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ässä puhtaassa paikassa samoin ker-

ma Kerma bn kirnuamisen edelli-

senä iltana pantava kaikki yhteen
astiaan sekotettava hyvin ja annetta-
va yön yli hapata kaikki samallaisek-s- i

Kerman ei saa antaa liiaksi
lämmitä kirnutessa eikä ennen Vol-

ta virutettaissa tulee käyttää puh- -

dasta raitista vettä vaan ei saa
vedessä vatkata voita liian paljon
sillä se tekee voin rasvamaiseksi
Virutuksen jälkeen on suola sot-

kettava huolellisesti ja tasaisesti
voin sekaan Voita käsitellessä käy-
tetään puista lusikkaa eli kapustaa
Pelto ja Koti lehdessä oli taannoin

pitkähkö ohje voin valmistuksesta
Mahdollisesti saatte sen jos pyydätte
sitä numeroa osotteella: Pelto ja
Koti Box 553 Superior Wis

Onko Gearharfs Family kutoma-
kone käytännöllinen ja voisiko sitä
oppia käyttämään sellainen henkilö
joka ei ole koskaan muuta konetta

käyttänyt kuin ompelukonetta Gear-ha- rt

kutomakoneesta antaa tietoja
Hilma Isotalo Box 34 llwaco Wash
Kirjottakaa hänelle

Onko Amerikan suomalaisia keit-

tokirjoja ja kenen teos olisi par-
hain ja huokein köyhän perheen
emännälle? Pyytäkää kirjaluettelo
joko Toverin Työmiehen tai Rai-

vaajan konttoorista Amerikan-suomalaisi- a

keittokirjoja on näissä kau-

poissa ainakin kaksi Täysin käy-

tännöllistä keittokirjaa työläisperheen
emännälle ei ole olemassa Se hei-

dän täytyy itse laittaa Jos emän-
nät lähettävät pian koottuja keitto
ja leivosohjeita Toverittaren toimi-
tukselle niin saamme niistä yhteen
pantuna työläisemännän keittokirjan

Lasten tarhat

toa kuin ruuan järjestely ja val-

mistus
Huolimatta siitä minkä luokan

ja minkälaisessa kodissa lapsi
kasvaa tällä lapsella on erikoisia

tarpeita jokaisella elämän asteel-

laan

Esim On nuori äiti jolla on

neljän vuoden vanha poika nä

päivänä hän näkee pojan
piinaamassa kärpäsiä ikkunalla
Tai hän näkee pojan ulkona ki-

vittämässä sammakoita ja lintu-

ja Tai rääkkäävän kissanpoikia
ja koiranpentuja
Äiti jättää pojan kahdenkesken

pikkusiskon kanssa ja palates-
saan huomaa että pikkusiskon
hiukset ovat rumasti leikelty ja
kasvot koristettu 'kirjotusmius-teell- ä

tai kengänvoiteella Äiti

jättää pojan yksin huoneeseen a

palatessaan näkee että poika on

leikellyt saksilla kuviot ikkuna-

verhoista tai polttanut vasta
tuodun postin pöydältä ja jokai-
sessa tilaisuudessa poika karkaa
Mitä tekee tällaisessa tanauk-sess- a

äiti — ei erikoisia oppeja
ja lahjoja omaava vaan tavalli-

nen äiti? Hän rankaisee Ja
kuitenkin lapsi voi olla elämässä

jotain perittyä jaksoa elämäs-

sään johon hän ei ole syypää
Luonteen julmuus voi kehittyä
lapsessa jollain vissillä ikäasteel-l- a

kuten se kehittyy sukukunnis-
sa visseillä asteilla Tai joku
kummallinen ep äm uo do s t um a

lapsen ruumiinrakenteessa joku
vika kallossa tai hermostossa voi

saattaa lapsen tekemään julmia

tekoja valehtelemaan j n e

Näiden vikojen korjaamiseksi
rankaiseminen ei tee enempää

hyvää kuin se tekisi hinkuyskän
tai tuhkurin parantamiseksi Kun

nykyaikana lastenoikeuteen tuo-

daan pieni rikoksellinen niin tut-

kii lääkäri hänen tilansa ja hänet
hoidetaan sen mukaan Mutta
keskinkertainen koti ei ole vielä

