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sia täytyy äidin olla jo ennestään

Muuten lapsili vv n lähellä lastaan

KODIN OSASTOyritykset Sanoin
lähellä lastaan

nauraa ulos äidin
iiriin täytyy olla

KERROSKEEKI
Yksi kupillinen sokeria yksi muna

yksi kupillinen tuoretta maitoa kak-

si kupillista jauhoja yksi ruokalusi-

kallinen voita kaksi kukkura-teelusikallist- a

nostatepuuteria Voi maustaa

joko vaniljalla tai sitruunalla Pane

taikina kolmeen matalaan pannuun

paistumaan
Täyte kerroksien väliin valmiste-

taan" seuraavasti: Vatkaa yhteen

yksi muna ja puoli kupillista soke-

ria S'+ten sekota siihen neljännes-kupillist- a

jauhoja ja vähän kylmää
maitoa Sitten kiireesti sekota tämä

puoleen paintiin kiehuvaa maitoa ja
anna kiehua kunnes se sakoo Maus-

ta sitruunan mehulla tai jollain muul-

la sopivalla mausteella Anna jääh-

tyä ja kun se on jäähtynyt levitä

keekikerroksien päälle ja lado ne

päällekkäin

Niin äiti voi olla lapsistaan uy uni-

sin kaukana aivan rinnalla eläenkin

Äidit jotka luulevat menettelevänsä

oikein illoin kun lähettävät lapsen-

sa kauaksi kodista eivätkä tiedä

lainkaan mitä lapsi leikkii tai tekee

eikä perusta siitä onko hän pyhimys

isäimiaanpuoltaja ryöväri tai juoppo
leikkiessään ovat liian kaukana lap-

sestaan voidakseen omistaa sanan

"äiti" v

Emme tosin voi aina nähdä mitä

lapsemme leikkivät vaan jos lapsi
on rehelliseksi kasvatettu tunnustaa
hän tehneensä toisin kuin on neu-

vottu ja häneltä voi vaatia lupausta
vasfedes olla leikkimättä raakaa

sopimatonta leikkiä Leikin kautta

lapset tuovat ilmi heidän ihanteensa

ja harrastuksensa Äiti ei saa vä-

syä jos kuukaudet tai vuosikin on

vierähtänyt ilman tuloksia Hänen

pitäisi koettaa olla sanan täydessä

merkityksessä äiti Tiedämmehän

että äidiltä vaaditaan loppi natonta

kärsivällisyyttä Loppumatonta ante-

eksi-antoa loppumatonta uhrautu-

vaisuutta loppumatonta kestävyyttä
loppumatonta hellyyttä järkähtämä-
töntä rehellisyyttä — ja täytyy hä-

nen olla itse lempeys Tiedän var-

sin hyvin ja edeltäpäin aavistan että
te olette valmiit huutamaan nämä

sanat luettuanne:
"Me emme voi olla sellaisia!"
Myönnän sen olevan niin oinasta

kokemuksestani Oi olenhan itke-

nytkin niin monet kerrat tuntiessa--n- i

heikkouteni lasten kasvattajana!
Mutta silloin itkuni on loppunut ly-

hyeen ja tilalle on noussut julma vi-

ha niitä kohtaan jotka eivät salli

minun olla sellaisen kuin ihmistai-
men kasvattajan täytyisi olla Me

emme voi parhaalla tahdollakaan olla

sellaisia äitejä kuin haluamme Mut-

ta me emme saa silti väsyä siliä

pieninkin työmme kantaa hedelmän!
Puhukaa lukekaa ja kertokaa lapsil-

lenne alati asioita jotka koskevat ja-

loa aatettamme Ja jos Joka päivä
sen teette niin varemnihi tai myö-

hemmin tajuavat lapsenne sen mi-

hin olette tähdänneet
Niin paljon on äitejä jotka salli-

vat kaikissa jokapäiväisissä seikois-

sakin lastensa menetellä niinkuin

porvarillinen koulu määrää — tänä
levottomuuden ja kiihkoilun aikana
Edistetään sotaa koskevia avustus- -

