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soodavesimyymälöissä sitä ei ole
Kuuma vesi hävittää taudin ba-

sillit
Pian oli havaittavissa seurauk-

set lain voimaa nasettamisesta
Niissä kaupungeissa missä näi-

tä säädöksiä tarkalleen nouda-

tettiin aleni kohta sairauksien

ja kuolemien luku tarttuvien
tautien kautta
Toisetkin valtiot ovat ryhty-

neet samoihin toimenpiteisiin
kuin Ohio vaan ei vielä kaikki
valtiot — Leigh Lantenin

tien : Eteenpäin — eteenpäin !

Kaksi viikkoa myöhemmin sain

kirjeen josta luin seuraavaa:
"Rakas Freedi! Tervehdä

vaimoani ja lapsiani Olen va-

paa tallessa Tapasin karkumat-
kalla ilmiannon tekijän Hän

pyydettyänsä sai armon minulta

mutta lopetti päivänsä 'heti sen

jälkeen En syytä häntä enää
sillä santarmien rahat olivat vie-

neet ihmisyyden hänestä
Toverisi Kalle K"

Elämisen oikeutta

lapsen keuhkojen kehittymiselle tar-

peellinen Hyvä voimakas huuta-

minen muutaman kerran päivässä ei

vahingoita lasta pienimmässäkään
määrässä

Lapsi pitää kylpeä joka päivä ja
vesi tulee olla sadan asteen lämpöis-
tä Ei saa arvailla vaan pitää käyt-
tää lämpömittaria (F) Puhdasta
saippuaa parhain lienee castile saip-
pua voi käyttää pesussa vaan lap-

sen kasvoihin ei pidä panna saip-

puaa vaan on kasvot pestävä ensiksi
huolellisesti saippuasta puhtaassa ve-

dessä On paras pestä pehmeällä
vaatteella Lapsen saa upottaa ve-

teen kokonaan paitsi ei päätä joka
tulee pitää ylhäällä vedestä pitä-
mällä toisen kätensä lapsen niskan ja
hartioiden alla että voi aina varoa
ettei lapsen pää pääse painumaan
veteen Kylpy tulee kestää minuutin
tai kaksi vaan ei kauemmin
Kun lapsi on pesty tulee se nos-

taa pehmeän flanelli esiliinan päälle
vasen käsi ollen niskan ja hartioiden
alla ja oikealla kädellä nostaen ja-

loista ja alaruumista Lapsi heti pei-

tetään ja annetaan ensin levätä se-

lällään ja etupuoli huolellisesti pai-

nellaan kuivaksi pehmeällä lämpösel-l- ä

pyyhkeellä ja sitten käännetään
mahalleen ja kuivataan selkäpuoli
Ennenkuin pukee vaatteet lapsen
päälle on hyvä panna joko lapsen
puuteria tai vaseliinia kainaloiden
alle kaulalle ja kupeille y m paik-
koihin missä voi olla hiestymisen
vaaraa

Katsokaa lapsianne jotka nä-

lissään armopaloja pyytelevät
Katsokaa rakkaitanne isiä vel-

jiä poikianne kuinka he kuihtu-

vat murskaantuvat joutuvat en-

nenaikaiseen hautaan jättäen tei-

dät orvoiksi ja leskiksi Kuulkaa

jälkeenjääneiden valituksia les-

kien ja orpora ukkojen huokauk-

sia joilta isäc ja puolisot murs-

kataan vuorten komeroissa sota-kentil- lä

ja tehtaissa
Eikö ole jo tarpeeksi syytä

meidän naisten nousta kapinaan
järjestelmää vastaan joka kaik-

keen siihen on syypää?
Siis naiset! Nouskaamme ja

näyttäkäämme mitä' me tah-

domme Taistelkaamme sen puo-

lesta mikä meille on rakkainta

pyhintä ja kalleinta Taistel-

kaamme kotionnemme ja vapau-

den puolesta jota ilman ei meil-m- e

liittyvät jo naiset kautta ko- -'

me littyvät jo naiset kautta ko-

ko suuren maailman idästä ja
lännestä pohjoisesta ja etelästä

Herätyshuuto kuuluu ympäriin-
sä kooten joukkoon kaikki nai-

set miehet ja lapsetkin! Taiste-

luun jaloon puolesta ihmisyyden

veljeyden vapauden Taistele-

maan ja voittamaan kunnes maa-

ilma on meidän

avesimypälät

LAPSILLE

(Jatkoa kahdeksannelta sivulta)

kin aittarakennuksen kuvetta

joilta herrat marjansa ostivat
muutamilla penneillä Kun ver-

tailin heidän katseitaan rikkaiden
lasten katseisiin näyttivät he
niin kovin aroilta toisten röyh-keid- en

pilkkanaurujen kaikuessa
Kun saapui huvialus niin ne kil-

van riensivät rannalle kainosti

ojennellen marjojaan tarkastetta-
vaksi iloiden niistä pienistä tu-

loista mitä he vaivoillaan ansait-

sivat
Näin olin tilaisuudessa tarkas-

tamaan parempiosaisten elämää

ja vertaillessani sitä köyhien maa
laislasten yksinkertaiseen puut-
teelliseen elämään syntyi mieles-

säni monta arvoitusta jotka nyt
vasta täysikasvuisena olen saa-

nut ratkaistuksi
Kun olimme hetken leikkineet

saimme luvan mennä katsomaan
rouvanvelivainajaa jonka ruumis
oli toisessa kartanossa Sinne

juoksimme kaikin poikki kadun
' (Jatk)

