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sen kukat — ne kaikki uhkuivat
tätä uutta ristiriitaisuutta
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tieteilijät olisivat kaikki ensin koke -

avua uu uissa iisieii Kasva- -

tuksessakin' Me voimme saada hy--

viii neuvoja ja oppia kirjoista joita
ovat kirjottaneet henkilöt jotka ei- -

vät ole koskaan kokeneet ja siltikin

pystyvät antamaan nyvia neuvoja
Luonnollisesti on kokemus aina hyvä- -

nä aDua ihmiselle vaan kuitenkaan

" kokemuksiensa perusteella vaan nosta tahansa vaikkapa omenasta ja 50 kpl erissäRina el mltata lhmisen tietoisuutta Bitte vähin kerrallaan kulettaa lap- - !r„kokemuksen perusteella sillä miten Be„ ajatuksen siihen mistä kysymys
100 kpl- - erlssä U5
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ei sitä pidä pitää ainoana tekijänä paljon helpommin kuin silloin jos
luelehdille tilauksia—Kaup-oppimise-

lapselle on ensin puhuttu jotenkin paa sosialistista kirjallisuutta
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m-h-- 1 1 I I H H [ i II [ HA-h-

loin minulta sellaisia asioita
niin en koskaan aIft va3taamaan het{

suoraan ihmisestä vaan alan kukista
tai linnuista tai mistä muusta luon

uino ipii iaicu ajatLuiciunitu
kaikki luonnon kannalta eikä hän näin
ollen saa mitään outoa vaikutusta
asiasta Lapsi kehittyy ajattelemaan
asioita luonnollisina ja sitä mukaa
8itte kun hänelle ikää karttuu ja hä
nen ajatuskykynsä kehittyy voidaan
hänelle selitystä jatkaa samalla ta -

valla eikä tarvitse entisiä selityksiä
nvVoä Mnf (ofir„„ niu„m

loisin Ajatellaan i nyt etta lapsi
(nimittäin Jo vanhempana) kysyy äi
diltä että miten ne lapset voivat en -

sin alkaa eli lähteä kasvamaan sil -
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nosta ja myös pikku eläimistä ja
kasveista tai mistä hyvänsä ja jat- -

kaa ennen alettua työtään selitta- -

mällä että niinkuin tiedät se tai
tämä oluin n nno io tnlnnn ™
Z"n :7"'J:a" J" u'™
Ia hnitaa eamat ln „„li„ „„„„„ii
lrniilim ottii eo hnliu innui wQ
kaikki luomakunnassa voidaan istut -
taa vain siemenistä Samoin on ih-
""senkin laita: urospuoli kantaa sie -
menet ja naaraspuon sitten ne vai -
mirnn J„ mi-i- J „1— i

trio pmo„ m0b„Kt0 t„ „t„„ —

mukaisesti miten aina parhaaksi nä- -

kee ja voi näistä asioista lapsensa
Vnnaan nnhiip gon li)lo„il„ nn:ill1'" ' imin jiiitumvaotnto lononii oi„„„vasiuia lapseue aivan suoraan yiluls- -

[aiuatia siilien muuta Kilin luontoa
Näin selitettynä se tuntuu niin luon- -

nolliselta kuten kaikki muukin luon- -

nossa Tästä asiasta voisi kirjottaa
vaikka kuinka paljon kokemuksia ja
havaintoja omia sekä toisten ja on- -

han tästä siasta Toverittaressa u- -

seammln kuin kerran kirjotettu vaan
ainahan sille lehdelle tulee uusia lu- -

kiloltakin niin että eiköhän ne nlnn

lukijansa löytane ja toisen kirjotus
myöskin luo uusia ajatuksia asiasta

x Selitellä ja saada itseni parem- -

paan valoon tuon rehellisen raa- -

taiatoverin silmissä tuntui tällä
hetkellä juudasmaiselta kätten
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sairaalaan
1

Siihen
he suostuivat kuitenkin ylimieli- -

sesti s

Sairaala oli suuri Sellainen

Siläl%
nuolesta iMI' '
Se Oli Ikllin

nen labyrintti johon olisi hei- -

pusu vounu eusya
'Sairaiden valitukset lääkärien

vakavat ohjeet yA hoitajattarien-
l

Kevytmieliset tirskimnset ikaiah- -

teiivat sen avarissa saleissa ia
kavtavillä kuin hirvittävät vii-

meisten päiväin pasuunat' Kyl-

mät väreet kulkivat ruumiini läpi
Huone huoneen jälkeen oli ah-

dettu sängyillä joissa lepäsi
kuihtuneita raatajia

Kun he kuumeen huoreissa heit- -

tein at taucun yaaitnraniia juon-
-

ilottoman suuna käsiään tai tui- -

jottivat tylsäkatseisina saattoi
helposti lukea heidän elämänsä

i

KarsimyiiSet lTOlSta Uupuneista
'kasvoista IViUcl !he sairastival 3

ivaikkia tauteja nilta lääketie- -

de tuntee Mutta jokaisen tau- -

din juuret ovat nykyisessä järjes- -

telmässä Toiset heistä rukoili- -

vat toiset kiroilivat toiset oli
VUt toivorikkaita tOlSet epatOl- -

voisia jokainen sairasti sentali- -

'tien että elämän taafcka oli ollut
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iuscui osastossa onvat kapua- -

