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sydäntä
pestään puhtaaksi poiste- -T SydänKODIN OSASTO

Äiti kasvattajana
Tämän nimisestä kirjasesta tu-

lemme Kodin-osastoss- a jatkuvas-
ti julkasemaan käytännöllisiä
kasvatusneuvoja köyhälistön äi

+ taan hyytynyt veri valtimot ja pak- -
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deille On paljon varsinkin nuo- - Iäinen äiti Välitä sen vuoksi hSvrvkä™' kimtonn in kiir i täytteellä' maustelaan suolalla jae
ria äitejä jotka haluakat lukea valtiollisesta elämästä puhu sii- - oikein kovasti : hiottavan höyry- -

Palstetw" uunissa kannen alla kaksi

ja kuulla toistenkin ihmisten mie- - tä miehesi kanssa lue joka pai- - kylvyn ja "istui pytyssä" niin tuntia' alellaan usein vedellä Kas- -

ia Inetnn " a" " _1 a - Unmnutli tll -- „lt„tike ' tehdään'T'""1" j" nvlloi nixvii va lyuvaciueiiua me valistavia ananan Kuumeelta Katkesi sei- - —"
on väleltukasvatuksesta ja siksi suotakoon kirjoja käy kuulemassa esitelmiä käranka eikä se senjälkeen nous-tass- ä

osastossa pieni nurkka tä joilla voit lisätä tietoasi Silloin sut - vii sadasta vaikka
Lampaan tai vasikan kieliä Valkosenmän tärkeän asian käsittelyyn avartuu näköpiirisi päivä päiväl- - täytyi olla jalkeilla' Vanhin poi-Äi- ti

kasvattajana kirjan kirjot- - tä ja sinä tulet myöskin päivä kamm e sairastui toistamiseen ia
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kastikkeen kanssa
Kielet pestään hyvin ja keitetään

suolasessa vedessä 2 tuntia kun nomja icMinui juiur un uniinijT paivaita paremmaKsi aitiiKsi lap-
-
pelkäsin jo pahinta hänen suh-n- ut

kirjansa köyhälistön äideille sillesi '
teensä kun olin kuullut että jos

ki äT m
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nm £?an ™ T
ovat pehmeät nyletuun ne ja tarjb-tua- n

maidosta tehdyn sakean kastik-

keen kera Kieli on hy vaa syödä

kylmänäkin _ i
iiahuttavana-tavall-

a

yiia kas- ' '
ta oli kuume 103 astetta mut- -

vavassa määrässä koettavat köy-- Siinä tärkein kasvatussääntö ! ta jo Seitsemännen 'päivän
vanhemmat täyttää Suurempi vaikutus kuin tuhan- - tä hän nousi 'vuoteelta terveenä

kasvatuksellisia velvollisuuksiaan silia sanoilla ja känneillä opeilla Hoidin häntä kuten isääkin
sukupolvea - kohtaan on esimerkillä jonka sinä itse rastuin tuohon tautiin itsekin ja

Keitetty vasikan maksa

Maksa pyyhitään munilla vaatteel
la ja rasvataan sulatetulla voilla tai
sian Pieni leikelty sipuli

LuuAiciuuuiuui iuidmui ums" kaikissa- elaman asioissa annat paranin ilman mitaan rohtoja
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— n n j i xviui iauu uiiciii jjatvuuua ja ruHiitjumiuitu vuiittHessa rasvassa pa--
le !fuus-

IVLUUa " "anelle paikassa sitä tosiasiaa että lap- - särkee ruumista en luule mistäijn dassa Johon maksa öitten pannaan

yukkyvat
Korkeat Uevaisuuaen- -

sesi katselevat sinua että "heidän voivan niin nauttia kuin saltnan kiehumaan annetaan maksan hiukan
ihanteet joiden edestä katseensa' seuraavat töitäsi ja kuumasta ja hivelevästä lämmös- - ruskehtua joka puolelta ja kaadetaan

