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Mitä voitaisiin tehdä korkei- - Vanhemmille ja kasvattajilta
4MbAA

Nousevan f kupolven puolesta
den elinkustannusten

alentamiseksi
"Kansan tietämättömyys? 'on teellä tietävät sukupuoliasioista

sen pahin vihollinen" kuullut tun-- sen mita Konsanaan niyuncinm

Elintarvelähteitten kansallis- - ruokatarvetuotanto pysynyt hy- - nettu sananparsi Tietämättö- - Samoin pojat paljon alle 20 :n

tuttaminen Europassa ei rajoitu vin tasolla väkiluvun lisääntymi- - myyden seuraaja on välinpitä-ikavtiode- n ovat vastaiteen stiKti- -

ainoastaan niihin maihin jotka sen kanssa viime viidentoista mättömyys Ja vaikeatapa on puoleen nähden kokemuksissaan

ovat sodassa osallisina Sodan ai-- vuoden aikana Onpa joissakin itse tilastotieteilijänkään sanoa yhta pitkällä kuin kuka avioiii- -

heuttamat korkeat elinkustan- - tapauksissa ravintotuotanto H- - niitten kansan poikien ja tyttä- - tossa elava mies hyvänsä Jama

nukset eli se ahdas tilanne mi-- sääntynyt nopeammin kuin väki-- rjen lukua 'jotka joutuvat tietä- - on surullinen totuus

hin sota on äkillisesti saattanut luku Nämä ruokalajit ovat liha mättömyyden ja välinpitämättö- - On vallan oikein ja terveeilis- -

puolueettomatkin valtakunnat linnut munat ryynit ja sokuri myyden uhreiksi td että lapset jo aikaisin saava

on pakottanut nekin ryhtymään ia muu ruokatarve tuotanto on naista asioista teoretisia tietoja
Nykyaikana e le m kaan sen mukaan kmn s asiaatavallisuudesta poikkeaviin toi-- pysytellyt tasolla

kumma etta tytöt saneen tiseai käsittää Mutta on vai- -

3 rÄI £s : Siis tämä todistaa että ruokaa töt jo 13_15 vuotiaina per-- ?nJ asia kenelä missä ja
Sn tvfiväertoSta

__ (Jatkoa toUella sivulla) soonallisen kokemuksensa perus- - mi]Iä tavalla hc näma tiedot
rr- - 1„ nimmhlf- -

To- - camnn Ullin V TflvC- - - Vdl HUH liwiu -

VUOSIEN VAIHTUESSA

X aliapa caiiiuiii "wiu j j
w

vallatkin on joutunut korkeitten
elinkustannusten' puristukseen
mutta siellä ei ole hallitus ollut

yhtä saamaton kuin täällä Kun

elinkustannusten hinnat kohosi- -

nqt Imin tvöläis- -
Kirj Regina H— s

Huokausta voivotusta r
Tuskan ääntä kaameaa

Orpoin leskein valitusta
Kaikkialta kuuluu vaan

Menneisyyteen siirryit vuosi

Vuosi tuskain kyynelten
Turman vuosi surman vuosi

Muiston jätit verisen

ten tavalliset tulot yhteensä voi- - Viikct vierii vuodet vaihtuu

vat kestää tarttui hallitus asi- - Aika kulkee kulkuaan

aan Tanskan hallitus on asetta- - Taaskin piirtyi uusi lehti

nut alimmaksi summaksi minkä Vuosisatain historiaan

työläisperhe tarvitsee vuodessa

toimeentullakseen $500 ja jos ei Uusi lehti tahrattuna

perheen ansiot nouse niin kor- - Mustiin murheen kyyneliin

kealle hallitus täyttää sen mikä Miljoonien raatajien

jää vaille tuosta viidestä sadasta Sydänverin lämpöisin

seen' saavat ne Kamma yuui
raittiita so yleensä hämärissä

nurkkapiclissä Tämähän se on

joka sen totuuden tekee niin su-

rulliseksi
Vallan selkäpiitä karmii aja-

tellessa sitä kurjaa suhdetta mi-

kä vallitsee tyttösten ja nuoru-

kaisten välillä Toiselta puolen
vaaniva ja toiselta puolen: al-

tis kaikkeen Sen selvinä ilmiöi-

nä ovat ne sangen tavalliset'
"friiastelut" pitkin veräjä- - ja
porraspieliä joihin ottavat osaa
tavallisimmin alaikäiset tytöt ja
pojat Eikä taida niin uudelta

ja kummalta kuulua se etta

vanhemmat tyytyväisinä kurkis-

televat akkunasta jonkun pojan

portailla iltahämärässä syleilles-s- ä

heidän vielä verrattain nuorta

tytärtäär
Puh Jas totuus on se että niin

monen nvoren elämän turmcltti-misee- n

on syynä kasvattajien an-

tiksi antamaton huolimatto- -

Päättyi vuosi alkoi uusi

Mutt' mitä tuo se muassaan?
Kuolemaa ja kurjuuttako
Vaiko vihdoin rauhan sanomaa?

