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ja tuskittelee saa nuhaa ja yskää Taateliputinkla

helposti oksentaa ja kärsii vatsavai- - Kaksi kupillista maitoa puoli kup

voja Siksi on pikkulapselle ennen maissisiirappia 12 taatelia joista
kaikkea varustettava huolellisesti luut on poistettu 2 ruokalusik mais--

hoidettu huoneen lämpömäärä sekä si- - tai perunajauhoja puoli teelusik

puhdas ilma hengitettäväksi suolaa ja 1 teelusik vaniljamaustet- -

Kuten sanottu pieni lapsi oppii ta Siirapilla maustettu maito kei- -

jokalsen tapansa- - hoitajiltaan ja kas- - tetään ja saostetaan jauhoilla ja an--SÄÄNNÖLLISYYS LASTEN taa turvata Sotaväennostot ja tar-

HOIDOSSA kastukset ovat osottaneet kuinka rao- - vattaiiltaan Ihminen on Dieni kone netaan kiehua muutaman minuutin
Pikkulasten hoitoa" ruokintaa ja peutunelta ihmiset ovat ruumiillises- - Kuten säännöllisesti hoidettu kone ajan kun puuro on valmista niaus- -

kasvatusta on aina pidetty sellaisena tl sekä henkisesti ja syitä rajipeutu-
- toimii säännöllisesti ja tasasesti sa- - tetaan se suolalla ja vaniljalla Ja se- -

pikkuasiana jonka jokainen äiti "o- - neisuuteen on muka löydetty jo ih- - moin säännöllisesti hoidettu lapsi on kotetaan siihen hakatut taatelit ja
saa luonnostaan" Mikä säälittävä misten hoidosta jo pienenä Tietysti elämässään säännöllinen ja

- levolli- - annetaan Jäähtyä ennenkuin tarjo- -

ivahymy leviää suuren perheen kas- - varotaan niin paljon kuin mahdöllls- - nen L Emmet Holt M D LLr D taan syötäväksi Samaa putinkia voi

vattaneen mummon kasvoille jos ta todistamasta sitä kuinka huonot sanoo: "Säännöllisyys pikkulasten - valmistaa myöskin keitetyistä väs- -

hän kuulee puhuttavan että rintalap- - olosuhteet nälkä ja puute ja 'teolli- - lämässä on sen terveyden perusta kynölstä
sella tulee olla säännölliset ruokailu-- ' suuselämä ovat rappeuttaneet ihmi- - Lapselle muodostuvat nämä säännöl- - — —

ajat että sen kylpyveden pitäisi ml- - siä Kuitenkin ovat nuo tarkastuk- - liset elintavat jos äiti ja hoitaja el Jog olet tietämättÖ- -
tata lämpömittarilla että pikkulasta set kaikissa teollisuusmaissa — itse poikkea lapselle sopivista sääiP " „ J!!' ~„

myöskin meillä täälläei saisi heiluttaa kehdossa eikä käsis- - pakottaneet nöistä"

Säännöllisyys pikkulapseh ystävä niin tilaat hä-

nelle Toverittaren
sä eikä sen kanssa pidä leikkiä ja hallitukset toimenpiteisiin joiden

siten sitä tarpeettomasti hermostut-- tarkotuksena on edistää ihmiselämän

taa Melkein kaikki nuoremmatkin turvaamista Meiiläkin on n s lap- - Äidin tulisi itse imettää lastansa
n s valistuneemmatkin naiset pitä- - sitolmtsto joka on tämän vuoden

jog nall suinkin vot si[st että ei ole

vät lapsen hoitoa ja kasvatusta niin ajan tehnyt paljon selostaessaan lap- - mltaan ravitsemiskeinoa'
joka_ vas- -

HERMAN MICH

Täältä ei ole näkynyt pitkään ai-

kaan minkäänlaisia kyhäyksiä Tove- -vähäpätöisenä asiana että heille rao- - sen saannoinsta noitoa se on levit- - tais min maitoai iap9en luonnol-

nelle ei tule mieleen kysymykset: tanyt aiaeuie vapaasti valistavaa kir- -
)lsta raviutoa Varsinkin ensimäi- - rittaressa joten täytyy katkaista hil- -

Mitä äidin tehtävä minulta vaatii? jailisuutta ja painostanut kaikenlai- -
get 'kolmei neyä kuukautta pitäisi jaisuus Lentsupannassa olemme me--

