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Kunnan pesulaitos
lasta pyykkipäivästä kotona Eikä pesulaltoksen perustamisesta paikka-huonee- n

seinät ja huonekalusta pi- - kunnallenne Ja varsinkin niissä
saippuahöyryistä Ajatelkaa- - koissa missä naisilla on äänioikeus

pas tata asiata misikset- 1a miotti v „0t„i„„„ 0„„i„i „!„„ „„i
Piakkoin avataan Chicagossa kun- - kää ja keskustelkaa mitä malidolii- - tatsioni kunnan 'pesulaltoksen perus- -lian pesulaitos Kaikki pyykinpesu- - suuksia olisi Jonkinlaisen yhteisen tamiseksi

Köyhän pikku sisko

Kirj Josephine iConger-Kanek- o

(Jatk)
"Anton !" sanoi äiti Nuori

mies säpsähti Hän oli niin aja-

tuksiinsa kiintynyt että hänestä
tuntui ktyn olisi hän ne ilmais-

sut "jiidileen ''Anton minä en
ole aivan terve" sanoi hän em-

pien "Minä en ole niin terve

vaiiueei ui m iiuyryKinvausiaiios va-

rustetaan niitä varten jotka käyvät
siellä pesemässä pyykkinsä
"Puhtaat vaatteet ovat edulliset

terveydelle" sanoo terveyskomissio-ner- i

Robertson "Joissakin osissa
kaupunkia köyhien täytyy maksaa
vedestä vielä sen lisäksi että mak-

savat asuntovuokransa Mitä vähem

Miten Alitalon Antista
tuli sosialisti

män heidän tarvitsee kuluttaa veden
ostoon sitä" enemmän heillä on mui- - TT kuin olen ollut ia minä olen pe- -

Li J
'n-- i Toniin r(Jatk)

hin tarpeisiin Ja sitten heidän täy- - — Toko emäntä Herää eträ l7u Tz' 1: "1"' ' '"""y etta slna kovm suret S)la

tyy lämmittää vesi pyyidnpesua var- - TUiina nn vet„t011„f „-- l
jj_
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1"
ul™ cl ]dd ?"T eli että sinä — Anton — älä iä

_

ten Se kysyy polttoaineita Asunto- -

olojen tarkastajat voivat kertoa ta- - tolaisnulikan pois teiltä Kuulu-pauks- ia

joita he ovat nähneet että vat syksyllä muuttavan Matti-äi- ti

lämmittää veden jossa ensiksi laan ja ovat jo ottaneet pestin
kylvettää lapset sitten pesee samas- - Kuuluu Miinakin rupeavan pii-e- a

vedessä pyykin ja loppuien lo- - kaarnaanmiksi kHvtPtaan „oai ia saavat sen uuden

uimana ivyi a sen umi ja luu- - hctä ketaiin tiinne mimm ]l]ok_
na saavat nahassaan karsia saa- - seni- - Se sarkisj sytlämeni en
vat vannaan nmikauan kuin mi-- voisi kestää sjta ethän tee
na olen isäntänä Alitalossa pu- - sj(a? jrj ej Anton!"
hisi hän itsekseen Jän ojensi kätensä niin rukoi-A- e

viikot vierivät eitä Antti 1 i i a

kuuraamiseksi
- ievasu Kainoten eua moilja!Iana: U" "°en' J?ssa 01

°}-
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n- - olivat kolmasti kuulute- - riensi sv]eivvnsä s„n(lel
"Kunnan pesulaitoksessa saavat Kel nenauuniKin aivan tut Isäntä pyysi rovastin kotiin 1ell häncn kasvoiaan ia käsiäänhe kaiken kuuman veden mitä tar- - pappilan kyökissä Tuonne tei

vitsevat ja joissakin asunnoissa täy-

tyy vaatteet kuivata sisällä asuin

t iniuuiiutii juiiuii pyyniMii iu- -

vasti kiitollisena suostui Jaska
vaati isännältä tanssilupaa sano-

en :

— Ainahan häissä tanssitaan
Tsänl-- oi ttUuljiii1l1t trioltäa

vaan lupasi antaa riihen tanssi -

ja luvaten että ci koskaan antaisi
kenenkän vieraan tunkeutua hei-- "

