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J päässeet pakenemaan torilta viisi kunnon ihminen hänellä on lttoii- -
tuhatta henkeä makasi siellä netta päättäväisyyttä ja sitkeyt-- T

kuolleena ikäänkuin ])elastus- - tä loppumattomiin Urhous onTO)iV OSASTO
ict imucu Miasiiiiisciic md- - nanen keskimmensa Miia paiva-jesteetille-

Nikolai toiselle „ä kävi kuuma taistelu Nevskyri i I I I I ir

puria 1a yksi vispattu muna Pane kaikkien venäläisten TsaarilleHämmi piirakka (Ham pie) Prospektilla suuren punaisen nor- -

Fane pannun pohjalle kerros me- - pannuun Kerros manaroonia soosla : innrn ()t iolitm mlviivihl
noksi kiivuttua perunaa vähän voita Ja lisää hienonnettua hämmiä (noin Ja nyt naiset huutelivat taas- - 'T !

sille Liteinyalla ja muilla kaduil
päälle ja sitten kerros hienoksi jau- - kupillinen) ripistä päälle voirasvaisia kin tuota samaa kuolemanvaa
liettua namuna fane taas kerros leivänmuruja ja paista Kuumassa uu
perunaa ja kerros hämmiä kunnes nissa kunnes on päältä kullanruskea
pannu on täysi Kaada vettä päälle

ran huutoa huolimatta verisun-nuntai- n

muistosta huolimatta
sen verentahraamasta lumesta
''Me tahdomme leipää! Antakaa
meille leipää !"'

Poliisit nuo vihatut niustata- -

niin paljon että kalkki sisältö kas- - Irish Stevv
tuu ja pane painkuori päälle Ei pidä Kuori 4 isoa omenaa 2 perunaa
suolata liaan paljon sillä usein riit- - Ja 2 isoa sipulia leikkaa pieniin pa-tä- ä

hämminsuola yksistään Pippu- - lasiin Lisää sekaan yksi ruokalusi-ri- a

voi ripistää vähän joka kerrok- - kallinen hienoksi hakattua Darsiliaa

la Poliisit osasivat tehtävänsä
kuten ennenkin nousivat he ra-

kennusten katoille konepyssyi-
llensä Sotilaat ja asestetut va-

llankumoukselliset ampuivat polii-

seja kaduilta
Mistä saivat he pyssyjä — nä-

mä yht'äkkiä sotilaiksi muuttu-

neet siviilihenkilöt? Sotilaat sen

tiedän auttoivat heitä siinä
mutta suurempi osa tuli

salaisista kellareista ullakkojen
harjahirsien takaa salaisista on- -

seen Voi käyttää myöskin muita 1 paintti kylmää keitettyä lihaa hie- - kit riensivät taaskin nopein ja- -
mausleita kuten paprikaa y m Tä- - nonnettuna ja hyvästi pippuria ja l0jn tukahduttamani tntä
mä pai on hyvää kuumana ja kyl- - suolaa Pane pannuun kaada päälle
mänä yksi paintti soppalientä (lihalientä)

naa 1 saann kärsivällisten lam- -

- - - pane päälle leivänkuorimuruja kansi Puiden joukossa Santarmit tuli- -

Hämmiä ia malornnn l päälle ja anna hitaasti keittyä puoli- - vat ratsuillaan nolettamnan hei- -

dät allensa Entisten tapahtu- -

"-- au m umu kaloista seinissä mistä eivät aina
ohi viidessä minuutissa mtkut _„_ „:: i™!naisei ammuttuna lotkut sane voineet niitä löytää ja nyt nai

Riko pieniin paloihin puoli paunaa
pane kiehuvaan suolat- - " ~

tuun veteen ja kiehuta kunnes peh- - Keitetty satakerta (boiled tripe)
meitä (noin 40 minuuttia) liikuttaen Valitse paksuimpia paloja Sivua
usein kahvelilla Valuta vesi pois ja kumpikin puoli sulatulla voilla javiruta kylmällä vedellä ja valuta vesi paista avoimella tulella (broil) no-po-