päässvt kehityksessä sinne saak-

ka
Kuten keskinkertainen oikeus-

kin keskinkertainen koti vaan
rankaisee

Ja kuitenkin hyvin nuorissa

lapsissa voidaan lapsen erilaiset

taipumukset joko kokonaan tu-

kahduttaa tai edelleen kehittää
Kuka tulee tekemään sen?
Uusi lapsitiede sanoo että niin

tärkeätä kuin on olla opistot kor-

keakoulut ja kindergardenit on

vielä paljoa tärkeämpää olla ole-

massa lastentarhat lasten ensi-mäis- en

viiden vuoden kehitystä
varten
Ja nuori äiti sanoo: "Oh se on

kyllä tarpeellinen sellaiselle lap-

selle Mutta minun lapseni ra-

kastavat eläimiä he aina puhu-

vat totta Yksi heistä on haa-

veellinen Yhdellä on taipumus-
ta konetekniikkaan Yksi halu-

aa olla aina yksin hän viettää

aikojaan tuntikausia aivan yksik-

seen Yksi rakastaa seuraa ja
tahtoo sitä aina Ja tuolla viisi-

vuotiaalla on erinomainen raken-nuskyk- y"

Ja mahdollisesti lisää tämä äiti

tyytyväisenä: "Minun lapseni
kanssa tulee hyvin toimeen 'He

eivät ole kellekään harmiksi"

Ajatteles sitä! N&mä Pku
olennot jotka on hänen käsiinsä

annettu sitä varten että ne saisi-

vat erikoista ravintoa ja hoitoa

(Jatkoa Icuudenntlla sivulla)

erittäin kauniiseen lapseen noin

neljän tai viiden vuoden ikäiseen
Tämä poika leikki tyytyväisenä
pienen kärryn kera ja 'hän läksi

juoksemaan polkua pitkin joelle-päi- n

"Tule takaisin tänne !'' komensi

joku
Hoitajatar riensi lapsen jäl-

keen
"Minä menen tännepäin" selit-

ti poika arvokkaasti
"Tule heti takaisin tänne!"

huusi hoitajatar Sitten 'hän

harppasi pojan luo tarttui olka-

päähän ja pudisti kiukkuisesti
Luonnollisesti sai se pojan

kiukun kohoamaan Poika purs-
kahti itkuun polki jalkaa ja kir-

kui käsittämättömiä sanoja Se

oli valitettava näky iLapsi oli

kohdannut hoitajattaren vasta-

väitteen kunnioituksella Hoita-

jatar kohteli häntä kuin raaka-

lainen
En voinut pidättää itseäni jo-

ten kvsyi hoitajattarelta: "An-

teeksi mutta sanokaa minulle

miksikä ei poika saa mennä alas

polkua?"

Hoitajatar töllisteli minuun sil-

mät pakaralla "Poika aina tah-

too tehdä jotain erilaista 'Hän

ei tee mitään mitä minä käsken

hänen tehdä Minä kysyn imitä

hänen äitinsä siihen sanoo"
Ääni kohosi kimakaksi Rien-

sin pois Lapsi seisoi yhä itkien

Ajatuksiini johtui :"Siis tällaises-

sa lasten tarhassa tämä poika

päivänsä viettää!"
Ja sitten kaikki lapset Nev

Yorkin alakaupungilla ja jokai-

sen kaupungin alakaupungilla

joiden leikkikenttä on palorappu-setmiss- ä

lapset makaavat vat-

sallaan aidattuna sisään joko
luudalla tai lattiamoballa ja 'hu-

vittavat itseään katsellen alas

kadulle Tai ne ryömivät likai-

silla käytävillä likaisilla porras-aukoill-
a

takapihoilla ja ilmatto-miss- a

huoneissa Nämä ovat

heidän lasten tarhansa missäai-noa- t

opinvälineet ovat rikkinäiset

laatikot rikkinäiset pullot
lika-lätäk-

ja kissat
' Enemmistö äideistä myöntää

että nämä kaksi äärimmäistä vas-

takohtaa tarvitsevat erikoisen

'huolenpidon iMis-s- ä

kaupungissa hyvänsä äidit sää-

livät kurjaliston lapsia ja myös-

kin hoitajattaren 'huostaan jätet-

tyjä lapsia Mutta näiden äärim-

mäisten luokkien välillä olevien

äitien enemmistön mielipide bn

että heidän lapsensa eivät suin-

kaan tarvitse munita kuin sen

hoidon minkä ne saavat

Ja jokaisen luokan äideissä

löytvy niitä jotka sanovat
'"Eihän nuoren lapsen hoidossa

ole mitään ihmeellistä ?_ Kunhan

sen vaan kunnollisesti ruokkii

vaatettaa lämpösesti ja alkaa

opettaa sille hyviä tapoja min

mitä enempi kukaan voisi tehdä"?