Onko minulla mitään järkiperäisiä sin Keinoin tietojen nankiomisen tar--
]apsen Baada mia rmtaa Elämän- - kin jo toisen' kerran ensi kerralla

luotettavia ja tieteellisiin teorioihin keyttä ihmisten kasvattamisessa Se
gä ensimäisenä kahtena päivänä tu-- likemmä kuun päivät vaikka ei tääl- -

perustuvla tietoja siitä tehtävästä? on sanonut jo niinkin paljon että yh- - ee iapsl panna aidin rinnollle 4 tai lä ollut sanottua tautia silloin ollen- -

— Nämä kysymykset tulevat ainoas: teiskunnan ön turvattava äitejä Ja B kfirtaa va„ta ona tal 4tenä kaan vaan kun julistettiin koko kaun- -

taan hyvin harvan naisen mieleen lapsia Jos tahdotaan lasten kuolevat- -

paiväna tulee äldllle riittävästi mai- - ti pannaan niin me saimme kärsiä
Niitäkin muutamia lastenhoitoa ja Buutta rajottaa ja terveitten lasten toa Ensimäisenä' kahtena päivänä syyttömästi sitten poistettiin panna
kasvatusta käsitteleviä kirjoja joi- - syntyväiByyttä lisätä Siis yhteiskun ei lapselle tarvitse eikä pidä antaa t k 9 p vaan t k 22 p ilmaantui
ta on ei osteta ei edes kirjastoista ta vaikkakin näin vähäsesti Ja pinta- - muuta kul„ aidin rinnoista-saamaa- n- erääseen ruotsalaiseen sitä influens

lainata Ja lueta Kuka Uyvansa — puoieiseso on jo asettanut mmiseia- -
sa nestettä ja keitettyä vettä Jos saa koko perhe on tätä nykyä sai- -

huonompikin emäntä — ostaa jolloin- - mälle vissin arvon Syy tähän arvon- -
hän tarvitseisl enemmän ravintoa raana Ja niin meille annettiin taa- -

kin keittokirjan Ja lukee sitä ja antoon on siinä että tämä maa ku- - n„n ehkäpä ]uonto olisi varustanut sen sulkemismääräys Ties'-
-
kuinka

ohje-it- hyväksensä ruo- - ten kaikki muutkin maat ' tarvitsee kauan taasen ollakäyttää sen lhmisaidill heti ensi päivästä alkaen pitää pannassa
kaansa keittäessä ja talouttansa hoi- - — tai oikeammin sen kapitalistiluok- - suuremmaua maitomäärällä Toivottavaa on ettei se tauti pääsisi
taessa Kukaan nainen enempi ka tarvitsee — tehokkaan teollisuus- - levenemään

kuin mieskään ei halua ottaa rastaan armeijan ja siksi kannattaa sellai- - Kuinka usein pikkulasta tulee Imet- -
„polka ParilBlsta„ plt näyteim t

tää vuorokaudessa k 23 p„ vaan täytyi peruuttaa edel-

lä kerrotun syyn takia Kappale on
valmiiksi JlnHntRlfll intfln nfe nflvffil

Ensimäisenä ja toisena päivänä

neljä kertaa 6 tunnin väliajoilla Koi- -

men päivän vanhasta neljän kuukau- -

heU kun upa

mitään työtä tai tointa ellei han seen kokolailla paljon hyvää aikaan

ensin ota selvää siitä kykeneekö hän saavaan toimistoon kuten lapsitoi-tolme- n

täyttämään ja "jos hän epäi- - mietoon uhrata satoja tuhansia dol-le- e

kykyjänsä hän tavallisesti koet- - lareita vuodessa kapitalistisen yhteis-ta- a

täydentää niitä hankkimalla lisä- - kunnan jraroja

tfetoja kysymyksessä olevasta asias- - — Mutta palataksemme Jälleen al-

ta tai ammatista — Mutta kun on "kuperäiseen kysymykseemme
ihmisolennon mallmaan sella syntyessään ei luonnollisesti o- -

Mamie SointuUtill vuiumnl t iiuriaa vuuiuivuuuea- -

sa S tunnin väliajoilla Yöllä 2 ker-

taa (klo 10 illalla ja klo 3 tai 4 aa-

muyöllä) Neljän kuukauden van-

hasta 7 kuukauden vanhaksi 6 ker-

ASHTABULA OHIO

Koulut sekä kaikki yleiset palkat
saattaminen sen hoito ja kasvatus le mitaan tapoja sillä on ainoastaan avattiin 11 p marrask jotka olivat

niin lonahan löytyi tehtävä johon ruuan puhtauden ja levon tarve Se " lentsun takia suljettuna 4 viikon
tys yöllä Seitsemän kuukauden

