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tätä floppaa kovalla tulella vaan Iiii- - tullessa kaksivuotiaaksi

jälleen monta tuntia Kun soppa on Lapsi kannattaa päätänsä vakavat-tarpeek- si

kiehunut se siivilöidään ja ti niskansa varassa usein jo kolmi-tarjotaa- n

kirkkaana liemenä tai se kuukautisena
KODIN

ll"l"I"l"l"H"i"I"l"l"l"l ! l- l' I"I 'I"I-- I' l I' M"H' 1' M"H ! saostetaan kirkkaaksi keitetyillä ea- - Pieni lapsi nauraa jo usein kolml- -

'
ISÄ KASVATTAJANA doriime tehdä lapsistamme 'f- yispilöidyllä

munalla kuukautisena ja kykenee pitelemään

Sinulle äitinä kuuluu tärkein tietoisia ' suoria luonteita Me pehmeaksl tel e'elta kf '7™ kuukautisena

riisillä Terve kykenee
tyo kasvatuksessa sina annat tahdomme etteivät he pelkaa lh- -

Maidosta voi valmistaa monenlaisia kannattamaan ruumistaan Istuma-lapselle-

tuhansia kipuja kesta- - misia Me tahdomme etta he
maukkaita ravitsevia keittoja asennossa jo 7— 8 kuukautisena Yh- -

en elämän sinua se ikavo jo sil-- tastclevat vapauden ja ihmsar- - K „ deksannelm kttukaude„a e Jo telwe
loin kun se ei vielä voi nahda von puolesta Siksi pois vitsa
eikä kuulla Mutta sinun mie- - ja keppi !

Maitö Jla kalasoppa
ensi yrityksiä kannattaa ruumistaan

jaolI1--
n

ja „ la 12 kuukautisena
hellesdkm kuuluu lapsi ja ha- -

Yksl kvarttl maitoa 3a yksI kvart- - se voi seisoa ilman tukea LapstU1A TAPSFSI PUHU- -neirkin tehtäviinsä kuuluu kas- - TOI
saostetaa„ hluu ja aikaa ](Uvilmnaau 12

vatus Kasvata hänet oikeaan UUUUMI
kan nlsuJaHhoilla tal feahdella kupll u kuukauti9ena ja 15 m 16 kuu}

aikaan itse lesi nuolentivaksi Kas- -
jjalJsl Sppertelee ensmiaisia sa-- lisella nisuleivän murusia Kannu kautinen lapsi Jo juoksee ilman

Mikaan kasva- -
nojai Sinä ainakin uskot erotta- - lohta avataan pari tuntia ennen nenicftän tukematta Lasta ei pidätuksen toimi ja tehtävä lapsen vag sanoja siitä mitä tulee pie- - ateriaa ja tyhjennetään soppamal- - pakottaa kävelemään pikemmin kuin

ensimaisista elamanpaivista asti nesta punasesta suusta jossa jaan ruodot ja kalannahka poiste- - ge itse tahtoo sillä on tavallisesti
ei ole sellajneh ettei isäkin

j
voi- - kaksi ]3ientä helmihammasta lois- - taan ja kala hienonnetaan hienoksi kylla liallla päästä liikkumaan niin

si sita tehdä tai jossa hankin ei taa yaitätpä vallan että lapsi vähän ennen kuin keitto tarjotaan pfan kuin sen luut ja lihakset ovat

y!SI f iasta7a sn S1"Ua auttaa- - muka- - selvästi sanoo: "Äiti" maustetaan keitetty maito voilla suo- -
kylliksi voimakkaat edellyttämään

