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Lampaan lihaa kiinalaiseen malliin

Palo neliöihin yksi painti kylmää
keitettyä lampaan lihaa Lisää yksi
sallaadin kaalikerä leikattu hienoksi

yksi kannu herneitä neste pois va-

lutettuna teelusikallinen sipulin me-

hua suolaa ja pippuria yksi ruoka-

lusikallinen voita ja 1% kupillista
lientä tai vettä Anna hitaasti kie-

hua puoli tuntia Tarjoa keitetyn
riisin kanssa kuumana

Vasikan liha tumppu
Jauha kylmää keitettyä vasikanli-

haa hienoksi lisää neljännes osa
lihamäärästä sianläskiä jauhettuna
hienoksi yksi kupillinen kuivan lei-

vän muruja kaksi hyvin vispattua
munaa ja hyvästi suolaa ja pippuria
Muodosta tumpuksi pane rasvattuun
pannuun pyyM päälle munaa ja ri-

pistä päälle leivän muruja Paista
kuumassa uunissa puoli tuntia ja tar-

joa ruskean soosin kanssa

VASIKANLIHA CROQUETTEJA

Kuumenna kupillinen maitoa- Hie-

ro yhteen yksi ruokalusikallinen voi-

ta ja kaksi

jauhoja ja kun olet sekottanut ne

hyvästi sekasln pane kuumaan mai-

toon ja liikuta niin kauan että o

Ota pois tulelta ja lisää yksi

painti keitettyä vasikanlihaa hienok-

si jauhettuna tai hakattuna kaksi

ruokalusikallista parsiljaa hienonnet-

tuna pari kolme tippaa sipulimehua

(onion extract) ja teelusikallinen

sellerimehua (celery extract) yksi

teelusikallinen suolaa ykst neljännes
teelusikallista pippuria Sekota hyvin
anna jäähtyä kylmäksi sitten muo-

dosta pyöreisiin pitkulaisiin kaakkui-hi- n

pyöritä leivän muruissa ja pais-

ta syvässä kuumassa rasvassa
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yhtämieltä yleisiin sosialismin peri-

aatteisiin ja pyrkimyksemme pää-

määrään nähden Jokainen joka us-

koo tuotantovälineiden yhteiskunnal-listuttamisee- n

on sosialisti Ne jot-

ka eivät siihen usko eivät ole so-

sialisteja mikä hyvänsä heidän am-

mattinsa lieneekin Mutta sosialis-

tisten periaatteiden käytäntööqpano
nykyisessä ympäristössä menettely-
tapojen ja suunnan valinnassa mikä

pikimmin voisi pyrittyyn päämää-
rään menettelytapojen suhtaunut-tamisess- a

oleviin tosiasioihin ja pai-

naviin nykyajan taloudellisiin ja po-

liittisiin kysymyksiin — nämä ovat
ne kysymykset jotka muodostavat

ja saavat aikaan erimie-

lisyyksiä puolueessa joka ei ole yk-

sinomaan propagandistien yhdistys
vaan pyrkii ja on pakoitettukin otta-

maan käytännöllisen osan nykypäi-
vän poliittisessa elämässä ja tais-

telussa

Sama ruhde soveltuu yhtä suurella

painolla kysymykseen solaa vastaan
omaksuttuihin keinoihin Kaikki kei-

not sanoo kansainvälinen kongressi
yleensä ovat oikeutetut rauhan yllä-

pitämiseksi ja sodan ehkäisemiseksi
Aivan niin "Rauha millä hinnalla
taliansa" sanoi kuuluisa

