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SOSIALISTINAISTEN TOIMINNAS- - Liiaksi väsynyt äiti
TA AMERIKASSA

KODIN OSASTO Oh kuinka usein on työläisperheen
' ! äiti niin väsynyt että niinä pieninä
+ lepohetkinä kuin 'hän imettää per

monenlaisia mielipiteitä Monet ko-

keneimmista ja parhaimmista
kannattavat erittäin

lämpimästi naisten keskuudessa teh-

täväksi erikoista agitatsionia koska
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heensä nuorinta hau itsekin uinah--

VASTAA LAPSILLESI vät saisi syömistä tai koslka lian- - taa liiallisesta työstä ja valvomisesta

Sinulle on jo usein sattunut nun muuten täytyisi pitää rikki- - uupuneena Mikä vaikutus on liialkokemus on heille opettanut että

naisten enemmistön aiatustana ja että olet lapsellesi huudahtanut: näisiä housuja ja Liisan olla lisella uupumisella ihmisen elimis- -

harrastukset ovat erilaiset kuin mies- - "Lakkaapa nyt vihdoinkin kyse- - reikä sukassa Sen he ymmär- - töön? Liiallisesta ponnistelusta ja

ten naista vuosituhansia painosta- - lemästä !" Sinä et enään tiedä tävät ja antavat tosi murhemie- - voimien kulutuksesta kasaantuu n

tapalakien sekä yhteiskunnat- - sinne etkä tänne Tuskin olet Iin sinun lähteä työhösi Mutta miiseemme myrkkyä jonka poistami-lises- ti

ja taloudellisesti erilaisen ja vastannut yhteen kysymykseen he iloitsevat jo nyt ensi kerras- - seen ihminen tarvitsee vissin ajan

riippuvaisen aseman vaikutuksesta niin kysyy lapsi jo toista Sinä ta kun sinä taas sanot heille: virkistävää unta lepoa ja raitista

naiset ovat jo niin lukuisaa- - et ollenkaan voi käsittää miten Tulkaa äiti leikkii teidän kans- - maa Mutta saako köyhän työlääs-

ti joutuneet teollisuuden palvelut lapsi voi tehdä yhä uusia kysy- - sanne! perheen äiti sitä? Ei Siksipä hä--

seen ja työmarkkinoille pois kodin myksiä
' Mutta lapsi ei tiedä nen maitonsa jolla hiin ravitsee pie--

mitään sinun neuvottomuudesta- - OLE KÄRSIVÄLLINEN! nintänsä on usein näiden ruumiiseenahtäasta piiristä on suurin osa heistä

vielä henkisesti' vanhojen tapalakien si Se kunnioittaa sinua äitinään Lapsesi on vallaton ja tottele- - kasaantuneiden myrkyllisten aineiden

kahleissa" sanoo eräs vanha organi- - joka olet antanut hänelle kaiken maton
-

Jo sata kertaa olet sinä turmelema se on usein aivan

"Sosialistiagitaattorin mitä sillä on elämän puhetai- - kieltänyt" sitä jostakin ja se te-- terveellistä lapsen ravinnoksi

täytyy tuntea heidän ajatustapansa dun ravinnon Lapsi uskoo et-- kee kiellettyä kumminkin yhä Ensimälnen ehto lapsen fan ot tiimi-j- a

kehitystasonsa ja koettaa selittää tä äidin täytyy kaikki tietää ja uudestaan Se ei saa roiskia sessä ja terveellisessä ruokinnassa on

asioita siltä kannalta kuin he parfiai-- että äidiltä voi saada selvän kai-- vedessä Miten usein oletkaan siis että äidillä ei ole huolia eikä
ten ne voivat käsittää" kesta Ala hävitä lapsesta tätä sanonut sen tyttärellesi Vielä hän kärsi väsymyksestä ja puutteis- -