lian itse uni aa parhaan tahtonsa toimiasi että heiditn korvansa tä Tuntuu kuin lempeä hyväi- - sen"päaUe sitten kiehuvaa vettä tai
ja toimensa niin lian samalla mi- - kuulevat senkin mikä oikeastaan levä käsi pyyhkisi pois kaiken" li- - lihasopan lientä niin että' se puolit
ta im yyia icin1- - „ „ „ tarkrntfttll ntpn (cifn In- - an il taudin ia lahiottaisf rau- - tain peittyy maustetaan suolalla ja

vaksi että he sinusta tahtovat liaisan mäen Vanha suomalai- - pippurilla-- ja annetaan kiehua kaksi
nähdä minkälaisiksi heidän itsen- - nen sananlasku sanookin että tuntia Kastike tehdään kiehumalle-

sr uuden sukupolven kasvavan
jolle hän levollisesti luottaen voi-

si uskoa ihanteidensa' viimeistele-
vän kehittämisen ja toteuttami-
sen Nykyisen luokkavaltion
kansakoulussa vaikuttaa köyhä

ellei sauna terva auta

pn tauti kuolemaksi 'Me luon- -

nonparanmiksen kannattajat voi

sa kerran tulep"' tulla Jos tah-

dot lapsestasi uskollisen urhoo-

llisen' vapauttarakastavan "ylpe
än kestävän opinhaluisen luo- simme Sanoa että ellei sauna jalistön nuorisoon kodin aatteille tptfiirin niin r1 ifrt n cl-- i Jl In nn Uilifnvttr n„fi niin cirf nmfHLHIIUU Hull U" ILJ 111111 II J 111 tX 11 UtX 111111 1IVU1 HUILI- I-- vAamtelmen ajatustapa setivuok lähimäisillesi ja s'ille asialie jota Uaan kdnot tepsi
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si on koyhalistolaiscn isan ja nnjn„„ k„„i„ i„
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kövhälistöläisen äidin kasvatus
toimi kaksinverroin vakava ja

i ~f — — r i— ui puici jjciastvrt juo jvuuiiic ti
nissä niinkuin suurissakin asiois- - heti ensi kerralla alene - Kun po- -

sa miltä todellinen uskollisuus tilasta hoidetaan täten säännölli- -

näyttää älä käyttäydy milloin- - sesti poistuu kuume Ilöyrykyl-
kaari nöyrämielisen orjan 4avoin pyä voi antaa tavallisessa pyyk--
fcanna pääsi pystyssä vallankin klpunkassa ellei olegaunaa tai
kun olet tekemisissä mailman npsnlninnpttä Pesnminkknan lni- -

mesiä Ja maustotann se sitruunan me

luilla
' ♦

Säilytettyä aksaa - '

Vasikan' sian naudan tai lampaan
maksa pestään hyvin ja keitetään hy- - v

vin pehmeäksi lihaliemessjl (joka
valmistetaan soppalihasta ja kasvik-

sista) jauhetaan ' sitten myllyllä
maustetaan suolalla ja- pippurilla "Ja

kostutetaan kiehumaliemellä viimek-

si sekotetaan seokseen puoli kupil-

lista sulatottua voita tai muuta ras-

vaa ja pakataan johonkin ruukkuun
Sulatettua vahaa kaadetaan päälle
Tätun voi maksaa valmistaa käytet-
täväksi koska hyvänsä

'

Hyvää voi-

leivän välissä" „

" Castor öljyn sanotaan poistavan

vaikea Helpottaa heille kum-

mallekin mutta varsinkin äidill-

e-' jonka osana kasvatus pääasi-
allisesti on tämän tehtävän suo
rittamista iinä tämän kirjasen "suurien" kanssa älä käy mii- - tptan hvvin lämmintä vptta ia- tarkotus loinkaan nyreänäja huonotuilli- - sairas istuu vedessä 'Kjehuvas- -
Kirjanen tahtoo olla jonkinlai
äidin hartauskirianen johon f„" Ttn T„r'B! MW??™wa? "u'nen

silloin tällöin sopivan hetken
' '
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äläkä pidä itseäsi koskaan niin hikoilee kovasti Sairaan pitää
liian viisaana ette eiiääu voisi istua ja hiota riijn kauiin kuin

