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KO DIN OSASTO
Lasten oikeudet

reen kaupunkiin Minua niin pelot-

ti lähteä sinne vieraaseen seutuun

ehkä vielä vaarat siellä väijyisivät

ja kohtaisivat kokematonta tyttörauk-

kaa l

Niin niin vuodet vierii ja ai-

ka kuluu Olen tässä elämän hyö-

kyaallossa ajautunut tänne kauas

vieraaseen maahan Kylmä on vie-

raan liesi el se kotiliedelle vertoja

Vielä alun kolmattakymmentä
vuotta sitten perustui isän oikeudel-

linen suhde lapsiinsa jotakuinkin sa-

manlaiseen oikeuteen kuin mitä hä-

nellä oli muuhunkin omaisuuteensa

Tuomioistuimet auttoivat häntä tä-

män oikeuden käyttämisessä mutta

MUISTELMA

Kymmenen pitkää vuotta on kulu-

nut siitä kun kadotin hänet äitini

Kylmä kuolema hänet minulta riisti

ainoan turvani ja neuvonantajani
Hän tosin oli sairas monta vuotta

mutta en sentään uskaltanut ajatel-

la että säälimätön kuolema niin pian
hänet minulta pois ryöstäisi
Olin neljäntoista vuotias mutta sit-

tenkin vielä lapsi Ajattelin Siljoin
kauhulla elänlää eteenpäin että min-

ne joudiin mihin matkani tästä ees-päi- n

käy Kävin rippikoulua siihen

aikaan kun äiti armas muutti Tuo-

nen tuville Surin häntä äärettö-

mästi
Eräs toverini sanoi: — Mitäs tuos-

ta välität vaikka äiti kuolee Siltä
el suruni lieventynyt vaikka ystäväni
lohdutti minua Hän oli itse kokenut

saman kohtalon hän ori Isätön ja
niinkuin minäkin Isääni en

osannut surra sillä hän kuoli jo mi-

nun pienenä ollessani Siksi kai äi-

ti olikin niin kovin rakas kun hän

oli ainoastaan turvanani Kohta äi-

din kuoleman jälkeen menetin lap-

suuden kotini - jouduin lähtemään
tuntemattomaan mallmaan

Läksin tädilleni palvelukseen suu

Siellä rakkaan synnyinmaan poves-

sa lepää Isäni ja äitini siskoni ja

veljeni mutta minä olen kun pikku
lintu erämaassa ystävistäni erossa

suvustani kaukana

Usein muistuu mieleen ne herttai-

set lapsuus vuodet sen tutut leikki-tanhu-

"

kelkkamäet kalkki

kalkki!' Joskus tulee hirveä ikävä

sinua koti armas Mutta sinä et

ole sama sinut on vieras käsi

turmellut rikki on raadeltu minun

rakkaat leikkikenttäni

Kuinka voisin vielä luoksesi tulla

sillä sinä toisit vielä useimmin mie-

leeni niitä rakkaita ja surulsla muis-

toja Niitä olisi niin paljon niin

paljon Parhaimman kuitenkin säi-

lytän syvällä sydämessäni: kotini ja

äitini armaan muiston — Sassu

PIKKU NEUVOJA

Kaikenlaisia Villasia pestessä ja
etenkin valkosla käyttäkää "Lux'la"
Moni nainen tietämättömyydessään

pilaa pesulla monta hyvää villavaate-kappalett- a

pesemällä niitä sopimat-

tomasti vaan Lux on ehdottomasti

paras villan ja silkin pesuaine Sitä

saadaan jokaisesta ruokatavarakau-

pasta Käyttöohjeet villaan ja silk-

kiin laatikon sivussa

Mufftns kakkuja

1 täysi kuppi graham-jauh- ja 1

täysi kuppi valkosla jauhoja 1 kup-

pi maitoa tai vettä 1 muna (el

munaa jos on maitoa) - puoli teelu-

sikallista suolaa 4 teelusikallista„

leivinpulvenria 2% ruokalusikallista

sokeria 2—3 ruokalusikallista sulat-tu- a

voita tai rasvaa

Sulata voi tai rasva lisää siihen

sokeri suola muna ja maito vii-

meiseksi Jauhot ja leivinpluverl

jauhojen kanssa Paista

kuumassa uunissa siksi kunnes

vaalean ruunia

Perunajauho-kakk- u (cake)

2 munaa 1 ruokalusikallinen kyl-

mää" vettä i$ kupillista sokeria
1 ruokalusikallinen sulattua voita

M teelusikallista suolaa Vt teelusi-

kallista vanillaa % kupillista par-

haita perunajauhoja
Hakkaa munat vaahdoksi lisää so-

keri vanllla ja voi sekä vesi sekota

leivinpulverl jauhoihin sekä suola ja

yhdistä edelläoleviln vatkaa jonkun
minuutin hyvin pane paistumaan
hvvään' lämpöseen 20—25 minuutiksi