ERINOMAINEN RULLA-KEEKI-

TEKO-OHJ-

(Lähetetty)
Rulla keeki (Jelly Roll) tehdään

seuraavasti: Yksi kupillinen sokeria

yksi kupillinen jauhoja yksi ja puoli
teelusikallista nostatepuuteria (Ba-kin- g

Povder) kolme munaa kuusi

pöytälusikallista kiehuvaa vettä Tai-

kina pannaan niin laajaan pannuun
että sitä tulee neljännes (v[) tuu-

man paksuisesti Muussa tapauksessa
se on vaikea rullata Sitten kun se

on paistunut pannaan se ruskean pa-

perin päälle johon on levitetty
Sitten levitetään jelly

(marjahyytelö) keekin päälle ja rul-

lataan eli kääritään Sitten olisi pa-

ras panna vahapaperi rullan ympä-

rille — E H

kesta
Kaiken muun opetuksen ohella pi-

täisi meidän koettaa säilyttää lap-

sissa se hellyys ja hienotunteisuus

mikä on hänessä ollut pienenä Kah-

den neljän jopa kumienkin vanha

lapsi nähdään hyväilevän äitiä ja
isää vaan sitten he vieraantuvat ja

pitävät aivan häpeänä katsoa suoraan

"silmiin vanhempiaan Kuinka tällai-

nen lapsi ottaa vastaan mitään neu-

voja sen voimme arvata hyvin Täl-

laisiksi kasvavat enimmäkseen poika-

lapset Muistan ajan kun olin kahden-

kymmenen yhden vanhana ensimäi-se- n

poikani äiti Olin ylpeä että

lapsi oli poika vaan kun syvennyin
ajattelemaan sitä kun hän kasvaa

kuuden tai seitsemän vanhaksi on

minun luovuttava hänestä eikä hän

salli enää äidin hyväilyjä täytti sie-

luni sanomaton tuska Mutta nyt us-

kon että poikalapsi säilyy saman-

laisena kuin tyttölapsikin kun se

vaan saa aina samaa vastinetta tun-

teilleen kuin pienenäkin

Vanhemmat ovat useammassa ta-

pauksessa itse syyllisiä siihen että

poikalapset ovat vähemmän miellyt-

täviä kuin tyttölapset Olen kuullut

seitsenvuotiaalle pojalle äidin sano-

van joka neuloi jotakin tilkkua:

"Tyttöhän sinusta tulee Heitä hii-

teen tuollaiset Kaikkihan sulle nau-

ravat Ole sinä mies!"

Lapsi punasteli kyynelten kiiltä-

essä silmissä ja heitti tilkun äidin

silmille juosten ulos Siellä hän in-

nostui kivittämään rasujenkerääjää
ja äiti tyytyväisenä tuumaili nau-

raen:
"Katsokaahan tuota! Eipäs äijä

mahda mitään"
Tämä oli kaikki mitä tuo äiti lau-

sui koko asian suhteen eikä hän

näyttänyt ajattelevankaan sen

Jos me voisimme olla aina päättä-
väiset ja samalla jos antaisimme

lapsen toimia niin kuin hän haluaa

esim keksinnöissä ihailussa ja har-

joittelussa (kaikki nämä ilmenevät

lapsen leikkiessä) niin lapsi kasvaisi

hyväntahtoiseksi ja rauhalliseksi
luonteeksi Työläispiireissä ollaan

paljon sillä kannalla että lapsi ei

tarvitse kaikkea mitä hän haluaa

Mutta kun me olemme tarkalleen

ajatelleet mitkä esineet tai leikki-

kalut ovat soveliaita lapselle niin

älkää niitä kieltäkö häneltä Lapsi ei
saa olla oikullisen vaatelias mutta
hänen tarpeensa ovat tyydytettävät
Äiti joka ensin kieltää lapseltaan
jotain vaan sitten kun lapsi yltyy
huutamaan antaa periksi jos ei muu-

