
ÄITIYSVAKUUTUSKYSYMYS
— kunnes komentaja käskee
marssimaan - marssimaan!

Ryömimään !

Risti rinnassa!
- Tornion asemalle tervehtää sil-

vottuja "Marseljeesi" Päät pal-

jastuvat Sotilaiden kädet koho-utuv- at

ohimoille Mikä iva!

Kämpivien jono on loppuma-
ton

Puujalat kainalosauvat kalise-

vat Edes — takaisin
Kotiin !

valtiolta ja kunnalta (Norja)
Kassoihin kuuluminen on työs-

sä käyville naisille pakollista
Kun he sitten joutuvat joko sai-

raiksi tai ovat synnytyksen vuok

si pakotetut suojeluslain mää-

räämän ajan olemaan työstä pois
niin maksetaan kassoista heille

päiväapu joka vaihtelee eri mais-

sa vastaten puolesta kolmeen-neljäsosaa- n

(eräässä tapauksessa

koko) päiväpalkan suuruutta

Parissa maassa on erikoisia sää-

döksiä imetysavuii järjestämisek-

si Tällä avulla on tarkotus an-

taa pitemmälle menevä lisäapu
äidille joka itse imettää lastaan

Sitäpaitsi saavat Englannissa
myös sairas-

kassaan kuuluvainmiesten vai-

mot josta johtuu että siellä hy-

vin laajat köyhälistönaiskerrok-se- t

saavat synnytysavun joka
maksetaan kerta kaikkiaan Yh-

dessä 'Europan maassa s o

on järjestetty erikseen

seisova äitiysvakuutus jonka
kassoihin senvuoksi kuuluu vain

naisia Ranskassa ja Australias-

sa anentaan sen sijaan apu suo-

raan valtion kassasta edellisessä

päivänrahana ja viimemainitussa

kerta kaikkiaan

Ainoastaan muutamissa valti-

oissa on Yhdysvalloissa jonkin-

laisia säädöksiä äitien avustami-

seksi synnytystapauksissa mut-

ta yleisesti niitä vielä puuttuu
niin välttämättömiä kuin ne

— Hilja Pärssisen

"Silvottujen silta"

Kirj Kalle Tähtelä

'Yksitoistatuhatta viisisataavii-sikymmentäkak- si

'vuorokautta
ihmisteurastusta
Tuhat kymmenentuhatta sa-

tatuhatta miljoona monia mil-

joonia ruumiita miljoonia kuo-

lemansairaita miljoonittain silvo-tuit- a

ihmisiä raajarikkoja ihmis-jättei- tä

tauteja hävitystä
Järki väsyy joskus sodan mie-

lettömyyden todistamiseen Sille
ei löydy pienintäkään oikeutusta
'Se tyrmistyttää kauhistuttaa

herpauttaa kun sotilasnumeroi-de- n

tilalle ajattelee eläviä olen-noi- ta

ihmisiä
Mailmanteurastuksen alussa

kun ensimäiseet sotilaat menetti-

vät henkensä kun kerrottiin

rykmenttien kamalasta
kohtalosta vapisutti kylmä vä-

ristys koko ihmiskuntaa Noin-

ko kahdennellakymmenennellä
vuosisadalla! Kuin eläimet pe-

dot I Mielipuolet!
Mutta teurastusta jatkui joka

päivä yksitoistatuhattaviisisataa-viisikymmentäkak- si

päivää Ryk-

mentti toisensa perästä divisi-

oona toisensa jälkeen kokonaisia

armeijaosastoja tuhottiin hetkes-

sä

Ihminen elävä olento hävisi
mielestä

Numeroita astui tilalle

"Taisteluluettelo: 3468 niistä
1550 kaatunut 1200 haavottunut
718 kadoksissa"
Huomenna toinen taisteluluet-

telo ylihuomenna kolmas neljäs
viides' Numeroita kylmiä
numeroita jotka turruttavat tyl-

sistyttävät
Aina ne eivät kuitenkaan ole

ipelkkiä numeroita eivätkä kai-

kille Kun veli isä armas kaa-

tuvat vihlasee se asianomaisen

tuperruksiin — Numerot muut-

tuvat kaameaksi todellisuudeksi
kalmanlemuksi kun ihmisteuras-timo- n

esirippua silmien edessä
raotetaan

Minulle näytettiin silvottujen
silta silvottujen juna
Venäjä ja Saksa vaihtavat

sotaan kykenemättömiä
vankejaan Joka päivä kulkee

Haaparannan ja Tornion kautta
n s invaliidijunia Venäjälle ja
Saksaan Jokaisessa junassa on

satoja matkustajia
illärkävaunu ajaa Haaparannan

asemalle Ovi avautuu ulkoa-

päin Käytävä työnnetään vau-

nuun Pari sotilasta kiipeää si-

sään Ähkymistä Ovelle Hinautu-

vat kainalosauvat mies sotilas-

puvussa ilman toista käyttä il-

man toista jalkaa
Hänen jälessään toinen — ja-

loista vain lyhyet tynkät jälellä
'Neljäs viidesjalaton kädetön

posket keltaisena rykien verta
kuudes seitsemäs ruhjottuja
silvottuja ruumiita poikkinaisia
jäseniä
'Riviin! Tarkastus Vaivainen