ajan — On tehty ankarammat säänjokainen arvelee kykenevänsä ilman'- tarvitsee kaikkia niitä kasvaakseen

rrfitään tietojen hankintaa ilman mi- - ja pysyäkseen terveenä Kuten kuk-tää-

kirjaa tai kirjotusta siitä asi- - kaselle tai kasville on puhdas ilma

asta lukematta ilman ollenkaan vai- - riittävä ravinto ja auringon
' valo

vanhasta 12 kuukauden vanhaksi 5

kertaa vuorokaudessa eikä kertaa-

kaan yöllä Lapsen tulee olla rin-

nalla kerrallaan 20 minuuttia Jos

nöt täytyy panna talo karanteeniin

jossa mainittua tautia sairastetaan
Ei se samanen "Flu" ota vaan koko-

naan hävitukseeu täältä koska ainamistautumatta siihen tehtävään Sik- - välttämätön
'

sam'oin ovat ne lapsel
_ niHllln pi nlfl knvin nalinn maitnft

__!! „ %„„) ovntnn innsi äidin - leKin välttämättömiä Juuri naiden — r ' ' uusia tapauksia ilmaantuu Yksin
ly uu y imi lana) imoij tnnlomnia on

naapurin lasten su-- puutteessa — kuten lapsltoimtston
1 tämän kaupungin lasten kodissa II- -sän siskojen:

iuuua imtjLyneenukulaisten ja tuttavien tunteiden ja raportit osottavat' — kuolee suurin

vaistojen kohde Ei ole kysymys sii- - osa varsinkin suurten kaupunkien
a „n:t 4vinar-niasi- i tpflnn ia ko- - nikkulaosia Lastemme huonoin- oin- -

Jo 7 tai 8 kuukauden vanhana saa

lapselle alkaa antamaan hedelmäme- -

motetaan 36 taudinkohtausta Lent-

susta johtuneisiin tauteihin ovat kuol-

leet seuraavat suomalaiset: Miss

Hilma Hjerpe ikä 22 vuotta Mrs

Elmer Anttila ikä 30 vuotta Mrs

huja Hemiruokia pehmeäksi kel
kemuksen mukaan on hyvä Ja edul- - suhteita emme voi köyhälistöläisinä

tettyä munaa ja paahdettua leipää
linen lapselle vaan mikä huvittaa muuttaa mutta järkiperäisten tieto- -

T ~ KUMI aI 1~ a) '

näitä ihmisiä Jos pikku siskoa hu- - jen avulla voimme — sikäli kun se " ' " " ' Matson jolta jäi kaksi pientä tytär-

Tittaa leikkiä "peipiu" kanssa mii- - on mahdollista - niitä lievittää lsa le "" m- -

voimmehan kuitenkin antaa aurin- - "
tä ja Mrs Jacob Palo jättäen nel-

jä pienokaista vaille äitiä sekä 6

vuoden vanha tytär kuoli Mr ja Mrs
lolu hyvänsä niin sopiihan se sillä

Ensin annetaan vain 4 ruokalusikal- -

n„ „f tiimHt-tQl- HPllfliiifin eonvalon näästä ihnnnfti
IIsta mehua tai "entä palvässä- - Jota

-- IP kkikalu Jos lapsi itkee annetaan siimme ja voimmehan avata usein Purolalta
' voiaaaii sitten vanan Kerrallaan ii-

i j„„ n „+t ttmn
Sille lietl rUOKaa VUllvttti S juun ui- - unuuuun cuu uum iiuuuciDoammo

sl syönyt tai heilutetaan sitä oi- - on mahdollisimman puhdasta Ja

i„t vintncfi ino - voimmehan huonoissakin nlnsnhfpig

sätä kunnes sitä annetaan kaksi
unssia päivässä Muuta ravintoa an--

Aikasemmin syksyllä raivosi täällä
lavantauti suuressa määrässä sai-

rastuen siilien usein montakin per-

heen jäsentä samalla kertaakahdesti päivässä imetysai
Pienen lapsen hoitoa ja kasvatus- - sa koettaa noudattaa mahdollisimman J16!88"

puolivälissä Appelsiinimehua Mrs Willie Kupari on viety hos- -ta ei ole opittu pitämään tärkeänä paljon perinpohjaista puhtautta
ja keitettyjen kuivattujen hedelmien „(„„„„ vaun „n tlnrm „„-- „„