Oli tapana ajatella että ihmis-

ten ruokkimistiede oli kaikki sii-

nä että pitää pois nälkä_ Ravin-

toarvojen suuri joukko ja ravin-

totiede oli kokonaan tuntematon

Ja aivan yhtä tietämätöntä on

se otaksuma että kaikki mitä

lapsi tarvitsee on pitää se muka-

vasti vaikkapa onnellisestikm

elossa
Mutta siinä tarvitaan enem-

män tarvitaan sellaista joka

vaatii yhtä paljon teknillistä tai

kärpäset kulettavat mukanaan tautia
ja kuolemaa
Pieni rintalapsi saa usein sisutau-di- n

siitä ett$- sitä ruokitaan liian
usein varsinkin jos -- idillä on run-

saasti maitoa Pientä lasta el saa
ruokkia useammin kuin joka kolmen
tunnin kuluttua ja viiden kuuden
kuukauden vanhaa joka neljän tun-

nin kuluttua " Sairasta pientä lasta
el saa ruokkia useammin kuin joka
neljän tunnin kuluttua ja silloinkin
vaan vähän kerralla kunnes lapsi
paranee ja voimistuu Lue Tove-

rittaressa ennen annetut ohjeet myös
Kerron tässä omista kokemuksis-

tani sisutautisairasten hoidossa joka
tapahtui aivan äskettäin Se johtui
pahentuneesta maidosta Mieheni ja
vanhin poika (alle 3 vuoden) söivät

päivälliseksi mustikoita ja maitoa

Puoliyön aikaan alkoivat kumpikin
oksentaa Valvoin koko yön hoitaen
sairaita ja välillä pienempää yhden-
toista kuun vanhaa lasta jonka a

häiriintyi Pesin käteni kyl-

mällä vedellä vaan kun en tahtonut

keittäjääni herättää yösydännä ylös
ja itse mielestäni olin liian väsynyt
kokitsemaan Siitä oli seurauksena
että pikkulapsi sai tartunnan ja tuli
sairaaksi seuraavana yönä Isommat

pian toipuivat resiiniiiljyllä kun po-

jan ei annettu pariin päivään an-

karasti leikkiä ulkona Mutta pieni
lapsi jolla on vielä heikompi eli-

mistö joutui enemmän kärsimään
Annoin kohta resiiniöljyä ja ruis-

keen Ensi öljyannoksen lapsi ok-

sensi ulos mutta toinen pienempi
annos teki tehtävänsä Pari päivää
myöhemmin annoin hänelle taas re-

siiniöljyä kun ulostus oli vielä epä-

normaali En antanut rintaa ennen
kuin lapsi hylkäsi veden ja alkoi
tahtoa rintaa Tyhjensin rintani
pumpulla Annoin kylvyn kaksi ker-
taa päivässä ja lapsi ei muuten-
kaan kärsinyt kuumetta kun olin
sen sisustan heti puhdistanut Vaan
yhden päivän lapsi oli niin heikko
että ei halunnut kauaa istua kerralla
Jaloistaan oli heikko pari päivää(

jälkeen Silloin heikoimpana päivä-
nä tapahtui käänne parempaan sillä
lapsella alkoi olla maidon nälkä
Mutta keittäjäni ja naapurin emäntä
hätäilivät että kyllä se on kovin ki-