ten niin riidassa saa useinkin myö-

hemmin nähdä kaikki hävettävät
temput lapseltaan Tällainen lapsi pu-

huttelee rumasti vanhempiaan Pol-

kee jalkaa huutaa ja potkii hyvin-
kin vanhana vielä Tytöt tekevät sen

yhtä hyvin kuin pojat Tällaisiksi
usein kasvavat ne lapset joilla ei
ole sisaria eikä veljiä Vanhempien
huomio on ollut kokonaan häneen

kiinnitetty ja on ollut aikaa oikkuja
katsella Jos olisimme aina päättä-
väiset niin lapsi ei vaivaisi meitä
niin usein turhilla pyynnöillä Hän

ta värjättävä vaate on ennenkuin

ostat paineet Jos vaate on täysi-villaist- a

niin silloin Villasen paine

yksistään täyttää tarpeen Jos vaate
on pumpulin ja villan sekaista tulee

myöskin sekottaa villan ja pumpu-

lin paineet sen mukaan Saadaksesi

selville josko vaate on täysivillaista
tai ei kiehuta sitä pieni tilkku vä-

kevässä lipeässä Villanen kiehuu
kaikki hajalle vaan pumpulilangat

jäävät eheiksi jos pumpulia on seas-

sa

Värjättävät vaatteet täytyy olla
ehdottomasti puhtaita ja on hyvä
saada niistä entinen väri mahdolli-

simman visusti pois On hyvä panna
vaate ensin kiehuvaan veteen ja sitte

kiehuvaan veteen johon on pantu
ammoniaa Täten tavallisesti lähtee
väri hyvin Kun vanha väri on pois-

tettu ottaa uusi väri lujempaan ja
on kirkkaampi ja tasaisempi Kun

värjäät jotain pukua jota aijot käyt-

tää sellaisenaan ei ole tarpeen rat-

koa sitä vaan voi sen värjätä koko-

naisena koko puvusta ei ole tar-

peellinen ratkoa muuta kuin kaulus

vyö ja helma Jos aijot tehdä pu-

vun ylös toiseen malliin nitn silloin
on paras ratkoa puku ennen vär-

jäämistä että se tulee tasaisesti vär-

jätyksi On paras aina ratkoa pois
napit sillä värjätessä voivat ne

mennä pilalle
Valmistaissa silkkivaatteita ja silk-

kinauhoja värjättäväksi on paras kei-

no se että levittää ne puhtaalle pöy-

dälle ja siinä pyyhkii puhtaalla mä-

rällä saippuoidulla flanellilla mutta

ei pidä hieroa edestakaisin vaan ai-

na yhtäälle päin Sitten kun lika on

hyvin lähtenyt kasta sieni kylmään
veteen ja pese sillä pois saippua
Pese vaate samalla tavalla molem-

min puolin Sen jälkeen on se val-

mis värjättäväksi
Pata missä vaatteita värjäät tulee

olla runsaan tilava (kuparinen pyyk-kipoila- ri

on erinomainen tähän
Ole huolellinen työssäsi

tai muuten et voi saada tyydyttävää
tulosta Jos et alituiseen liikuta

värjättävää vaatetta padassa niin voi

siihen kertyä täpliä missä se kos

kee padan pohjaan tai laitoiliin
Liota värijauliot hyvin ennenkuin

kaadat pataan tai poilariin Tiheään

kudottu vaate ottaa pitemmän aikaa

värjätä kuin harvaan kudottu vaate

Kun nostat villavaatteet painepadas-t- a

niin älä pane niitä heti kylmään
veteen vaan jäähdytä riiputtamalla
ilmassa Viruta väriääniäsi vaatteet