lismin yrttitarhan risat Heitä
liälvi jos minkälaiset 'basillit
Siellä oli nälän kuihduttamia pie- -

nnkaisia jotka suurine päineen ia
lihattomine käsineen olivat kuin
irvikuvia tästä ''kulttuuri-ihm- i

sestä" l leiaan etsivät Katseen- -

sa ja heikot valituksensa kuvas- -

ti vat sitä kirousta jonka olin
Jimi- - +nrlto tirmAtt-oci- l

ta raataja-toverilt- a

lyoiaisvannempain Karsimat
vääryydet ylivoimaiset lelämän- -

taakat puute ja kurjuus olivat
w i!- - coiifnil-iio- h
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tomien ihmistaimien

Kuinka alin voinut unohtaa
tämän joka oli itselleni niin tut- -

tiri ia edes hetkeksikään vhtvä
-

iicapitaiismiii ynstysuoroon
Kuinka! _

Eva R

Juuri saapui
kirjakauppaamme tuota kauan' -

odotettua

VALLIN SUOMALAIS-ENGLANTILAIST- A

KEITTOKIRJAA
C

Se maksaa $150 sidottuna hv- -

viin vaatekansiin a

Tilataan osotteella: TO"ERI-TA- R

Box 99 Astoria Ore

-- imu lapooic [umimvici uuiaou
tai kiertelevästi silloin kun pikku sis- -

ko tai veli syntyy eli toisin sanoen
silloin kun lapsi tahtoo näistä asioista
tiolnä infoin ia nnlrr cilnä nMattöträ

mjtään määrää millä ikärajalla vasta
voidaan puhua asiat selväksi ovat
asioita joista ajatukseni "kokeneen
äidin" kanssa ovat vähän ristissä
Minusta ei nlft vann niin llelnno nsift"""-- „

n" „~7~ rtä 17 J„
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s öitten Inu Inna aattn s Vvav

mään edelleenkin että miten mistä
miksi milloin jne Nämä vastaukset
taasen synnyttäisivät uusia ajatuksia
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'lian tirifttMrlln iiil lirll iqqi ta lracltfä
miittnmiinn vnotnnlroppn Jntlnit Inn

set kyllä tyytyvät paljon helpompiin
vastauksiin vaan usein he tahtovat
lnnrln - Itanllppn käaittppn nsinata 1a
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jus eivai ne 5wi öeiuiisiu vaöiaubia
etia se voi tuuua joiiituinaisia kusi- -

tettäi uysyvät he yhä uudelleen ja
uudelleen Jos nyt sitten aletaan

lapselle selittämään asioita jotenkin
toisin kuin ne tiedetään todella ole- -

van' niiu silloln Klm 818 täytyy sa"
noa totuus täytyy särkeä kaikki

lapsen entiset käsitteet asiasta Mi- -

nusta nähden on paljon helpompi
lanselle sekä kasvattajalle etta lap- -

selle aletaan alun pitäin luomaan pi- -

keaa käsitettä asiasta silloin se

vasta voi kehittyä oikealla tavalla
ymmärtämään asioita eikä hänen
tarvitap niiätnncä vaivata 1a tnfailtn

lapsilta kysellä asioista joista heillä
on yhtä hatarat käsitteet kuin Mnel- -

äkin eikä hänelle myöskään synny
tuota salaperäisyyttä mikä noissa asi- -

lusöh uBiimiii leiveu ii miu kuviii
käsittämättömäksi lapselle että ei
ole varma ajatellako niistä hyvää tai
pahaa
olio ou]inaTlrilrc{ +iticoa 1nlmon n oi

Jttu Ja I""1 YUOU" ™Tuauu ciiiiuci samalla tavalla kuin
esim kahdeksan tai kymmenen vuoti- -

selle vaan asiasta voi alkaa jo sil- -

loin kertomaan siten kuin sellainen

lapsi sen ymmärtää Minä en aina- -

TILATKAA

Ihanneliiton
JÄSENKORTIT

Toverista Jäsenkortit maksavat:

uuul
fl00 kultakin sadalta kappaleelta
Tilataan osotteella- -
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"S" Rllokihiiua °" kahdenlaista: luonnol- -

$ kahalua Tmn- -

! 'laiset vastenmieliset tunnelmat vatsas- -
4 cnempaa Kuin imnssaicaan ruu- - i

miinosissa Ihminen jolta on ehdotto- -
masti luonnollinen ruokaholu tuntee
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4-- puolin hyvin Hänessä herää ruokali

