytään maustetaan ne voilla pais-

tuessa tullut ruskea liemi voidaan
valmistaa kastikkaaksl lisäämällä
vähän vettä ja suurustamalla
Täten ovat sipulit sopivia tarjota

aterian maaosana Kun niiden lisäksi
on vielä perunoita punajuuria tai

terve reipas fyffö
25 p hulittk 1918 Nimeksi

pannut Aivi Margareeta
olen

Mr Tyyne Laaksonen
o s Parkkonen
Thermopolis

Wyoming

Kasvis- -

Keittokirjaaniin tunnettu kuin Persiassalumisiini junailu uiimjtuiuuiseHMii v
Iämässä opetti hänet tuntemaan

joitakin muita kasviksi tai vihannek- -
iU(mnon iain jokainen olemme Persialaiset työläiset ovat Itäi-

siä niin eipä kaipaa maukkaampaa luonnonlain vaikutusten alaisina jo nalkittuia ios-t- ai

ravitsevampaa ateriaa aivan plenestä' alkaen mutta se on ueS enemDää'kuin
Pieniä sipulia voi keittää kokonai mvH luollnon itsepintainen oikku"

Kaan saa
1

saa tilata konttoristam- -

contrin lrarmalona vedessä ja tarjota sakean mai- - oH!1 „„ k3d(a „_„- - korkeintaan $2000 kuukaudelt1 IllfcJ uo
tokastikkeen kanssa Sipulien keitto- - hän e]ämiin ymmärtämääll oi ja he tekevät 10 ja 12 tunnin työ

'päiviä1 Mumatt vineässl keaa tavala' Minä en haha atkaa P™'iä Persialaisen työläisen ai- - TOPERITAR
useita j!- - nfPmmailo fnatä nolnata -- i u :nn r
paikassa kannellisessa astiassa Sa

Kokenut am KuuKdubiHdfKd on fw £0X yy Astona Ure
vertaa enempi kuin ku- - ' 'en Kasi

nalaisen alhaisin palkka Kiinas-

sa Persialaiset työläiset syövät
paremmin ja pukeutuvat pareni- -

Ennenkuin rauha "
ja onnelli-

suus maihnassa on todellisesti
turvattua tävtvv ihmisten tulla

NAISTEN OSUUSKOTI

2185—15th St

SAN FRANCISCO CAL

Telefooni: Market 3958

henkisesti niin laajanäköiseksi mj" kuin muut työläistoverinsa
kuin Thnmns iPnvne inkn sanoi : Itämailla

'Mailma on isänmaani ia hyvän- -

moln pitäisi muidenkin kasviksien
keittovesi säästää ei ollakseen niin
erittäin säästäviä rikastumistarkoi-tuksess- a

vaan siksi että niiden
on hyvät maku ja kas-

viksista kiehunutta ravintoa ja voi

sitä käyttää sopan liemessä lisänä ja
mausteena
Ripulista voi valmistaa erittäin hy-

vää soppaa Useita sipuliruokien val-

mistusohjeita tulee seuraavaan Tove'
rlttnreen
Työmiehen kustannuksella on il-

mestynyt Yksinkertainen Kasviskeit-toktrj- a

jota saa tilata myöskin To-

verin kirjakaupasta hinta 25c Se si-

sältää useita ohjeita sipulin

SAN FRANCISCO

Venäjän kapitalistit eivät osan-

neet uneksiakaan tuottaessaan

persialaista työväkeä Venäjälle
että he yhtyisivät siellä työväen-

järjestöihin ja 'muodostuisivat

Venäjän ia Persian työväenluok

tekeniinen uskontoni"

Yhteistoiminnan tuot-

tama edistys
Persialle

+ NEW YORKIN SUOM NAISTEN
H

OSUUSKOTI %

kaa hyödyttäväksi voimaksi Nyt
jo nämä jäi"jestyneet työläiset

Kiri DrN Krishna
Suomennos

+ JA PAIKANVÄLITYS-TOIMIST- +
241 Lenox Ave & 122 St !

