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KODIN OSASTO
Juillll

Historiallinen julkaisu j
Keskivaltioitten suomal osuusliikkeiden osuiistukkuliikkeen CO- -

OPERATIVE CENTRAL EXCHANGEA ensimäinen virallinen vuosi- - :

kokous pidettiin Superiorissa helmikuun alussa jonka kokouksen j

pöytäkirja ponnet ja julistukset julaistaan HUHTIKUUN Pelto- - Ja j
ä tt

Kokouksessa tehtiin erittäin tärkeitä osuustoiminnan eri puolia

selostavia ponsia joten NTIDEN LEVITTÄMINEN KAIKKIEN KU- - g
LUTTAJIEN LUETTAVAKSI OLISI PARHAINTA AGITATSIONIA H

Ainakin liittoon kuuluvat kaupat tilannevat sitä kaikille jäsenille S

ja vieläpä muillekin j
Samaan numeroon tulee myös Karl Helanderin persoonallisesti

keräämä tilasto ja katsaus keskivaltioitten suomalaisten osuustoi- -

jj
minnasta joka myöskin on laatuaan ensimäinen ja siis selvää HIS- -

g
TORIAA

Paljon muita kirjotuksia osuustoiminnan eri puolilta Jt

H

AMMATTILEHTI SE MYÖSKIN ON a
Kuinkapa se voisikaan olla muuta kuin ammattilehti sillä onhan g

se tuleva ulos tärkeimpänä kevätkuukautena Mahdotonta on lue-- 1 g
telia sen sisältöä sillä yksistään tilaajain osastossa on NELISEN- -

g
KYMMENTÄ kysymystä ja vastausta Pitempiä kirjotuksia on ruis- -

kuttamisesta apulantojen käytöstä eri maille varhaisimpien kasvien 8
kylvöstä siipikarjan hoidosta erikoisten farmi-eläinte- n kuten lam- - g
päiden hevosten lehmien ym hoidosta H

Tutustukaa yhteen numeroon niin saatte käsityksen mitä kah- - g
dessatoista sellaisessa voi vuoden mittaan olla „ f

Tilaushinnat $750 sata kappaletta 15e kappale ja $125 vuosi- -
j

kerta kaikkialle maailmassa - H

(Maaliskuun numerossa on mm kuvitettu kirjotus lammasroduis- - g
ta laaja selostus "aina hedelmöivien mansikkain kasvattamisesta 3

maple sokerin valmistamisesta ym ja saatte sen sikäli kuin niitä jj
riittää kun tilaatte vuosikerran ja tilatessanne pyydätte maaliskuun 3

numeroa) j!
Lähettäkää tukku- - ja yksityisnumeroiden tilaukset osotteella: l

Muutama sana äideille

Kuinka monta kertaa joutuvatkaan
liidit vastaamaan lastensa kysymyk-

siin pikku veikon tai siskon saapu-

misesta kiertelevästi ja valheellises-

ti—useimmin valheellisesti Suku-

puoliasioita on pidetty mahdollisim-

man salaperäisinä rivouden ja hä-

peän vaippaan peitettyinä asioina

joista ei ole tahdottukaan ajatella
luonnollisesti ja järkiperäisesti Syy

siihen on ollut kristillissiveellisen

joka meitä va-

listuneempiakin vieläkin jossakin
muodoissa vaivaa Mutta nykyään
ei kenenkään tarvitse olla vailla jär-

kiperäistä ja jalostavaa tietoa niistä

asioista Joka äidillä on helppo saa-

da tietoja joiden avulla hän voi

vastata lapsensa kiihkeisiin totuut-

ta janoaviin kysymyksiin elämän jat-

kumisesta Älkää äidit valheelli-

silla ja typerillä vastauksillanne

muokatko lapsenne puhtaaseen mie-

leen maaperää rivoille ja saastaisille
käsityksille asioista joista heillä ja
kaikilla ihmisillä tulisi olla mitä

puhtain ja järkiperäisin käsitys
Lainaan tähän osastoon palan kir-

jasta " Sukupuolellinen kasvatus

Työläisperheissä" jonka kustannus-

yhtiömme yhteisesti ovat kustanta-
neet Sanottu kirja maksaa vain 15c

Se olisi jokaisen äidin ja muidenkin

hankittava ja tarkoin luettava

ta eri tilaisuuksiin Siinä juuri
on kodin etevämmyys kouluun
verraten että se voi helpommin

