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Soodavesi

myymälät

kun meillä on jo tilaisuus kartuttaa mielipiteen avul'a voi saada
kirjallisuuden avulla En- - rimukena läpi ajetuksi Siis

UMaar-Taniäti- c on voima väkevämrnän mahti

arvokas ja kehittävä että sitä kait- - jcka lait lakikirjoihin laatu
nattaa lukea vaikka kenen Meillä Toskus kansa nousee viitenä
ijuimsaiuouio on tarkea tyo tehtä „„ „„„ intä 1 ai-i- a tn nspt- -
vänämme lastemme kasvattamisessa
sosialistisen mailman katsomuksen tuu mielipiteellään kannattamaan

ÄITI LAPSEN KANSSA —

Olisitteko niin hyvä ja antai-

si te rumille lasin vettä?
MYYJÄ — Kyllä madammi

aivan heti (Ottaa lasin jonka
yskivä mies laski tiskille ja tus-lv- -n

ehtien pestä sitä ollenkaan

tävriää sen vedellä ja ojentaa
äidille)
ÄI TI LAPSEN KANSSA (Ot

taa lasin) — Kiitoksia (Aset-

taa sen 'lapsen huulille) Onko
so hyvä kultuni?

(Soodan myyjä pyyhkii hi-

keä kasvo'laii sillä ainoalla
haituukilk mikä hänellä näyt-
tää olevan sitten pyyhkii sillä

ti:k:n ja vihdoin heilauttaa sitä
jääkerma-astia- n yli kärpästen
fois pelottamistasi jääkermasta
ja siirappi ruikuista)

Ä H 1 JA LAPSI (Yht'aikaa
puhuen myyjälle) — Antakaa
siodavett' olkaa hyvä
MYYJÄ — Kyllä annan teille

kaikille minuutissa Minuutis-

sa

(Tulisella kiireellä hän kokoo

käytettyjä laseja pistää ne lika-see- n

virutusveteen ja yrittämät-
täkään pyyhkiä niitä täyttää ne

ja jakaa odottaville)

jälkeen vaikka olemmekin siihen
vielä heikot Mutta kun parhaamme
teemme niin ei tarvitse sitten Itse-

ämme soimata siitä että olemme
tehtävämme laiminlyöneet ja surra
sitä että jos lapsistamme tulee so-

sialismin vastustajia
Kärsimyksien rasittamat äidit

edes lastenne tähden sillä
äidin tehtävä or yhteiskunnan pyhin
ihanin ja tärkein työ Se työ vaatii
tietoisuutta ja siksi meidän on sitä
hankittava Ei meidän kannata tuh-

lata aikaa ja voimia turhiin kinas-teltiihi- n

ja lähimäistemrne parjaami-
seen Meille ryysyläisille ei siitä ole
mitään hyötyä Kapitalistit ovat
meille esimerkkinä Ne ovat liitossa
keskenään meitä työläisiä vastaan
eikä niille tule siitä riitaa
Huvitoimikunta piti kukkailtaman

23 p kesäk Tuloja iltamista oli yli
$30
Piknekki on pidetty toveri Piirai-

sen farmilla
Huvitoimikunnan kokouksessa pää-

tettiin että pidetään kori-iltam- a 21

p heinäk
Osaston toimesta perustettiin tänne

sunnuntaikoulu lapsille viime syk-

synä Alussa näytti että täällä on

koko paljon tietoisia vanhempia kun

lapsia oli koulussa lähes kolme-

kymmentä Mutta jonkun
vajonneen houkutusten

takia jättivät lapset koulunkäynnin
Joidenkin enenipitiotoisten lapset kä-

vivät vielä keväimeen saakka Opet-

tajina toimivat Nestor Hamilton ja
allekirjottamit Toivoisin että kaik-

ki tietäisivät että osasto ei ole ke-

nenkään pikkumaisia yksilöpyyteitä
varten perustettu
Hauskaa kesänjatkoa ja intoa ja

tarmoa yhteisen urakamme perille
viemisesfä kaikille ja Toverittaren
toimittajalle kestävyyttä meidän neu-

vomisessa
E KESKINEN

jotain lakiesitystä niin voimak-

kaasti että se saadaan lakikirjoi-
hin Samoin eri valtioissa joskus
jokin järjestynyt työläisryhmä
yhteisellä voimallaan pakottaa
jonkun työväenkin hyväksymi-
sen
Mutta olemme nähneet että

