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Mitpn mpifliin nliQi vnnifriiifliif fnvn doiLrSnSSimme JSm
lTlllbll IllufUllIl UllUl I UI UulUUUUIlUlU miscksi meidän liikkeessämme tässä normaali vanhempain nor--

niin ne temmataan meiltä ei us- - ma?Hlapsista — niin me pääsem- -

konnollisuudella vaan paljon voi- - me siilien tulokseen että nämä

Kaikki toimintamme tähtää t'u- - siksi voimakasta että jos me makkaammalla humpuukilla- viat ovat vain epämiellyttävä
'levaisuuteen Kaikki tämänpäiväi mielimme saada nuorison puolel- - £ijs enemmän huomiota las- - ilmaus sellaisista voimista jotka
set voittomme ovat vaan niitä lemme täytyy meidän keksiä jo- - ten kasvatukselle Lujempaa yh- - itsessään alktiperäisesti

ovatmi-rakennusaine- ita

mille tulcvaisuu- - tain aivan yhtä voimakasta sen teistyötä vanhempien kesken tä ihailtavimmat luonteenominai-:de- n

suunnitelmamme rakentuvat vastapainoksi Vakava opetus ja Mahdollisimman paljon tietoa ja stiudet

Tulevaisuus ei tule yhdessä tys- - ihanneliittojen ja sunnuntaikou- - valistusta tässä asiassa levitettä- - Lasten pahuus ja tottelematto-kyss- ä

toisin sanoen yhteiskun- - lujen työ tuottaa jonkunverran köön vielä tietämättömien van- - muus voi saada alkunsa voimak- - '

nallinen vallankumous ei tule tuloksia mutta se ei ole kyllik- - hempien keskuuteen kaasta toiminnanhalusta joka ei

romahtamalla vaan sen täytyy si houkuttelevaa pojille joiden □
'""

0]e saanut kellittyä luonnollista
tulla sen täytyy valmistua tule- - luonto vetää heitä liikuntaan Ja IlSllnSn irint nirot hmrnStö terveellistä lattiaan ja se voijoh-maa- n

vähitellen- - Sen täytyy kas- - toimintaan työhön ja urheiluun- -

[YJ]I VluI UVdl II V UI Id tlia mita hienoimmasta timne- -

vaa ja kehittyä ennenkuin se Voidaksemme estää heidän luon- - elämästä joka ei ole löytänyt
voi puhjeta täyteen kukkaansa täisen halunsa siihen viemästä oikeaa tietään julkitullalkseen
jja sen kasvu ja kehitys voi ot- - heidät__ vahingollisiin ja epäter- - (]jjranl pjnn Scottin mukaan) se voi johtua sellaisista kyvyistä
taa vielä monen ihmispolven a- - veellisiin seuroihin pitäisi mei- -

ja taipumuksista jotka eivät ole

jan dän antaa heille tilaisuus terveel- - Lastemme viat ja pahuus on saaneet tilaisuutta terveinä ke

siksipä meidän on pantava yhä lseen ja kehittävään urheiluun uskomattoman suuri jos me o- -
hittyä

enemmän painoa lasten kasva- - ja liikuntoon tamme vakavasti uskoakseen va- - Kun otamme sen katsantokan- -

tukselle ja lasten kasvatustavan Useissa s s osastoissa onkin syneu en äitien kertomukset ja nan että ]astenWTe vjat ovat
voisimme jo nuorten voimisteluseuroja ja valitukset lasten tottelematto- -tutkimiselle että par- - aikupcräisesti hyveitä jotka

keinon työssämme va- - muutamissa ihannelntoissa on rti uudesta ja pahanilkisyydestä- vat tava]ja taj toisella estetty-Iit-
a

Juuri nykyaikana kysyy tä-- alettu tekemään ulkoilmaretkiä Lapsemme ovat omapäisiä he
iimjtu]emasta niin silloin olem-m- ä

työ enemmän valppautta e- - Tämä on kehitystä terveelliseen ovat tottekniattomia itsepmtai- - me paässeet asian ytimeen ja
suuntaan ja sitä olisi edelleen sia ilkeitä itsekkäitä hermostu- -

tiemmän huolellisuutta ja työtä mei]lä on pcrustecllinen lähtö-kui-n

koskaan ennen 'Meillä on kehitettävä Annettakoon lapsille neita oikullisia ja ™ii w -
Konta ]USI„ lu„„1Mt aM

vastassamme suuremmat ja mah- - terveellistä urheilua hyödyllistä yeän
akamen luonne tetys- - tavan työmme lasten kasvatuk-tavamm- at

voimat kiiin koskaan toimintamahdollisuutta ja sen vanhemmilta peritty - sessa) 4yön J0Pta meillä on

ohella yhteiskunnallista opetus- - he ovat mutta antakaamme vomisen varaa

KanVaknuluissa e- - ta 1t?k1aantu"eIttIfn aten uette"a Yleisin ja enimmän vaivaa

nem 'Kk2? eniSnla - Se oPetusmitä partiopoikajär- - ojaU a vika

sille maailmankatsomusta joka jestöissä pojille annetaan on suu- - ™t lapsi sa
J0ta kaiksta vähimmin ymnnar-o- n

