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on Mäkelän järjestössä
tutkitaan tiimiin yhteiskunnan
joissa
"
syntyjä syviä ja milloin ne ovat
Miiä oikeuksia puuttuu naisilta
rustetut?" Uskonpa ettil noita sivis- tyksensoluja saa turhaan etsiit Ral- jossa pikku lapset- VHajusta turhaan etsii edes vihjausta
kin jo osaavat sanoa "Ladies first" Rmii cm
llissiiulj osastossa olisi hi- Jonka tarkoituksena on ilmaista koh- klmigasra olemassa eipä edes Sai- teliaisuutta ja kunnioitusta naisille masemassakaalIi Joka on
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sen hengityksen saavat aikaan joko
snlrnaloiset nielurisat taikka neniipo- adenoldlt Jotta kasvava lapsi
kehittyisi normaalisesti täytyy sen
saada tarpeellinen määrä raitista il-maa Jos nenilssii 'taikka kurkussa on
sairautta luikit estää raittiin ilman
vapaan hengityksen vaikuttaa se hai-tlIllsestI terveyteen Siitit huolimat- ta on laskettu että ainakin 10 pros
kahista lapsista sairastaa neniipo- eivät
'lyyppicn tähden Nenäpolyypit
vaikuta ainoastaan Vahingollisesti ter- ne hidastuttavat
suuressa
veyteen
niin koulukehitystäkin sillil nenä- polyypit saavat aikaan hermostusta
Ja synnyttävät
kaikenlaisia pikku- ehkii enemmän
kuin mi- vammoja
kim"
mu talti' lukuunottamatta

hanmasvaivoja
'

Mitä ovat nenäpolyypit (adenoids) ?
Nenäpolyypit ovat nuo ylenmäärin
kehittyneet nielurisamaiset kudokset
kurkun ylä- - ja takaosassa mitkä pyr- kiviit tukkimaan neniiaukkojen Hkim- maiset suut Ja estävät raittiin puh- taan ilman pääsyn keuhkoihin Km- kun taka- - Ja yläpäässä on ikäänkuin
kostea tyyny Joka auttaa puhdista- maan hengitetystä ilmasta kaikki epä- terveelliset ainekset Tämä tyynv on
ainetta kuin nielurisat- kin Kun tilinä tyyny Joka on nde- xridkudosta
kehittvy "epänormaalisen
suureksi kutsutaan sitä silloin nenä- '
polyypiksi eli adenoidiksi'
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Se

ettil lapsella uägln on kovia yskityk- sen kohtauksia' Mutta suu auki nuk- kumin on varmin merkki jonka vuok- si pitäisi antaa lääkärin tutkia
sen lapsen nenit ja kurkku Jos

noidit kasvavat niin suuriksi ettii'
ne saavat aikaan tiissii kirjotuksessa
'mainitulta oireita silloin pitiiisi antaa
ne leikata pois Leikkaus - on nivan
yksinkertainen eikij ole vaarallinen
mutta se merkitsee paljon lapsen tulevaisuudelle

V
A It

O

IV

1

J

HINGHAM

V

Ei

T AV
l

I

l

TMASS

taas muistaifil jollaln rWm
01„aa lehteämme Toveritarta Jota ai- na innolla katselen Ja lueskelen heti
"
tenkin romaania
"
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otusta lukemaan niin ei olisi
montakaan naista Jotka sitä eivät
tilaisi ja "Toveritar" Jäisi tulemat- ta
Täällä päin eivät- naiset aina- knan ole hiin ahtaissa oloissa vtelil
että eivät voisi sitä lukea ja tilata
Vaan se ainainen välinpitämättömyys
vain vaivaa
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joka veIvoit- meitii erikoisesti levittämään oi- -
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mostuneita kiirsivilt päHnkivistystä
ovat ymiil levottomia osoittavat tyU
Wffl Ja vastenmielisyyttä lukuihin
ja henkiseen työhön Mutta sen lisäk- vaikuttavat adenoidit iiäueen „
mentävät kasvojen ilmeet huonoilta- -

