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SIVU KAKSI

teismi tohtv heidän oman KuoKUINKA NAISTEN ÄÄNIOI
KEUS RATKAISI

(JatKOö ensimäiscltä sivulta?

sinsa mukaan jotka näyttivät
siistiltä Huomiotam-

me herätti myöskin se seikka

että saarella ei näkynyt kauppa- -KODIN OSASTO
th-V-

l I 1 1 I 1 I 1 I 1 I I I I 1 M I I 1 III I 1 III I 1 tämän ja erään toisen saaren vä- - puoteja eikä muita tavallisia k au-

lilla joka oli 80 mailin matkalla pankäynti-ilmiöit- ä mitä löytää

tästä Sota oli kokonaan uuvut- - kaikista merisatamista

tanut saaren kansan Saimme vaihtaa suolanpeittä- -
lr ttPllllvt ij ~ tl r tr! Im tuu

KAAKKU (Cake) ravitsevampaa ja maukkaampaa kuin

tuo kanutettu laji
Keitä hämmi ensin hiljaisella tu

5 tuntia
Yksi kupillinen jauhoja yksi kupil-

linen sokeria ja yksi teelusikallinen

nostatepuuteria ja sihtaa sekaisin las-

kien sihdin läpi pari kolme kertaa
sitten rasvaa Dannu tai kaksi pannua

lella kvnsäksi (noin 4 tai JdHt(m ' v

jjr vaaiLCeumiC lliurtaviiu j'it
riippuen siitä miten suuri hammipala mjssä me olimme kun saarelle kujhin jotka osottautuivat kai-o- n)

Anna jäähtyä ja jauha kahteen saavuinlme a olisimme siellä „ 'i:n vvdvttäviksi ia olom- -
: - „kertaan unsin KarKeammana ja an- -

it„ i ii iin o„oiii kukatiesi v e lakin los ei suaSamalla voi sulata pähkinän kokoisen

palan rasvaa ja kaada kuppiin jolla
mittasit jauhot siihen kaksi

ten nieiionuimiia jauuiuicua
gegsa plenessä liha- - ja kasvismullys- - saarelaisten sotaa olisi ollut imu-

riko s Tantiaissa voi Danna sekaan i nl-- Hil-i-- i nsni sinne eräs
munaa ja sitten täytä tuoreella mai-

dolla Kaada tämä seos jauhojen

päälle ja sekaa lusikalla sekaisin ja

pane laittamasi pannuun tai pannui-

hin Jos paistat vaan yhdessä pan-

nussa niin silloin saat paistaa 15

minuuttia mutta jos kahdessa pan-

nussa niin silloin saat paistaa vaan
10 minuuttia

Samanlaisen taikinan sekaan voi

mvöskin sekottaa hienoksi hakattuja
pähkinöitä ja tehdä pähklnäkakkua
Kun taikina on valmis sekaa pähki-

nä sekaan Pähkinän asemesta voi

myöskin käyttää suklaata eli kokoa

kolme eli neljä teelusikallista Kaa-

kaon voi sekottaa kuivana jauhojen
sekaan sihdatessa Tämä on helppo
tehdä ja kun teet kerran niin teet
aina
Kesällä voi tämän kaakun kanssa

mausteet Kutakin paunaa 'kohden talaiva ja pelasti meidät iä

yksi teelusikallinen etikkaa J

yksi teelusikallinen Vorcestershire ta
soosia pieni sipuli tai pala isommas- - Tällä ja sen naapurisaarilla
ta neljännes-lusikallist- a slnappijau- -

j0tka nle nimitimme "Fminismin
hoja hyppysellinen mustaa pippuria k oli kansa ystävällistä ja
sekä hyppysellinen jauhettua neilik- -

kaa hyvinvoipaa ja olisimme kukatie- -

jos sattuu olemaan käsillä kuivaa si voineet onnellisina viettää lo- -

leipää voi sen pistää sekaan jau- -
pUn elämäämme siellä

haissa Samoin keitettyä perunaa julettu'imme saaren rantaa
Ta mvöskin voi sekaan lauhaa keitet- -

tvä maksaa Jos sekaan sekotetaan pitkin jonkun aikaa tapasimme
enemän suolattomia aineita kuten kei- - me pienen purjealuksen jossa
tettyä maksaa niin silloin voi lisätä 0]j nuoria poikia ja tyttöjä jot- -

vähän suolaa myöskin Jos hämmis- -

k jloisja tervejta ja
sä on vähän läskiä etta jauhos tulee
kuivahkoa niin voi sen korjata sillä suureksi hammastykseksemme
että sulaa vähän voita sekaan tai pa- - puhuivat sujuvasti englanninkiel- -

