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MaitO kllltaa kalliimpi 1'" 1 HUH 1 moitteella herjasanoilla syytöksillä

KODIN OSASTOSuom S J--

(Jatkoa)
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suuttumuksen syynä Ja samalla
sinä sitte vielä kai ihmettelet kun

lapset keskenään seurustellessaan

käyttävät samallaisia ilkeitä sanoja
kun ne herjaavat toisiaan ja syyttä-

vät toisiaan rumin voimasanoin?
Siksi ajattele sinäkin suutuksissasi
ollen sanojasi!

ole enään väittelyn alainen asia Nä- - vaikkakin se on Tmhrlasta lehmän n)
ma tosiasiat ovat varmistettu monien sästä ulos tullessa Jos ei maitoa
kokeilujen kautta kohta jäädytetä lisääntyvät basillit
"Ja miksikä ovat nämä tosiasiat miiioonittain Yksi ainoa maitopisara

tärkeitä?" te kysytte Sentähden et- - voi sisältää neljäkymmentä miljoonaa
tä maito ei ole ainoastaan ihmisen biuia lypsämisen jälkeen
hyödyllisin ja paras ystävä vaan se

Lavantaudinpa kurkkumädän basil-o- n

myöskin hänen kaikista katalin vi- - lit pääsevät maitoon huolimattoman
hollisensa Lukemattomat tuhannet

ja siivottoman maidon käsittelyn
äideistä olisi surevaisten joukossa kalltta Eläm tuberkuloosin basillit
jos ei olisi viranomaisia maidon kä- - seUottuvat iehmän utareista tai

tarkastamassa ja valvomassa nanmuruista mitä voi tippua maitoon
Toiset tuhannet äidit surevat kuol- - tai iehmän yskinnUsta
lei ta lapsiaan jotka malto on tappa

Maito on usein saastutettu Bcoli
niinisellä taudin basillilla joka asus-

taa lämminveristen eläinten suolistos-s-

Ne kun pääsevät maitoon a

lisääntyvät ne maidossa no-

peaan Tällainen maito on saastaista

ja lapsen suolistossa se tarkottaa kuo-

lemaa tai ainakin vaikeaa sairautta

nut

Ei ainoastaan lehmän terveys mut-

ta myöskin maidon puhtaana pitämi-
nen Amerikassa on jätetty surulli-

sen huolimattomasti sivuasiaksi mis-

sä vaikkakin vaara tunnetaan ei täy-

dellistä huolta pidetä maidon puhtau-
desta muualla kuin muutamissa suu- -

lapselle jos ei sellaista maitoa pas- -irmnmtasa kauminfrefasn
teuriseerata ennenkuin sitä käytetäänSentähden että maito on niin lähes
ravintona

tai kymmenvuotias poikasi hyvin
voi suorittaa Sinä suoritat tär-

keän kasvatuksellisen tehtävän

jos sinä aikasin saatat lapsesi
sellaiseen työhön Sitä teet sinä

nytkin jo tuumit sinä? Minä

kyllä tiedän sen äiti 'hyvä ja
senvuoksi täytyy minun sanoa si-

nulle vielä jotain: Älä tee tätä
työtä lapsillesi vaivalloiseksi taakak-

si katkeraksi velvollisuudeksi jota

lapsesi mieluummin välttäisivät Sii-

nä suhteessa olet ehkä ennen tehnyt
virheen Olet komentanut lapsesi

työhön ja niitä kovin torunut kun

ne eivät heti totelleet tai eivät heti

ensi kerralla tehneet kaikkea miele-

si mukaisesti Mutta siten riistät

sinä lapsiltasi työhalun ja samalla

on myöskin kadonnut työn kasvatuk-

sellinen arvo Sinun lastesi täytyy
tahtoa sinua auttamaan Binun tu-

lee viisaasti jakaen sovelluttaa työ
eri lasten voimille Ja taipumuksille
sinun tulee myöskin seurata yhteistä

työtä jakaen ystävällisiä sanoja

ja kehottavia neuvoja si-

nun tulee yksinpä ryhtyä laulamaan-

kin lasten kanssa Hei silloin käy

työ reippaasti ja silmät säkenöivät!