tullen hetkiseksi syvennytään
Tulkoon siitä köyhälistön äidifi
le kasvatuksellisissa huolissa ja känsät varpaista kun niitä voitelee

siliä loka iltatarpeissa mieluinen ystava-j- o- - oppia Iisaa ala milloinkaan ah- - stiinkin jaksaa Sitten jäähdyte-
llä valheen saastuttaa huuliasi tään vettä punkassa ja sairas

olkoon peilisi josta tun- - tuu siinä niin kauan kuin häntä
I
tipastaja"

v

Köhniin ja kutkan päänahasta voi
Työskentele alituisesti !tsesi va- - net itsesi jos se 011 samea 011 miellyttää - Tällä keinolla voi en- -

polst(la Uieiomalla ulusten Juu(JJn
hstamiseksi ja kehittämiseksi Vika sinussa Jos tahdot sen ai- - sihätään antaa höyrykylpyä el- -

valkosta- vaseliinia oliviöljyä'na pievan iricas nun oieensin ]e ole saunaa lonka kylpy mei
itse kirkas ja puhdas niin ole iä„ kokemuksemme mukaan oli

lapsillesi aina sanoissa ja töissä parhain - lUleeKO naapurillesi
valaisevana esikuvana Minä uskon vakavasti että jos Toveritarta? jos ei

kauppaa sitä hänelle

Älä puolustaudu sillä että ei

ole aikaa Jos luokkatietoinen

työväestö olisi valistustyössään
tahtonut ' odottaa siksi kunnes
sillä olisi ollut siihen "aikaa"
niin ei se milloinkaan pääsisi ny- -

kyisestä kurjuudestaan Ei ole

kyllä helppoa varastaa kapitalis-
tiselta riistämiseltä sitä ajanhiuk-ka- a

mikä on tarpeen kehittyäk-
seen käyttökelpoiseksi-taistelija-

SANANEN LENTSUSTA H"l"l"IPTl"l"l"I"i-l"l"l"l"l"I"l"l"l"M"I"l- "l'

tämänkin lyrvittavan kulkutau-

din aikana olisi turvattu enem-

män luohnoparannukscn apuun
ja käytetty tuota suomalaista

olisi monen kärsi-

mykset voitu pikemmin lieven-

tää ja monen elämä pelastaa
Kuten ' muissakin kuiimetau- -

SUOSITTELEMMEEn tiedä kuinka tuo olisi jos
minä lääkärin titteliä omaamatta
saisin kirjottaa tästä taudista ja
sen hoitotavoista mutta saanensi t3'ovaeston- vapaustaistelussa

Mutta niin paljon aikaa täytyy kertoa omat havaintoni ja koke- - deissa lienee parasta olla naut- -

Olemme aina valmiit palve-

lemaan teitä kaikenlaisella
ajurilllkkeen alaan kuuluvalla
työllä

8EAB0RQ TRANSFER CO

Puhelin 466- Astorla Ore

olla Ta sinunkin tävtvv kaiken mukseni snta -

timatta ruokaa ensi 3 :n tai 4:u
Onhan tämän influenssan eli vuorokauden ajalla- vofclaan 4tvosi a uurastamisesi ohe a voi

da saada vielä niin paljon va- - lentsun estämiseksi kulutettu tu- - nauttia vain hedelmämehuja Me i"l"MMM 1 1 1 1 1

paata aikaa että parastasi koet- - hansia dollareita ja tehty jos nautimme kuten edellä jo sanoin e===—--——=--— —"

taen voit ' tunkeutua taistelevan jonkinlaisia seerumin ruiskutus- - sitruunamehua ja "grape- - fruit" OsOI tp-lllTi-
nif IllfSifl

köyhälistön ajatusmaailmaan jä kokeita vaan nämä ovat osottati- - hedelmiä Tämä on minun ja
katsantotapaan Se on tarpeel- - tuneet olevan vallan tehottomia perheeni kokemus ja mielestäni
lista ei vain sinun itsesi vuoksi sitä vastaan Lentsu on kaikis-- tämä on yksi todistus lisää siitä sJt°dj £äns-