Mr P A Taylor "Minä
kannatan rauhaa millä hinnalla ta-

hansa yksimpä sodankin hinnalla"
Ja tässä olemme yhtä mieltä Vielä
lisäksi olemme yhtä mieltä toverim-

me Vaillantin lausunnon kanssa —

"Parempi kapinakin kuin sota" Mut-

ta kuka voi uskoa että kapina —

"sota sotaa vastaan" sanan täydessä
merkityksessä — olisi mahdollinen

Englannissa tai Saksassa — tai to-

dellakin missään maassa lukuun
ottamatta ehkä Sspanjaa ja Italiaa —

siinä tapauksessa jos sota syttyisi?
Koko kysymys rauhan ylläpitämi-

sestä niinollen muodostuu yhdeksi
niistä toimenpiteistä mitkä voidaan

käytäntöön ottaa visseihin asianhaa-
roihin nähden Tämän yhteydessä
on keskuudessamme ollut melko jou-

kon kinaa ja joitakin meistä on

melko ankarasti arvosteltu sentäh-de- n

että olemme uskaltaneet huo-

mauttaa että vallitsevissa olosuh- -

(Jatkoa enslmäiseltä 'sivulta)

töllistänyt kukaan ei nauranut
kukaan ei lasketellut hii-ha- a

leikkipuheita
Suurella torilla Pyhän Iisakin

kirkon edustalla oli mielenkiin-

toinen näky sinä päivänä kun
naissotilaat lähtivät taistelurin-

tamaan Pietarin arkkipiispa
ja kansanvallan ystävä

toimitti sen vakavan seremonian

joka toimitetaan aina Vrenäjällä
sotaan lähteville Naiset marssi-

vat ryhdikkäinä sotilaallisina

torille eikä kellään ollut syytä
luulla että he marssivat puku-paraadis-

tai otivat tehtävän-
sä kevytmielisesti
Ja mitä siihen tulee niin voit-

te päättää sen itse heidän ad-

ressistaan jonka he laativat Ve-

näjälle ennenkuin lähtivät rinta-

maan :

"Venäjän naiset!
"Äitimme ja

sisk-mm- e!

"Me kirjeitämme nämä rivit

sydänverellämme Kuulkaa mei-

tä Tulkaa meidän kanssamme
kaatuneitten urliojemme nimes-

sä joiden muisto on teille rakas
"Te urhoolliset sotilaat mei-

dän vapaan Venäjän sotilaat te

jotka olette säilyttäneet kunnian-
tuntonne häpeäntuntonne

-

ja
rohkeuden sydämessänne me

käännymme teidän puoleenne
Milloin kohotatte te voimakkaan
äänenne ja tukitte niiden häpeäl
listen Venäjän shakaalien suut
jotka ovat puettuina sotilaan
uniformuun Vai odotatteko te
aikaa jolloin emme enään voi
erottaa teitä ja pettäjiä toisis-

taan jolloin meidän täytyy hal-

veksua kaikkia sotilaita?
"Me myöskin käännymme tei-

dän puoleenne sotilaat pelku-
rit ja petturit jotka Juudaksen
tavoin myytte Venäjän kolmes-

takymmenestä hopeapenningistä
vaihtaen isienne hikihelmet ja
lastenne leivät saksalaisille
"Pian hyvin pian te mieluum-

min menette saksaalisia pajunet-tej- a

vastaan kuin yhtä ainoata
venäläistä tiikeritärtä vastaan!
Me vuodatamme kirouksemme
teidän päällenne!"
Älkää siis ihmetelkö että he

lähtivät taistelemaan Venäjän
nainen! Koko mavlman tulisi
tehdä hänelle kunniaa — tuolle

jyrkälle taipumattomalle

oli sota- - ja asestamiskysymys ja
kansainvälisen sosialidemokratian
suhde siihen Täällä taaskin kuten

joka kerralla ennenkin kongressi
lausui kantansa yksimielisesti ja lu-

jasti rauhan puolesta: kansainväli-
nen sovittelua asteettaista asevarus-

telujen vähentämistä ja kaikkien
maitten työväen järjestämistä ja so-

vittamista joka yritykseen ja kaik-

kiin keinoihin sodan ehkäisemiseksi
sotavarustusten vastustamiseksi ja
"rauhan tavoittelemiseksi ja jatka-
miseksi"