Silloin on työ iloa ja lapsesi ja
sinä itse saatte työstä runsasta sie-

lullista TOittoa

Sano lapsillesi hyvää yötä!

Miten tarpeeton neuvo ajattelet
sinä ikäänkuin minä en aina niin te-

kisi! Tosin teet sinä niin melkein

joka ilta Mutta usein sinä unohdät-kl- n

asian kiireissäsi Sinä lähetät

lapset nukkumaan välittämättä niis-

tä sen enempää Ja jos sinä todel-

la vastaat lapsesi
miten välinpitämättömästi

teetkään sen usein! Tämän vanhan

toivotuksen varsintaisesta kauniista

merkityksestä ei sinun välinpitämät-
tömissä sanoissa huomaa jälkeäkään

Hyvän vanhan polven porvarilliset
äidit asettuivat lapsen vuoteen reu

täydellinen ravinto ihmisolennoille on

se myöskin täydellinen ravinto basil-

leille jotka levittävät keuhkotautia
kurkkumätää ja muita kurkkuvikoja
lavantautia ja monia muita tauteja
jotka vaivaavat Ihmiskuntaa sen elin-

voima ollen jo heikonnettu liiallisella
Uhan tärkkelysten ja sokerin

Eläntuberkuloosi tarttuu lapsiin ei

ainoastaan maidosta mfftta myöskin
juustosta jääkermasta voista ja raa'-ast- a

lihasta sellaisista kuin ovat

makkarat jotka ovat niin

yleisesti käytetyltä Yhdysvalloissa
Eläintuberkuloosi ei aina tapa lasta

Se tavallisesti vaan tekee hänestä

sairaan Sen saattamat vauriot

Tee lastesi leikkikalut itse
Jouluna olit käyttänyt muutamia

säästämläsl pennejä ostaaksesi lap-

sillesi leikkikaluja Myymälästä olit

sinä halvalla ostanut kirjavaksi maa-

latun nuken läkkisen tai puisen ka-

pineen Mutta jo muutamia päiviä
joulun jälkeen saa kirjava leikkikalu
olla huomaamattomana nurkassa nu-

ken kauniista helyistä ja nauhoista
on enään tuskin mitään jälellä' ja
lapsi leikkii taas vanhoilla itseteh-dyill- ä

ja Jo puoliksi rikkinäisillä leik-

kikaluilla jotka jo ennen joulua oli-

vat sen ilona Sinä suutut siitä ja
torut lastasi ja uhkaat ettet enään
osta sille leikkikaluja Voi jospa

totta uhkauksestasi! Jospa
olisit rahalla ostanut vaan muuta-

mia tarvenalneita ja lisäksi nuken

jolle itse olisit tehnyt vaatteet! Ei

yksin sinulla itselläsi ole paljon suu-

rempi ilo siitä että itse valmistat

pienen leikkikalun ja muistat samal-

la omaa nuoruuttasi myöskin lapse-

si iloitsee paljon enempi kun se tun-

tee äidin rakkaan huolekkaan käden

jäljen nuken vaattesta Älä ajattele
että lapsi eniten iloitsee taidokkaasta
tai räikeästä ja kirjavasta leikkika-

lusta Se kiinnittää vain ensi aluki
sen huomiota Ajan pitkään ovat

lapselle sellaiset leikkikalut paljon
rakkaimpia joista se — kuten äidin
tekemistä nukenvaatteista — löytää
palan itseänsä tai jotka antavat lap-
sen mielikuvitukselle aihetta ajattele-
miseen keksimisen Ja itsenäiseen
työhön Sellaisia leikkikaluja voi

tehdä mitä yksinkertaisimmista
esineistä ja mitä halvimmalla Täy-

tyy vain olla jonkunverran rakkaut-
ta asiaan Myöskin saat sinä levol-

lisena vetää miehesi työhön Hän
voi hyvin sinua auttaa varsinkin jos
sinun on huolehdittava yhdestä ja
useammista pikku lapsista Eikä
miehen "arvoa" ensinkään "loukkaa"
se että hänkin auttaa sellaisten vaa-

timattomien kasvattajavelvollisuuk-sie- n

kantamisessa

—Kirjasta "Äiti kasvattajana"