A K

toiselta puolen ne olivat hyvin
voimattomia pakottamaan Isää

täyttämään velvollisuuksiaan lapsi-

aan kohtaan Sitten vuoden 1S59

on jokainen valtio Yhdysvalloissa

paitsi Connecticut Maine ja Wyo-

ming perustaneet tuomioistuimia

alaikäisiä varten Ja laatineet niitä

koskevia lakeja Mainitut kolme

valtiotakin ovat hyväksyneet lakeja
Jotka suuremmassa tai vähemmässä
määrässä koittavat poistaa samoja

epäkohtia kuin mitä alaikäisten tuo-

mioistuimilla ja niitä koskevilla

tarkotetaan poistaa Se seikka

että lainsäädäntö tässä suhteessa on

tullut niin yleiseksi ja suosituksi to-

distaa parhaiten vanhojen lakien

puutteellisuutta Miten pitkälle eri

valtiot ovat menneet laatiessaan la-

keja pahantapaisten ja' laiminlyöty-
jen lasten hyväksi käy selvillp Yh-

dysvaltain työdepartmentin laEteu-tolmisto- n

äskettäin Julkaisemasta se-

lostuksesta jonka nimi on "A Sutn-mer-

of Juvenlle Court Legislation
In the United States"

Pahantapaisten lasten kasvatusta

koskeva lalnsäädäntä käsittää suu-"re-

ryhmän monimutkaisia kysymyk-

siä Se käsittelee lasta joka on

joutunut syytteeseen lainrikkomises-

ta aikuista joka ön rikkonut lasta

vastaan laiminlyötyjä ja 'hyleksit-- '

tyjä vanhempia kykenemättömiä ja
uskottomia holhoojia sekä perheitä

jotka ovat hyvin yksinkertaisesti
vain köyhyyden tähden kykenemät-

tömiä lapsistaan huolehtimaan

Vanhan lain mukaan ' meneteltiin
pahantapaisen tai rikoksesta syyt-

teeseen joutuneen lapsen kanssa sa-

moin kuin n rikollisen

kanssa erinäisillä rajotuksllla Ikään

nähden Hänen asiansa käsiteltiin

rikosoikeudessa kalkilla lautakunta-oikeude- n

menoilla Ja Julkisuuksi-nee-

todistajineen ja rlstlkuuluste-luinee-

Jos lapsi havaittiin syylll
seksi niin sai hän kärsiä rangais-

tuksen jos syyttömäksi niin pääsi
hän vapaaksi Ei missään tapauk-

sessa laki ojentanut hänelle autta-

vaa kättään tarjotakseen keinoja
hänen kasvattamlsekseen paranta-mlseksee- n

ja suojelemisekseen

Ba han IähqHä i I Iq I

Kansalaisillemme maksamme dollareista

KORKEIMMAN HIMAN

Yllämainittua tapaa seuraten me maksamme dollarista

MMM
Lähetyskustannukset 25 senttiä postiteitse $350 sähköteitse

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta r

Ainoa asiamiehemme Suomessa vastaa kauttamme

rahoista

HELANDER & NEKTON
PR1VATE BANKERS

x
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LASTEN JOULU 1920

IKENIEN JA HAMMAS-KUOPPIE- N

TULEH- -

TUMINEN

Ikenien ja hammaskuoppain tuleh-- '

