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yksiä aivan kuten kuka ihminen kup muhennettuja perunoita 4 a

mutta he eivät noudata lusikallista suolaa 1 kup jauhoja

mitään tarpeettomia
enemmän kuin me aikuisetkaan suclaatla tal vastaava m£ärä
Minä kunnioitan lapsia snta miiksl jauhettua
"Kunnioitat" sanoi vieras ai- - Sokeri ja rasva hierotaan hyvin se-t- i

"Sitäpä sanaa käytetään har- - kaisin hiukan vispilöidyl munaf ja
voin lasten suhteen" peruna sakotetaan sekaan siivilän

"Valitettavasti sitä käytetään l&Pl lasketut jauhot ja pulveri eko

kovin harvoin Toivoisin sitä tetaan seltaan vuorotellen maidon

Kahden äidin san takia ! Ehkä juuri siksi lap-

sesi tottelevat sinua niin hyvin
suuremmissa asioissa" ' 1

käytettävän useammin Kunniof kanssa
Paistetaan
ja viimeiseksi sulatettu su

[af- - 1 - — suuressa pannussaMukaeltu suomennos imua en ymmärrä lapsia min- - tukseni heta kohtaan synnjaaakään hvvin knin toivoisin" tal kerroskakkua varten useammassa

"Kuinka sinä tulet noin hyvin noi last'en äiti mutta jo ennen ™f Työsku TheUsä P'—
toimeen lastesi kanssa" sanoi alin minniia oli „

MITEN HOMEPILKUT POISTE-
TAAN VAATTEISTA

Pilkut liotetaan malassilla kahden

Hiti tnUpllp "Minä Kunnioitusta itseään Koniaaneräs ja lap- - na teln sen havainnon etta van- - K kohtelet laosia kuten aht-se- n
rakastamme toisiamme me hemmat usein kielsivär lapsiltaan televia ainakinolentoja min voit

nautimme samoista asioista ja ne plenet asiat jotka kyllä näyt- - odottaa heiita totee-
mina vietän suurimman osan a- - tivät vähäpätöisiltä mutta toi- -

levaisuutta ia harkintaa
su":""Paa

asioissa tunnin ajan ja sitten pestään vaate
jasiani lasteni seurassa vaan me den merkitys oli suun lapsille j{lljn :og kohtelisit heitä avutto- - vedellä te saippualla Jos pilkut- o--

Ul""c Äuin-uivcia- ii uic jualnla uun Kerran kävelyllä eraan isan mJiäHitrtvinn siniisrn vac vaml°Ja' ytyy liottamisen uucus

tovereita keskenämme kuin sinä ja hänen pienen poikansa kans- -
mn„

: i „i i Vi 'V1 taa Malassl ei turmele mitään vä- -

ia lapsesi naytte olevan kerro- - sa Poikanen oli herttanen a „:„„ ria eika kaneasta

naii miuiuim: auiiiivi mi ji-- i rakastettava vaan han Häiritsi
voinut kehittää suhteenne noin mejta alituisesti kyselemällä

hauskaksi" - tään liinaa mitä vähänätöisimniin
ÄITIEN PETTYMYS

SITRUUNAN HYVISTÄ OM-

INAISUUKSISTA

Sitruunamehu sekotettuna veteen
joka on maustettu sokerilla tai huna-

jalla on verratonta juomaa terveille
sekä sairaille Sitruunan mehu on

Äidit olivat maalaisnaisia j'a asioihin jonkalaisia minä toivoi- - Meistä syntyvät kansojen soturit
toinen heistä oli ajelulla lastensa sin kaikkien lasien tekevän il- - Meiltä aatteiden aakkoset saavat

kanssa Hänen kolme lastansa man keneltäkään kysymättä 'Isä MeilIe jättivät Paavit ja Lutheerit

istuivat kärryjen takaistuimella saanko kiivetä aidalle!' 'Isä saan- - Ikivanhat kasvatuskaayat

Ajelijat olivat juuri saapuneetko juosta mäelle?' 'Isä katkase
Ja tuhatvuoslen taikoja matklmme hyvää nauttia kun tuntee vatsakipu- -

aukean kedon laitaan ja ennen- - minulle piiska pensaasta!' —pyv- ja neitataucussa maKsataudlssa
vatsatulehduksessa ja kuumeessa on
sitruunanmehu lievittävää Merimie-
het käyttävät sitruunamehua lääk-

keenä keripukkia vastaan Suu ja
hampaat pysyvät hyvässä kunnossa
jos hieroo niitä Joka päivä sitruunan

kuin äiti ehti vastaamaan vie- - teli poikanen yhtenään ja jokai- - Kovin äiti jo pettyi toiveissaan
raansa kysymykseen kuului ta- - scen pyyntöön antoi isä kieltä- - Ei toivonut tyttöä halpaa
kaistuimelta vanhimman pojan vän vastauksen 'Ei poika sinä Oli toivonut poikaa mailmaan

kiihkeä kysymys : "Äiti enkö saa repisit vaatteesi' 'Eihän sinulla J°ka nostaisi kunnian kalpaa

mennä poimimaan noita kauniita ole mitään asiaa mäelle' ja 'mitä Univormussa astuisi rintamaan

paimensauvoja?" sinä niskalla tekisit?' Jokaiseen Ja kittaisi mainetta isäinmaan
kappaleella Kädet pysyvät paljon