Alä salli etta han kieltäytyy sei- - Mutta kateellinen miehesi kiis- - lalla pippurilla ja hienonnetulla per- - kävelemistä Jos lasta ei vaivaa Hi-

ljaisesta työstä vetäen syyksi taä Astaan ja väittää että lapsi Siljalla ja kaadetaan hienonnetun ka-- kaiin tauti eikä heikkous niin kyllä
lxelppohintaisen verukkeen : se ei muka vallan" selkeästi" sanoo : "I- - lan sekaan '

luonto huolehtii siitä että se lähtee
kuulu miehen töihin Li ole mi- - sä" -

jakumartuessaime kumpi- -
'

liikkumaan "''
tään työtä mikä voisi miehen kin pUOieltanne pikku vuoteen y- - Samanlaisen maitoliemen sekaan

jpsi aikaa muodostella sanoja jo
saattaa häpeään vain sfksi etta katsotte leikkisä vihaisuus sil- - voi sekottaa hienoksi muhennettuja Se voi sanoa pie-
nan en mies kaikkein vahim- - missanne toisianne ja rankaiset- - keitettyjä kasviksia tai pehmeäksi nlä sauoja kuten: pappa mamina y
mm kasvatuksessa Mutta lsal- - te vanllempien onnea tuntien toi- - keitettyä selleriä pehmeäksi keitet- - m Benaisia mutta vasta kakslvuoti-l- e

olisi kylläkin häpeäksi se et- - sianne suudelmalla tyä sipulia' harvan siivilän läpi' pu-- aana se kykenee muodostamaan ea-t-

hanta muuhun toimeen las- - Mutta pian opit sinä paremmin ristettuja keitettyjä vihreitä hernei- -
noista lyhyv)a lausoila Jos lapsi el

tensa kasvatuksessa tarvittaisi erottamaan mitä lapsesi sanoo tff keitettyjä Valkosia papuja mitä ielä kaksivuotiaana tee minkäänlai-kui- n

tuottamaan rauhaa ja jar-
-
gen pienct simat katselevat jo- - keitettyä kalaa tahansa- tai keijettyä Bia yrItyksia puhumaan on se joko

jestysta vain siksi etta hänellä ka päivä vha viisaampina mail- - kukkakaalia '
kuuromykkä tai henkisesti viallinen

on enemmän ruumiillisia voimia kauniit korvat —maa a pienet
Miehen vaimon tulee vhteises- -ja 'alnpt i -

si kantaa lastenkasvatuksen sa- - "£5 keuSi °S TARKASTAKAA ILMOTUKSIA

dat huolet silloin on heillä kum- -
jiejjurja :a sjna sanot siihen: Ensimäisellä vuodella pitäisi lapsi _

mailakin kannettavanaan vain
tyfa

t'a'k tik tak" Tai ajaa he- - usein punnita Lapsen paino on pa- - iMnH"""I"H "M H ! 'M 1

puoli "taakkaa - Ja molemmat yh- - vone'n kilisevä' kulkunen aisassa ™ todistus lapsen kasvusta ja hy-- 4 NEW YORKIN SUOM NAISTEN +
dessä saavat kaksinkerroin kau- -

Qjtgg ja sina sanot: "Kuule! vinvoirinistq ja jokaiselle äidille ja $
neina tuntea lastenkasvatuksen Mkä 'ge on? KJiin kilin kilin !" lapsenhoitajalle kyllä maksaa vaivan j OSUUSKOTI $
tuhannet ilot Tai haukkuu koiraulkona" ja kun punnita lapsi usein ja pitää kirjaa +JA PAKANVXLITYS-TOIMI8T-

—
pienet silmät katselevat ympäril- - hänen painostaan Ensimäisen kuu- - 4 241 Lenox Ave & 122 8t-- +

ÄLÄ VILJELE VITSAA! i
w_cf-„- -t -- s niille "Oletko den kuukauden ajalla pitäisi lapsi +- +