Ihminen ei ole ollut tärkeä kenen-
Lämpömäärä lapsen huoneessa -- mehua annetaan lapselle siivilöitynä juakään mielestä Yhteiskunta ei ole

milloinkaan välittänyt ihmisen suo
uoneen lampo jossa vastasynty- - kelpaa voi lapselle antaa kun sille

nyt' lapsi on tulisi olla 04—68 astet- - tulee yksi tai kaksi hammasta Lap- -
Ilmat ovat olleet koko sievät
ifirrmÖRptlfin n:Hn tnlvpn ilmniltaJ

jelemisesta niin paljoa että kouluis- -
ta Fahrenheitia päivällä Lämpö- - selle ei pidä koskaan antaa pehmeää LmUa el 0e yelä näht vafkkavalistuslai oksissa oli- -tai muissa tulee olJa 1{Qlme jfl]kaa ggu yatsa imilil nn 1r Hilifia lniiiTrniTHn nän anti

si paljoakaan pyritty levittämään tie
tiflstn YH 7ft natPPn a! lamnimäni-i- l cuTafa olt!! ÄMH nl Virlia tiKa _

tnin HP hoidosta kasvatuksesta m Sokeria jota jonkun kuun ajan
YÖUä kUTat' ett& --heMän lap8en9a ByÖ io

ta Paheet Tie on saanut 2 paunaa henkilö saa nyt

Sit lämpömäärää olla 65 astetta F Kun vaikka mitä mutta ovatko nämä 'on
ast onPet s mr viepä niin marraskuussa 3 paunaa ja

hlDSl 011 vii kolme kuukautta vanll Sirtit varmnia niitä ottS lnnonn vt
suuria että Jotkut porvarilliset "tie- - ' „: 7

" ~ ' 7 te" etta jouiuituussa saa 4 pau- -
saa lämpömäärä olla yöllä 55 astet- - sa sulattaa vaikka mitä kärsimättä

teilijät" ovat varsinkin teollisuuspu- -

taR Vuoden vanhan lapsen huo- - siitä? Jos lapsi nukkuu ruokallu- -

naa henkilöä kohden Maito nyky-

ään maksaa 14 senttiä vartti ja pain-t- i

8 senttiä

Haaliya 011 hauskaa taas entistä

ueessa saa lämpömäärä olla 50 as- - aikanansa on se herätettävä syö-

tettä yöllä Lämpömittari ei maksa mään Varsinkin ensimäisillä

ja se pitäisi olla joka kodis- - koilla bn se herätettävä syömään ja

lien aikoma puhuneet IiiKakansoittu-mlsest- a

Ja mitäpä arvoa sellaisel-

la tavaralla on jota on liikaa? Nyt
on kuitenkin asiassa tapahtunut
käänne Ihmisen elämä on osottau- -

runsaammin 4 viikon loman jälkeen
sa Jossa on lapsia että voitaisiin se pian oppii itse säännön Ja he--

KaksipäivälBet vuosijuhlat vietetään
neiuan uuuneenaa miuinmaai a ynua raa jimiKmil nimuuuiieeii iviuuiea zö ja 04 p:n iHnim ' qiinnnntni-iHfl- -

tunut ma iniliiiqi ptfä siiä knnnnt- -

tarpeellisessa rajassa Jos huone ön lapsen annettava nukkua niin na navteiään Uappa]e PapIn perhe
lämpiää äkkiä liian kuumaksi voi- - paljon kuin hyvänsä Onnekasta joulua sekä uutta

kalkille lukijoille! — Aavikkodaan avata ikkunat niin että lämpö- - Tämä ja tätä seuraavat kirjotuk-määr- ä

tasaantuu Jo kolme kuu- - set --lasten hoidosta ovat otteita L"NEW YORKIN SUOM NAISTEN

! OSUUSKOTI %
kautta vanhan lapsen huoneessa voi Emmet Holtin Columbian yliopiston ++++4-H-+--

pitää ikkunoita auki yöllä jos el ole erittäin kuuluisan lasten tautien pro- - NAISTEN OSUUSKOTI

+ JA PAIKANVÄLITYS-TOIMIST- + pakkanen tai myrsky Liiaksi läm- - fessorin kirjotuksista sekä lapsitoi- - 2185—15th St

pimässä ja huonosti tuuletetussa huo- - miston kirjoista ja ovat nämä siis SAN i RANCISCO CAL
Talafnnnl HTilrnf IQKQ

Z41 Lenox Ave & 122 st
+ -

Telefooni: 813 Mornlng side + lähteistäneessa makaava pikkulapsi on levo- - ainakin täysin pätevistä
ton se muuttuu kapeaksi hikoilee koottuja

SAN FRANCISCO
t iiiirTTTTi 4 4111

I