(Uin yksityiselämäänsä
"Mc oltnnne ehkä lian ylpeitä

minä luulen ruma-
— jatkoi äiti —

mutta eviisi liian vaikea antaa

clan tuparahjaan mina tuommoi-
set saastaiset olenot laittaisin

Sekin olisi liika hyvä
Juorukello aina vaan paransi

valheitaan kertoen yhä kurninein
pia ja kummempia juttuja ja e- -

huoneessa ja silloinkin kuin joku
perheen jäsenistä on sairaana Me
tulemme varustamaan kuivaujlaitok-se- n

pesulaitokselle missä kaikki vaat
teet kuivataan aivan kuivikai ennen
käyttämistä : 1 '11 i

nlänta palkitsi kahvillaÄlkäämme unhottako että naisilla saiiKs jasKa an o kutsun kylän vieiaiden ihmisten- - nähdä meitä
on äänioikeus Chicagossa ja että Kylän nuoriväki tuli illalla An nuoriiie joiKa Kilvan riensivät

tanssimaan Antin ja Miinan häi- -ummii peauiaiiuKKeu perusiammen ia Munalle toivottamaan
on osa hallituksen tehtävistä ta

maa mieltä kuin Taskakin että ~ Sulhanen ei osaa tanssia
Allaoleva kertoo nuhin toimenpitei- - ' '

siin on ryhdytty Chicagossa Kunnan Antti oli myynyt itsensä ja vai- "ul"Nat ty10-

pesulaitoksen tarve ei tietystikään monsa nälkäpalkalla ja vielä asu- - a raanan morsian eika
kaikkialla ole yhtä huutava kuin mitä maan tuollaiseen suden riuttaan s'!fa Pl'ä tuuria puuttuman sa- -

se on sellaisessa suurkaupungissa A td y pahoillaan" Mutta Mii- - lloivat pojat
kuin on Chicaeo mutta se ei suin- - T : 1:: :„ii'_„ __„__ na nauroi ia sanoi:

— JUB na vinau iduiiuun!i
järkeä niiden päähän lisäsi Jas

Kaan tuiea aita kuöiku seuaineii pe- -
— ~- - J"

sulaitos olisi suureksi hyödyksi työ- - — Jahka mekin viisastumme
Iäisille jokaisessa kylässä ja kaupun- -

njjn lähdemme POIS

Ensiksikin se säästäisi sen työn ja Jasa eU!?Jtl' että !'llvetaan

ka

Tytöt olivat ostaneet pieniä
lahjoja morsiamelle ja pojat lait -

rylv" Tyytyväisyden ilme loisti
hänen silmistään ja Anton myös-
kin rauhoittuneempana palasi
kirjansa luo voimatta kuiten-

kaan lukea Toinen ajatus aja-

tus1 miten ansaita enempi rahaa

painoi hänen mieltään Nykyises-
sä työssään hän ansaitsi vain

puolet siitä mitä elantotarpeisiin
meni ja sitäpaitsi oli hän sydä-
mestään kyllästynyt työhönsä
Anton oli hissipoikana suures-

sa osuuskaupassa kuuden dolla-- "
rin viikkopalkalla Hän puola-
lainen joka oli ylpeä kansalli-

suudestaan hän joka oli unek-

sinut suuria unelmia hän joka
oli kuluttanut suurimman osan
elämäänsä kirjojen ääressä miet-

tien jaloimpia elämänkysymyk-
siä Todellakaan ei ollut oikeutta
maailmassa ci arvoa taivaassa
niin hän ajatteli
Olla pakotettuun katselemaan

päivät pitkään tunkeilevaa vie

vaivan mua pyyKin pesusia on KO- - naamaa """"-- ' tnivnt nikpintona ia toiseksi se ei suinkaan tulisi narflle neää iohnn kaikki nuo- - nelijalkaisen Sängyn
TnakRamfian vähääkään enemniiä kuin „i tt„i 11 niHrelle panne

v ci suosiiuvai jrjeiKcn iuunuuamita maksaa pyykin pesu kotona
kuuIui vanhasta tuvasta natiniaTäytyyhän maksaa polttoaineista

saippuasta pesupuutereista ja sinistä ja vasaran pauketta Tytöt
laskussa tulee perheen toivat Miinaa ja pojat Anttia

pyykki maksamaan noin viisitoista jaska toi lautoja ja nauloja ei
senttiä viikossa ja siitä yli kun se i määrätkuten isanta
pestään kotona Yhteisessä suuressa vannoJa

pesulaitoksessa voisi kustannukset vaa'i otti uusia_ Isanta ehätti kiel

olla sitäkin halvemmat jos sellainen tämään että ei niitä saa ottaa
pesulaitos huolellisesti ja säästäväi- - mutta Jaska sanoi
sesti hoidettaisiin _ N j ]aitetaan ljnmlillesi