tuminen (pyorrhea) alkaa Ikenien

ja hampaitten rajalta Ikenien reu-

nan sisäpuolella kun ikene on va-

hingoittunut ja varsinkin kun

on paljon kerääntynyt

hampaan juureen Sitä mukaa kuin

tulehdus eli tartunta edistyy Ja hä-

vittää kalvon joka kiinnittää ham-

paan juuren ympärille aukko ja

hammas tulee Irtonaiseksi Tämän

taudin sanotaan aiheuttavan enem-

män hampaattomuutta kuin ham-

paitten mätäneminen
' Mutta tämä el ole ainoa vaara

Hammasjuuren ympärille syntynee-

seen koloon syntyy jatkuvasti mär-

kää mikä valuu suuhun ja suun

kautta slsälmykslin Kun hampaat

pureskellessa liikkuvat ylös ja alas

tulehtuneissa koloissaan puristaa se

bakteerioitä verisuoniin Ja verisuo-

net kulettavat niitä eri osiin ruu-

mista missä ne etsivät Itselleen

paikan jossa parhaiten viihtyvät Ja

voivat alkaa hävitystyönsä
Ennen luultiin että hampaidon

juuriin ym syntyneiden märkäpesi-e- n

vaarallisuus johtuu niistä myr-

kyistä mitä märkäpesissä olevat

bakteerit eristävät vereen Nyt

kumminkin tiedetään että bakteerit

Itse leviävät märkäpesistä Verisuon-

ten kautta eri osiin ruumista Nivel-

tulehduksissa ne täyttävät ja tukki-

vat ne hienon hienot verisuonet

jotka kuljettavat ravintoa nivelkal-voihi- n

aiheuttaen siten nivelten laa-

jentumista ja epämuodostuksia sekä

myöskin ankaroita tulehduksia kuten

reumatismlkuumetta Tätä märkä-pesie-n

aiheuttamaa paikallista tuleh-

dusta ja tartuntaa muissa oplfsa

ruumista pidetään nyt jo sangen
tärkeänä tautien syynä paljoa tär-

keämpänä kuin ruumiin palamisjät-teide- n

ruumiiseen jäämistä (autoin-toxicatio-

minkä syyksi näihin as-

ti on niin paljon sairautta liiotellen

luettu

Viime aikana lainsäädäntö on '('-- -

tunnustanut lapsen oikeuden koh- - ' Tämänvuotinen Lasten Joulu ilmestyy hyvin toimitettuna runsassisäl

toisena hauskasti kuvitettuna miellyttämään pikku lukijoitaan LASltlN
tuulllseen huolenpitoon hyvlnvoin- -

JOULUJon ajnoa uomenkielinen lasten joulujulkaisu tällä mantereella ja
tiin Ja siveelliseen turvallisuuteen kerrotaan siinä lasten käsityskykyjen mukaisestsi sosialismin eteenpäin menoa

Alaikäisiä rikollisia koskevissa lain- - Sisällöstä mainittakoon seuraavaa!

sa otetaan huomioon että rikokset "Kuinka Anttilan Arvista tuli sosialisti" kirj Richard Pesola "Kapita- -

eivät suinkaan aina Johdu rikolllses- - £'mi" rikok"1Hfu"8''' Sema M?Con: "Nou'eva "li?rL1Ven?Aa kiri:
Suvak Miksi Debs on vankilassa kirj Emma nyt

ta mielestä vaan lapsellisista Ja
jo ihmiskunnan joulujuhla?" kirj Svea-tä- ti "Pikku orpojen sanomalehdet"

nuorekkaista mielijohteista sekä epä- - kirj Helmi Mattson "Lippusävellys" säveltänyt K Rautio "Sota-orvo- n lau- -

edulllslsta oloista joissa he ovat lu" kirj Felix Hyrske säv K Lankkua — Runoja E Rautiaiselta ja M

saaneet kasvaa Rutaselta y m Kuvia Ihanneliitoita y m

Toimitustyöstä huolehtii 1 oventtaren toimittaja Helmi Mattson — Naik- -

Katsoen eri valtioiden oikeusjär- -
k ]a8ten vanhemmat pitäköön velvollisuutenaan tilata Lasten Joulu ajoissa

jestelmäin eroavaisuuksiin on ala- - lapsilleen ja yleensä kasottakoon kaikkien suomalaisten lasten perään tässä

ikäisiä koskeva lalnsäädäntä niissä maassa ettei yksikään jäisi ilman heille kuuluvaa joulujulkaisua

noudattanut ejllaisia menettelytapo- - LASTEN JOULU 1920 MAKSAA 2S SENTTIÄ

ja Jokaisessa valtiossa on kum- - "

Kaikki Ihannehitot ilman erikoisia velvoituksia rientäkööt levittämään
minkin yritetty lainsaädannän kaut- -

Lasten Jou]ua_ samoin kaikk työvaenlehtien a8iamiehet Asiamiehet saavat
ta ratkaista niitä yhteiskunnallisia 20 pr03 alennuksen 10 kpl tai suuremmista tilauksista Tehkää tilauksenne

taloudellisia ja kotoisia epäkohtia allaolevalla tilauslistalla ja lähettäkää tulemaan konttoriimme i TOVERITAR

jotka aiheuttavat alaikäisten rikolll- - Box 99 Astoria Ore — Työmies Box 553 Superior Wi — Raivaaja

guutta
Box 468 Fitchburg Mass

Edellämainittu selostus sisältää Tilaukset lähetettävä osotteella: TOVERITAR BOX 99 ASTORIA ORE

lait Jotka olivat voimassa vuoden

1909 alussa ja siihen liittyvässä Uit- - Allekirjoittanut tilaa kpl LASTEN JOULUA 1920 Rahaa seuraa

teessä on vuonna 1919 laaditut lait

ja muutokset mukana $

NIMI "

Toverittaren tilaaja-määr- ä

kymmeneen tu-- OSOTE
:

hanteen!