nee pari ruokalusikallista oliiviöljyä ta- j[e hinasivat aluksellaan ve-J-

voi myöskin käyttää lientä missä emme ihanaan satamaan ja
hämmi on keitetty Pannaan llmanpi- - „„ „isvndä mansikoita Kun kaakku on

ii_iii„ in ui ni - iiuiiiiiuul mciiii hiili miiji
jäähtynyt vähän puhdista kolme laa- - laviin purKKeumi Myi""" '"- -

tikkoa mansikoita ja pusertele h ie- - vän päällä kuten voita Erinomaista taaseen ja siistiin paikkaan kuin

nnksl ia Dane kaakun päälle Vis evästä "sänvitsien" laittamiseksi nlen ollut tilaisuudessa

me teiitun mandoiiisuniuan mu-

kavaksi ja virkistäväksi

Kun liikuimme kaupungilla
niin kasvoi hämmästyksemme jo-

ka käänteessä sillä siellä näim-

me niin paljon sellaista jota em-

me voineet ymmärtää Voisin

kuluttaa monta kuukautta kerto-

malla kertomuksia fämän saaren

asukasten elämästä ja miten siel-

lä tuotettiin ja jaettiin elämän

jokapäiväisiä tarpeita mutta nyt
minun täytyy alkaa alusta

Vuonna 1860 oli tämän saa-

ren asukkaat kristittyä kauppaa

käyvää kansaa Englantilaiset
lähetyssaarnaajat olivat tulleet:

sinne opettamaan saarelaisia joi-

ta oli noin 5000 henkeä ja
lähe-tystul- oa

seurasi tupakan ja vä-

kijuomien tuonti maahan Ihmi-

set rikastuivat kaupalla ja usein

riitaantuivat naapurisaarelaisten
kanssa

Riidat vihdoin kehittyivät So-

ilaksi Kumpikin saari varustau-

tui aseisiin saaden Europasta sota--

aseet ja ampumatarpeet Ne

rakensivat sotalaivojakin ja vih-

doin tuli päivä jolloin sota alkoi

Meri värjääntyi saarten asukkai-

den verestä ja he taistelivat myös
kiii maalla ensin toinen ollen voi-

tolla sitten toinen Kumpikin
saari sai kärsiä hyökkäävän ar-

meijan raiskauksen koteja ja

NAISET HUOM!
Koti koruompelukoneita kehyksiä

ja malleja myöpi — sekä myös antaa

opetusta edelläsanottujen koneitten

käytössä Kone ja oppi $350
Hanna Hannula

104—9th Ave Seattle VVash

— Selma-tat- ipaa puoli painttia kermaa ja kaada

päällimmäiseksi Syötävä heti Ker-

maa voi myös käyttää ilman mansi-

koita — Marie
MUNA KAKKU

Vispaa neljä munan keltuaista pa-

ne sekaan yksi kupillinen sokeria ja
vispaa uudelleen kunnes seos on kuin
kermaa Sitten vispaa valkuaiset sa-

keaksi ja kaada yhteen ja vispaa taas
hvvin sekaisin Sihtaa hyvin yhteen

DEVILED HAM

Ylläolevalla nimellä nimitetään hie-

noksi jauhettua sianlihaa maustettu

astumaan Sen näkeminen teki
samanlaisen vaikutuksen kuin jos
olisimme astuneet sisälle

Mutta näiden

siistien olosuhteitten takana oli

tapoja ja käsitteitä jotka pidet-

täisiin hyvin vaarallisina kristit-

tyjen kansojen keskuudessa
Meitlät vietiin mukavaan

jota kaunisti ko:u-käsity- öt

työvälineet ja joka oli

hämmästyttävän mukava ja nau-

tintoa antava Ihmiset olivat

puettuina pumpuli ja villa vaat- -

puolikupillista potaattijauhoja ja yksina ja sitä myydään pienissä kannuis
sa korkeasta hinnasta Allelurjotta- - teelusikallinen nostaiuspuuiena tua- -

nut säästi lihamyllyn hinnan laitta- - king powder) Sitten kaada jauho se- -

malla tuota "piruutettua häinmiä" okseesi ja sekota hyvin Pane ras- -

itse kolmen paunan painoisesta savus- - vattuun ja jauhotettmm pannuun ja
tetusta sian lavasta Ja sen lisäksi paista puoli tuntia ei kovin kuumassa
vielä oli tämä kotitekoinen parempaa uunissa — Marie