O hv m
mitä vahingollisin työväen- - reksi osaksi hyödyllistä ja hy--

n htlf™n& TUn epäilemättä on akane n

luokan eduille Kansakoulujen vää kunhan siitä vaan jate aan e a
heCo

ynm är-- 'onne Jotkut vanhemmat jou-lisä-

ovat kiihotus ja kasvatus- - pois isänmaallisuuden ja sotilas- - "t juur sei- - tUV' alVa"

työtä tekemässä kapitalistiset a- - hengen opetus 'Meidän j™ akapasyyden

nomalehdet tehtailija!! ja liike- - hyvin ottaa esimerkkiä naista f™™ "
kai

tähden ja apsct oyatsuta
vuo-ttiiest- en

n n ta vikoja e ta
toimeenpanemat kaiken- - järjestöistä ja jarjesiaa oma par- - Jan rostaan jm uneet karsimaan he

moKomm P0s J dan toimcli- -"varustuneisuusoaraa- - f" hyödyllisyytensä ja

T pijon puhuttu puoleen ja fZZ T l"? T
luulen että ten nuorisoon ja

toiseen' kansallisesta milit aris- - J™ i? ?mmÄÄ
kaikista Kansan työväenluokan

a 1 ' " Ja ™h™"Ä ™
lapsiin vaikutetaan e-- msta- käyttäytymään sii- -

kaut- - Varustu- - nen laPscn elamd on 1 r
nimmän sen agitatsoomn varustuneisuudesta kasvattaiSSamme lapsi- - 'Jff1
ta mitä elävillä kuvilla tehdään kaamme F i meidän tarvitse kas- -

Viiden ja kymmenen sentin te- - vattaa nuorisosta sotilaita ollak--
fc-
-

itseamm aikaamme a" ' a a °" aa"1 Je
attereissa näytellyt kuvat painu- - semme varustuneta 'Kasyatta-

-
vaivojamme emmekä rahojamme

l"1 P Ää„telVatkene sita li
vat lasten mieliin syvemmälle kaamme nuorisosta terveitä ja
kuin mikään muu kun sitä on voimakkaita sekä ruumiillisesti Ja mKsla "p-"- 3

ne' vat?
'Meidän tulee painaa mieliimme

vielä kansakoulujen opetus avus- - että henkisesti kasvattakaamme Kln senaisid kuu u tämä t0Slasia että nnn pahek-tamas- sa

tietoinen nuorisopolvi ja se kyl- - Mina puolestani olen sita suttavaa kuin tulinen ja äkäinen

Fttä tämä tarttuu lä tietää ja myöskin tarpeen tul- - mieltä — ja olen kylliksi rohkea ]uonne onkin niin ne voimat

Ien kykenee tekemään mitä vaan väittämään etta nnun melipi- - jotka ovat scn takana sen teki-to- d
laos in itä meuläs

la
moSlisee- - tilaisuus ja aika siltä vaatii teeni on oikea - etta paaasial- - jöinä ovat itsessään ihailtavia

! vUvS I llnen tahan Ja sta teta ominaisuuksia sellaisia ommai- -

S SS jyah2mtaiva SfoisL kltl o Sila lasteSa- - yö löytyy parannus on me suuksia jotk ovat mahdolisuuk
a" ajatustavassani e a ka san- - arvaamattoman 8Uuree„Värvälti alaikäisiä tustaitoa ja antaa lapsillemme f

agitatsioonin kaikki m hdollinen huomio jo J STanna - "ffna dtb ' ' ta saaaa amunsa 01'a P'oa
vllyttämänä vastoin vanhempain p enestä pitäen seka yksilöinäkö- -

aväeen
JJJjJ--

M gTk l
Nuorisoon varsinkin nuoriin toisten labten kans

olemme käyttaja jatuksen mukaan ]ujataht0) uonteen eloisuus
tarttuu sotdasagitatsiooni sa

ytyneet lu henkiseen ja ruumiilliseen
kuin rutto Sita kaydaan tavalla Ka pol

k rkon mottoon
tarvitsemme kokonaan toimeliaisuuteentiedon halu a- -

joka pystyy pojan luonte see„ etta antakaa
™j

apsen en V

k okannan tässä a otek k ajatuksen keskitys ja
Monta vuotta on sita agitatsioo-

- simaiset vi s ja nan on
Kieltamätö„ tosiasia on johdonmukaisuus luonteen kestäasson meidän lap Ja s na

nia tehty varmaa maaperää elonsa mutta
valmistettu Partopokalike on mo oa on Jo g se j y

gtK-mm- $ Jpersoona!isuus ja itsenäi- -

tehnyt tehtävänsä 'Samoin san- - Hall tse va h okka ka ne y yy y y
tunnedäma y_

maallinen opetus kansakouluissa mP°tT merk tsevät ja mitkä mahdolliset ka on siinä että nämä erinomai-j- a

liikkuvakuva agtatsoom on sen ja M luonteenominaisuudet namä

taSi tämä agitatsiooni on SmT- - Kun lähdemme vastaamaan hyveet on jotenkin tukahutettu