Tässä asiassa kongressin ponsi
oli selvä varma selvätajuinen ja
kaikki Käsittävä On totta eitä var-
man mielipiteen lausuminen yleisla-
kon puolesta sodan uhatessa hyljät-
tiin mutta ponsi el kiellä siihen
keinoon turvaamasta milloin ja mis-

sä ikänä se havaitaan mahdolliseksi
Ponsi vahvistaa Stuttgartin ponnen
siinä että — ovat

"Jos sota uhkaa niin ovat työtä
tekevät luokat ja niiden parlameut-tiedustu- s

kysymyksessäolevissa mais-
sa velvolliset kansainvälisen toimis-
ton yhdistävän toiminnan tukemina
ponnistamaan kaikkensa estääkseen
heistä tehokkaimmilta näyttävien kei-

nojen käyttämisellä sodan uhan mit-

kä keinot luonnollisesti muuttuvat

luokkataistelun kärjistymisen ja ylei-

sen valtiollisen aseman kärjistymisen
mukaan

"Jos siitä huolimatta sota puhke-
aisi on velvollisuus toimia sen no-

pean lopettamisen hyväksi ja kaikin
keinoin pyrkiä siihen että sodan
aiheuttama taloudellinen ja valtiolli-

nen pula käytetään kansan nostat-

tamiseksi ja sen kautta kapitalisti-
sen luokkaherruuden poistamisen jou-

duttamiseksi"
Se todellakaan ei kiellä turvaan-tumast- a

yleislakkoon tai mihinkään
muuhun keinoon joka "voi olla te-

hokkain" erimaiten erilaisissa olo-

suhteissa

Muissa suhteissa ei ponsi ole vä-

hemmän täydellinen ja tyydyttävä
lausuessaan yleiset periaatteet ja
määrätessä toiminta suunnan jonka
sosialistipuolue ja järjestyneet työ-

läiset yleensä ovat velvolliset otta-

maan Se on kuitenkin näiden yleis-
ten periaatteitten sovittamisessa ja
varsinkin niissä toimenpiteissä (jon-

ka voivat vaihdella olosuhteitten

mukaan) jotka voidaan ottaa käy-

täntöön vissinä aikana ja vississä

paikassa jotka tuottavat hankaluutta
ja saavat aikan eriäviä mielipiteitä
Se on totta monessa muussakin

suhteessa Kaikki sosialistit ovat

NAISET HUOM!

Koti koruoinpelukoneita kehyksiä

ja malleja myöpi — sekä myös antaa
opetusta edelläsanottujen koneitten

käytössä Kone ja oppi ?350

Hanna Hannula

104—9th Ave Seattle Wash

EUROPAN

Kasfru ja mnlaou 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 talleroisiUekin
Muun sopivan kuvituksen lisäksi tulee entiseen tavalliseen tapaan kuvia Ihanne-liitoist- a

ja sunnuntaikoululaisista 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 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 kuin

ennenkin — vaan 15 senttiä kappaleesta

TILATKAA SITÄ 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

TOVERITAR Box 99 Astoria Ore

Allekirjottanut tilaa kpl Lasten Joulu 1917 Rahaa seuraa mukana $

Kirj H Quelch

(Seuraava kirjotus julkaistiin Lon-

toossa Englannissa "The
nimisessä kuukausi jul-

kaisussa syyskuulla 1910 Köpeuha-minass- a

pidetyn sosialistien kansain-
välisen kongressin jälkeen Keskus-

telut päätökset ja ponnet mailina n

rauhasta mainitussa kongressissa on

julkaistuna tämän edellisessä ja tässä
numerossa Toveritarta Kirjotus "Eu-ropa- n

sotapilvi" on mieleltämme
merkillinen nyt kuu olemme nähneet
mitä on tapahtunut —Toini)

Kuten on ollut tavallista jokaisessa
kansainvälisessä sosialisti kongres-
sissa kysymys joka enimmän mieliä
kiinnitti Köpenbaminan kongressissa
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