niin pian kuin se voima joka
tuon lain aikaan sai jättää huo-

lettomaksi lain voimassa pitämi-
sen tulee se laki enemmän tai

vähemmän merkityksettömäksi

Niinpä näemme nytkin että

Yhdysvaltain kansa on luottanut
liian paljon perustuslakiinsa ja
nukahtanut jolla välin toinen

voima tämän maan kapitalistit
ja rahamiehet ottaneet väkeväm-mä- n

oikeudella perustuslain
'

käsiinsä ja tekevät sen

kanssa niinkuin tykkäävät
Laki on tarpeellinen se on

välttämätön järjestys-toimenpid-

mutta kukaikänänsä tahtoo lais-

ta hyötyä täytyy valppaudella

pitää siitä huolta kuten mistä
muusta esineestä hyvänsä jonka
haluaa olevan itsellensä hyö-

dyksi
Ottakaamme esimerkiksi nyt

vaikkapa hedelmätarha Niin

kauan kuin sinä pidät siitä hy-

vän huolen ja osaat sen hyvin
hoitaa antaa se sinulle hyvän
sadon Mutta jos et ymmärrä
sitä hoitaa tai sitten jätät ko-

konaan huolettomaksi sen hoi-

don niin käy hedelmäsatosi vuo-

si vuodelta pienemmäksi ja
peUon peittää

rikkaruoho puut kasvavat vää-

riksi jne
Samoin on lakitekeleiden lai-

ta Sikäli kuin kansa niitä itse

istuttaa hoitaa ja niistä huolel-

lista huolta pitää sikäli ne kan-

saa hyödyttävät Mutta kun kan-

sa jättää huolettomaksi lakiensa

Aika: Jälkeen puolen päivän

Hyvin lämmin ilma
Paikka : Soodavesi myymälä

(Kaikki istumet ovat täynnä
janoisia Äidit lasten kanssa

täyttävät paikan tungokseen
kaikki haluten saada kylmää juo-

maa Juomien myyjää "kiireh-

ditään Hänen valkonen tak-

kinsa on täynnä ruskeita

ja punasia
Hiki va-

luu helminä hänen otsaltaan Kär

päset pörräävät useasti avattu-

jen jääkermakannujen ympäril-

lä ja herkuttelevat avonaisissa

siirappirunkuissa kantaen tautia
mukanaan ja jättäen kuolemaa

jälkeensä)
PIKKU POIKA — Äiti minä

tahdon suklaa soodavettä vanil-lakerm- an

kanssa
PIKKU TYTTÖ — Minä tah-d- "

suklaa soodavettä myöskin
äi i

jr sano tuolle miehelle että

jo1tia pian
— Kaksi lasia suklaa

soodavettä olkaa hyvä
MYYJÄ — Kyllä madamme

heti minuutissa (Hän kokoo

niin paljon juomalaseja kuin voi

kantaa ja asettaa ne limaiselle

hyllylle lähelle pesusinkkiä tis-

kin takana Käsillä jotka suin-

kaan eivät ole puh-Iaa- hän kii-

reesti pyöräyttää lasit vedessä

joka jos sen voisitte nähdä on

harmajan lyijyn värisiä Sitten

hän pyyhkii lasin huolettomasti

ja kiireesti märkään täpläiscen
hanttnikiin Hän täyttää lasit

kantaa ne tilaajille ja samalla

hantuukilla pyyhkii soodavesi

lähteen)
ERÄS MIES (Tunkeutuu tis-

kin luo) — Lemooni-fosfaat- ti

sooda tänne Iso lasi! (Hän
yskii)
(Soodan myyjä kaappaa lisää

tyhjiä laseja tiskiltä pistää ne

pesuveteen ja täyttää uudelleen

Tätä tehdessään kiireessä hän

pistää tahraiset sormensa lasin

reunan sisäpuolelle pidättääk-see- n

lasit putoamasta)
USEITA LAPSIA (Kaikki

puhuvat yhtaikaa) — Suklaa-

ta! Vanilla sooda! Mansikka-sooda- !

Kuinka kauan meidän

pitää odottaa?
ÄITI LAPSEN KANSSA (jo-

ka on seisonut kauan aikaa pe-

rällä) — Olisitteko niin hyvä ja
antaisitte minulle sen lasillisen

vettä jota pyysin? Olen odot-

tanut tässä jo viisi minuuttia

(Lapselleen) ole nyt hiljaa pik-

kuruiseni äiti antaa sinulle hy-

vää juomaa pian
YSKIVÄ MIES — Saanko

minä sen juoman minkä tilasin?

