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Lapset ja sukupuoliky- -

symys

(Jatkoa cnsrmliseltt sivulta)

Toverille ja Tove r ittarelleOpettajat jotka tietävät enem
- mau lasten elämän moraalisesta

puolesta eivät rohkene siitä pu
hua pelaten tulevansa vaarin

ymmärretyiksi

OMA KOTIKoululasten ' keskuudessa val

litsee siveettömyys joka useis
sa tapauksissa ilmenee muissa
kin muodoissa "kuin vain pu
heissä Nuo pienokaiset jotka
horjahtavat paheisiin tuskin
lainkaan älyävät tekonsa merki

tystä eika heitä niinmuodoin
voida siitä syyttääkään he ovat
vanhemmilta tovereiltaan saami-
ensa riettaiden neuvojen säälit- -

tavia uhreja
Tiedonhaluaaii tyydyttääk

seen he ensin kaikessa viatto
muudessaan kääntyvät vanhem-

piensa puoleen tuolla' vanhalla ky

symyksellä: "Mistä minä olen

tullut? Mistä kaikki pienet lap-

set tulevat?" Mutta he kysyvät
turhaan Ensin heille kerrotaan
kuinka muka pienet lapset tttle- -

vttt Saksasta tai saunan penkin
alta taikka sanotaan nutä hai

karan tuovan nokassäan tai lää- -

karin käsilaukussaan Kun sltte
tulee aika että utelias pikku ky-

selijä ei enää tyydykään tttol
laisiin satuihin niin koettavat
vanhemmat lykätä asian selit- -

tämistä yhä tuonnemmaksi kun-

nes lapsen 'mielessä hitaasti vah-

vistuu usko siitä että häneltä sa-

lataan jotakin jonka täytyy olla

pahaa tai siveetöntä ja jota hä-

nen omat vanhempansa "hä-

peävät
"

Nyt kääntyy lapsi etsimään

tietoja muualta joko toisilta it

Toverin ja Toverittaren laajan lukijakunnan keskuu-
dessa löytyy vaan yksi ajatus siitä että lehtiliikkeel-lemm- e

on saatava oma huoneusto Jo vuosikausia on
siitä puhuttu ja jopa on koottu rahastoakin sanottuun
tarkotukseen yksityisillä lahjotuksilla" Tätä tietä kui-

tenkin käy perin hitaasti varojen hankkiminen siksi-

pä ori johtokuntamme päättänyt toimeenpanna

SUURET MYYJÄISET
rakennusrahaston kartuttamiseksi

Myyjäiset on järjestetty siten että jokaisella numerol-
la on EHDOTTOMASTI VOITTO mutta PÄÄVOITTO-

NA TULEE OLEMAAN

5-hen-
gen "Chevrolet" Automobiili

Länsipiirin piiritoimikunta tulee valvomaan että voit-

tojen jakaminen tapahtuu asianmukaisessa järjestyk-
sessä '

Myyjäislippuja on lähetetty kaikille osastoille myytä-
väksi Myytäväksi lähetetyt liput on tilitettävä kont-- "

koriimme ennen tulevan heinäkuun 30 p:ää osotteella:
Toveri15ox 99 Astoria Ore --

MYYJÄISLIPUN HINTA ON YKSI DOLXARI KPL

rlyyjäislippujen hinta on yksi dollari kappale

ON ITSESTÄÄN SELVÄÄ ETTÄ MONITUHATLU-KUINE- N

LUKIJAKUNTAMME PITÄÄ EI AINOAS-
TAAN VELVOLLISUUTENAAN AUTTAA MYY-

JÄISTEN ONNISTUMISTA OSTAMALLA ITSE
VOINTINSA MUKAAN MYYJÄISLIPPUJA VAAN
HUOLEHTII MYÖS SIITÄ ETTÄ KOKO SEN TUT-

TAVAPIIRI ON MUKANA OSTAMASSA 'NÄITÄ

MYYJÄISLIPPUJA
NÄIN KUN MENETTELEMME NIIN MYYJÄISEM-
ME SAAVUTTAVAT TARKOTETUN TULOKSEN JA
OLEMME LÄHEMPÄNÄ SITÄ AIKAA JOLLOIN
VOIMME TUUMIA SIITÄ MIHIN JA MILLOIN TA- -

LO RAKENNETAAN --

Liitämme tähän tilauslipun myyjäislippujen tilaamista
varten että ne toverit jotka eivät ole tilaisuudessa trS

paamaan lippujen kauppiaita ovat tilaisuudessa otta-

maan osaa myyjäisiin tilaamalla myyjäislippunsa suo--

raari konttoristamme Tilauksen saavuttua lähetetään
heti numeroidut liput ostajalle

Toverillisella tervehdyksellä JOHTOKUNTA
~~~

TOVERI Box 99 Astoria Oregon
Lähettäkää allaolevalla osotteella kappaletta
myyjäislippuja lehtiliikkeemme myyjäisistä Rahaa

dollaria seuraa tässä mukana

Nimi —
Osote —

(Lähettäkää raha ssa" ostettuna Toverin nimelle)

seään vanhemmilta lapsilta tai
vieraalta ja heidän tapansa an-

taa viattomalle lapselle tietoja
mainitussa kysymyksessä on ta-

vallisesti niin säädytön ja rivo
'että lapsen heidän selityksiään
kuunnellessaan valtaa ensimäi-se- n

kerran hänen puhdasta miel-

tään saastuttava inhon tunne
Sen jälkeen ei hänen mielestään
maailma enää milloinkaan ole
niin kaunis ja puhdas kuin se

pii ennen Mutta' siinä ei ole vie-

lä kaikki Jotakin pahempaa 011

"tapahtunut: lapsi on nyt huo-

mattavasti alkanut vieraantua
vanhemmistaan Hän ymmärtää
nyt miksi he eivät halunneet vas-

tata hänen kysymyksiinsä Elä-

män alkuperä näyttää nyt hä- -

nelle joltakin hävettävältä ja
inhottavalta ja lapsi tuskin
rohkenee katsoa vanhempiaan
silmiin häpeän punan nousematta
kasvoilleen

Jonkun ajan kuluttua lapsi
alkaa verkalleen paatua ruveten
sitte etsimään sellaisten lasten
seuraa jotka noista asioista jut-
televat ja kehittyvätpä' asiat vii-

mein sille kannalle että lapsel-
le karttuu tietoon'sa salaisuuk-
sia joiden peittelemistä vanhem-
miltaan hän pitää luonnollisena
'asiana

Täniän väitöksen vahvistaa
Chicagon alaikäisten-oikeude- n

tuomarin Julian W Macin lau-

sunto:
"Seikka joka erityisesti vetää

alaikäisten-oikeudess- a asioita kä-

sittelevän huomion puoleensa
on laajalle levinnyt sukupuolipa-heide- n

harjottaminen hyvin
nuorten lasten keskuudessa hä-

nen mieltään kiinnittävät tytöt ja
pojat seitsemästä ikävuodesta

tytöt jotka
ovat tautien saastuttamia kou-

luissa joukoissa oleskelevat tytöt
joukko koulutyttöjä luvultaan
seitsemän tai kahdeksan ikänsä
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