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OSASTOIKODIN
KYMMENEN KÄSKYÄ

taen siten 'heikkoa itse auttamaan
itseään ja käyttämään omaa tah-

toaan Joka tahtoo kasvattaa lu-

jatahtoisia ihmisiä valmistautu-

koon itse tulemaan tarpeettomak-
si

Korkein päämäärä mitä kas-

vattaja voi tavoitella on johtami-

nen vapauteen mutta vapauteen
joka samalla sisältää tietoisuu-

den omasta vastuunalaisuudesta

OPETA LAPSILLE ASIAT
LUONNOLLISEN KE-

HITYKSEN MUKAAN

peräkkäin myöskin erinomainen apu
Se ei tee mitään merkkejä seiniin ja
sillä voi kastella vuodevaatteetkin
Tulen kanssa on oltava varovainen
silloin M Ii

van kuin olisi se tehty lihajauhokseni-t- a

(hamburgersteak) Erittäin mau-

kasta ravitsevaa ja muutteeksi mu-

kavaa Pahinta on tässä se että kaup-

piaat kiskovat näistäkin pähkinöistä
joita kasvatetaan Oregonissa ja

niin korkeita hintoja etä
ei sille näytä löytyvän rajoja Wa'-nu- t

pähkinöistä täytyy täällä a

maksaa kuorillensa 20 sent-

tiä paunasta ( sama kuin Brasiliasta
tänne tuoduista pähkinöistä Ja

muutamin paikoin käyt-
tävät näitä VValnutia polttoaineina
kun eivät tiedä niitä niillä tehdä
Olisikohan Californiassa Toveritta-

ren lukijoita sellaisilla paikoilla
näitä pähkinöitä kasvaa paljon

ja voisivatkohan he lähettää niitä
kohtuullisilla hinnoilla kuorittuina
pakettipostissa halullisille ostajille?
Jos on niin ilmottakaapas Toveritta-
ren Kodin Osastossa
Pähkinät ravintona ovat yhtä hyvät

ja paremmat kuin liha ja löytyy
kymmeniä eri keinoja miten niitä ra-

vinnoksi laittaa Mutta emme tahtoi-

si niistäkään maksaa tavattomia hin-

toja Ta parempi että kuluttaja saa
kohtuullisen hinnan tuotteistaan sen

sijaan kun sen kiskoisivat kauppiaat
Huom! Kaikista öljyisistä pähki-

nöistä voi laittaa paistin ylläolevan
reseptin mukaan — Selma-tät- i

Ruokatavaroita ostettaessa Kun
silavaa ostetaan tulee katsoa että
sekä lihavat että laihat osat siitä
ovat vaalean väriset kamara ohut
eikä tahmea Tuoreen kalan silmät
ovat kirkkaat ja kidukset punaiset li-

ha kiinteää Keskikokoiset kalat ovat
parhaat Lehmän- - ja härän- - vasikan-j- a

lampaanlihassa tulee-rasva- olla
valkoista ja lihassyiden hienoja Va-

sikanlihan tulee olla vaaleanpunaista
muitten lihain kirkkaan

Jos kaksi lasia jotka on asetettu
sisäkkäin ovat tarttuneet niin lujasti
toisiinsa etteivät tahdo irrota on pa-

ras keino kaataa ylempään kylmää
vettä ja pistää alempi lämpimään (ei
kuumaan) veteen: silloin ne helposti
irtaantuvat

Raivaajan tk 8 p :n numeros-

sa kirjottaa Clevelandista nimi-

merkki A S—o alla seuraavan
säännöksen En malta olla

sitä teille
''— Osta ruokatanpeita ainoas-

taan vä'hän kerrallaan
— Valmista ruoka 'huolellisesti
— Käytä vähemmän lihaa ja

vehnäjauhoja
— Osta lähimmästä kattilasta
— Älä vie pöydälle liian paljon

ruokaa
— Käytä kaikki mitä on jää-

nyt jälelle
— Älä tuhlaa
— Älä paista vaan keitä enem-

män
— Älä käytä liian paljon soke-

ria
— Älä käytä liian paljon saip-

puaa
Siinä ovat köyhille työläisille

laaditut kymmenet käskyt Jos
olisin Israelin Mooses niin löi-

sin nämä lain taulut kallion

kylkeen tuhansiksi kappaleiksi
sanoen: "Piru vieköön tämmöiset

kirjat !" Sen jälkeen laatisin seu-

raavanlaiset kymmenet' käskyt:
— Älä tuhlaa elinkustannuksii-s- i

satoja tuhansia vuodessa sil-

loin kun toisten tävtvv elää per-

heineen 400—500 dollarilla
— Älä laita koirille satoja tu-

hansia dollareita maksavia

ja osta niille kymme-
nien tuhansien dollarien arvoisia
timanttisia kaulanauhoja silloin