Yhd vavalt a in hallitila on kprannvt
eivät äyttäänny pahimmillaan ennen-saust- a

tilastoihinsa viisisataa kulkutautivit- -

- lavantautia keltakuumetta kuin vasta taydessa ljassa- -
Pa1Ste"f11-j-

a

seeraU9 havittaä nama taudin bas' Ut
kurkkumätää - jotka ovat alku

vaikka se ei tee likasta maitoa
sa saaneet pilaantuneesta maidosta

PuMaaksl vanhaa maitoa tuo- -
Nämä kulkutautitapaukset ovat vain

reemmaksi tekee se kuitenkin sen
muutamia niistä jotka on virallisesti

Palveluksen joka on tarkeimmas a
huomioon tulleet mutta nekin jo ovat

merkityksestä lapselle Kun farmarll-mait- o

omiansa osottamaan missä määrin
la maito ylellisesti käsitellään no-v-

tuo suurin elämän pelastaja
kulotetaan ja pasteuriseerataantulla elämän hävittäjäksi Peaau

llIiu sillom on tehty tarkein tehtava
Luonto on tarkottanut lehmän mai- -

kuluttajia kohtaan
don vasikan ruuaksi ja nautittavaksi

Mlssä Perheen tuIot ovat
suoraan nisästä Maito terveen leh- -

Ja ravinnon hinta korkea siellä mai-

ti
män puhtaasta nisästä on täydeltises- -

' kokovehnainen perunat n

vapaa kaikesta tartunnasta Vasi- -
to- - leipä
k kuorineen paistetut tai kuorineen

moka normaali oloissa ei ole
munia kaksl

ainoastaan puhdasta mutta se on
taI koIme kertea v"ko3a' °rae"a

myöskin tuoretta
kerran tai kahdesti päivässä tai jo-e- i

Ihmislapsi joka syystä tai toisesta
tain muuta hedelmää tuoreena takaa

voi saada äidin maitoa joutuu nuo- -

suurimman määrän terveyttä ja elin-mä- n

nolle puolen siinä että hän saa leh- -

volmaa vaikka kalaisen painos- -maitoa joka on kaksitoista jopa
tuksen alla

seitsemänkymmentäkin tuntia vanhaa
missä ruokajärjestelmaan

Hyvä lehmän maito sellainen joka
voidaan lisätä ensi lisäys on tuoreet

kelpaa ihmisen ravinnoksi riippuu
kasvikset ja vihannekset tarjottuna

neljästä seikasta -- Ja ne ovat: terve
soosissa joka on keitetty veteen mis

ihms nnnrtaa lphmä- - virnisti iää- -

nalle antoivat lapsen panna kädet

ristiin ja lukea rukouksen Sitten

silitti äiti vielä kerran lapsen otsaa

suuteli sen suuta tai otsaa ja silloin

nukkui pikku olento tyytyväisenä
Rukous jätä pois me emme tahdo

että lapset lopettavat ulkoläksyjä

joita eivät ymmärrä Mutta muuten

voit hyvin tehdä siten kuin hyvän

porvarillisen äidin tapana on ollut

Astu vielä kerran pientesi vuoteen

ääreen aseta niiden päänalanen hy-

vin ja puhu niiden kanssa muutama

SliillllMSEilSfiiiilSillflHEIIiiiilEE

Kaksi tärkeää kir--

g jaa työläis-kodeiss- a 1
sä kasvikset keitettiin

tä' ja nopea kuletus
K OVAT

s SYÖMINEN VOI
S MAKKUUDEN
I LÄHTEENÄ

E

Jos lehmä ei Die terve on sen mai- - iviuna & ma™ y™"
täisessä "custardissa on vaihteeksi

to tuoreenakin vaarallista Ja vaik- -

"yvä ja sisältää suurimman maaran
ka lehmä on terve jos se ei ole puh- -

das jos lypsäjän kädet eivät ole ravintoa
Vaikkakin Hunaja on kohonnut mel-v- a

puhtaat tai jos lypsäjässä on tarttu- -

kein mahdottomaan hintaan niin koy- -saada tartunnantauti voi maito
himpienkln tulisi siitä nauttia silloin

tällöin Nämä ovat kaikki ruokia
— jotka aivan luonnollisesti ovat maidon

seuralaisia ja ne ovat ruokia joita
e' r'kas eikä köyhä voi halveksuen

'