Tee soosi käyttämällä: yksi peasti Lisää voita päälle tarjotessaruokalusikallinen voita yksi ruokalu- - Tietysti on satakerta keitettyä
jauhoja ja puoli painttia tettaissa Siinä tapauksessa jos se

maitoa Kun soosi on sakonut sekota ei ole keilettvn tulon o lautaa

lilEa lävistettynä jotkut naiset
kuoliaaksi tallattuna hevosten
kavioiden alla jotkut naiset van-

kilaan raahattuna — kaikki olisi

set jotka narua aseet olivat kät-

keneet toivat ne esiin Naisia

ilmeni jokapaikassa taistelurinta-
massa Näitä Joan of Arc'eja
joista ei ole lauluja viritetty
Naiset innostivat miehiä taiste-

lussa paljastivat itsensä huol-

imattomasti poliisien kivääritu- -

sekaan yksi kupillinen hienoksi ha- - sin vähintään kuusi tuntia että se °""t hyvin jälleen Niin monta
noiiutt mi jauuBuua Kyiinua neuet-o- n

Hyvin kystä Satakerta on hei- - naista niin monta lammasta
tya hammia puoli teelusikallista suo posti sulavaa ja sentäliden suositet- - olisi vallinnut taaskin ko-laa ja puoli teelusikallista valmis- - tavaa niille henkliiin0 !xdmjf
tettua sinappia pölähdys cayenne pip- - ei kärsi sulattaa raskaamnan lihna

k0 V
enajan armollisen 1 saarin

onnellisessa lammaslaumassa i„ii„ „i t :i
talla ielakin mustana heidän Laulakaa kaikki te lotka ia e e t

Venäjän naissotilaat iT „ ' Keniani sessa puolustamisessa
rerSeva E' JUmaa OJe'- -

Silminnäkijät
iin! muistavat ker- -

talvipalatsiin päin pyytäen Tsaa- - Mutta tällä kertaa ei asiat ta- - SsE(Jatkoa ensimiiiseltä sivulta)

iVrvpS Z'J Vr " saantojen ja van- - kiiön kädestä laukasi ja mvÖs- -
' tahdomme rakkaiden mukaanhojen tapojen j tf)iseJsta tJ jkaduilla ja ki ä na t

ii leipaa! Olkaa armollinen ia an- - Sotilaita Pietarin varusväestä oli t„ „„ „:i„
Lunta oli syvälti
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Ayimvys on pureva ilma on ai iin j ta i ii ci n ""ia jwju nuuiaiti ia i -
takaa meille leinää!" s purnu MiMiie ja purnuin i vät ktmniaa ja niI71ttävät häntä

leikkiin Katkerasti kiroten he PovenSitten )oliisit nuo Kapteeni"ntnmcnct t

vn n nm vi t tnnna vn n n pncnnaKpn

na julman kylmä marraskuusta
toukokuuhun saakka tai niille
tienoin Pitkät rivit naisia seisoi
leipomoiden ja lihakauppojen

Jokapäiväisen ruokasi
tähden odottaminen linjassa on
kaikkialla ja joka aika kiusot-tav- a

toimi Maaliskuun 12 päivä
Pietarin ilmastossa joka on vaan
neljänneksen astetta alempi jää

vihatut poliisit tuhman m o- -
poliisin joka kätensä satuttaa

narkian mustatakkiset tukipyl- - naisiin 'Mustatakki luutasi e- -

väät olivat ilmaantuneet kone- - rään naisen päätä kohti sapelil- -

pyssyineen katoille ja metsäpus- - la Pinff! soivat sotilaiden kivää- -
kan luo torin alapuolella Ilman rit! Poliisi kaatui kuolleena
varoitusta olivat ne alkaneet pum- - toiset poliisit vastasivat ampu- -

pata kuulia tuohon sakeaan väki- - misecn — vallankumous oli al- -

joukkoon niittäen alas pehmeitä kantit!