Kuvastinta ei pidä koskaan aset-
taa suoranaiseen auringonpaisteeseen
sillä elohopeakerros pilaantuu ja lasi
käy haruiaantäpläiseksi eikä sitä voi

korjata muulla kuin uudella

Ankat rakastavat aamuaurinkoa
mutta kärsivät voimakkaasta keski
päivänauringosta

PIENI NEUVO KASVAT-

TAJILLE
Kasvatuksessa on aina muis-

tettava ettei minkäänlaisia voi-

makeinoja tule käyttää: ainoas-

taan tyyneyttä on päämäärä saa-

vutettava Kiivaat käskyt pelot-
tavat lasta ja heikontavat sen

hermoja Tyyni johdonmukai-
nen kohtelu 'herättää luottamus-
ta vahvistaa sekä lapsen voimaa
että turvallisuudentunnetta
Kärsivällisyys on ainoa keino

vähitellen poistaa ennakkoluuio- -

(Jatkoa erslmjilseltä sivulta)

taikka "hän kalastaa sameassa

vedessä" kunnes hän joskus sat-

tuu näkemään lestin suutarilla
taikka samessa vedessä kalasta-

jan ja hän huomaa hämmästyk-
sekseen että nuo kuvannolliset

lauseet perustuvatkin varmaan

todellisuuteen
Mutta siitä olisi vielä toinen-

kin suuri etu jos jo lapsia to-

tutettaisi kaikessa mikä heitä

kohtaa ottamaan selko siitä mis-

tä mikin johtuu miten mikin on

tapahtunut kutka henkilöt ovat
minkin esineen tehneet ja mihin

tarkotuksiin ja missä tilaisuuk-

sissa niitäkin tarvitaan Sillä sil-

loin ei se voisi enään olla ajat-

telematon ja epäitsenäinen joka
uskoo sokeasti kaikki ja tuntee
että kaiken täytyy tapahtua juuri
siten Ihmiset eivät voisi silloin

enään pitää aikamme lukuisia yh-

teiskunnallisia epäkohtia ikään-

kuin välttämättöminä asiaan-

kuuluvina joihin ei tohdi kajota
He rupeaisivat aikaisin kysele-

mään: minkätähden? mitä var-

ten? millä oikeudella? ja he vaa-

tisivat vastausta
Useat lasten kysymykset

niihin vastaisi rehellisesti paljas-

taisivat hyvin paljon yhteiskun-
nan turmeluksia ja häpeätahroja
joita nykyään koetetaan pitää
lasten silmissä mahdollisimman
kauan hyvinkin suuressa arvos-

sa Silloin täytyisi ihmisten her- -

PÄHKINÄ TUMPPU (VValnut loaf)
Yksi kupillinen jauhettua pähkinän

sisustaa (Vvalnut) yksi kupillinen lei-

vän muruja (parempi käyttää
ruskeaa leipää Jos leipä

on kovin kuivaa niin silloin voi käyt
tai kastik- - ja epäluuloja ja pelkoa jotka la- -tää "ähemmäi muruja

keeksi enemmän maitoa i ksi Ku mauttavat voimia seka lapsista
että aikuisista Luottamus sii-he- n

henkilään joka johtaa kasva-

tusta on pääasia ja ääret tiimiin
tärkeä Voittamaan pelokkuutta
ja puuttuvaa arvostelukykyä (sil-

lä siitä johtuu pelokkuus) tarvi-

taan luja mutta hellä käsi jo-

hon epävarma lapsi samoin kuin

epäitsenäinen aikaihminenkin voi

tukea itseään Vähitellen irrot-

tautuu sitten tukeva käsi opet- -

pillinen tuoretta maitoa Yksi muna
Mausteeksi Thyme Parsley n

hienoksi hakattua tai jau-
hettua sipulia paistettu ruskeaksi
voissa pölähdys macea ja celery sait
Suolaa ja pippuria maun mukaan
Sekota kaikki sekasin ja paista 25

