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Naisen velvollisuuifetÄä-ää- Mää USTEfl KASVATUS
" ~ bpokanessa 86 ja Seattlessa mitä hänen lapsilleen opetetaan '

Taantunrusmiefliset sanovat öeattlessa on kaikista alin kouluissa mitkä vaarat :heitä Kirj Annie R—)o
että naisen velvollisuus on halli- - ~s prosentti Miksi? mahdollisesti väijyvät kaduilla
ta kotia vaalia lapsia raitää huol-- XS1 etta bea"le kuluttaa $300- - minkälaista kirjallisuutta heille ™„ _ „4t t „„: on merkitse--
ta heidän henkisestä ja ruumiil- -

vuoaessa kaupungin pivhtaa- - tarjotaan yleisistä kirjastoista v~ 4tV
f

: o napitamiseksi kaiken a spci ic inf„Mi: „: i„:n aza- - aineen taakseni mutta
suocaia icrveyuestaan i n e oa-- i-- V uvoio io3- - iucimhau uuui ncniu iiiyyuaan „t- - i t „„ ttmaa sanomme me edistysmieli- - kuluttaa vaan Upoista minkälaisena esimerk- - fPalcn' "f?
set Erimieltä olemme siinä mitä ?3Ä samaan tarkoitukseen kinä heille ovat vanhemmat in- - y™™"'"?fttJJikodilla tarkoitetaan aaKanen lausuntojen mukaan miset jos kaupungissanne on " i -

Taantumusmieliset väittävät l6™?3 taudit siitä että roskien kapakkalupa y m ?Ivan rintalapsesta Sillom kun

kodin rajoittuvan neljän seinän Ja lkakasojen annetaan maata Yksi naisen ensimäisistä ja tär aPfl °n ""tt- - tS?"
sisälle jonka ulkopuolisiin asioi-- ?vom1"a Paikoilla kaupungin keimmistä velvollisuuksista siis re"oman herkka: ??

lU
fcin naisen ei saa kajota eikä kef on osanotto politiikkaan Ja kun "nt"neVa a'r"e ?k?"
des niistä mitään' tietää se? todistaa kuolemien luku hän kerran ottaa osaa kunnallis- - o Ien

Me edistysmieliset väitämme !"lssa kauPungeissa missä vä- - ten asioiden johtoon niin tulee tettava tarkoin huomioon ja ra-

etta nykyaikainen koti ei enään
hemman pidetään huolta kun- - hän pian huomaamaan että 'hä- - vettava terottamaan lapselle kaik

mahdu neljän seinän sisälle et- - Palllsesta puhtaudesta Nlew Yor- - nen velvollisuutensa eivät rajoi-ke- a minka 1se parhaimpana ja
tä nykyaikainen koti on suora- - k'lsa'

N Y: kl1oIee 139 ia-st- a tu yksinomaan siihen vaan että jaloimpana pitaa
naisessa yhteydessä kunnallisten V? a asukasta kohti vuodessa hänen täytyy sekaantua vielä vai Tämä chka kuulostaa mahdof-asioide- n

kanssa se on suoranai- -
aUimoressa Md 171 New tionsakin politiikkaan ja vielä tomalta mutta olen itse ollut

sessa yhteydessä sen paikkakun- - ansissa' La"' 21'2 St Loui- - siitäkin edemmäksi tilaisuudessa seuraamaan pieno-
-

nan karissa ensiksi missä se si- - V?-S- M'-- 13' Mnneapolissa Siis naiset käyttäkää kaikki kaisen kehitystä Lapsi tajuaa

jaitsee ja toiseksi koko valtion ri"-- ' - Franciscossa äänivaltanne mitä teillä on yh- - paljon ennenkuin han lausuu cn--

ja valtakunnan kanssa ia lop- - To i' £ ' - Jejes'sfa cal- - iskunnanisissa asioissa ja jos simaisen sanan: am
Asian näin ollen on lasta hoi- -

maailman
—~ — —o vvi jc uc iiuuiiiaaiic ciia ci lemu Ole sa- -pujen lopuksi koko
Edellä mainitut numerot ovat nontavaltaa kaikissa asioissa dettava aivan toisella tavallakanssa

Nainen perheenäiti jokai ei larpeeicsi todistamaan kuinka missä teillä ipitaist se olla nnn kuin mita yleensä vielä tanapa-tunnese- n'

kaupunein tai kunnan
tarkeata on perheenäidin sekaan- - liittykää yhteen

- niiden kanssa- - väliä 'En ole itsekään rmallt-fti- t j
asioita missä hän asuu ei voi " AunUII!cen ponniKKaan joji en sen järjestön ja puolueen etta voism kasvattaa lapseni ny

myoskaan tuntea oman kotinsa chuihsuuuci maussa jona laisieice leioaii oi- - viKSl mima KuueiiKin xjiea w
oman perheensä asioita eikä ky--

'd-u- Ja lassa ei ole vielä keuksiennen puoJesta öe jarjes- - saita koettanut tayttaa iapoja
kene suoje lemaan lastensa ruu- - A"'""""a asmi anissa to ja puoiue on sosianstipnoiue joita soisin toistenkin täyttävän
v::n'4~ i 1'
xi" f "CIKlsia rerveyua Lapsen hoito