hyvin saippuavedessä Tämä ottaa

niistä kaiken irtaimen väriaineen pois

ja estää kovettumasta Kovettumisen
saa aikaan liian paljon väriainesta
ja myöskin väriaineet
Väännä vaatteet hyvin virut uksen

jälkeen Silitä eli prässää värjätty
vaate nurjalta puolella Silkit ja silk-

kinauhat tulee prässätä kahden kos-

tean vaatteen välissä eikä saa präs-
sätä aivan kuivaksi sillä ne voivat
tulla liian koviksi Kääri puurullan
tai suuren pullon ympärille mieluim-

min kuin lasket kokoon Silloin ei

nauhoihin jää laskostaitelmia
Yksin matonkuteetkin kannattaa

huolellisesti värjätä sillä silloin saa

kirkkaammat ja pitävämmät värit

Hyvät vaatekankaat kannattaa vär-

jätä ja tehdä ylös

Jos olette

kiipeä
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Jossa yli 25 erilaisia miesten ja naisten tautf
on selitetty &ekii täydellinen luettelo 6Qoma
laisista lääkkeistä-'[Liihottäkäi- taudin nimi
eli taudin oireet ja me esitiimme teille m iki
lääke olisi tilattava lääkkeen hinnan y m

(Lääkkeet eivät ole patenttiluäkkeitii vaan
tosi suomalaisia luäkkoitä)

(Tiimiin kirjan saatte vapaasti ja pitäisi olla
euomuiiten kodissa sillä ette tiedäinkasentarvitsette sitä Varokaa humbuukj

luäkkeitä ja humbuuki tohtoria
- -— Lipnell'in Aptenki on suurin———

suom Apteoki Yhdysvalloissa—
P A LIONELL CO Superior WU

JUUSTOKAKKUJA

Yksi kupillinen leipäjauhoja yksi

ja puoli teelusikallista nostatepuute-
ria puoli teelusikallista suolaa puoli
ruokalusikallista lardia puoli ruoka-

lusikallista voita kolme kahdeksannes-kup-

illista maitoa ja puoli kupil-

lista jauhettua juustoa Seulo ensiksi

kuivat ainekset sekasin ja sitten se-

kota rasva-ainekse- t sekaan samoin

kuin pMrakan kuorta tehdessä Sitten
vähitellen sekota sekaan maito ja
viimeksi jauhettu juusto Rullaa noin

puolen tuuman vahvuiseksi Leiko
kakuiksi ja paista kuumassa uunissa
noin 15 minuuttia

PANNUKAKKU
Haluaisin saada neuvoa siihen mi-

ten valmistetaan suomalaista uunis-

sa paistettua kananmuna-juustoa- ? —

S H
S IL tarkoittanee nk immapannu-kakku-

a

joka näössä ja maussakin
muistuttaa "ternimaidosta" tehtyä
pannukakkua Tämä valmistetaan
siten että tuoreeseen maitoon seko-tetaa- n

munaa jauhoja sokeria ja
vähän suolaa ja paistetaan uunissa
Noin kahteen kupilliseen maitoa voi

panna yhden munan ia pari
jauhoja Suolaa ja

sokeria maun mukaan

Myöskin voi munaa ja jauhoja

käyttää enemmän tai vähemmän ai-

na sen mukaan kuinka kovaa tai
kuohkeata kakusta haluaa

keräyksiä monella eri tavalla Sen

sijaan että opetettaisi lapsia siilien
suuntaan mitä enemmän sitä asiaa
edistetään sitä kauvemniin sota kes-

tää Ja sitten lapsemme eivät lain-

kaan tule ymmärtämään mikä on
oikeaa ja mikä väärää Perin alhais-

ta on antaa lapsensa tehdä toisin
kuin mikä sisältyy periaatteeseemme
vaan sentähden kun lastemme ystävä-