minuuttia
Ylläolevaan reseptiin voi myöskin

lisätä keitettyjä juurikasveja jos sat-

tuu käsillä olemaan Porkkanat
lisäävät makua jos panee niitä

sekaan
Tämä pähkinätuinppu maistuu ai- -

kuin ihmisiä kuolee nälkään
— Älä ryypiskele satojen do-

llareitten arvosta samppanjaa päi-

vässä sillä e'i~~ voit saada il-

maiseksi ia se on kaikin puolin
terveellisempää juotavaa
— Älä osta 120 dollarin mak-

savia silkkisukkia silloin kun
toisten täytyy kulkea vaojaloin

— Älä osta tuhansien dollari-

en arvoisia autoja ja ajele niillä
silloin lain ei ole mihinkään kiire
— Älä polta kymmenen dolla-

rin maksavi sikaareita silloin
kun sammalista valmistetuista
paperosseista lähtee paljon ter-

veellisempiä haikuja
— Älä matkusta talveksi Flo-

ridaan ja sillä
niillä matkoilla kuluttamasi sa-

dat tuhannet dollarit tarvitaan

paljon parempiin tarkotuksiin
— Älä osta tuhansien dolla-

reitten maksavia sylikoiria ja
palkkaa niille kallispalkkaisia

ja lääkäreitä
— Älä itse silloin tuhlaa kun

neuvot säästämään semmoisia

joilla ei ole mitään tuhlaamista
— Älä laiskana loikoile koko

elämäni-käs- silloin kun toisten

täytyy sinun edestäsi raataa an-

karasti aamusta iltaan joka päi-

vä
Kun näitä jälkimäisiä käskyjä

noudatettaisiin niin silloin ei

tarvitseisi laariakaan "

IGaatfn ja Nmnismt Joulu
"Lasten ja nuorison joulu'' — tällä nimellä voisimme nimittää tämän vuotisen

Lasten Joulun joka ilmestyy hyvissä ajoin ennen joulua sillä tässä julkaisussa tule-

vat olemaan maamme sosialistiset nuorisoliitotkin edustettuna sekä kuvilla että
kirjotuksilla

Lasten näytelmiä tulee julkaisussa olemaan kuitenkin kolme Kertomuksia tulee
isoille ja pienille lapsille sekä nuorille Samoin runoja Tuleepa lukemista ja sopi-
via ohjelmanumeroita aivan pienille talleroisillekin

Muun sopivan kuvituksen lisäksi tulee entiseen lavalliseen tapaan kuvia Ihanne-liitoist- a

ja sunnuntiiikoululaisista innostamaan lapsukaisia toiminnassaan
Julkaisua tänä vuonna kirjotuksilinan ja runoillaan avustavat tunnetut ja tykätyt

kynäilijät: Klaudie Parkkonen Anna Kangas Helmi Mattson Selma Loukola Mikael
Rutanen y m y m A B Mäkeläkin on luvannut avustaa ja olemme varmat siitä
ettei hän sanaansa syö

Tänä vuonna on siis saatava tälle julkaisulle entistä suurempi menekki Sitä on

levitettävä sekä Cauadassa että Yhdysvalloissa ja sopii sitä Suomeenkin lähettää
Ei ole ollenkaan liian aikaista ryhtyä sitä nj't jo levittämään sille tilauksia hankki-
maan

Huolimatta kaiken kirjapainokustannusten kallistumisesta on hinta sama kuin
ennenkin — vaan 15 senttiä kappaleesta

TILATKAA SITÄ TUKUTTAIN MYYTÄVÄKSI

Lasten Joulu 1017 varmasti tekee kauppansa kaikkialla Asiamiehille myönnetään
kun raha seuraa mukana Lähettäkää20 pros tilauksista vähintään 10 kpl 25 pros

tilauksenne viivyttelemättä

TOVERITAR Box 99 Astoria Ore

Allekirjottanut tilaa kpl Lasten Joulu 1017 Rahaa seuraa mukana

Luteiden tappamiseksi
Kun minun kotonani tuli vuokra-

huoneisiin luteita niin liimattiin kaik-
ki resuiset paikat kuumalla liimalla
ja sitten pantiin uudet paperit päälle
Se kylä tepsi Olen kuullut että

on kun valelee sillä kaikkia
mahdollisia paikkoja neljänä päivänä

Nimi

Osote


