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U u s i  u n i o n m o t o  t u l e e  v ä l t t ä m ä t t ö m ä k s i .

Tällä kertaa suuri osa Chicagon raken
nustöistä on niinsanottuja Landiksen tai 
avonaisia työmaita, joissa ei suvaita järjes
tyneitä työläisiä ja  maksetaan työnantajain 
määräämä palkka. Näillä työmailla opette- 
lee kymmeniä tuhansia työläisiä rakennus
teollisuudessa tarvittavia ammattitaitoja ja  
tietoja, ja  seuraavan lamaannuskauden koh
datessa tätä teollisuusalaa, on tämä joukko 
kilpailemassa vanhan ammattilaistyöväes- 
tön kanssa työvoimamarkkinoilla.

On itsestään selvää, että silloin vanhat 
monilukuiset ammattiuniot ovat voimatto
mia suojelemaan jäsenistönsä vähäisiäkään 
etuja. Joudutaan välttämättömyyden pa
kosta turvautumaan uusiin järjestöihin ja  
järjestömuotoihin. Näitä vanhoja unioita ei 
voida pelastaa sisältä poraamisella eikä mil

lään muulla. Ne tulevat murskatuiksi ja  hä
viämään juuri oman, oleviin olosuhteisiin 
soveltumattomuutensa tähden.

Vasta näiden raunioille voidaan raken
taa sellainen teollisuusunio, joka käsittää 
jokaisen rakennusteollisuudessa työskente
levän työläisen, katsomatta ollenkaan am
mattia. Siinä uniossa ei korkeat sisäänpää
symaksut tule olemaan esteenä työläisten 
järjestymiselle. jokainen rakennuksella 
työsknetelevä työläinen tunnetaan ainoas
taan rakennusteollisuusunion jäsenenä, joka 
teollisuusunio tulee kuulumaan koko maail
man laajuiseen teollisuustyöläisten järjes
töön.

Sellaista teollisuusunion muotoa edustaa I. 
W. W. Sen jäseniä on jo Chicagonkin raken
nusteollisuudessa ja  tulevat he tekemään 
voitavansa teollisuusunionismin tunnetuksi 
tekemiseksi. H .  K u n e l i u s .

INFLUENZA
K A IK K I olemme jo tavalla taikka 

toisella tutustuneet influenzaan, 
varsinkin viimeisen maailmansodan 

aikana, jolloin sen varsinainen raivokausi 
puhkesi uudelleen esiin, joten sen seikkape
räinen esitys ei suuria kaipaa. Lienee kui
tenkin monelle ehkä epätietoista minkälai
nen tauti influenza todellisuudessa on, siksi 
muutama sana kuvaukseksi taudin varsinai
sesta laadusta, oireista, sivutaudeista ja  
yleensä influenzan historiikista, ja  muuta
ma pieni ohje ensi apua varten.

Influenza on tunnettu jo niin varhain 
terveysopin historiassa, kuin vuonna 117 3 , 
jolloin se tuli varsinaisesti tunnetuksi Sak
sassa ja  Italiassa sekä osittain Englannis
sakin, mutta vasta vuonna 15 10  tauti huo
mattiin varsinaisesti yleiseksi leviäväksi 
kulkutaudiksi, joka on sangen tarttuvaa 
luonteeltaan. Tuon ajan jälkeen on in- 
influenzaa varsinaisesti tutkittu ja  on sii
hen ollut mainio tilaisuus siksi, että se on 
vieraillut pandemic —  laajakantoisena rai
voavana kulkutautina yli maailman, varsin
kin Europan maissa jo vuoteen 1870 men
nessä lähes sata eri kertaa.

Varsinainen määritelmä influenzasta 
kuuluu jokseenkin seuraavasti tieteellisen 
kaavan mukaan:

Se on ankara, erikoinen, sangen tarttuva, 
kuumetauti, kulkutauti, joka raivoaa varsi

naisessa ankarimmassa muodossa 30— 50 
vuoden aikajaksojen kuluttua ja  var
sinaista rajua muotoa seuraa sitten 
aina useita vuosia jälkeenpäin sen var
sinainen jälkimuoto, joka kuitenkin on 
laimeampaa kuin varsinainen taudin eri- 
koispuuska, keskittyen suureksi osaksi luun- 
valon tapaiseen kuumetautiin, taikka sitten 
se esiintyy encephalitis —  aivokuumeena 
y.m. ollen sen varsinaisena yhtenä haara- 
muotona aina kuume ja  äärimäinen her- 
mostolamaus. Taudin varsinaiset tartunta- 
ja  toimintaorgaanit ovat kurkun, hengitys
elinten, vatsan y.m. elinten limakerrokset, 
joiden lävitse taudin bakteria tunkeutuu 
hermostoon ja  vereen, saaden tuhoa aikaan 
tulehduksen, kiihotuksen, ajettuman, y.m. 
muodossa.

