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SIVU KAKSI

tai me vanhemmat hyvää tarkoit mistä kuukausista alkaen ne par- - ruuasta sitä ravintoa mitä hau ka kun poika aamulla sitoo ken- -

tavassa tietämättömyydessämme haat luonteenominaisuudet lap- - siitä voisi saada ja juonittelusta pnnau
hansa sulien asti kun lian

olemme käyttäneet kokonaan sessa jos n'"' väärin ymtrUrre- - johtunut hermostuneisuus pilaa
i vääriä menettelytapoja koettaes- - tään tai pidätetään tai väärin lapsen ruokahalun vielä kaiken Vanha tarina kertoo äidistä

samme kehittää näitä hyviä omi- - käsitellään johtavat luonteen ke- - muun hyvän päälle jolla oli tapana sanoa että 'me--

maisuuksia lapsissa liittymistä juonittelevaksi ja ä- - Kiukuttelu ruuan aikana voi neppä katsomaan mita Janne te- -

kaiseksi ja että näiden hyvien joskus nävttää hyvin vähäpätöi- - kee ja käske hänen lakata" Ta--
Meidän tulee visusti painaa luonteenomnaisuukseni täytyy seltä seikalta mutta jos sellaista mä tuntuu meistä hyvin nauret- -

mieleemme ja pitaa mielessämme
gaada norniaalisest? ja saa pitemmälle jatkua niin siitä tavalta mutta aivan samanlais- -

f tama tosiasia etta lapsi joka gnotusssa olosuhteissa kehittyä on seurauksena heikontunut ter- - ta saamme hyvin usein kuulla

yoi
itkeä lujaaanisesti ja kauan

gnä fie aJna yha kasvavat :a juonjkas hillitön sisu Mrs Ovvenin kotona Siellä kuul- -

jonkuirvissin toivomuksensa sa a- -
laajentuvat

'
Äiti joka on tottunut pane- - tiin aivan äskettäin seuraavaa:

s vuttamiseksi joka pysyy kaiken
suurimpana syyna lasten ma lapset nukkumaan aina "Älä potki kengilläsi pöydän- -

( aikaa lujasti Kiinni asiassa_ lapsi
juonttellum on €iäman tapjjen vissinä aikana illasta ja sään- - jalkoja Joe Huomasin juuri mi--

- v?' esf seaaisen K1uun"
säännöttömyys jota usein vielä nöllisesti pitää sen tavan eikä ten kauheita naarmuja sinä olet

! kohtauksen ilman ruumiillista '„ „„„i„„„:„n „ t™vt„a mitään Haista u

SrKTuoZ päjohdonmukainen käyttäytymi- - juuri lasten levolle mennessä
Ja heti jälkeen:

kohtaan- - Ei ole mitään joka saa heidän mielensä janni-
-

luiuutta luiaa tahtoa a ajatuk-- ?_ _ t=„ i„„:„ „svisnö Joe rakas ala n
1 sen parempaa Keinua laaicu mun lynsim uuu nau uj'"i vt"""' 11

en ja i toiminnan keskittamsky- - ominaisuuksien sääs-- vaivalla pääsee lasten nukutta- - p°3J1 36 "ayttaa
öama voi vhta vn - J icnvin e

fcya lapsi tämfeeen kuin on säännöllisyys misesta iltasin Ja on aivan yhtä
imakkaasti Imaista voimakkaan

okapaiväisessä elämässä Lapsi helppo pitää säännöllisen levol- - Ja niin sitä jatkui yksi mms- -

ilon ilmaisuissatunne-elaman- sa

caani umMnaan säännöttömän tutus tai varoitus toisensa jal- -

kuin han ilmaisee sen uuttu- - Jsäännöllsest määrätunneilla pai-- levolle menoajan Useammassa keen sensijaan etta pojalle olisi

muksen ja pettymyksen osoituk- -
vagta

-

ta d oe opetetto y8 tapauksessa on ajattelematta- - puhuttu rohkaisevalla ja lohdut--

sessa Ja mika on yiela enempi ään ö dässä ruokaansa siistis muus pääasiallisena syynä lasten tavalla tavalla josta poika saisi
tama sama lapsi voi kayttaaruu- - luonnise8ti juonittelee ruu- - elämän tapojen säannöttömyy- - halua ja intoa koettamaan tehdä
mullisen energiansa lujan tah- -

an a[kana tämä saattaa sekäteen ja lasten juonitteluun ja äidilleen mieliksi
tonsa sitkeytensä tehdessään äidin encrgiaa huk pahaan ssulln Tässä yksi esi- - Mitäs läksyä sinä nyt luet
jotain hyödyllistä rakentavaa a--

kan ja sen lisäksi lapgi ej saa merkki: (Jatk) Joe?" kysyi taas äiti

assfs g KODIN OSASTO i 'nm--
tävällä tavalla kiukun purkauk- - g YsX?MM'lulin
Asuissa"1'"0"1""

niel€"tllan
sin Shistoria läSy Is!

että

°lkaa enemmän neuvovaisia läpsii- - lasten kengät likoama "ta teUella
huomenna?"