"Tietysti poikani" vastasi äiti pyyntöön sai poikanen kieltävän
Kun ]ampaat me äänet katsomme valkosempina Ja pehmeämpinä joa

käyttää sitruunaa saippuan asemasta"Äiti enkö minäkin saa men- - vastauksen Isa kielsi ne hanel- - Tätä eiäman hirmuista hukkaa
Se parantaa myöskin kylmänvihat ja
lievittää hermosärkyä kun hieroo ki-

peää kohtaa sitruunan kappaleella
Sen sanotaan olevan hyvän kehnän-poistaja-

johon tarkotukseen sitä
käytetään siten että sen mehua hie-

rotaan hivusten iuuvaen Vilustuk-sess- a

se on lievittävää nautittuna
kuuman veden seassa Kuumesai-raill- e

annetaan sitruunamehua kuu-

man mustan kahvin seassa Eräs

nä?" kysyi nuorempi poika ta melkein hajamielisesti aivan ja polvesta polveen neulomme

"Tietysti rakkaani" kuului äi- - tottumuksesta Joka kerran kun Vain sotilasBulholle sukkaa

din vastaus lapselta kielletään jotakin hän Sitten armaamme hautakummulla

"Äiti miiiä myös" kuului pik- - tietysti tuntee että häntä on Saamme itkein multaa suudella

kirkas "ääni vastustettu Lapselle on synty-- LU „
""Mene vain rakkaani Veikko nyt halu tehdä jotakin jonka tyy~™

dytys on tehty tyhjäksi Sellai- -odota pikku siskoa" Ehkä mieh sulhomme
Pian tulivat lapset takaisin 'nen on henkisesti ja fyysilhsesti poikamme

silmät loistaen ja posket hehkuen vahingollinen sekä lapsille etta Elvat palaakaan sankariteiltä

™:i'i„„sIi im- - aikuisille Tämän kvsvmvkses- - Mniriön tövtvv tintni Vortnttna- - -
j

--

j j - ~ — d—lii icim v v ama sylit Layiiiia n
reita paimensauvoja

sa olevan poixasens unteen oi sn oa ne asvavm apsun JUurruuaa
malBrIakuuin

~" kkn7"
"Aiti" sanoi vanhin poika ta se seuraus eMa kun han pala- - tuloksilla-Edis- ons Handy EncX

"emmekö saa kävellä yli sillan?" st "kotiin han oh ärtyinen ]a herr MelaJ paedia
f7!'t_ ii mnoiiinnt öillä kaiVVi hatipn - ymmanaa
ti lapse lana ueua kui- - Etf ihmisten äitejäme oommej

kee niin paljon hevosia ja auto- - bnsa kävelymatkalla oli turmel- -
Ja lkitalkojen puitteiBta iennäataäj +

+

mubnleja ja karjaa tulee pian iu„ " 'V V „
1 Eikä tyytyä kohtaloomme + SUOSITTELEMME AJURI- -

kotiin sillan yli Kiivetkää nyt kieltää häneltä kaikki nuka nav' Vaan murtaa holhoojain ohjakset + LIIKETTÄMME!
takaisin kärryille"

t! vähemmän tarpeelliselta oli ja ottaa ihmisen oikeudet +
Ilman vastaväitteitä tai nrp- - 3'llta paha kuin se alati nuhteleva Elli F Mäkinen + Olemme aina valmiit palve--

nvisiä kasvoia lapset tnttplivat tapa sanoa lapselle 'älä' joka mi- - + lemaan teitä kaikenlaisella
KULTAKAKKUA ILMAN SOKERIA ajuriliikkeen alaan kuuluvalla

ja matkue jatkot matkaansa nuuui iina paai n suioin ei + työllä
"Miten hvvästi sinun lapsesi ta 30S minulla itselläni oiTjolloin- - Puoli kupillista kasviöljyä (Wesson +

k'n lapsia niin sallin heidän täyt- - tal maissiöljyä) 1 kup maissisiirap- -

+ SEABORQ CO

kSlyVauskonn°ymmänävt:i tää ikki vähäpätöiset pienet ft u' P " ™ AstorhJ

+
miksi mintilla on lasteni kanssa mitinidiuHsd jumin ne uiniuiu niaitoa 3 munanruskualsta puoli- - n I 1 I 1 1 1 1 H l 'M' I 11 I I I I 1 1 I I I

Jos olette
niin nausKaa ynaessa ja miKSi iv -- i toista Kup onrajaunoja japuon Kup

me tulemme niin hyvin toimeen "Lapset kyllä pian pääsevät perunajauhoja kaksi teelusik nosta- -

kuten sinä äsken sanoit Sen vanhempiensa tapojen perille ja tepulveria

asian salaisuus on siinä että mi- - jos heiltä kielletään jotakin totu- - öljy Ja siirappi mausteet ja muna--