Kansallisen naiskomitean lakkaut- - uskoa äitiin Sinä saat rauhat- - puoli tuntia sitten Ja nyt sinä ta — Näin sanovat lapsitoimistoii
taminen oli vahinko Sen toiminta lisesti lapselle myöntää että et näet sen tuolla ulkona lätäkössä neuvojat ja lääkärit ja totta se on

kerran päästyään selville vesille ei tiedä sitä tai tätä saat neuvoa jonka sade juuri on laittanut sitä tietenkään emme voi väittää
suikkaan osuttanut mitään "naise- - sen kysymään isältä tai suurem- - iloisena tepastelevan Vesi rois- - Mutta on ainoastaan pienempi osa

mansipatsionin" oireita vaan osotti malta veljeltä Mutta yhtä et kuu korkealle sukat ja vaatteet työläisäideistii jotka voivat oatttain-kaikest- a

sukupuolivihasta vapaata saa tehdä : et saa tylsistyttää ovat läpimärkiä Sinä huomaat kaan noudattaa tuota elämänjärjes-selvä- ä

sosialistista luokkataistelu- - lapsen tiedonhalua — sillä juuri sen pelästyen ja veri nousee tystä Kuitenkaan et haitanne
Ja sen mukaan se koetti par- - se ilmenee lapsen kysymyksissä päälläsi Äkäisen suuttuneena tää tuotakin sillä sitä suurempi
ohjatessaan valtioiden nais- - — malttamattomuudella tylyy- - et sinä ollenkaan huomaa miten hän meillä naisilla on edistää

ja osastojen naisko- - elellä ja ivalla Jos lapsesi ky- - lapsesi silmistä loistaa mitä suu- - sen yhteiskuntajärjestelmän muutta-miteoit- a

Valtioiden naiskirjeenvaih- - syy sinulta jotain niin vastaa rin ilo Sinä näet vain märät mistä sosialistiseksi lasa-arvo-

eivät ole senjälkeen toimineet sille niin hyvin kuin osaat Siten sukat ja kengät ja vallattoman teiskunnaksi kun me tiedämme ri

missään kun kansallinen naisko- - edistät lapsesi henkistä kehitys- - tottelemattoman lapsen Ja sinä temme parhaalla tahdollammekaan
mitea lakkautettiin Monet näistä tä ja lisäät sen rakkautta sinuun suutut ja tuskastut ja sinä liuu- - voi antaa pienokaisillemme edes

tarvitsevat itsekin dat lapsellesi ja rankaiset sitä k o-- laista ravintoa kuin niiden terveys ja
kokeneempien toverien ohjaavaa ja ÄLÄ OLE IVALLINEN LAP- - vjll: "JJiten usein olen minä kiel-- kasvu vaalisi
auttavaa kättä voidakseen puolestaan SILLESI ! tänvt sinuti sellaisesta sinä olet Kun me tiedämme että miljoonat
pitää vireillä sosialistista propagan- - Iva ja pilkka eivät ole samaa paha lapsi minä en Voi ollen- - työväenluokan äidit joutuvat nouse-datyöt- ä

naisten keskuudessa Kun Hyväntahtoinen pilkka joka il- - kaan sinua kärsiä Mitä sinus- - maan lapsivuoteeltnankin jo liian o

kansallisen naiskomitean jat- - menee sanoissa tai ehkäpä vain takin kerran mahtaa tulla!" kaseen ja heti sen jälkeen rasitta-kuv-

kehotukset ovat lakanneet tu- - hymyilee silmäkulmasta on u- - Rauhaton kiihtynyt äiti! Lap- - maan 'Itseänsä liiallisella työllä ja
lemasta ja yhäti virittämästä heikkoa sein hyvä liittolainen kasvatuk- - sesi ei ole sen pahempi kuin lasten hoidolla niin emime voi

liekkiä sosialistinaisten sessa Lapset eivät mielellään kaikki muutkaan lapset Sillä teliä vaikka niin monet heistä jo
ovat osastojen naisko- - salli itseään naurettavan ja koet- - tosin ei ole lakikirjaa vakinaisesti menkymmenen ikäisinä ovat kuinara-mite-

melkein kaikki lakanneet tavat senvuoksi välttää isän ja mielessään Ja terveyssääntöjä hartiaisia ryppyisiä elämänhalua
Naiset eivät pidä keskustelukokouk- - äidin pilkkapuheita tekemällä vielä vähemmän Onneksi ei ! O- - vailla olevia vanhuksia Emme voi