% iöntaTuXlt
h tcnmieliset vaikutelmat vatsassa ja

T
%™ ZSf™rX?imiÄ

A
Ä Jos ruuansulatuselimistö on epäkun-

nossa on ruokahalu luonnoton jos
+ se on terve on se luonnollinen Voi- -

? miS hkoirSTra4-- taa jo turmeltuneen ruuansulatuscli- -

V niistönsä täytyy tietää MITA ja MI- -

T Jm on sioiAVA Tähkin antaa tar
kan ja yksityiskohtaisen vastauksen

v MacFaddciiiil kirjottama kir-

jaf2 SYÖMINEN
LÄHTEENÄ

VOIMAKKUUDEN 4

? Kirjan hinta on ainoastaan 50 senttiä
"f ja saa sitä tilata kirjakaupastamme

% TOVERIN KIRJAKAUPPA
Box 99 Astoria Ore

T
Käyttäkää allaolevaa tilatiskavaketta

j Toverin Kirjakauppa Astoria Ore
AHekirjaoittnnut täten' tilaa

j' pahpt"'leäl?' "'mil voimakkuuden
seuraa mukanaS 'doll V8" senttiä
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241 Lenox Ave & 122 St +
+
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Sukulaisille ja tuttavillemme ha-

luamme ilmottaa että kuo- -

lon kylmä käsi kutsui
pois rakkaan äitimme

Ida Aleksandra

Österlundin
Raumalla Suomessa viime lo-

kakuun 1 p:nä 1917 'ollen
kuollessaan 63 v 1 kk ja 24 p
ikäinen Häntä lähinnä kaipaa-
maan jäi kolme poikaa Ameri-

kassa yksi poika Saksassa (so-

tavankina) kolme poikaa ja yk-

si tytär Suomessa sekä lukuisa

joukko sukulaisia ja tuttavia '

Herman ja Paul 06terluntJ
98 W Commercial St'
ASTORIA OREGON

T

kaan ole narrannut koskaan lapsiani peeksi käynyttä vastataan se nisu-joist- a

vanhin ei ole vielä tuskin jauhoilla tavallista kovemmaksi' tat
kymmenvuotias - kinaksi (nisujauhoihin sekotetaan vä-Jo- s

lapselle tällaisia asioita selit- - hän suolaa) joka sitten annetaan
tää niin tulee ne selittää aina siinä nousta hyvin keveäksi jonka iälkeen

" —

Valfceaa "sotaleipää"
„„ ininää voim„t„p00a tt„„

jtävttää vastlkltfiita niin nnnii krpt
taa seuraavaakin leivänvalmlstusta- -

naa
Yksi- kvartti nphmpäkal kplfpttviii

riisiä joista vesi on valutettu hyvin
hyVi„ tarkoin pois yksi kvartti Me- -

noKsi munennettuja perunoita jotka„
on Kuorittu vasta jaiKeen Keittaml- -

sen: riisit ja perunat vatkataan hy- -

vin sekaisin 1a hiivatptiiiin Uolpllo
ruokalusikallisella sokeria puoli hii- -

vakakkua liotetaan ja vatkataan seok- -

seen joka sitten asetetaan lämpimään
palkkaan käymään kun se on tar- -

taikina vastataan uudelleen kun tai- -

kina on jälleen noussut muodostelf
laan siitä lohkoja jotka annetaan
nousta ja paistetaan tavallisen läm- -

pimässä uunissa yhden tunnin Tästä
tulee hyvin keveää ja valkeaa lei- -

pää ja kestää kauan tuoreena :

H0QUIAM1N S S O ompeluseuran ko--

koukset pidetään osaston talolla Ahjolas- -
sa joka torstai kello 2 jpp Osote: 315--r
°™ St Hoquiam Wash

snRSlANn n - r rn c c n=-- „ —

(Bo 4S4 ompeluseura kokoontuu joka
kuukauden ensimäiRcnä ia kolmantena torstai- -
iltana kello 7:30 Kansanhaalissa jossa 8 i
osaston kokouksetkin ovat joka toinen sun- -
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HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidetään jokaisen viikon torstaina kello 8

-P P- - Huom [ Kahvia saatavana joka ko- -

tcouKsen loputtua

aiwrm s s öriö
maisena ja kolmantena sunnuntaina alkaen
kello 2 tp — Osaston ompeluseuran ko--

KouKset ovat joka kuukauden toisena torstai-
na alkaen kello 2 jpp Kahvia kokouksen
loputtua

valossa että lapselle ei jää asiasta
mitään pahaa ja salaperäistä käsi- -

tystä ja parhaiten tämän voi tehdä
kun ottaa esimerkkejä aina luonnos- -

ta kukista linnuista ja muista eläi- -

niistä aina sitä mukaa kuin lapsen
ajatuskyky kehittyy Jos lapsi mii- -

CLOQUETIN S S Osaston ompeluseuran
kokous pidetään joka toinen viikko tors- -

taina jälkeen puolenpäivän osaston talolla
S S Ompeluseura 815 Ave F Cloquet
llln'

MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset
m" Herään iolra tarttui a Wllrt

jpp Kaikki tervetulleita
„

PORTLANDIN S S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla joka

toinen torstai-ilt- a kello 8 — Osote: 7 19

Montana Ave J

_

astoriak s s o ompeluseuran kkk
ilta kello 8 Osote: 262 Taylor Ave
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tilatkaa toveritar

Uudistakaa tilauksenne

ajoissa ettei lakkautus
ta lehden lähettämises- -