dollarista
Tanskassa on myöskin' tehty

kenkien ja vaatetuksen hinnan

kohoaminen mahdottomaksi Jos

tehtailijat rikkovat hallituksen

määräyksiä ja korottavat hintaa

yli yleisen- säännön rankaisee

hallitus rikkojat Tanskan halli-

tus myöskin myy polttohiiliä ja

sysiä puolella hintaa- - kuluttajille

ja muutamia tarpeita alle

Niin Tanskassa mutta kuin

Hyökyjen murtamia
Toiset heistä kyllä ovat

taa Tahvon Atten käsistä jäämis
valmiita isoaanisesti epahienoila

Tahvo onnistuu paasemaan pe- -
trna]]a to„lamaan ]apsiaan nah

Kirj ANNA

(Jatk)
raoveMa m jui ji tv:' m hiv t an seurustelevan vas- -ka iireillä? Tämän maan hallitus

nn anonut ei voivansa tehdä (Tämän näytelmän loppuosan jui- - ritasee t_
-

sUn„rtun kanssa Mut
mitään korkeiden elinkiistanmis- - oTTh sensä irti he5än käsistään ja ta sellainen ei asiaan ensinkään
ten vähentämiseksi ei mitaan nainoon mutta jollain tavalla „„ocfn „i T1urni hvvää vaikuta Se ' korkeintaan
tämän maan kansaa auttaakseen 1oko niatkalla painoon tai sitten '

~rn innsrssa nelon tun- -
" "-- — —

_ is„4ix _ -- - ♦ „n„„ „„„o_ een
rfaii-- TicrnGn rirKn vv M- - i9innHsi iiii kk uakuiiul viimo aTTra J i ilkfpn koettaa haum)u"1 oo j j~~ r 7

vät sota-aika- a hyväkseen nylke- - kuun alkupäivinä joten kirjoittajalta
saada seudelleen - Toim)

äkseen tavattoman korkeita hin- -

toja kaikesta tavarasta huoli--
fhvökkää' raivostuen Tah- -

matta snta onko hintojen kohoa- - -

miseen mitaan luonnollista syytä J--
J 1

Aili (läähättäen) — Voi herra salassa jatkaa sitä mitä ei jm%

jumala! Nyt hän meni Atte kisundessa uskalla Ja se on

rak (kaatuu pyörtyneenä vielä vaarallisempaa

maahan)
' Kokonaan uusi ja parannusta

- vaikuttava kasvatustapa tässä
Tobias — Täti alkaa peitatko tHv'-n- -

sellaista syytä mKa jo a n n uo- -
— 'j ' imusarvet _ haa! T buiiicca&u un

toa näyttäisi edes pinnalta kat- -
j
:

koittaa (Heit kyl a hänet Kinn saan - ii- - „ö aikaisin pu- -

sottuna oikeutetulta tuotannon rakkaani kaUo kuinka tadn ka- - 'yksmkertaista totuutta

ja kysynnän mukaan asiaa kat- - J J™
'

l£™ tZ-- V ~ °?c" Pa" takasn (rcntaa ilran pitkäpiimäistä jaarittele- -

sotuina
d - Atten lalkecn) i „lQata aiatusw„c:ct5

Haliltusvirastomme on viralli- - y Laila ('kumartuu Ailin yli) — tapaa loukkaavia sanasutKauKsia
Alli — fvllllie :uic iaaa idii- -

sest ilmoittanut etta korkeat
i nlinä simia hoi(]an Voi }lvva täti! Pyörryitkö sinä? Varsin tavallista nimittäin on

eivät ™}™ Vi että sinut jätinkin Herra varjele olemmeko mc ajan tä sekä isä etta at - vierailevat
tähden -

vähyyden ko-

vaan
hntarpeiden ! tuttavat — kilvalla

keinottelun takia Hall tuk- - Tobias - Kuu A tte hy% a alloko ivivien T" cttavat
ioiPstaa raakuutta ja

mie-sem-

maanviljelvstoimiston ala vuts: Hahan snta o e tavaksi ( apiu A hn y
ky ien alhaisuutta uhkuvilla puhe-keräämi- en

tilastojen mukaan on tahtihan toki (Onnistuvat irrot- - ( Lsinppu