käyttää hyväkseen tarjoutuvia ti-

laisuuksia että se saattaa tehtä-

vänsä suorittaa ilman suuria ha-

vaintovälineitä välttäen siten in

niiden yhteen liittyvää jän-

nittävää vaikutelmaa ikäänkuin

kysymyksessä olisi jotain eri-

koisemmin salaperäistä ja tähel-list- ä

Sitäpaitsi on kotona pal-

jon helpompi kuin koulussa ot-

taa lukuun lapsen erikoisluonne

sekä soveltaa hänelle annettava

opetus hänen käsityskykyynsä
Oikean ajan valitseminen ja

ennen kaikkea oma suoruus mää

räävät tulokset sillä hän joka
ei itse ajattele ja tunne puh-

taasti hän ei myöskään osaa_
nuorisoa puhtaasti ajat-

telemaan ja tuntemaan Missä

rivous on jokapäiväisenä
missä siveetön 'käv-tö- s

asustaa siellä ei lapsen sie-

lu koskaan voi nostattaa puhtaan
tuntemuksen kukkia Tässä niin

kuin kaikkialla muuallakin elä-

mässä määrää vanhempien esi-

merkki Ainoastaan heidän an-

tamiensa opetusten seuraukset
heidän tekonsa herättävät tali-

sessa jäljittelyyn johtavan vel-

vollisuudentuntoon Tästäj pe-

rusajatuksesta lähtee sukupuo-

lellinen kasvatus kodissa laaje-

ten ylempänä kerrotun jaottelun
mukaisesti lapsen älyn tahdon

ja mielenlaadun muodostami-

seen

Lasten saduista

PELTO JA KOTI Box 553 SUPERIOR WIS

Varsinaiset vuositilaukset voidaan lähettää lehtemme konttoriin

tai jättää asiamiehillemme TOVERITAR Box 99 Astoria Ore

j:nnmatSUKUPUOLISEN KASVA-

TUKSEN OLEMUS JA
LAATU

Kirjasta Sukupuolellinen kasva

"Jokainen kauhua herättävä
kertimius jonka lapsille luemme

tai kerromme jokainen säikäh-

dys ia pelästys jonka 'he saavat

jäävät kuin neulaset heidän ruu-

miiseensa kiusaamaan heitä ko-

ko elinajaksi' sanoo eräs italia-

lainen tiedemies Pienille lap-

sille kerrotut tai itse lukemansa

sadut jättiläisistä kääpiöistä ja

haltijoista ovat usein svynä
ijällä ilmenevään

hermosairauteen ja henkiseen

heikkouteen kuten esim pel-

koon ja arkuuteen Kuinka mo-

ni meistä ei olisi ymmärtämättö-
miltä äideillä tai muilta aikuisil-

ta saanut kuula satuja tontuista

haamuista piruista ja muista sa

sellaista kuonaa jota sitten ei

voi järkevimmälläkään kasvatuk-

sella kokonaan poistaa kuten on

usein huomattu
Katsokaa siis äidit mitä tei-

dän lapsenne lukevat Mynelle
äidille se on vaikea tietää mitä

lasten englanninkieliset kirjat si-

sältävät mutta voihan heille

neuvoa turmelevan kirjallisuuden
vaikutuksia ja kehottaa valitse-

miaan toisenlaisia kirjoja Surul-

lista kun ei meillä ole omia kir-

jastoja heidän käytettävänään
Unhan kaikissa kirjastoissa pa-

rempiakin kirjoja lapsille kuten

esim maantieteellisiä ja matka-

kertomuksia kuvauksia luonnos-

ta ja on mv("i_s jotakin kokolailla

siedettäviä kaunokirjallisiakin

kirjoja
melkein sanoa että ta-

vallisen työläisperheen lapsetkin
lukevat keskimäärin kolme kir-

jaa kuukaudessa cli v?6 kirjaa
vuodessa ja sellaisesta lukemi-

sesta jää päähän kaikenlaista tur
miollista ellei edes vähän yri-

tetä lukemista valikoida Täs-

säkin olisi sosialistinaisilla tär-

keä työala: saada sosialisteja

koulujen ja yleisten kirjastojen
johtokuntiin" Tietoiset ja va-

paamieliset sosialistit johtokun-
nissa ja opettajina joutuisivat
panemaan toimeen suuren mul-

listuksen jo yksin koulujen kir-

jastoissakin

LASTEN NÄYTELMIÄ
COlCMFUAX KUKKATARHA

7 henkilöit
KOTIKfLTA laulunävtelma
l:li!ie kiri L Sininen 10 henkilöä cOc

KTVNAV KTÄTTT kii-- Helmi Vilin -
_

niivt viii henkilöä
NOISI-IV- KOSTO kiij Paul Suosa

12 henkilöä H'

OW'K TIK 12 henkilöä
1'AIKK A1T 10 henkilöä ia

S'KHIT kolmen nojan vuovonuluhj 25e

SAITCRTN IIAXIIKT leikkinftvultiä
langille kiri Aku Päiviö
viisi hi nkiluä

TADI MVKTAT kir Aku Päiviö 2- -

nävt 7 henkilöä
VALOXT1KIIÄ kiij Paul Suorsa 2-

näyt
Saatavana:

Toverin Kirjakaupasta Box 99 Astoria Orc

liluonnollisista jutuista ja us-

konnollisesta kasvatuksesta ja

lapsena saadut vaikutelmat ovat

vaikeat poistaa myöhemmällä-kää- n

ijällä kuten on havaittu

Eräs potilas kertoi lääkäril-

leen: "Lapsesta asti olen pyörty-

nyt nähdessäni verta Vielä ai-

kuisenakin tunnen heikkoutta ja
toisinaan pyörry nkin Pelkään

että ihmiset sattuva puhumaan
asioita jotka johtavat mieleeni

verta" Hän oli tyysillisesti to-

distettavasti terve eikä syytä tuo-

hon sairaaloiseen ilmiöön löy-

detty ennenkuin psykoloopnen
(sielullinen) analyysi paljasti
hänen pelkonsa alkusyyn Hä-

nen hoitajansa oli kertonut hä-

nelle lapsena ollessaan kaiken-

laisia satuja Siniparrasta piikki- -

tynnyristä jossa kiusattiin prin-

sessaa ia muita kainaloita jätti
läissatuja joissa lohikäärmeet ja
noidat ja haltijat viiltelevät toi-

siaan veitsillä ja kiduttavat ja
Iloittavat Aikuisena nuo sadut

tietysti olivat unhottuneet mut-

ta niiden aiheuttama kammo ja

pelko oli jäänyt aivostoon ja joh-

ti tuollaiseen sairauteen

Koulujen ja kaupunkien ylei-

set kirjastot pitävät lasten kir-

jallisuuden joukossa juuri tuol-

laisia Siniparta-satuj- a ja lapset
lukevat niitä Olen usein näh-n- vt

lasten kantavan kotiin '(irim-mi- n'

tai 'Havthornin' satuja
Usein ja melkein aina saavat

lapset aivan esleettömästi niillä

ruokkia mielikuvitustaan ja kun

ne
'
ovat niin jännittäviä kui:i

myöhemmällä ijällä rakkaus- - ja

salapoliisiromaanit niin ne tu-

levat kaikki luetuksi Seuraus

niistä on yhtä turmiollinen kuin

niistä haamujutuista ja muista

samantapaisista on ollut monel-

le meille aikuisille
"

Lapset saa-

vat näiden lainakirjastojen satu-- y

m kirjojen kautta aivoihinsa

tus 1 yolaisperheessa

Varsinaisena kasvattajana
alalla on ja tulee

yhä olemaan liiti jonka rakas-

tavainen osanotto lasten ajatuk-

siin ja lakoihin luo pohjan tässä
niin välttämättömälle luottamuk-

selle Ja tämä hrottavaisuus he-

rää ainoastaan 'siellä mistä ruos-

ka ja kovuus on 'poistettu: lapsi
et koskaan paljasta sisimpiä aja-

tuksiaan niin pian kun hänen on

peljättävä nuhteita huoneesta

poisajamista lai muun pahan
tuulen purkauksen esineeksi jou- -

tumista
Näin on sifkupuoliseikkojen

selventämisen ehdottomana edel-

lytyksenä vanhempien ja" lasten

välinen avoin luottamussuhde !

Tulee 'olla toverillistuitta heidän

kesken eikä mitään 'koiran 'kuu-

liaisuutta ja lapsen ominaisuuk-

sien ja itsetoiminnan mielival-

taista painamista Milloin van-

hemmat Ymmärtävät '

lapsiaan
vallitsee sopusointu vaikkapa

kurjimmassakin majassa Sil-

loin täysi-käis- ct kolhteleVat

suopeudella ja 'kärsi-

vällisyydellä pienokaisia jolka
puolestaan levittävät ympäril-
leen viatonta lumoa
Siten muokatussa maaperässä

menestyy valistus johon ei ipääs-t- ä

'pafhaimmallakaan ennakolta
valmistetuilla pukeilla vaan sen

sijaan niin että kerta kerralla
vastataan lapsen tilapäisesti te-

kemiin kysymyksiin niiden yh-

teisten huomioiden ja itsekoh-taises- ti

tehtyjen kokemusten
johdolla joita kodissa ja pihoilla
saadaan Siten lapsen lainkaan
huomaamatta vitkalleen askel
askeleelta eteenpäin kulkien voi-

daan milloin siellä milloin tääl-

lä sirottaa huomautuksia kajo

v ar-

okin

o -

laperäisistä olioista joita
sinkin pimeässä

ot-is- i luullut

van ilman sakeana Kunka

net kerrat olemme kauhusta va-

pisseet myrskyöinä lapsena ol-

lessamme ja saaneet vielä pel-

käämisestä ja itkemisestä sel-

käämme Tuskinpa kukaan olem-

me lapsena uskaltaneet mennä

yksin pimeään Kuinkahan mo-

ni aikuisista vieläkin pelkää pi-

meää säikähtelee ja hvtkähtää

jos joku rapsahtaa Tuskinpa
meissä vapaamielisissäkään löy-

tyy monia jota voisi edes lahjo-
mallakaan saada ypöyksin käve-

lemään hautausmaalla pimeänä
syysyönä Me pelkäämme olem-

me arkoja tuntuu kuin joku kä-

velisi pimeässä takanamme Lap-

sesta asti on aivoihimme jäänyt
kauhu ja pelko kaikenlaisista y- -


