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Joku aika sitten nimitti hal-

lituksemme erään Herbert Hoo-- p

verin "reguleeraamaan'' ravin-

non tuotantoa jakoa ja kulutus-
ta Ja Hoover ryhtyi toimeen

Hän alkoi haukkumaan tämän
maan perheen emäntiä tuhlaavai-

suudesta ja antamaan ohjeita

säästäväisyyteen Hän kehotti

pitämään "lihattomia päiviä" ja
"leivättömiä päiviä" j n e

Mutta amerikalaiset naiset ei-

vät ole ottaneet näitä isänmaal-

lisia neuvoja vastaan kapinoimat-
ta Ihme vaan ettei heitä ole

jo syytetty sen johdosta Sak-

san hallituksen liittolaisiksi ku-

ten nykypäivinä on yleistä ja ta-

vallista

Kirjeitä amerikalaisilta emän-

niltä kuuluu saapuneen Wash-ingtonii-

D C oikein satamalla

joissa protesteerataan Hooverin
ehdotuksia vastaan Amerikalai-
set naiset eivät halua pukeutua
kartttuinaan ja syödä' lusikka-annoksis- sa

%

Miljoonat naiset ovat kantan-
sa tässä julkilausuneet päivä
päivän perään kunnes Hoove-
rin on täytynyt ottaa protestit
sen verran huomioon että on

tehnyt pieniä muutoksia säästä-

väisyys ja "reguleeraamis"-taktii-kassaa- n

On täytynyt ruveta

puhumaan myöskin ravintoai-
neilla keinottelijoista ja lakata

pitämästä suurta ääntä emäntien
tuhlaavaisuudesta ja turhasta
korisleluhalusta

Naiset kuuluvat kirjottaneen
herroille sinne Washin£toniin
että osaavat ne miehetkin tuh-

lata ja sen sijaan että pidettäi

asten hartioille

dotonta hedelmätöntä ja kala-

tonta päivää että jos niitä päi-

viä vielä hallituksen taholta v-

irallisesti määrättäisiin 'muuta-

mia lisää niin kävisi kuten kävi
sille entiselle 'hevoselle jota ope-

tettiin elämään syömättä Se
heitti henkensä
Mutta amerikalaiset emännät

ovat ottaneet nämä leivättömät
ja voittomat ja maidottomat päi-

vät kapinoimatta silloin kun nc
tulivat kuin varas yöllä ettei-

vät emännät nähneet mistäpäin
ne tulevat 'Joskus he kyllä nou-

sevat sotaan sitä lähimpää "tuh-

laajaa" vastaan niin omaa uk-

koaan vastaan kun ei leipä riitä
koko perheelle Jospa emännät
vaan näkisivät mistäpäin ne le-

ivättömät 'päivät todella tulevat
niin varmaankin he yhtä yksimie-
lisesti nousisivat kapinoimaan
sitä vastaan kuin he nousivat
kapinaan hallituksen edustajan
Hooverin määräyksiä vastaan

Jospa se seikka 'että nyt vaa-

ditaan ukkojen antamaan päivä-

palkan jopa ehdotellaan että
kaikkien työssä olevien tulisi an-

taa vissi prosentti palkaltaan
joko punasclle ristille taikka
muihin sotatarpeisiin saisi

näkemään että niitä le-

ivättömiä päiviä tyrkytetään sil-

tä taholta
Ja jospa tämä seikka 'Vuotos-

taan saisi heidät niin johdonmu-
kaisiksi että he huomaisivat et-

tä silloin kun palkkoja alenne-

taan tai vastustetaan palkan
ja työväenjär-jestymisyrityks- iä

että silloin

myöskin annetaan emännille lei-

vättömiä päiviä
Jospa kerran saataisiin emän-

tien enemmistö sotajalalle niin

jo totisesti heivättömät päivät
katoaisivat olemattomiin sillä

emännät eivät mitään niin paljon
paheksu kuin leivättömiä päiviä

ja sitä karttuma leninkiä joka
on heidän ainoa pukunsa arki-

sin ja sunnuntaisin

KAPITALISMI

Viime viikolla Portlandissa yrittämällä ( isänmaallisuuden ni- -

Or kokoontuneen maamme o- -
messä) saada sellaisia lakeja hy- -

pettajien kongressin istunnossa väksytyksi että kansakoulut sul- -

piti opettaja jettaisiin ja niinmuodoin lapset
Katheryn Devereux Blake pu- - pantaisiin farmitöihin