peä joten vakuuttaakseni heitä vein
lapsen lääkäriin Eihän lääkäri muu-
ta kuin sanoi ettei lapsessa mitään
vikaa ole Ja kun sai tietää miten
olen hoitanut hyväksyi hän sen täy-
dellisesti Joka päivä vein lapsen
ulos raittiiseen ilmaan joka tietysti
auttoi lapsen parantumista Lapsi ei
edes laihtunut sanottavasti sillä kun
puhdistin sisustan ettei myrskytys
päässyt vereen ja pidin pois kuu-
meen niin lapsi suoriutui sairau-
desta vähällä vaivalla (lapselle) Mi-

nulla hoitajana tietysti oli tarkka
huoli ja suuri vaiva sillä väärällä
tai tolkuttomalla ja huolettomalla
hoidolla voi pahentaa sairaan tilan
Olen tämän julkaissut tässä että

toisetkin äidit voisivat ottaa tästä
oppia Perheessä missä on pikku-
lapsia tulisi aina olla ruisku resiini-

öljyä oliiviöljyä alkohoolia (ei si-

sälle ottoa vaan ulkonaisia tarpeita
varten) boorihappoa (boric acid)
vaseliinia ja Sylfo Naptholia

ja lattioiden puhdistamis-
ta varten
Ja tulee varoa maitoa Jos sen

voi antaa suoraan lehmän nisästä
lapsille niin hyvä Muutoin on kesä-
kuumalla selvintä aina kiehuttaa
maito ennenkuin antaa sitä kenen-
kään syödä Kiehutettu maito kyl-
läkin kovettaa lapsen vatsan mutta
sen voi tasoittaa muulla ravinnolla
kuten fiskuliemellä nauriilla y m
— Toimitus — — —

Kysymyksiä
Kuinka kauan pitää pitää napasi-- "

dettä pikkulapsella vaikka sillä on
hyvä napa? Leveää vatsa vyötä on
hyvä pitää lapsella kolmen kuukau-
den vanhaksi Se pitää olla niin
leveä että se hyvin peittää koko
vatsan eikä sitä saa panna lujaan
Sitä pidetään vatsan suojelemiseksi
äkillisiltä ilmavaihdoksilta Talvi-
seen aikaan on hyvä pitää sellainen
vatsavyö koko talven tietysti vaih-
taen sen joka päivä puhtaan

Miten valmistetaan hyvää voita?
Ensiksi on maito säilytettävä viile

] lyvä ystävä:—
Äsken kuulin mitä huolestuttavim-ma- t

sanat: Lasten - tarha Tarkoit-

taako se todellakin sitä mitä minä
luulen sen tarkoittavan samaa kuin
kindergarten (pienten lasten leikki-

koulu) mutta vaan aikasemalle
Onko mahdollista että to-

dellakin löytyy niin sydämettömiä ih-

misiä jotka tahtovat ottaa pienet
lapsiparat ja panna ne yleisiin laitok-
siin? Todellakin ei suinkaan kukaan
voisi olla niin epäinhimillinen Ja
kuitenkin mitä muuta voisi tämä
lasten tarha olla?

Kun Froebel esitti kindergar-teni- n

kauhistuneelle Europalle
olen varma että juuri tällaisia

kirjeitä tulvi Europan sanoma-

lehdille Mitä? Ottaa pienet
viisi ja kuusi vuotiaat lapset
vairhempainsa hellästä 'hoivasta

ja lähettää heidät kuudeksi tun-

niksi päivässä kansakouluun hu-

vitettaviksi? Ja vaikkapa ope-

tettaviksikin ! Kauheata !

Ja kuitenkin jokainen kunnol-

lisesti varustettu kansakoulu jo
nykyaikana sisältää myöskin

Missä siis on ero? Miksi eivät

ihmiset sitä nyt vastusta? Ovat-

ko kindergartenit muuttuneet?
Ei sillä ne ovat lähes samanlai-

set kuin Froebel ne esitti Mis-

sä sitten on ero?
Yleinen

'

mielipide vaan on

muuttunut kasvanut edistvnvt
aivan samoin kuin yleinen mieli-

pide ajan oloon tulee suhtaantu-maa- n

lastentarhoihinkin

Ajatelkaamme lastentarhaa
Niitä ei ole Mutta

ajatelkaamme lapsia alle viiden

vuoden ikäisiä ja katsokaamme
missä ja miten he aikansa viet-

tävät
Kävelin äskettäin Riverside

Drivella) kun huomioni kiintyi

) Varakkaiden ihmisten

New Yorkin