I aisteina kesti monta tuntia

Iltapäivällä alkoivat mustatakit

joutua häviölle Sotilaat olivat

väsyneet ampumaan kaduilta ja
loiveten rakennusten katoille a- -

NAISET HUOM!
Koti koruompelukoneita kehyksiä

ja malleja myöpi — sekä myi antaa
opetusta edelläsanottujen koneitten
käytössä Kone ja oppi $350

meren ilmastoa on limassa O- - rmin-mt- an-- lc o i:
ilntHmlnn '(l'l- - i 'i ma i iv i li i li veiirtdii naiset o i n a i sen ai

mMia-- iMUUun- - niittokone niittää a as rinlln _ tnnnco ineet a nvt huomatta- -1ta eikä yhtään paremnaa kuin
ja yhtä tunteettoniaasti Kun valla urhoollisuudella hän Hanna Hannulamiestajipo — tai naistappo Jos

kus svtvtetään nuotiotulia I'ie
pelon kauhistamat hysteeriset ritti osansa siinä Ei ole epäi- - 104— 9th Ave Seattle Wash

tarin kaduilla etteivät jalkamie-he- t
paleltuisi Nuotiotulia ei tä-

nä aamuna ollut näiden leipä-linjas-

seisovien naisten muka-
vuudeksi ja naiset yrittivät on-

neaan paleltumista vastaan
Yhtäkkiä sivukadulla lähellä

Nevsky Prospectia pälkähti joi-
denkin naisten päähän ajatus et-

tä he ovat jo kyllin kauan kes-

täneet tätä He murtautuivat
linjasta missä he olivat niin mo-

nena aamuna seisoneet lammas-
maisen kärsivällisinä ja lähti-
vät marssimaan pitkin katua huu-

taen : "Me tahdomme leipää ! An-

takaa meille leipää!"
Ile koskettivat oikeaan kieleen

Jokaiselta 'kulmaukselta yhtyivät
rivissä seisoneet naiset marssiin
Muut ihmiset katsoivat tilos ik-

kunoistaan tätä outoa näkyä sit-

ten he juoksivat kiireesti ulos ja
yhtyivät kulkueeseen
Se oli uhkarohkea teko heitä

vastassa oli melkein varma kuo-
lema Sen he hyvin tiesivät life

eivät olleet unhoittaneet verisun-ntintai- ta

tuota mustaa päivää
Venäjän historiassa Verisunnun-tain- a

juuri samanlainen joukko
mutta paljon suurempi oli teh-

nyt saman kuin mitä he nyt te-

kivät Seitsemän päivää myöhem-
min oli lumi talvipalatsin edus- -

Kläsfttt a HunriHott 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
kirjotuksilla

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 tallomisillekin

Muun sopivan kuvituksen lisäksi tulee entiseen tavalliseen tapaan kuvia Ihanne-liitoist- a

ja Btinnuntaikoululaisista innostamaan lapsukaisia toiminnassaan
Julkaisua tänä vuotina kirjotuksillaan la runoillaan avustavat tunnetut ja tykätyt

kynäilijät: Klaudie Parkkonen Anna Kangas Helmi Mattson Selma Loukola Mikael
ltutahen y m y m A B Mäkeläkin on luvannut avustaa ja olemme varmat siitä
ettei hän sanaansa syö

Tänä vuonna on siis saatava tälle julkaisulle entistä suurempi menekki Sitä on
levitettävä sekä Canadassa 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 kuia
ennenkin — vaan 15 senttiä kappaleesta

TILATKAA SITX TUKUTTAIN MYYTÄVÄKSI
Lasten Joulu 1917 varmasti tekee kauppansa kaikkialla Asiamiehille myönnetään

20 pros tilauksista vähintään 10 kpl 25 pros kun raha seuraa mukana Lähettäkää
tilauksenne viivyttelemättä

YöVERITAft box 98 Aitoria Ore

Allekirjottanut tilaa kpl Lasten Joulu 1917 Rahaa seuraa mukana $
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