Meidän täytyy ymmärtää et- - 'enne toato Jakasteise numdtafr
(Qn mutta mjnä q_

tä meidän äitien isien opettaji- - "Älä nyt ole varomaton Harry johtuneet lasten vaivat Ien varma siitä että osaan läk--
m ja kaikkien aikuisten jotka 0aKepJ syni En ole ainoatakaan ky--
ovat vastuunalaisia snta opetuk- -

gutaan tftgtä käskygta ymmärtävän Useinkin kiireitä töitä tehdessä u- -

symystä vastannut väärin koko
sesta ja vaikutelmista mitä lap- - että hänen ei saa kompastua oven nohdetaan katsoa uuniin ajallaan kun viikolla "
si ensimäisinä vuosinaan saapi alla olevaan mattoon ja että hänen uunissa ori jotain PaiB SJksl „m j j yarma Muist3t
velvolisuus ja tilaisuus on ottaa aBrS Jttäta JuÄ ÄSiiffia han että viime tutkinnossa sinä
Vakavasti tama kallisarvoinen

]jikkvmään mutta poika ajattelee kun on aika katsoa uuniin Siten sait vain yhdeksänkymmentäviisi
_ rooli-a-j- ia rnvmA-y---- - — - min kiinteästi sita Kuiuka varovai- - voi emäntä tehdä huoletta muita töi- - kun 0i:sjt voinut saa--
j

mahdollisimman hyödyllinen ja sesti nän tuiee iaskemaan vadin lat- - tään siksi kunnes kello sanoo mii- - 1 J!lwnvvm
hyvä olento Pääasia suurin ky- - tialle että unohtaa muun varovai- - loin uuniin on katsottava ca

j

symys tässä on se että hoitaa suuden ja kompastuu mattoon ja a- - " Joe alkoi jo rypistää Kulmiaan

ja käyttäytyä lapsen kanssa si_ maila kaatuu Ja sitten äiti sanoo
Särkyneen lasin siruset voidaan ktnhän vastasi:

ten että voimme estää hvödvlli- - tuskaJise la „aane
:

ole
Enko
varovainen?"

IS lattialta parhaiten poimia pois las- - "Alina silti sain korkeimman
kpmalK knWn limValla "

i set luonteen ominaisuudet kulu- - ja Harry ihmettelee sitä että mikä S sfrpaleet tarttuvat
arvnn

päälle v "V A 11 tV
masta hukkaan kiukun ja pa- - siinä on kun hän aina tekee väärin villakankaaseen ja siten voi ne pois- -

hanmielen va kka ""aansa teh-- Ala koskaan ole liian varmailmaisuissa aina„k?ettaat taa lattiaIta neip0mmin kuin laka- -
daksensa asiat oikein semalla Jos et ole tehnyt parastasi jaVoidaksemme säilyttää ruu-- Me unhotamme sen seikan liian sitten hieman hencähdettvään

l miillisen terveyden kodissa tuleeÄÄÄ™ Karasiinl estää kärpästen sikiä- - hän jatkoi:
sen olla puhdas ja vapaa taudin kintaa yhtä hyvin kuin me alkuiset misen jos sitä pirskotetaan rikka- - N0 J0e eiköhän sinun olisi
basilleista Aivan samoin on lai- - siinä ei ole kylliksi että lapselle

kasoihin ja lantakasoihm joissa kar- -

parasta menna nukkumaan--
s ta myöskin lapsen luonteen suh- - sanotaan vaan "ole kiltti" "tai ole Paset sikiävät „

joutavia Mitä hyötyä su-
teen- Välttääksemme lapsen kiu-- itsekäs" Meidän täytyy antaa lap- - ——

k sille jotain sellaista tehtävää missä Lasten tulevaiselle elämälle on hy-- la on etta naln BiKaism men
j KUtteiemasta täytyy Kodista pois-