sia ja monet heistä vaipuvat porva- -
työnsä innokkaasti ja ahkerasti ]jsj muuten 'hullusti lapsen laita ihmetellä että heistä niin monet

joukkoon tai seuraavat asioita Mutta iva ei ole hyväntahtoinen se olisi nenäkäs tcrhentäjä jos vat taantumuksen Ja henkisen pimey-syrjäst- ä

toimettomina vaan sangen epämiellyttävä ja se joka askeleella ja joka käden- - den kannattajia Kukapa kuulee
sosialistinaisten toi- - katkera toveri Täysikasvuisten käänteessä aina ensin ajattelisi syneen äidin yksinäiset huokaukset!

minnalle ei kansallisesta naiskomi- - taistelussa on se usein sangen niitä satoja ja tuhansia nuhteita Ei nykyinen yhteiskunta Soiliin a

ollut suurtakaan hyötyä Hy-- tarpeellinen Se on pureva pe- - joita" isä ja äiti hänelle vuosien ri onkin se pyöveli jolta yistiinnau-vi- n

monet naisistamme jo tähän maa-- ' lätty ase käytettäväksi vihollista kuluessa ovat antaneet — har- - litsee työläisäidin hengen ja ruumiin
han tultuaan ovat vanhoja sosialisti- - vastaan Mutta lapsesi parissa voin rauhaisina enimmäkseen ä- - '

puolueen jäseniä ja toimitsijoita So- - ci iva milloinkaan ole paikallaan keissään Kysypä itseltäsi äiti
sialistiosastot ja sos nuoriso- - XTe eivät ole sinun vastustajiasi ajatteletko sinä itse kaikessa mi- - Mistä pienen lapsen

hermostuneisuus

johtuu
soliitot Suomessa ovat kasvattaneet vaan niiden tulee olla sinun ys- - tä teet joka kerta edeltäkäsin
suuret joukot työläisnaisiakin luokka- - taviasi Elleivät ne sitä ole taakoin saatko sen tehdä vai
tietoisiksi Tähän maahan tultuaan on svv siihen enemui sinussa etkö Mitä tehtävää olisi kas- -

he tarttuvat lieti kiinni suomal sos kuin lapsissa Mutta ystävää ei vattajalla joka sinulle joka ker- - Tavallisimmin on pikkulasten
toimintaan Sosialistises- - saa kohdella ivallisesti muuten ta tahtoisi huudahtaa : Sitä et mostuneisuuteen syynä heidän aiv

sa toiminnassa kelpaavat suomalaiset hävitetään ystävyys Siksi älä saa tehdä miten usein olenkaan jensa hento rakenne ja niiden nopea
sos naiset esimerkiksi amerikalaisil- - 0ie ivallinen lapsillesi 'pienille sinulle sanonut että se on vää- - kasvu Uimisen aivot kasvavat en-l- e

ja niille kansallisuudelle tahansa ystävillesi ! rin ! simäisellä ikävuodella yhtä paljon
tässä maassa S S Järjestön jäsen- - Pitääkö sinun nyt antaa lap- - kuin koko elinajalla Tästä syystä
määrästä on 37 prosenttia naisia LEIKI LASTESI KANSSA! sesi rauhassa edelleen tepastella tarvitseekin lapsi häiritsemätöntä

määrän voisi kyllä vielä paljol- - Kaunis neuvo tuumit sinä Mut- - vedessä? Eipä suinkaan ! Sinun poa ja rauhaa Pikkulapset jotka
la korottaa Paljon on vielä liikkees- - ta mistä saan aikaa leikkiäkseni tulee liaktea se pois sinun pitää ovat erittäin hermostuneita pitäisi
tämme yrj8sR olevia suomalaisia lasteni kanssa? Minullahan on sitä nuhdellakin mutta vain ly- - antaa olla yksinään niin paljon kuin
naisia joille hyvin tehokas agitatsio- - tuskin aikaa tehdä tarpeellisiin- - hyin vakavin sanoin ja noin pe- - mahdollista tai ainoastaan tulee heil-

ui olisi välttämätön saadaksemme lliat kotiaskareet ja täyttää tär- - tuttavassa määrässä siveellisesti le sallia muutamien ihmisten seuraa
heidät rivoihimme keimmät äidinVelvollisuudet — suuttumatta Et saa kamalasti Pikkulapsen kanssa saisi leikkiä vain