Kun iltatyöt oli tehty pukivat
Antti ja Miina parhaat vaatteet
päällensä ja lähtivät sykkivin
sydämin isännän kamariin jossa
rovasti oli vartomassa nuoren

parin tuloa - Isäntä kielsi ettei
kukaan sivullinen saa tulla kuun-

telemaan vihkimistä luvaten
kanssa olla todistaja-

na mutta Jaska piti silmällä mil- -Hi IlnlKn HIN UI II II IH III HP II1I1K1VHI K

takin pyykkiä kohden paljon halvem- - hakkia etteivät paase perässäni ]ojn suJha ja morsian mene- - rasta kylmäkiskoista naisiotik- -maksi samoin saippua ym tarpeet helvettiin lentämään sillä isäntä
Myöskin kuluisi vähemmän työväli- - tarvitsee ne maan paalia
neo£- - Niin sitä korjaustyötä jatket-

vai Kamaliin ja seurasi neician koa hissin kulkiessa ylös ja alas
kintereillään Kun isäntä näki

yh(eUä iattia]ta toiselIe a näh
Jaskan ovella punastui han vihas (!ä lniellia tllnkevall hissiin hatutoiia ci uiiöi iiuiiumpäit uKiLeeiaia -

kunnan pesulaitosten perustamisesta
tim kunnes rakastuneitten pesa mutta ma ttoi mielensä ja ])aassaj tmipien 1)ajsiaf osotla

sanoi vaan nuhtelevasti matta vähääkään kohteliaisuutta
Ei Jaskalla ole mitään teke-

mistä täällä

Jaskan suu meni ivalliseen hy

iai ju ei imu suunti voiua lyiiyesaa vanuio
ajassa aikaan saada niin sopisihan — Niin tämä on kuin tilkku-laitta- a

osuuspesulaitoksia Jo sellai- - takki sanoi Jaska silmäiltyäännenkin osuuspesulaitos missä kukin
emäntä saisi käydä itse pesemässä )'mPar' nuoneen

pyykkinsä olisi suuri edistysaskel
— "ayta rikkaan Alitalon

siitä pesutavasta että tehdään pyykit muonaniieheil tuvalta yhtyivät
myyn kun hän pyysi rovastilta

naissukupuolta kohtaan olla pa-

kotettu viikko viikon jälkeen kat-

selemaan niitä ihmisiä ja niissä
sadoissa niissä tuhansissa sa-

noissa mitä kuulee lausuttavan
ei ole ainoatakaan ilahduttavaa
sanaa ei ainoatakaan sanaa jo

i : ti„ i i

kotona Säästäväisyyden kannalta oli- - „„„0f n„lcl !„:„ mpaa jos saa ona Kiuueniassa
si se erittäin edullinen Ei tarvitseisi

' 1 ' kun kaksi orjaa Intetään yhteen
jokaisen perheen laittaa pyykinpesu- - ymiesta suusta Rovastia ihmetytti sellainen pu- -
välineitä itselleen Päästäisi vähem- - Isanta oli salaa kuunnellut ja „„ „„ i: ka sieluaan lohduttaisi läpi pit--

c kien ikävien tuntien karsia kaik- -
millä lämmityskustannuksilla ym seurannut nuorten toimintaa ja
kustannuksilla ja joukkotyö sujuisi kuullut jokaisen arvostelun ja
aina nopeammin kevyemmin ja rat- - iii„ „„ ::„ ii paa vaaliakaan selitti rovasti kea tätä mitättömän alkan täh
toisammin ' ' 1 J isännälle
to Citaroit0i 0oaot„töiDi „- - olivat kv in taitavia laskettele- - den voidakseen elää toisia sa- -

todellakin o- -sinkin miesväelle niin kovin tuka- - maan ja isäntä oli kiukusta pa- - (Jatkoa toisella sivulla) malilaisia päiviä