NAISET JOUKKOON

(Jatkoa seitsemänneltä sivulta)

torpassa vallitsi hiljaisuus Eino
oli juuri jättänyt jäähyväiset ja
samosi parhaillaan pitkin ranta-polk- ua

jättääkseen viimeiset jää-

hyväiset syntymäseudulleen in

sanat kaikuivat hänen kor-

vissaan: "Tee työtä sorrettujen
hyväksi!" Nyt aikoi hän tuon
työnsä alkaa mutta miten?
Se velvollisuus tuli hänelle niin
äkkiä Hän istuutui rantakivelle
miettimään tarkemmin lahden
kirkasta pintaa Siinä istuessaan
ja miettiessään asemaansa joh-

tui hänen mieleensä Aino Jo
ensi näkemällä oli hän huoman-

nut sielukkuutta tuon tuntemat-
toman tytön silmissä Selvästi
kuvastui hänen mieleensä se het-

ki kun hän Koivulahden karta-

non häissä Ainon ja Olavin kans-

sa keskusteli puiston lehtipuit-te- n

varjossa Nyt hän vasta sel-

vemmin huomasi kuinka Ainon
sielussa liikkui samat tunteet
kuin mitä Olavi viimeisinä het-kinä- än

tunsi ja tulkitsi
Näin kiintyi Einon haaveet

tyttöön että ei huomannut Väi-

nöä joka seisoi ylempänä ranta-

äyräällä katsellen häntä raivoi-

sin silmin Juuri kun Einon sie-

lussa liiteli kauneimmat utuku-v- at

tunsi hän äkkisysäyksen se-

lässään ja hän horjahti rantaki-velt- ä

alas veteen lahden syvim-

pään kohtaan Se tapahtui niin

äkkiä että ei hän voinut nähdä

kuka hänet kiveltä lahteen sy-

säsi Kun hän selviytyi vedestä
aavisti hän kenen kanssa oli te-

kemisissä Likomärkänä katke-

roituneena ja kangistuneena hä-

nen täytyi riisua päältään vaat-

teet ja asettaa ne kuivumaan ja
istua alastomana pensaikkoon

josta vasta illalla voi jatkaa mat-

kaansa
Väinö joka oli sattumalta löy-

tänyt Einon teki tekonsa musta-

sukkaisuudesta ajattelematta tai

harkitsematta sen hyödyttömyyt-
tä enemmän kuin seurauksia-
kaan Tyrkättyään Einon äkkiä
kiveltä läksi hän juoksemaan kai-

kin voimin läpi rantapensaiden

joten Einon oli häntä mahdoton
huomata Väinö myöskin luuli
tarketuksensa toteutuneen joten
hän pakeni kuin pahantekijä ai-

nakin taaksensa katsomatta es

nähdäkseen onnistuiko hän
Einon hukuttamisyrityksessä
Väinö oli aivan kuin päästänsä
sekasin Ylpeän luontonsa ma-

sentaminen oli niin hirmuinen
isku että ei tahtonut sitä kestää

Nyt vielä vastenmielinen raha-avioliit- to

oli varma menetti hän
viimeisenkin kipinän mielenmalt-
tiaan ja sattumalta kun tapasi
Einon sai hän mielentilalleen uh-

rin (Jatk)

Jouluvieraat

(Jatkoa)

Aukaisin heille oven sekä rau-

hallisena istuuduin uunin luo
tuolille santarmien astuessa pe-

rästäni huoneeseen

"Sinä lurjus olet valehdellut!
Toverisi on tullut suoraan tänne

Näytä heti missä hän on !"