hidas mateleminen sillalle "sil-

vottujen sillalle" josta laiva vie

Suomen puolelle ja sieltä taas

junaan ja sitten — kotiin!!!
Risti rinnassa! Jokainen yrit-

tää eteenpäin valittamatta ham-

masta purren Auliisti asettuvat
he valokuvauskoncen eteen ja

hymyilläkin Katso tuo-

ta miestä porrasten edessä kai-

nalosauvojen varassa Hymy
huulilla !

Kaamea mielipuolen hymy
saa veren hyytymään suonissa
Katso toisten kasvoja jalantyn-kiä- !

Katso noita jotka kalikoivat

kompuroivat pimeään vaunuun
'Missä taistelussa?- - Miten?

Kuinka kauan?
Halukkaasti kertoo hän sinulle

yksityiskohdat Jokainen kilvan

(Jatkoa ensimaiscltä sivulta)

myrkyllisten kaasujen esim

tupakkatehtaissa

ja pölyisen ilman 'hengitys vai-

kuttavat tuhoisasti Se 'kolmin-

kertainen rasitus minkä ansio-

työ äitiys ja kodin hoito tuot-

taa äidille pilaa hänen hermos-toaa- n

Huonosti ravittuna ja

työllä rasitettuna hän heikosti

voi luovuttaa ravintoa syntymät-

tömälle lapselle

Kärsimykset eivät lapsen syn-

tymänkään jälkeen vähene Köy-

hyys ajaa äidin nytkin töihin

sillä työläisoloissa ovat palkat to-

dellakin niin vähäiset että ei

liikene säästöjä sellaisia tapauk-

sia 'kuin perheenlisäystä sairaut-

ta tai vanhuutta varten

Tiedetään että lapsen ilmesty-

minen tuo monia ylimääräisiä 'ku-

luja: kätilöavun ja lapsen hoi-

toon kuuluvien välineitten han-

kinnan Miten useasti synnyttää
moni köyhä äiti pienokaisensa
vuorokausien tuskia kärsien il-

man kunnollista kätilöapua: 'Pie-

nokainen joutuu käärityksi kur-

jiin repalcihin ja kun varattoman

äidin on riennettävä 'heti synny-tysvuotees-
ta

päästyään ansiotöi-

hin jää hänen lapsensa äidin

haikeaksi suruksi puutteelliseen
hoitoon joutuen luonnottoman

pian keinotekoisen monasti aivan

sopimattoman ravinnon varaan

Elinkautiset sisusvaivat saa moni

liian aikaisin synnytysvuoteesta
noussut äiti osakseen Ja suuri

pienten lasten kuolevaisuus pu-

huu varottavaa kieltä siitä mi-

ten olosuhteitten nurinkurisuus

tälläkin alalla tuottaa raskautta-

via seurauksia

Toisissa maissa joissa työväen
lainsäädäntöä jo kauan on vaa-

dittu ja osin toteutettu onkin

säädetty lakeja äitien suojelemi-

seksi ja avustamiseksi Toiselta

puolen on synnyttäjien ansiotyön
välttämiseksi laeilla kielletty
heidän työnsä määrätyillä työ-

aloilla ennen ja jälkeen synny-

tyksen ulottuen kiellot noin 4

—8 viikkoon Toiselta puolen
taasen on synnyttäjäin avustus-

ta koskevilla laeilla turvattu heil-

le palkka siltä ajalta jonka ovat

pois työstä Siten on äideille val-

mistettu mahdollisuutta itsensä

hoitamiseen lepoon ja lapsensa
vaalimiseen ja imettämiseen

'Yhdysvalloissa ei ole voimassa

mitään erikoisia synnyttäjäin suo-

jelusta ja avustusta koskevia la-

keja Ainoastaan peräti hädän-

alaiseen tilaan joutunut synnyt-

täjä voi saada vaivaisapua jou-

tuen hän kuitenkin kokemaan
sen johdosta monenlaista alenta-

vaa nöyryytystä Eipä edes mak-

sutonta kätilöapua ole köyhille

synnyttäjille järjestetty yleisem-
min

Useimmissa 'Europan maissa

on äitiysvakuutus yhdistetty työ-

väen sairausvakuutukseen Siten
on eräissä valtioissa (Venäjä
Saksa Itävalta Unkari Luxem-

burg Bosnia 'Herzegovina) jär-

jestetty sairauskassat joihin
viikkomaksuilla kootaan varoja
työntekijöiltä näitten lisäksi

myös valtiolta (Englanti) sekä
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NEWARK NEW JERSEY -