(Tyrkkii kyynäspäillään lähinnä

sei sovia kärsim ii : töni ä st i )

MYYJÄ — Kyllä! Kyllä!
Tässä se on (Sckottaa juoman

ja ojentaa miehelle)

YSKIVÄ MIES (Ottaa lasin

ja kohottaa huulilleen mutta

saa samassa yskimiskohlauksen

yskien lasiin ja juomalasista
pärskyy ympäri ja vielä yskien

juo lasin tyhjäksi puhuen itsek-

seen ) Se vilvoitti kurkkuani

Aha! TI m m !

[1 laKl:o:

"Kun pysähdymme asiaa ajat-

telemaan niin edellä oleva ku-

va ei ole ensinkään miellyttävä
mutta siitä huolimatta on se tor

dellinen ei vähääkään liioiteltu
mikäli näiden myymälöiden puh-

taus on kysymyksessä ja mikä

vaara ne ovat äideille ja lapsille
kun he käyvät niissä janoaan
sammuttamassa kuumina kesä-

päivinä
Onnellisesti kyllä eivät kaik-

ki o'e yhtä epäterveellisiä kuin
edellä kuvattu Mutta hyvin
monet niistä ja usein nekin jot-

ka näyttävät ulkonaisesti puh-

tailta ja miellyttäviltä tihkuvat
likaa ja taudin siemeniä kiiltä-

vien Valkosten marmoritiskien

takana Usein ovat niiden pesu-sink- it

pahanhajuiset lian tukki- -

mat ja hyllyt joilla puhtailta ja
kuivilta näyttävät juomalasit sei-

sovat ovat rasvan ja tahman

peitossa ja astiat missä jääker-

maa säi'ytetään ovat sisältä ruos-

teiset ja vihreän homeen ja li-

man peittämät
Ia ikävä sanoa mutta totta

niiniä juomamyymälät voittavat
luvussa ne jotka ovat todella

puhtaita
Jokainen äiti tietää kuinka

voimakkaasti soodavesi myymälät
houkuttelevat sinne lapsia ja
nuorisoa kesäkuumalla Lapset
haluavat jääkerma-sooda- a

p"ika vettä

(Jatk)

Amerikassa pulmiaan kansan

perustuslaillisista oikeuksista

l'uluitaan tästä tai tuosta laista

jne Alita on laki? Aiitä ovat

pcrustuslaiUiset oikeudet? Otta
ammelal
I

kaamme esim perustus
takaama puhe- -

kokoontumis- - ja
painovapaus Juu tr
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ri nykyään voim-

me tämän lain ot-

taa esimerkiksi

joka selvimmin
meille mi-

tä on laki ja mitä

se ei ole Nyt
saamme nähdä ja

lumea eua uuuci ? s
vlistettv kiitetty i VVR
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jumaloitu laki ci

turvaa niitä joita
sen on otaksuttu
turvaavan
Ja minkätähden

tuo laki sitten on
olemassa jos ker

N M

a ii
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Jmran sillä ei ole

mitään merkitys-

tä? Ja niillä tavara

kirjoihin joutunut

on se laki-jo- s

se on

hoidon tulevat kansan riistäjät
ja muokkailevat lait palvelemaan
omia tarkotusperiänsäluj

VENÄJÄN SOSIALIDEMO-

KRAATTINEN TYÖVÄEN- -

PUOLUE JA NAISET

New York Evenin Mail ker-

too kreivi Ilja Tolstoin lähettä-

neen kopion Veniijäii sosialide-

mokraattisen työväenpuolueen
uudesta ohjelmasta jonka mu-

kaan sekä valtio- - että teollisuus-olo- t

pitäisi tulla kokonaan uudel-

leen järjestetyksi
M m vaaditaan kaiken ylityön

poistamista Myöskin kaiken

vötvön poistamista kello 9 ja 6

välillä yöllä paitsi sellaisissa

vaan merkitvslä vailla oleva

ku?
Sellaisen lain aikaansaamiseksi

joka hyödyttää koko kansaa ja
Väriinkin työläisiä täytyy lain

vaatimuksen takana olla niin

suuri voima että se joko sen

voimansa avulla suoranaisesti
taikka sitten voittamansa yleisen

Uudistakaa tilauksenne

ajoissa ettei lakkautus-

ta lehden lähettämises-

sä tule tapahtumaan !