toina

Ensimäisen i„an
tarkotuksella saada enempi
velsöä ia ™"™ "
aika paljon
' P' P"een yhteisen
Jo1:
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Ja kirjoitetun sanan avulla
Pujahtanut joka joskus ai- mmitta ja painajaisia saavat aikaan
kn™ 8iis agitaattoriksi levittä- - muita ilkeitä
kun sattni kipeimpiiiin
sen
tähden
että
tauteja
„„„„ lehtiämme ja hankkimaan uu-hengitetty ilma ei ole puhdasta Myös- - 'Paikkaan Joltain toisia oli mukana
sia jäseniä puolueeseen
Raivaaja valehtelee
joka on toi- - kin menettävät sellaiset lapset hiijn- - vnan le eiviit puhuneet initään Päät
Jos ken vielä 011 siinä slsimmäs- - linnun eikä kauniiden puheenparsien Ja makuaistinsa hienoimmat
vlvah- - pn hiuksissa astuivat ovesta ulos kun
itiin kantanut pienintäkään epäilystä Puolue
lPPiit Toivon ettil toiste tu- dukset Adelioidit saavat aikaan tnu-'P1- e
nilden
suomalaiselle
Toknisellp
naiselle diipesiii sellnisille taudeille kulli in- - Ilslvat pystyssä
totnuiienmnkaisuu- puheiden
pillu ja rohkeina
desta ettii oikeistososialistit valehte- - "Toverltar"leliti
josta itsekukin tu- - fluensa tulirokko tuhkarokko tu- - j°ukkoomme
Toisena
Icvat Ja raariftteteTfit 'asioita niin in- - lee Vakuutetnksi asiamme oikentnk- berkelilantl 'ja kenbkoknume
iltana oli
keskustelua
kekoon Kuivaaja lehdon
lokakuun sestn
Lapsen kasvojen ilme usein muut- - Agitatsionitoiniikunta hyväksyi moJ
27:non päiviin numerosta kirjoituksen
Yleisö toi- tuu nenäpolyyppien kautta nltn suu- - lempien iltojen 'puheet
Pakinoitsija
— —
"Tuliolaisuuden
vaikutus työväen va- resti ettil lapsi näyttä il tylsältä Mer- - vol ett't 'yhä edelleen voisimme jiir- listukseen" Ja katselkoon sen jäi- Nenätaudeista
kit jotka viittaavat tällaisen neniitau- - Jestiiil tiitiäisiä tilaisuuksia
keen "tuholaisten" nykyistit toimin- "Nvt huomautan jonka olen Jo E-tolcmnssnoloön "ovat suun kautta
Yleisesti tunnettua on miten tiir- — ompe-'lelide- n
niin tnpaa epäilemättä mainitun keiiä on
npiiiiii knutta hengittäminen hengittäminen ulostukset neiiästii ku- teeupäin lehdessä tehnyt
toimituksen
nivan vereksel- - Suun kautta
saavat pai- - 'meuu tukkeutunut ääni levoton Uni luseuran naisille qttit järjestiivät
hengittävät
tiiiin vallieen jäljiltä
j„a herkemmin vilustumisia Ja kyl- - huomattava vähilkuuloisuus ja mones- - ty'nsä sillien kuntoon että ne on
Puheenaolevassa
25 päiväksi
marraskuun
kirjoituksessa sy- - luettymisiii kuin ne jotka hengittävät sa tapauksessa erityisen tylsistyttävän valmiit
tetäiin että tuholaiset tahi kuten leh nenän knutta sillä nenä
siivilöi il- - näköinen piirre Suun ympärlllil Ylä- - M'ös sellaisille Jotfti eivät öle viedessä sanotaan — "uuskommunismi"
mun jota hengitetiliin sisään puhdis- hampaat pyrkiviit tulemaan u- - lil mitiiiin sen hyväksi tehneet että
— "on työväestöstä kuolettanut kai- - tuen
On ikltväii jfittit on
siitä tomua ja tnudlnsiemeniä
lospäin eivätkä sovi tasaisesti 0iaie„ Jotain tekisivät
n
ken tiedon ja Valistuksen tnrpeen" Myöskin 011 erittäin tärkeää sekin et- - van
hampaiden kanssa yhteen eikä J!lsenissä niinkin velttoja etteivät
prikulleen noin slinit kirjoiruk- - tii nenä liiminittiiä ilman ennenkuin huulet voi niitä poittiiä Kun hampaat tililn tee- - Naisia el monta kyUä ole
sessa sanotaan Ja itketään krokotiilin se tunkeutuu arkoihin
Kokouksia oö Joka torstai alkaa
hengityseli- - eiviit tasaisesti Rovi toisiaan vastaan
kyyneleitä siltil pimeydestä
Joka on miin Luonto on järjestänyt sillä ta- - el ruoka tule oikealla tavalla pmruk- - kcUo 1 pilivillia tovereitten taloissa
tuholaiset valtoihinsa saanut Tuho- - valin ettil me 'hengittäisimme neniin si Siten adenoldit tulevat erityisellä Tulkaa mukaan — A Tt
laisten pelastnmiseksi keholtetaan Bit- - knutta sitä varten on enll rakennet- - tavalla syypäiksi ruuansulahishiliriöi- BpnivrigiirT r MASS
ten kaikkia noskelalsin
Jatkamnan tu siliä tavalla ettil sen sisässä on hin josta voi seurata vatsakatarri y
''ennakkoluulotonta" sosialistista va- - ikäänkuin siivilä ilman puhdistani!- - m tauteja Ne myös lahottavat hain- - Osastollamme oli iltama lokak 21
listusta "uuskommunismin"
lumoissa seksi sen lisäksi lilmmityslaitos
sen Paita ja saavat ikenet ajettumaan PllK J°ka onnistui kaikin puolin
jyiijyiestiin keskuudessa
Josta osaksi kiitos lankeaa Ches- liimmittäniiseksl
sekit vielä kostutta- - Silloin suulaki kapenee ja ktilee kor-'vi- l'
Mitenkä onkaan tuon tiedon va-j- a
ilman kosteammaksi
saattamista kcaksi Yläleuan hampaat ovat epäta- - terin "tuholaisille" jotka olivat
rHukuisina avustamassa iltamien on- tarpeen kuolettamisen kans- - varten
snisesti sijoillaan
sntuhoIaisten"keskmidpssa? Vahustak- - Onnettomuudeksi on yleisimpiä tan- Jos lapsi nukkuu aina suu auki Istumisessa
semme asiaa tehkiiiinime vaikka sen- - teja lasten kesken hengitystiehyen es- - tulee silloin epäillä adenoidien kehit- Marrask 11 pnä tullaan järjcstä-raav- a
"Kuinka monia teiden ilmeneminen Sellaisen esteelli- - tyrnistä
Vastakysymys:
Myöskin viittaa siihen se määii vlerailumatka Hartfördiin
ja
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