Kesän kuumuudesta huolimat-

ta on ompeluseura kokoontunut

joka torstai iltapäivä neulomaan

osaston kokoushuoneelle Haus-

kasti siellä aika kuluukin käsi-

töitä tehdessä ja kahvia kotite-

koisten leivosten kanssa hörppi-
essä Turhaan ei siellä ole aikaa

kulutettu koskapa myyjäisiä
on suuri joukko oi-

kein nättejä ja arvokkaita käsi-

töitä Vielä lienee paljon kes-

kentekoisiakin töitä mutta kun

kiirettä pidetään niin kyllä ne

saadaan valmiiksi myyjäisiin
Ei liene vielä aikaa päätetty
mutta luultavasti lokakuun ajal-

la tulee pidettäväksi
Bellevillen puolella ovat nai-

set perustaneet ompeluseuran jo-

ka toimii Nevvarkin s s os- - om-

peluseuran yhteydessä Siellä on

valmistettu jo paljon töitä ja li-

sää kuuluu olevan tulossa —

Nuo miehet ovat aina valmiit te-

kemään ivaa naisten käsitöiden

"näpräilemisestä"- - mutta näyte-täänp- äs

nyt kuinka paljon "puh-

dasta" saadaan myyjäisillä osas-

ton kassaan

Ohjelma kokoukseen iMonte-lairi- n

kentällä t k 19 p oli osan-

otto hyvä Mainita ansaitsee se-

kin kun kaikki ohjelmanumerot
jotka oli merkitty pöytäkirjaan
myöskin suoritettiin Käsin kirjo-tett- u

lehti "Piiska" Delia Järven-

pään toimittamana oli hyvä si-

sältöinen siinä' oli vakava sekä

humoripuoli edustettuna 'Emma
Rauvisen "kotona leivottu" kup-

letti sai yleisön suosion osak-

seen Enempi vain senlaisia ohjel-

ma-kokouksia ja meillä on sil-

loin hyvä osanotto niihin

Kenttäjuhlaa hommaa huvitoi-mikun- ta

oikein kovalla kiiruulla

syysk 1 päiväksi Tämä lienee-

kin sitten viimeinen tänä kesänä

Ohjelmaa tulee sinne jonkun ver-

ran sekä urheilua ja jonkunlais-
ta "businesta" Sotaveroakin
on jouduttu maksamaan n°in

parin 'kuukauden ajan kaikista

ovilipuista sekä juhlamerkeistä
— Mitäpäs siinä on muuta kun

mukaantua vain oleviin oloihin

Kesäinen tervehdys toveruudella
Anni L
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Ainoa suomenkielellä ilmestynyt kir A

ja joka selostelee Amerikan aikasem-pa- a 4
yhteiskunnallista kehitystä köy-

hälistön
4

elämää ja kärsimyksiä Kirja
on tavattoman mielenkiintoisesti

se on kuin jännittävä ro-

maani
Tilatkaa osotteella:

TOVERIN KIRJAKAUPPA
Box 99 Astoria Ore

SUOMALAISTEN TYÖLÄIS-

NAISTEN ASEMASTA
CLEVELANDISSA O

(Jatkoa ensimäUeltä alvulta)

kouksessa kun kehotettiin pal-

velijattaria perustamaan uniota
että "Palvelijattarien asemaa ei

kapitalistinen järjestelmä ole

niin puristanut kuin työmiesten
ja siksi eivät ne naiset ole kat-

soneet tarpeelliseksi perustaa
— No en voi puhua ko-

kemuksesta sillä en ole ollut

palveluksessa vaan syrjästä
kyllä näyttää siltä että

tuhansien palvelijattarien asema
ei liene kadehdittava ja ainakin
se jos mikään tarvitseisi pa-

rannuksia Tosin on joitakin suo-

malaisia tyttöjä jotka ovat on-

nistuneet saamaan parempia
palkkoja ja ovat palvelleet mon-

ta vuotta ja pitävät että heidän

asemansa ei kaipaa erikoisesti
mitään parannuksia mutta niitä
on ainoastaan joitakin näitä "on-

nellisempia" jos heitä voi siksi

sanoa
Viime keväänä innostuivat

kuuluvat palvelijat-
taret naisten osuuskodin

Se homma on ke-

sän ajaksi jäänyt hautumaan
vaan nyt syksyn tullen se kuu-

luu tulevan taas esille ja sitä ale-

taan kuulemma todenteolla pe-

rustamaan Toivon ettei tämä
homma jäisi toteuttamatta Kun

jolloinkin kokoonnutte oman
ääreen vapaapäivinän-

ne niin siellä keskustellessanne

palvelijattarien oloista voisitte
aina pitää silmämääränänne hei-

dän unionsa perustamista Var-

maan tulette siitä kaikin yksi-

mielisiksi että union perustami-
nen on ainoa keino jonka avulla

voitte parantaa asemaanne

Jatkan seuraavalla kerralla

päivätyössä käyvien naisten se-

kä tehdasnaisten oloista — Svea