3 "i

+ Telefooni: 813 Mornlng side +
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ovat saaneet pan 'kolme voittoa
työmarkkinoilla ja teollisessa

Persian kou-

lunuoriso ja Nationalisti-puolu- e

toimivat sydämestään ja sielul-

taan viidessä järjestyneen työ-

väen kanssa Työläisten ja oppi-

laitten liike on lievittänyt im-

perialistisen Persian ' mahtavain
aristokraattien rikkaitten maan- -

Persia on yksi mailman van-

himpia kansakuntia Se on van-

hempi kuin Kiina Egypti tai
Kreikka Persialaiset rakastavat
loistoa heidän ylevä rakennus
taiteensa mahtavat palatsinsa
iniinefflva rnnniitpiKa in lumnnvn

kirjallisuutensa on sanoin ku- - nistajieii puristusta kansan har
tioilta Entisen Shahi-hallitsij-

TANSKALAISTA ELI SOTAKAK-KU- A

Neljä munaa puoli kuppia sokeria

neljäsosa kuppia hienoja maissijau-
hoja (Corn starch) neljäsosa kup pe-

runajauhoja 1 teelusikka sitruuname-
hun ja Vähän suolaa
Munanvalkuaiset vlspilöidään ko-

vaksi vaahdoksi suolan kanssa lisä-

tään sokeri ja taas vähän vlspilöi-
dään munanruskuaiset vlspilöidään
hyvin niin että ne ovat vaaleat ja
vaahtoiset Ja sekotetaan valkuaisiin
jauhot siivilöidään hjrvin ja sekote-
taan munavaahtnon ja taikinaan se-

kotetaan viimeksi sitruunamehu
Paistetaan lämpimässä (ei

uunissa

Jos kalan haju el lähde pois asti-

asta tavallisella pesulla saa sen haih-

tumaan siten että täyttää astian
kylmällä vedellä nntaa sen tulla kie-

huvaksi ja heittää veden joukkoon
muutamia tulisia hiiliä Pallinkin ka-

lanhaju häviää täten astioista

vaamattoman ihanaa Pcrsialai

Jos olette

kiipeä
PyytSkaa VAPA LAAKB KIRJA No! 9

Josta yli 25 erilaitta miesten ja nntateii tant
ou Bolitotty nokil tiiydnllinen luettelo suoma
laisista liiäkttoiKta KUthettilltflil tuDtfin nimi
eli taudin oireet ja me euHUmme teillä milrtt
laitko olisi tilattava liiäkkeen hinnan y m

(Liliikhfint eiviit olo pateuttiliiiit keitit vaaa
toai t uoma laisia liiilkkeitä)

(Tilmitn kirjan saatte vn paisti la pitäisi olin
IokAseu euoraaliseu kodisRa ei!m ette tieclfi

tarvitHotto sitä Varokaa bumbuuki
lääkkeitä ja humbuuki tohtoria

— Lignell'in Apteebi on tmnria m

——auoin Apteoki YhdyHvalloiBwa— —
P A LIONELL CO SuDcrlor Wlt

sia lattiamattoja huiveja ia

kaiverruksia ja
tavataan rikkaitten

palatseissa kaikkialla mailmassa
Persialaisten vieraanvaraisuus
on kuninkaallista He ovat taval-

lisesti miellyttäviä viehättäviä
erittäin kohteliaita sulavia käy

kukistuminen perustuslaillisen
hallitusmuodon perustaminen
puhe- - ja kokoontumisvapaus ja
monet muut yhteiskunnalliset pa-

rannukset ovat suorastaat työ-

läisten ja oppilaitten liikkeen ai-

kaansaamia

Persia on esittänyt monta roo-

lia Europan ia Asian vanhassatökseltään ia hvvm ystävällisiä
vieraille Persian kieli on selvää historiassa Itscpuolestani uskon