Toivottavasti seuraavassa puolueko- - sinä olet kyllä oikeassa enkä huutaen hävittää'" lapsesta uskoa hyvin vähän eikä sitä pitäisi
perustetaan kansallinen minä vaadikaan että sinä tunti- - itseensä Lapsen tarvitsee ja loinkaan rauhoittaa rauhotussiirapeil-naiskomite- a

uudelleen Sen työ on kaupalla hyödyttömästi temmel- - sen täytyy tuntea että se on la eikä millään "rauhottajilla"
kieltämättä ennen tuottanut hyviä tu- - tärsit lastesi kanssa Mutta sil- - tuottanut vanhemmillensa surua Terveen ja voimakkaan lapsenkaan
loksia ja nyt meillä on juuri erikoi-- ]0jn tällöin on sinulla toki het- - Lapsen täytyy oppia tottelemaan kanssa ei pitäisi leikkiä ennenkuin se

sesti syitä ryhtyä kaikkiin toimenpi- - kinen neljännestuntinen kävtet- - Lapsi täytyy opettaa karttamaan on puolen vuoden vanha ja senkin
teisiin joiden avulla saada kaikki tävänäsi Saathön sinä usein pahaa väärää sopimatonta ja jälestä oliBi paras olla häntä

liikkeeseemme Viime SCnverran aikaa jaaritellaksesi vaarallista Mutta sinun ei pidä paljolla leikillä
vuosien tapahtumat ovat avanneet a- -

naaptirivaimon kanssa Omista koettaa saavuttaa sitä muuta- - Ja kuinka usein me kuitenkin

työläisnaisten sil- - tamä neljännestuntinen toisinaan millä kiihtyneillä kiihtymyksen emme kuinka pikkulasta hypitetäiin
mät näkemään asioita uudessa valos- -

lapsillesi Juokse heidän kans- - tilassa singotetuilla kielloilla ja heilutetaan ja retuutetaan kuin rä-e- a

mutta he eivät vielä näe asioita
saalli tanssi mukana piiriä ja ota käskyillä Levollisella johdon- - synukkea siksi että sellainen sattuu

sosialistiselta näkökannalta ja saa- -
lru„lten osaa lasten omiin leJk- - mukaisella totuttamisella lyhyt- - huvittamaan jotakin aikuista ihmistä

daksemme heidän avartunut mielensä keihin Kas miten silloin pie- - satiaisella varmuudella saavutat tai vanhempaa siskoa!
niitä meidän tavalla käsittämään tu- - nokaisttesi silmät rupeavat lois- - sinä paljon enemmän kuin suuri- - Mitä haittaa leikkiminen siis tuot-le- e

puolueemme koettaa päästä kai- - tamaan! Minkä arvon saakaan äänisellä torumisella ja intohi- - taa pikkulapselle? Se hermostuttaa
kin keinoin heiliin vaikuttamaan ]eikk v{n mielestään kun moisilla manauksilla ja huudah- - ja ärsyttää sitä sen uni tulee rau- -

siinä äiti on mukana! Miten (luksilla Äidin täytyy olla kär- - hattomaksi ruuansulatus huonontuu

Elämän tarkotuksena on itsem- - kiitollisia ovat he sinulle siitä sivällinen Kärsimättömästi ny- - Ja muutenkin se häriitsee een elä-m- e

ja lähimmäistemme paranta- - että tulit heidän seuraansa Ja kien ja repien et sinä saa nuppua mää

minen ja mailman jättäminen pa- - jos aikasi on lopussa sano heille kukkimaan vaan hävität senj Jos lapsen kanssa tahtoo hiukan

rempana kuin se tapasimme — että sinun taasen täytyy ryhtyä Jos lapsesi hennon ihmisnupun leikkiä on se paras tapahtua aamul-Eobe- rt

Blatchford askareihin koska he muuten ei- - kerran toivot kauniina kukkivan la tai päivällisaterian jälkeen