OSASTO

sinä 'kuullut? Hau hau: hau

jiau Vähitellen oppii pikku 0- -

ie'nto käyttämään puhe-elimiää-

ulk0mailman esineistä jotakin sa- -

noakseen Vitkaisaan ja vaisto

jaigggt oppii "lapsi tuntemaan
kielen itseänsä ia ympäristöään

yhdistävänä osaija Mutta kun

8jtte älku on voitettu rientää
iapsi jättiläisaskelin eteenpäin
Kaikki tahtoo se oppia tunte- -

maan kaikille esineille jotka se
naikee' ja tuntee ja kuulee antaa

Ige njmja Tällöin voit sinä nuo- -

r atj 0ua lapsellesi suureesi
0vuksi' Tulekin avuksi opinha- -

lujselie pienelle olennolle Sano
e

niiden esineiden nimet joil- -

le se nimiä vaatiij yksinkertaisin
mutta selvin ja selkein sanoin
Saata lapsesi katsomaan suuta- -

sj kun sanot sille jonkin sanan'
Emien kaikkea : älä tee sitä suur- -

ta ja pahaa virhettä jonka monet

vanhemmat tekevät iloitessaan
siitä että heidän lapsellansa on
monia kappaleita - tarkottamaan
omat sanamuotonsa kun se jon- -

km sanan lausuu aina samalla
hassunkurisen väärällä

'
tavalla

Sellaiset aikaisimman lapsuuden

pariat tottumukset jäävät ihmi- -

seen uscin koko hänen elinijäk- -

seen
—
Keittoja

Ranskalaisilla emännillä on tapa- -

na pitää pataa soppa-aineit- a varten

johon kaadetaan kasvisten keittovesl

paisteista leikatut luut sitkeät liha- -

kappaleet ja lihasta pois leikotut

talinkappaleet He pitävät tämän

padan kylmässä paikassa byvin pei- -

tettynä ja lisäävät siihen hiukan eri- -

laisia kasviksiä kuten porkkanoita
selleriä sipulia persiljaa ja ehkä

tuoreen lihanpalasen tai soppaluun ja
keittävät 'siitä hyvää soppaa Rans- -

kalaisen emännän menettelytavalla
tulee ihmisten ravinnoksi ne kas- -

visten tärkeät ravintoaineet jotka
kiehuvat kiehumaveteen Asiantun- -

tijat pitävät kupillista soppaa pä!- -

vallisen tai iltasen alussa edulhse- -

na ruuansulatukselle

NVaro itseäsi köyhälistön äiti

rupeamasta kepin ja vitsan ystä- -

vaksi! Ne eivät ole mitään oi- -

keitä ystäviä ne kuvittelevat si- -

nulle vihan :ja kiihtymyksen het- -

kenä menestystä joka niyöhem -

min osottautuu pahaksi vähin--

goksi Voin kyllä hyvin käsittää
asian kun kiihtynyt väsynyt
työläisvaimo kepissä näkee vii- -

meisen keinon pitääkseen kuris- -

sa viisi kuusi lastaan- Hän ei

ymmärrä asiaa paremmin häntä
itseään ei ole toisin kasvatettu
Hänen tuttavapiirissään tehdään
samoin Ja asiaan kuuluva an--

llos vitsaa tuottaa IietkeKSl rau- -

han lasten pieneen levottomaan
vastnstusmieliseen joukkoon
Mutta vain hetkiseksi! Keppi
ei vakuuta lasta se vain pakot- -

taa- - sen alistaa sen väkivallalla

Lapsessa on paljon vapauden
halua Meidän tulee siitä iloita
meidän tulee pyrkiä johtamaan
tämä vapauden- - ja vastustuksen- -

halu oikeaan suuntaan Se ei

merkitse sitä että lapselle pitäisi
kaiken olla sallittua Lapsen tu- -

lee jo perheenpiirissä tottua kun- -

nioittamaan ja ottamaan huomi- -

oon kaikkien perheenjäsenien yh- -

teistä hyvää silmälläpitävät koti- -

lait Mutta raakalaismaisella sei- -

käänannolla emme totuta lasta
kunnioittamaan yhteishyvää On

toisia keinoja jotka aikaa voit- -

taen osottautuvat tehokkaammik -

si kuin vitsarangaistus ja joilla
ei ole vitsarangaistuksen vähin- -

goflisia liavaikHtf-S- Vitsal- -

la ja kepillä kasvatamme lapsem- -

me vain orjamaisuuteen Joka
lai)sena on oppinut pelkäämään
keppiä pelkää täysikasvuisena- -