kyynelvät mitään nähneet
ran juostessa alas visten Hän ei uskaltanut nos-

taa katsettaan ia kohdata vai- -
poskea

Ta oikeustalon

VENÄJÄN LAPSET

(Jatkoa cnsimaiseltä sivulta)

teet löysivät he vapaudessa He

tahtoivat auttaa niitä jotka kär-

sivät Oliko se rikos?''
Hän puhui kauan vaikka hvvin

nurkassa seisoi monsa ja poikansa katseet Hän
fiitiitf' T m '1 n 11vanha kookas santarmi liuettuna ei itntnlL t iiniiai tuet j '"atitta hän ei voinut vmmär- -simseen unilonuuuii lian sei

soi lähellä ovea kalpeana ja va tää

fetnt ja Nmirifiou Joulu
"Lasten ja nuorison joulu" — tällä nimellä voisimme nimittää tämän vuotisen

Lasten Joulun joka ilmestyy hyvissä ajoin ennen joulua sillä tässä julkaisussa tule-

vat olemaan maamme sosialistiset nuorisoliitotkin edustettuna sekä kuvilla että

kirjntuksilla
Lasten näytelmiä tulee julkaisussa olemaan kuitenkin kolme Kertomuksia tulee

isoille ja pienille lapsille sekä nuorille Samoin runoja Tuleepa lukemista ja sopi-

via ohjelmanumeroita aivan pienille talleroisillekin
Muun sopivan kuvituksen lisäksi tulee entiseen tavalliseen tapaan kuvia Ihanne-liitoist- a

ja sunnuntaikoululaislsta innostamaan lapsukaisia toiminnassaan

Julkaisua tänä vuonna kirjotuksillaan ja runoillaan avustavat tunnetut ja tykätyt
kynäilijät: Klaudie Parkkonen Anna Kangas Helmi Mattson Selma Loukola Mikael

Rutanen y m y m A B Mäkelältin on luvannut avustaa ja olemme varmat siitä

ettei hän sanaansa syö
Tänä vuonna on siis saatava tälle julkaisulle entistä suurempi menekki Sitä on

leviteltävä sekä Canadnssa että Yhdysvalloissa ja sopii sitä Suomeenkin lähettää
Ei ole ollenkaan liian aikaista ryhtyä sitä nyt jo levittämään sille tilauksia hankki-

maan
Huolimatta kaiken kirjapainokustannusten kallistumisesta on hinta sama kuin

ennenkin — vaan 15 senttiä kappaleesta

TILATKAA SITÄ TUKUTTAIN MYYTÄVÄKSI

Lasten Jouhi 1917 varmasti tekee kauppansa kaikkialla Asiamiehille myönnetään
20 pros tilauksista vähintään 10 kpl 25 pros kun raha seuraa mukana Lähettäkää
tilauksenne viivyttelemättä

TOVERITAR Box 99 Astoria Ore

Allekirjottanut tilaa kpl Lasten Joulu 1917 Rahaa seuraa mukana $

tiesi että puheensa on turhaa
tuloksetonta Hän tiesi että ne

jotka hänen edessänsä istuivat
hallituksen palvelijoita jo-

ta he tulevat sokeasti tottele-

maan Ile olivat välinpitämät-
tömiä kaikesta muusta paitsi

urastaan ja uransa onnis-

tuminen merkitsi sitä että hei-

dän täytyi tuomita mahdollisim-

man monta "Venäjän viholli-
sta"

Kun lautakunta vihdoin palasi
oikeussaliin tunnin neuvottelun

jälkeen vallitsi huoneessa kuo-

lon hiljaisuus
"Syyllinen" alkoi yksitoikkoi-

nen ääni lukea "Vera Sharoff
17 vuotias tuomittu elinkaudeksi
Siberiaan Oless Krukoff 21

vuotias tuomittu elinkaudeksi

Siperiaan Toiset ovat vapaat"
"Oless! Minun ainoa poika-

ni!" kuului sydäntä vihlova huu-

to hiljaisuudessa "Oless! Mi-

nun poikani! Murhaajat! An-

takaa minulle minun poikani ta-

kaisin!" Onneton äiti kaatui

pyörtyneenä poikansa syliin
Vera suuteli äitiään "Hyväs-

ti äiti" sanoi hän tyyneesti "Hy-
västi! Ole rohkea äiti rakas!
Minä olen vaan vksi monen jou-

kossa!"
Harmaa hapsinen äiti kuunteli

ääneti ja katsoi silmillä jotka ei- -

Nimi

Osote