heen jossa hän ankarasti arvos- - "Suurten kannutuslaitosten
teli rt i itä toimenpiteinä jotka voitonkiskomismahdoHisumlet o--

"isänmaallisiuiden" nimessä tah- - va+ riippuvaiset farmituottcista
Ja nykyisten korkeiden hintojen
vallitessa eivät ne halua liiket-

tään pienentää ja peläten eitä
aikuisten työläisten luku farmeil-

ta tulee sodan takia vähenty-

mään ovat he iskeneet silmänsä

tämän maan lapsiin'' v

Siis en lisäksi että lapsityötä
f Jatkoa seitsemännellä sivulla)

tovat työntää syrjään kaikki lap-

sityötä rajoittavat ja ehkäisevät

lait jotka jo sinänsäkin ovat vie-

lä vähäiset ja puutteelliset M m

sanoi neiti Blake:

"Meille Atlannin rannikon

on sota kaikkine seu-

rauksineen tullut selvemmin nä-

kyviin kuin teille täällä en

rannikolla

siin leivättömiä ja nnatto-niia- "

päiviä tulisi määrätä "tu-

pakattomia" ja "ryypyttömiä
päiviä" Naiset ovat myöskin
huomauttaneet 'kuinka suuret at

maata on tupakanviljelykses-s- ä

joka voitaisiin 'käyttää lei-

päviljan kasvattamiseen Tilas-

tojen mukaan on tupakkaviljelyk-sess- ä

puolitoista miljoonaa eek-

keriä

Myöskin ovat naiset huomaut-

taneet että ne todelliset tuhla-ri- t

jotka syytöksen ansaitsevat
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Enemmän kuin 50 pro-

senttia lapsista alle vii-

dentoista vuoden ikäi-

sistä itä-ete- lä osassa
on pakoitettu

tekemään työtä Tyy-

ne e nmeren rannikolla

noin kahdeksan prosent-
tia pojista on pakoitettu
tekemään työtä ja kak-

si prosenttia tytöistä
"Kolme neljättä osaa

lapsityöläisistä Ameri-

kassa on farmeilla ia

mitä näiden lasten työ-

suhteet ovat kysymyk-
sessä ei niille ole annet-

tu paljoa huomiota en-

nenkuin aivan viime ai-

koina Xvt nämä n k

Kirj Tob Ilärriman

Kapitalismi on hirviö Se tip-

puu ihmisverta Se on kaikki

nielevä ihmis-syöj- ä Se syö köy-

hät ja rakentaa hallituksia 'hei-

dän verestään ja sitten se syö
hallitukset Se kasvattaa val-

lanhimoa ihmissydämissä ja sit-le-n

musertaa ne tällä vallalla

Se mädättää ihmisten sydämet

ja sielut ja sitten hävittää nc

sentähden että niiden täytyy ra-

kastaa Se on kumiseva vaski ja

ja joille tulisi rajoituksia aset-

taa ovat ravinnon kauppiaat
tukkuliikkeet ja vähittäismyyjät
ja kaikki raviiitokeinotielijat
Eikä se ole ihme että emän-

nät kimpaantuvat "leivättömien"

päivien pitämismäärayksistä sil-

lä suurella työläisjoukolla rn jo
monet vuodet tässä yltäkylläisyy-
den maassa ollut siksi monta lei-

vätöntä lihatonta voitonta mai"patriootit'' ensimäisek- -

tarttuvat tilaisuuteen Lapsityöläisiä Lännen sokerijuurikas-farmill- a