eikä säästämistarkotuksessa syrjään

Kirj Bernard Macfadden hinta 50c tm

——JA—

Il ALASTOMUUS
Kirj Ungervitter hinta 75c

sana tärkeimmistä tapahtumista las-

ten Ben päivän elämässä Jos tämä

tapaus on ollut iloista laatua niin

nukkuu lapsi autuaallinen hymyily

suupielissä Jos se oli surullisen-luontoine- n

jos lapsesi on sinua lou-

kannut niin anna sille vielä kerran

anteeksi ennen nukkumista se sul-

kee silloin silmänsä palavasti haluten

olla seuraavana päivänä sinua louk-

kaamatta Ja suutele sitte lapsiasi

sydämellisesti ja rakkaasti ennen

nukkumista se rauhottaa ja ilahut-ta- a

niitä ja vienosti siirtyvät ne

unien maahan Mutta sinulle tulee

matka lapslesi vuoteelle pian tottu-

muksen asiaksi Miten suloisia on

kun rakkaat pienet lapsenkäsivarret
1 u o 1 1 a v aisesti ja sydämellisesti

kiertyvät kaulaasi ja hennot lapsen-huule- t

etsivät suutasi

heittääKAIKKIA NIITÄ HENKILÖITÄ 'llliillSlIIIIllllillglllSllllIilllllllSS

Joilla on saatavia velkakirjoilla tai
muuten New Yorkin Suomalaisten ANNA LASTESI AUTTAA

ITSEÄSI!Naisten Osuuskodilta pyydetään
itsensä 30 päivän kulu-

essa samoin ne joilla on maksamis- -

Jos olet tietämättö-
män toverisi todellinen
ystävä niin tilaat hä-

nelle Toverittaren
Mutta sehän on ristiriidassa

ta asunto- - tai kirstujen vuokraa ke- -

periaatteideniiiie kanssa ajattelet
hotetaan suorittamaan ne samassa

p:vät v:pis sac:1 la 'apsetiianajassa Kesäkuun ensi päivästä ko

hoaa arkkujen säilytysvuokra 5 sen- - tehdä tyota Mutta sinä olet

tiliä josta täten asianosaisilla ilmo- - hiukan erehtynyt Lasten tulee
tetaan Kodin lainakirjaston käyttä- - tehdä työtä mutta ei siinä
jien tulisi ehdottomasti huolehtia kir- - tarkotuksessa että saisivat työs- -

jojen takasin palauttamisesta maära- -

kilisevän Pitämällä
ajan kuluttua että ei tarvitse nimeä faan paikan

ilmottaa'

Prolstaariaaffeifa
KIRJ N R af URSIN

Hinta

Tämä vanhan kokeneen puoluevete-
raanin kirjottama kirja sisältää suu-

ren määrän lämmöllä ja arvokkuudella

kirjotetttija puheita esitelmiä ja yh-

teiskunnallisia tutkielmia Kirjassa on
437 sivua ja on se sidottu hyviin
kansiin
Saatavana osotteella:

TOVERIN KIRJAKAUPPA

Box 99 Astoria Oregon

Osuustoim tervehdyksin

N Y Suom Naisten Osuuskoti
241 Lenox Ave N Y City

Vältä voimasanoja!
On niin helppoa suututtuaan omiin

lapsiinsa käyttää tylyjä vihaisia sa-

noja Ovathan pienet turvattomia

heidän täytyy tyytyä kaikkeen mitä

vanhemmat tekevät ruumiilliseen ja
sielulliseen pahoinpitelyynkin Sinä

olet jo päättänyt olla enään käyttä-

mättä vitsaa Ota nyt vielä yksi as-

kel eteenpäin: älä anna lapselle vit-

saa sanoillakaan! Kuinka usein ta-

pahtuukin että sinä muistat lapsiasi

lajisia auiiiiaiLLjusisa i iiuiaan w--

levaa sukupolvea kohtaan sillä

siinä he eivät opi mitään vaan
uhraavat vain terveytensä ja iloi-

sen mielensä Mutta on toista

työtä omassa kodissa johon sinä
voit ja johon sinun pitää saada
laosesi Kotiaskareissasi on san-

gen paljon pieniä sivuseikkoja ja
aptitehtäviä joita pieni tyttäresi