kin keppiä olipa se sitten polii- -

sinpamppu tai vääpelinkeppi tai

kapitalistin nälkäruoska ~ Jolta
lasena vitsalla on riistetty oman
itsensä arvossapitämisen avu se
011 myöhemmin hallitsevien luok- -

kien arvottomana välikappaleena
joka häpäisee itsensä rupeamalla
lakonrikkuritoimeen tai muihin hä

peällisiin puuhiin Mutta me tah- -

punnita kerran viikossa ja ainakin

kahdesti kuussa toisten kuuden kuu- -

kauden ajalla Toisella ikävuodella

Pitäisi lapsi punnita ainakin kerran

kuukaudessa :

"Vastasyntyneen lapsen paino las- -

ketaan keskimäärin olevan noin 7

tai 1% paunaa Kolmen kuukauden

ikäisenä sen pitäisi painaa 13- - pau- -

naa kuuden kuukauden ikäisenä 15

—16 paunaa yhdeksän kuukauden

ikäisenä 17— 18 paunaa ja vuoden

vanhana 20—22 paunaa Terve lap- -

si tavallisesti painaa viiden kuu- -

kauden vanhana noin x puolta enem- -

niän kuin syntyessään ja vuoden van- -

hana se painaa kolme Kertaa mm

paljon kuin syntyessään Ensimäl- -

sellä viikolla lapsi tavallisesti vä--

Mn laihtuu noin 4--8 unssia mutta

alkaa sitten lihomaan jos hän on

terve Lapsen paino ei aina lisään- -

r säännöllisesti toisinaan hän ei

voi hyvin hampaiden tulon takia

taikka kun äiti ei ole hyvässä voin- -

nissa tai muista syistä

Lapsi joka ei saa äidin maltoa

el voimistu niin nopeasti kuin äidin

rintaa imevä lapsi Ensi kuukausil- -

la sen painon lisääntyminen on huo- -

mattavastl pienempi kuin rintaa ime- -

vän lapsen mutta kun lapsen vatsa

tottuu lehmän maitoon niin on sen

painon lisääntyminen 6—12 kuukau- -

den ikäiseksi usein nopeampi kuin

rintaa Imevän lapsen syystä että

rintalapsi tavallisesti vierotetaan en--

simäisen vuotensa viimeisillä kuu- -

kausilla ja siitä syystä muuttuneen

ravintojärjestelmän takia laihtuu Mu- -

kan
Ovatko lapset jotka lihovat nope- -

asti aina terveitä? kysytään usein

Eivät läheskään aina Lapset joita
ruokitaan keinotekoisilla patentti- -

ruuilla lihovat tavallisesti hyvin hei- -

posti mutta heidän voimansa ei juu
rl koskaan lisäänny samassa suh- -

teessä eivätkä he muutenkaan edisty
niin nopeasti kuin heidän ruumiinsa

paino lisääntyy
Pehmeä palkka lapsen päässä me- -

nee umpeen kun lapsi on 18 kuu- -

kauden ikäinen se sulkeutuu jolloin- -

kin jo eikä sen pi- -
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0gaBtoti klljan)suusKoralteat Ja yksli
öt voIvat tllata tarvitsemansa nimi- -

leimasimet nyt TOVERISTA sillä
valmistamme' niitä täällä Hinnat
85e ylöspäin koon mukaan TOVERI

-

NAISTEN OSUUSKOTI

2185 — 15th St

SAN FRANCISCO CAL
Telefooni: Market 3958

san FRANCISCO
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kuukauden naimäiscnä ja kolmantena torstai- -

'SJui äSi "ii
nuntai kello i jpp
hannan s s o ompeluseuran kokoukset

j täänj
kouksen loputtua

WAUKEGANIN III S S O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukau- -

den ensimälsenä' ja kolmantena sun- -

TokouksV'

nen toratali alkaen klo 2 jpp Kah- -

via kokouksen loputtua