-
heldan ajatuksensa voi toimiä vissin vin tärkeä seikka se että heidät pi- - nukkumaan Minä haluan nähdä

f taa kaikki mahdolliset syyt jot- - johteen mukaan tai mikä on vieläkin detään puhtaana Peskää pienten miten Hanssille käy kun"ka johtavat lapsen' kiukutteluun parempi antaa heille ymmärrettävä lasten sukupuolielimet joka ilta niin t - hain cJnnllplcpr' d cu
tulee olla nuhdas ahan- - esimerkki siitä mikä on kilttinä ole- - kauvan kun he ovat vielä pieniä et- - Jvc'

i fl=7n
wnipi=tn iistä ja mikä on epäitsekkyyttä teivät itse voi pestä Ja kun he tule- - rata yhta ja samaa asiaa moneen

Jog koetat saada ]apsen nukku- - vat isommiksi opettakaa heidät pitä- - kertaan Pane heti kirjasi pois
I Koettaessamme estää 'apsen maan ia sanot toisille lapsille että: mään itsensä puhtaina ja mene nukkumaan"

luonteen äWäiel:ti "olkaa hiljaa" niin joudut hyvin ly- - Itsesaabtuius ja siveettömät mieli- - vähemmällä miehillä
) kemttymiasa hyeggä ajagsa ajattelemaan että lap kuvitukset ovat hyvin usein ruumiii- - f„ {"L

ja saastaa ne hyvät ominaisuu- - set ovat kovin tottelemattomia Mat- - lisen likaisuuden suoranaisia seura- - f V01 odottaa pani Joe
f det lapsen luonteessa jotka me- - ta jos sanot heille: "lapset olisitteko uksia kirjansa pois — Hans ©nnkerin

nevät haaskioon kiukun purka- - niln hyviä ja leikkisitte sitä siivoa — hyväilevin käsin viimeisek--

uksissa tulee meidän ensin ot SUÄtaÄSrÄ ÄITI J0KA AINA T0RUU- -
Si--

-

taa huomioon kaksi päätekijää koa pantiin nukkumaan" niin silloin beuraavana paivana huomasi
i ji painaa ne visusti muistiimme mahdollisesti saatte paremmat tulok- - Mrs Owens on äiti joka aina äiti Joen erään pojan seurassa

Ensiksi tulee' meidän lapsen var-- set ja lapset eivät ole "tottelematto- - toruu ja muistuttaa Kun hänen josta äiti ei tietänyt ja tiedusteli
! haisem:rasta ijästä alkaen pui--

mia" ainoa lapsensa Joe oli vielä pieni kohta Joen kotiin tultua miksi

taa kaikki mahdolliset syyt jotka Emäntien muistikirjaan
lapsi kuoli hänen miehensä — hän sellaisen pojan kanssa seu- -

l synnyttävät vastenmielisyyttä ja siten pelastuen alituiselta toru- - rustelee '
kiukkua — ja ne syyt ovat mo- - ys®illkIn

on
)marja

1a h(?delmäpii-
-
miseita "Bill voi hypätä kuusikymmen

nimiset kodeissa yleensä Mei- - littaa allkuorena
joten se elkypsy

Mrsi Owens ei suinkaan ole täkahdeksan tuumaa korkealle ja
dän tulee muistaa että pahasi-hyvi- Tämän välttämiseksi slvelkää häijy eikä- - pahansuopa nainen hän voi kiertää tangon viisitois- -

'

su ja juonitcelu kuten monet alakuori kouhkeaksl vatkatulla mu- - Päinvastoin Tämä pikku äiti ta kertaa hän oli meidän paras
i muut tavat sekä hyvät et:ä pa--

nan valkuaisella Tämä estää marjan
kuo-

mielelään tekee mitä suurimpia pallonheittäjä viirme vuonna —

hat voivat saada alkunsa hyvin
esteiden painumisen piirakan uhrauks!a poikansa hyväksi saa- - emmekä me hävinneet yhtään pe

vähäpätöisistä sattumista tai jat--
'

vuttaakseen pojallensa parasta liä niin kauan kun 'Bill oli heit--

t 'kuvista tapauksista ja että nii- - Lasten kenkien pohjat saadaan ve- - mitä saavutettavissa on ruumiii- - täjänä Hän on minun paras to- -

Aen kinkittpln denPäviksl antamalla niiden seistä lisesti henkisesti ja siveellisesti verini"
jauessa paasee peiiavaöUyBs (linseed oil) yli yön mutta se { suinkaan estä äitiä Poika puhui nopeaan ja innos- -

! Ja Paisyys juurcomaan To- -

vahingollisesti vaikuttamasta Po- - tuneesti puolustaessaan toveri- -
aftlcsi taeiaan tulee pitaa nyva na nlln paljon öljyä että se täyttää Jan luonteeseen muistutuksella aan ja äänessään sointui taval- -

( huoli siitä että !apsen varhaisiin- - kengät sisältä Täten voidaan estää muistutuksen perään siitä saak- - lista suurempi katkeruus-Ol- i sei- -