_! - i i_ riislriiaiKPt visniloinafln nvvin seltal-
nä en milloinkaan laella lieita te- - tun tavan musaan jaKKaavai ne T" T„w0„„ Xiptiism jaunot ja puiven msKeiaanI a „:-::- : fff„1„„nn ™„t„m„imea parj
UeiUciÖLcl lIIlLUcUI llULa VUllcljJc-

l- iuinivmni himiiui7iviiov iiiv

töisiä asioita jotka heitä miellyt- - toja Minä ajattelen sen olevan
pllöidyn aeoksen sekaan vuorotellen

tävät Minä aina myönnyn hei- - todenperäisesti välttämättömän maidon kanssa vatkataan hyvin ja
PyyttkUt VAPA LAAKB KIRJA No: g

dän pieniin mieliiohteisiinsa lasten kehitykselle että he saa- - levitetään öljytylle pannulle levite- - Z™ÄSYeÄ
vaikka ne eivät aina niin mielly- - vat noudattaa kaikkia mielijoh- - tään päälle hiukan jauhettua pähki- - Jfj{ WäkkeUtaiiLiihottttia taodla nimi

täkään minua Olen huomannut teitään jotka eivät ole vallin- - nää ja hienoa sokeria Paistetaan 'ik™ lisitUaMa™

että tärkeämmät asiatkin tapa Rollisia Lapset samoinkuin ai- - minuuttia Jos sokeripula el hait- - taaiSJmtot"- taa voi käyttää leivokseen kolmas- -
tuvat sitten kuin itsestään Lap- - kitisetkin kehittyvät toteuttaes- -

sjira „ilmM „ T„paa8y apMIsiolI
set kvlla onmvat ymmärtämään saan mielijohteitaan kavtannos- - _ _ _ Jokaaen suomaiisen kodlaBa sOm otte udä

f koska tarvitsette sitji Varokaa humbaakl
tärkeämmät asiat ja suhtautu- - sa Minun tehtäväni on estaa peruna- - JA SUKLAATIKAKKUA tokkaitu ja humbuuki tohtoria
maan'-niide- mukaan jos heitä ei väärät ja vahingolliset mielijoh- - Puoli kup voita öljyft tai marga

—
ÄRekÄy9™Äalituisesti rasiteta kieltämällä teet ja myöntää ne mitkä eivät riinla 1 kup sokeria 2 munaa % - p a lionoul co superior wtt

--TheQugle £Xuu
Summons ali the forces and resources of the Republic to

the defense of Frcedom

THE OREGON AGRICULTURAL COLLEGE
which the United States authorities have ranked as one of the
fifteeii distinguished institutions of the country for exccjlence in

military training has responded to the call The College is

distinguished not only for its military instruction but

DlSTINCUlSHED AISO FOR—

Its strong industrial courses for men and for women:
In Agriculture Cotnmerce Engineering Forettry
Home Economics Mining Pbarnuc)- - and
Vocational Education

Its whoIesome purposefulstudent life

Its democratic college spirit
Its successful graduates

Studcnts enrolled last year 3453 stars on its Service flags 1258

over forty percent represcntiug officers

heiltä pienempien vähäpätöisten oie vaningoinsia
mielijohteittensa tyydyttymistä" "Äiti mennään hakemaan Jen-

niksi kai lapsesi heti totteli- - ny ajelulle" kuului takaistuitncl-va- t

äsken ilman vastalauseita ta
Olen kuullut melkein kaikkien "Koska meillä on vielä aikaa

äitien kieltävän lapsiltaan asioi- - 15 minuuttia niin voimmehan me
ta joiden tekemisellä tai teke- - mennä" sanoi äiti ja ohjasi he-

inättä jättämisellä ei ole ollut vosen Jennyn kotia kohlen

pienintäkään merkitystä muille "Äiti emmekö me saa syödä
kuin lapsille itselleen" sanoi vie- - kappaleen suklaatia?" kuului pik-ra- s

äiti ku veikon pyyntö
"Äiti äiti! Tuolla tien vieres- - "Ei!" kuului äidin jyrkkä kiel- -

sä on tyhjä linnun pesä Anna to "Tunnin perästä on ilhilli- -

minä menen ottamaan sen" nen Ethän sinä halua turmella
Äiti pysäytti hevosen ja van- - ruokahaluasi?"

h in poika meni hakemaan linnun Poikanen nauroi ymmärtävästi
pesää Äiti katsoi ystävättäreensä hy- -

"Tuota minä juuri äsken tar- - myillen "Olen oppinut lapsilta- -

kotin" sanoi vieras äiti "sinä ni erään salaisuuden" hän sanoi

et sanonut: 'Oh ei meidän kan- - "He kyllä alistuvat noudatta- -

mt? '"inliin linnun pe- - maan vissejä kieltoja ja määrä- -
College open September 23 1918
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