-
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kapitalismin kaksinkerroin riistä- - ta estekeiuoista ja myrkytyksistä kuinka verraton kuumeenhoito- - ta kello 8 oote 262 Taylor am

mä palkkaorja kun olet se 011 tar- - huolimatta vienyt tuhansia uh- - tapa höyrykylpy ja kuhnepytty hoquiamin s O omoeluseuraii ko
koukset pidetään osaston talolla Ahjolai-:-

— ii_ 11 r _ mneelhsta m voskm voidaksesi ta vt- - reia - ovat tällainen Hoitotapa 011

Pvydän saada kertoa jotakin o- ainakin sellainen jota köyhälis- - 10'th st iioquiam Washtaa tärkeän tehtäväsi aitina las
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tesi kasvattajana öina et OSaa uusia ivuKciiiuiiisidiii imu nyi luiaiHCimiu vui ny vaivaccn naji-
-

MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset
idetään joka torstai a kellotäälapsissasi herättää ja hoitaa aja- - ollut jo 9 vuotta ilman minkään-
pp Kaikki tervetulleita

Surun lapsi
PORTLAND IN S S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osastoa talolla joka

toinen torstsi-ilt- kello 8 — Osote: 719

Montana Atc

KOSSLAND B C Canada S S Osaston
(Box 454)

'

ompeiseura kokoontuu jok
kuukauden ensimäiscnä ja kolmantena torstai- -
iltana kello 7:30 Kansanhaalissa jossa a a

osaston kokouksetkin ovat joka toinen sun-

nuntai kello 3 jpp
HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset
nidetäiin jokaisen viikon torstaina kello 8

tuksia katsantokantoja ja ajatus- - laisia rohtoja Ainoa Iaake jo-

tpoja jotka sopivat tulevalle ta perheessämme on käytetty on

käyttökelpoiselle taistelijalle el- - sitruunamehu ja "grape fruit"
lei sinua itseäsi ole vallannut näi- - hedelmät Kun perheemme n

aatteiden ja ajatustapojen seniä sairastui tähän lentsuun

mukaansatempaava voima oi- - oli ensimäinen tehtäväni toimit-keu- s

ja verrattomuus Sinun ei taa" heille täydellinen vatsan-kyli- ä

tarvitse olla tieteellisen so- - huuhtelu ja sitten laitoin

perinpohjainen tuntija raan höyrykylpyyn ja hyvän hiot-se- n

kaikkiin yksityisseikkoihin tautisen perästä kuhnepyttyyn
nähden vaikka se olisi sangen Tämän uudistin joka päivä niin
toivottavaa mutta ehdoton in- - kauan kuin kuume oli korkea
nostus ja rakkaus köyhälistön Miehessäni oli kuume jo kerran
maailmankatsomukseen sosialis- hyvin korkea Kysyin jo hänel-mi- u

korkeiden ihanteitten ym- - "tä tahtooko hän papin vaiko

ovat välttämättömiä toruhtinaan vaan hän pyysi mi-jo- s

tahdot olla hyvä köyhälistö- - nut laittamaan kuhnepytyn ja
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+ NEW YORKIN SUOM NAISTEN

! OSUUSKOTI
+ JA PAIKANVÄLITY8-TOIMI8T- +

241 Lenox Ave & 122 St +
+
+ Telefooni: 813 Mornlng sido
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Osastot klrjalllsuuskoralteat ja yksi-

löt voivat tilata tarvitsemansa
nyt TOVERISTA sillä

valmistamme niitä täällä Hinnat

jpp Huom Kahvia saatavana joka ko-

kouksen loputtua

YVAUKEGANIN III S S O viralliaet
kokoukset pidetään joka kuukau-

den ensimäisenä ja kolmantena sun-

nuntaina alkaen klo 2 ip — Osaston
ompelUHeuran kokoukset ovat joka toi-

nen torstai alkaen klo 2 jpfl Kah-

via kokouksen loputtua?5c ylöspäin koon mukaan TOVERI