piiri niin tahtoo Tällainen luvan-

anto äidin puolelta on rikos Hän
kasvattaa lapsestaan heikon ulkonai-

sella ystävyydellä voitettavan rau-

kan joka ei uskalla sanoa mieli-

pidettään vaan kulkee toisten talu-

tusnuorassa
Yksikään meistä ei tiedä sanoa

mikä tulee pojastamme tai
tyttärestämme isoksi kasvettuaan
He mahdollisesti joutuvat sellaiseen

ympäristöön mikä heikontaa heidän
tahtoaan Mutta olkaa varmat siitä
kun koettelemusten ankarin hetki
lyö kun heidän voimansa ovat koe-

tellut palaavat he muistoissa lap-

suuden aikaan siihen iltaan tai aa-

muun jolloin isä tai äiti luki To-

verittaresta Lasten Joulusta tai Las-

ten Keväästä jotakin sellaista joka
oli hyvin läliellä hänen nykyistä koh-

taloaan Hän näkee äidin kyynelei-se- t

silmät liikkuvat huulet ja hän
huudahtaa: "Oi äiti sinä olit oikeas-

sa! Tämä murheeni ei ole jumalan
vaan pahojen ihmisten syy!"
Ja hän herää välinpitämättömyyden

unesta vaikka olisi yksin koko paik-
kakunnalla sellaisilla käsitteillä va-

rustettuna Ja hän tarttuu taiston
aseeseen tavalla tai toisella Me

tarmokkaampia taistelemaan
silloin kun pihdit kovimmin puris-
tavat Toista on sen ken ei ole lap-

sena saanut valmistua tämän tais-

telun varalta Hän anoo anteeksi

luojalta anoo niin kauan kuin vä- -

oppisi yhdestä menosta ymmärtä-
mään ettei tuota kannata pyytää
kun kerran ei nyt jo luvattu
Jos kärsivällisyyden loppuessa teet-

te pienimmänkin vääryyden lipsel-lenn- e

niin anokaa se 'häitä anteeksi

jos tahdotte nähdä hänen omatun-

tonsa herkkänä Lapsi joka on tot-

tunut kauniiseen puhetapaan saatu-

aan äreän vastauksen vanhemmilta

pahastuu Olen nähnyt sellaisesta
katkeruuden kyyneliä Kun on mon-

ta lasta perheessä voi äiti erehtyä

lapsen suhteen toruessaan toista
kuin tarkoitti Silloin on äidin velvol-

lisuus sovittaa asia ja kun lapsi te-

kee väärin tulee hän äidin luo ka-

tuen
Eräs poika tuli kerran keskpllä

yötä äitinsä vuoteen luo itkien Hän
oli heittänyt kivellä kellarin akku-

nan rikki Kivittäminen oli kiellet-

tyä ja siksi poika aikoi salata ensin
asian Yöllä herättyään hän vakuutti
ostavansa uuden lasin omilla pikku
säästöillään Älkää koskaan o

lasta vaikka hän tekisi minkä

pahan hyvänsä jos hän tunnustaa
vilpittömästi tekonsa Rangaistus
ei saa olla kuria

VAATTEIDEN VÄRJÄÄMINEN

Ensiksi tulee muistaa että tum-

manväristä vaatetta ei voi värjätä
vaaleaksi ja että pumpuli villa ja
silkkivaate kukin tarvitsee kemialli-

sesti erilaiset paineet Paketeissa

myytävät paineet ovat parhaimpia
sellaisten käytettäväksi jotka eivät
tarkoin tunne väriaineita eikä vär-

jäystä silä paketeissa olevat ohjeet
ovat suurena apuna
On hyvin mielenkiintoista sekottaa

erilaisia värejä ja saada jotain eri-

koista väriä mutta ennenkuin siinä
voi hyvin onnistua täytyy olla

värjäystyöhön harjaantu-
nut ja tulee osata tehdä työnsä mitä
suurimmalla huolella ja tarkkuudella
Villaseen vaatteeseen ottaa väri

paljon paremmin kuin pumpuliin tai
silkkiin Kun alat värjäämään ota
ensin tarkka selvä siitä mitä ainet