MUISTOJA Jätä pois tuo tympäisevä tapa
että "lullaat" lasta Two "halaa-

minen" on monessa ' tapauksessa

tiaan ja lapsiaan ympäröiviä vai-

kutelmia vastaan jos ne ympä-
röivät vaikutelmat ovat vahin-

gollisia Jos kaupunki on likai-

nen jos kaupungin vesilaitos on
epäpuhdas jos likaviemärilaitos

Kirj Leo Leino rin pienviljelijän nykyisestä ase- - epäedullinen varsinkin äidille

masta ja heidän suhtautumises- - joka enimmän hoitaa pienokais- -

Kelläpäs ei muistoja olisi! „a 4„„it:„ i„ i l—i ta Aseta tuo Hinaaminen o--
on epäkunnossa i n e niin ner-- Mutta muistojakin on monenlai- - „i„„„„„

--„x:„ :„ iÄ„ maan kohtaasi niin kyllä sen tu--
Iheen terveys ei ole koskaan tur-- sia- - Kai yhta monta laatunsa oli keskutelumme aiheena Huo- - et huomaamaan pian Jos sma ttu

kotona vaikkakin koti puolesta kuin on muistojen m ui s- -
masi että ukkj o]j scu 'jg j let sairas niin et sinä missääd

on kuinka puhdas ja siisti tajaakin Pääasiassa muistot kui- -
että 'omasi itkan elänmänkoke- - tapauksessa voisi sietää "lullaa- -

Jos siis mieh suoje la kotinsa tenkin jakaantuvat kahteen o- -
muksen tyraabjan n öskin mistä'!

nailta vaaroilta täytyy äidin saan: hyviin ja huonoihin muis-- varustettl hyvällä sosialismin Sltten vicla säestetään "lullaa-lutty-a

kaupunkinsa toisten äiti- - töihin Tämän kirjoittaja tahtoo
perjaattej(]en tuntemuksen ia mista" kovaäänisellä laululla

7hteen tuumaan ja aina saada muistojen uumenista
illokkataisteIuopin pohjalastilla

tä kallo tärisee!
ryntya naita vaaroja poistamaan esiin ensinmainitunlaisia muisto- - Tuommoinen '

tympäisevä me- -
Miten? Täytyy agiteerata kes-j- a Mutta tuossa ei mitään erityis- - nettely saattaa lapsen mielen vie- -
kustella ja kun tulee vaalit niin Mutta kysyttänee onko mie- - tä Sellaista tapaa nykyään useal- - lä kipeämmäksi ja hermostu-äänestä- ä

(siellä missä naisilla ronkiertäjällä kulkurilla "hoo-- la korpi- - ja farmiseudulla Se on neemmäksi Eikä lapsi mitenkä' 1
on äänioikeus ja jos ei ole ääni-- polla" onkos ja voipiko olla hv-- siis jo tavallista ja tavallinen ei voi lakata itkemästä "lullaaniH
oikeutta niin täytyy ensin täis-- viä puhtaita ihania ja suuria herätä muistoja Mutta päästy- - sella" Toinen asia on se jo9
telia sen voittamiseksi että pää-- muistoja Vastaan: on Minulla ämme perille ukin kotiin! Ei lapsi itkee kiukusta tulee hän
see sitten määräämään niissä on ainakin ja yhden' sellaisen mutta perheen kotiin jossa van- - vielä ärtyiscmmäksi ''hillaamisel-kunnallisis- sa

asioissa jotka en

nyt f ha isäntäkin oli vaan yksi per- - la" ja tuo saattaa äidin htrmos--
kevat nnn läheltä kotia Täytyy heenjäsen sain tutustua ilmiöön tuneeksi ja vielä siitä kärsii

näbe7ehdeTme ÄluÄS le tavallinen meidän pai- -' ynM™hatS Vo' mm tavata etta: sesta Jättäkää siis koko ' lullu- -
Pääse s oatoon paikkakunnan johon meni kym- -

Ja alt ovat sosa-- homma"ja antakaa lapsen kehit- -
Tilastot osohtavat että nJiä menkunta puolueemme suomen- - J?a Perlee?sa

kaupunsreissa missä pidetäln lehteä Päätin käydä sia ja'3jo aikuisia ovat
°" X lt TZrTXvaa miellyttävä

puhtaudesta enimmän huolta kuo paikkakunnalla ja puhua jos saan
sangen välinpitämättömiä vielä-- huvittaa kaikkia

Jee ihmisiä vähemlmän Lännen tilaisuuden
pä kylmiäkin isän ja äidin kan- - Älä myöskän pitele lasta liian

nattamaa liikettä sosialismia paljon sylissä hän oppii pian sii-

koinaan Koulun vaikutus esiin-- hen ja sitten ei haluaisi olla

tyy yläpuolella kodin vaikutuk- - yksin lainkaan Aseta lapsi vuo--

kaupungit Portland Seattle ja Umotettuna päivänä saavuin

Spokane ovat ensimäisinä kun-- sil1e Ijäkäs harmaantunut

puhtaudessa kaikista ritari saapui autollaan asemalta

Yhdysvaltain kaupungeista joi- - noutamaan Sillä paikka johon sen ja mika on amenkalaisen teelle kun --olet hänelle antanutAen o culrq c1U K w1n 4 riiiliptilniciiiic rVi tinmmaftii ci_

hannen ia näissä kaunnnUt" iaitsi noin 6 mailia svriässä 'rau- - koulun suhde sosialismiin? Se on tarpeellisen hoidon ja jätä_ hän

on ihmisten kuolevaisuus luku tatieltä Siinä ajellessa juteltiin (poikkeus vaan vahvis- - siihen yksin Lapsi pian nukkuu

kaikista alin yhtä ja toista pääasiassa farma- - (Jatkoa toisella sivulla) (Jatkoa toisella elvulla)