"Katsotaanpas sängyn alle

Ehken tuossa kaapissa Mikäs

verho tämä tässä nurkassa?"
Mutta sylkäisten sai hän aset-

taa nurkkaverhon paikalleen
Seurasi tarkastus kaikkien sään-

töjen jälkeen jolla ajalla minä

rauhallisena polttelin paperossi-
ani vähääkään heistä välittämät-

tä Ajatukseni seurasivat tove-

rini tietä ja se näytti olevan ta-

vattoman pitkä ennenkuin pääsi-
si metsätielle
"Ei ole täällä Mutta missä

hän on" tiukkasivat he

"Johan sanoin etten tiedä Pi-

ruako te minusta tahdotte? —

Etsikää etsikää Ehken hän

on ullakolla Sinnehän pääsee
vaikka kuka" vastasin harmis-

tuneena
He etsivät ullakon etsivät ul-

kohuoneet vajat ja kellarit Lo-

puksi tulivat taas luokseni ja
vanhempi näytti minulle vangit-

semismääräystä jota __vilkasin

välinpitämättömänä Siinä oli

määräys jossa ilmoitettiin että
"vallankumouksellinen Kalle K

syntyperältään suomalainen on

vangittava ja tuotava heti tutki-

mista varten Santarmihallituk-seen- "

"Näet nyt että hänet on saa-

tava käsiin vangittava ja sinä

hölmö siinä sen kun toljotat!"
haukkui hän minua

Mutta nyt aloin heitä vaatia

tilille Joulurauhani häiritsemi-

sestä Sopimattomien sanojen

käyttämisestä
"Joskin olen työmies en ole

mikään koira edessänne" sanoin

Ellei teillä ole minuakin varten

vangitsemismääräyksiä niin ol-

kaa hyvä ja poistukaa!"
Se auttoi ja peräjälkeen he as-

tuivat kuin siipirikkoiset kukko-poj- at

ovesta ulos

Paiskasin oven lukkoon ja

heittäydyin vuoteelle lepuutta-
maan hermojani

Mutta toverini Kalle K hal-

kaisee umpinaista metsäpolkua

yksin Hän vaeltaa uupumatta
pakkasen paukkuessa rajaa koh-

den

Vapauteen hän vaeltaa ja tus-

kin muistaa että tämä yö on rau-

han ja levon yö Jouluyö Ava-

ruudessa hänelle tuikkavat täh-

det osottaen suuntaa Pohjoinen

kylmänä työntää häntä kiireh- -

(Jatkoa viime numeroon)

Kun sellaiset olosuhteet val-

litsevat liian monessa soodavesi-myymäläs- sä

niin erittäinkiji lap-

set joiden elimistö ei ole täysin
kehittynyt tauteja vastustamaan
ovat vaarassa sairastua kurkku-

mätään ' lavantautiin hinkuys-
kään lentsuun keuhkotautiin
tuhkuriin paiseisiin lapsihalva-uksee- n

ja muihin tauteihin
Kun saatiin tietää microscoo-pise- n

tutkimuksen tulokset ryh-it- yi

Ohion terveyslautakunta ri-

peään toimeen Ankaria sää-

döksiä laadittiin joiden mukaan

soodavesimyyjäin vaadittiin ran-

gaistuksen uhalla puhdistamaan

juomalasit jääkermakauhat lu-

sikat ja muut astiat Pelkkä pe-

seminen ja pyyhkiminen ei riitä

Jokainen astia täytyy sterilysee-rat- a

joko kiehuvalla vedellä tai

höyryssä Silloin kuin ei ole

mahdollisuutta täten puhdistaa
astioita tulee käyttää papenkup-pej- a

ja lautasia ja lusikoita

Myöskin jääkermakannut ja jää-

kaapit tulee jokapäivä kuhdistaa

kiehuvalla vedellä Myymälöi-

den palveluskunta täytyy olla

terve tarttuvista taudeista ja

imuolkia ei saa käyttää paitsi

silloin kuin ne voidaan pitää
ehdottomasti puhtaana pölystä ja

voidaan pitää pois käsiteltäviltä
kunnes tarvitaan
Lain rikkomisesta on sakkoa

ahmassa määrässä sata dollaria

ja joskus myöskin tuomitaan

vankeusrangaistus

--ha-Kirj

Jo vuosikausia ovat naiset

nurkumatta sortoa kärsineet at

olleet yhteiskunnan lapsipuo-

lia orjia kauppatavaraa orja-

markkinoilla
Äiti sisko morsian ken olet-

kin vieläkö tyydyt olemaan or-

jan asemassa? Vuosisatoja olem-

me orjina kärsineet! Sen täytyy
loppua jo! Nyt on aika nousta

käydä taisteloon repiä rikki kah-

leet valheverkot Kuulkaa! Jo
aamukellot vapauden soi ! Ne

kutsuvat ne käskevät! Rientä-

käämme! Älkää odottako älkää

mykkinä ja kuuroina seisoko!

Ajatelkaa mitä kaikkea olem-

me kärsineet ja yhä kärsimme
Kuuletteko valitusta tuskan

huutoja avunpyyntöjä niistä kai-

kista kurjuuden pesistä missä

siskojamme nääntyy?

Tietystikin naiden säädösten
asettamista vastustettiin muuta-

milta tahoilta ankarastikin Aina

löytyy edistyksen vastustajia
Jotkut vaativat että samat sään-

nöt tulee asettaa voimaan myös-

kin hotellien ja ravintoloiden

suhteen mutta se väite kumot-

tiin sillä että hotelleissa ja ra-

vintoloissa aina löytyy ja käy-

tetään kuumaa vettä jotavastoin