Siitä, mistä influenza on varsinaisesti 
saanut alkunsa ollaan vieläkin tieteellisissä 
piireissä eri mieltä. Vaikkakin taudin var
sinainen bakteria Pfeiffer-bacillus taikka 
Bacillus-influenza on tunnettu, niin kuiten
kin muutamilta tahoilta vielä epäillään si
tä taudin varsinaiseksi aiheuttajaksi.

Yksi tosiseikka kuitenkin tunnetaan in
fluenzan historiassa ja se on, että tauti ai
na silloin kun se liikkeelle lähtee, saa al
kunsa jostakin Itämaista, enimmäkseen Ve
näjältä tai Aasiasta.

Ensimäisen kerran on Amerikassa in-
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fluenzaa tunnettu laajemmin v. 1627, 
jolloin se raivosi huomatuimmin Massa
chusettsin ja  Connecticutin valtioissa, 
sieltä liikkuen etelään ja  niin aina 
Etelä-Amerikaan, Seuraava melkein tu
hoavin influenzaraivo alkoi Bokharassa, 
Venäjän Aasiassa, toukokuussa 1889 ja  
saapui Petrogradiin lokakuussa, Berli- 
niin marraskuussa ja Lontoohon joulukuus
sa ja  vähän myöhemmin Amerikaan. Tau- 
dinpuuska kulkee tavallisesti yli maapallon 
vuoden tai 1 2  kuukauden ajalla, jolloin sitä 
kutsutaan pandemic-nedemic-epidemic-ve- 
raksi, tieteellisesti. Sen leveneminen ei joh
du tuulien suunnista, eikä ilmanlaadusta, 
mutta miten se varsinaisesti levenee ei ole 
vielä varmasti selvillä. Yksi tosiasia kui
tenkin tunnetaan taudin levenemiseen näh
den, nimittäin se, että minne se sattuu syys- 
kuukausien aikana, niin siellä se raivoaa pi
temmän aikaa ja  uusiutuu jälki vuosinakin 
paljon helpommin, jälkimuodoissaan.

Aiheuttavat syyt:
Influenza johtuu suureksi osaksi epäter

veellisestä jä  epäpuhtaasta, likaisesta tilan
teesta, joko sitten yksilöissä taikka ympä
ristössä, jolloin Pfeiffer bacillus saa hel
posti jalansijan orgaaneissa, joiden elinvoi
man on jo alentanut epäterveellinen ja epä
puhdas tilanne tai ympäristö. Viimeisen 
edellinen suuri influenzaraivo uskottiin ai
heutuneen Yangtsekiangin joen ylimääräi
sestä tulvimisesta Kiinassa. Tuo tulva, ku
ten muistetaan, nousi yli äyräitten ja la
kaisi mukanaan miljoonia ihmisiä ja  vuosi
tuhansia kertynyt lika ja  loka irtautui vir
ran mukana ja levisi pitkin jokivarren 
asuntoseutuja ja  varsinkin kokoontui joen 
alajuoksulle, joka oli taajaan asuttua ja  siel
lä alotti kuolettavan toimintansa. Kun tul
va oli laskenut, kuivui lika maaseuduille, 
josta se hienon tomun ja  pölyn muodossa 
nousi ilmaan ja  saastutti koko maailman. 
Samanlainen sattuma on keskiaikana ker
ran ennen tapahtunut n.k. Mustansurman 
aikana, joka lakaisi melkein puolet Euro- 
pankin asukkaista mukanaan. Tämä sa
mainen Mustasurma myöskin sai alkunsa 
Kiinassa tapahtuneesta suuresta ja  tuhoi
sasta tulvasta. Totta on myöskin se, että jos 
aikamme suurkaupungeissa olisi edelleen 
terveydelliset suhteet yhtä huonolla kan
nalla, kuin ne olivat keskiaikana, niin in- 
fluenzan tuho olisi yhtä perinpohjainen.

Influenza tarttuu kaikkein helpommin 
sellaisiin ihmisiin, joilla on heikentynyt elin
voima' ja  hermovoiman puute. Tappavin on

se vanhoissa ja  heikoissa tai sitten sellaisis-
■ sa ihmisissä, jotka joutuvat olemaan paljon 

sisäilmassa, nauttivat liiaksi ravintoaineita, 
tai eivät harjoita riittävästi voimistelua.

Influenzan bacillus on muodoltaan lyhyt 
ja  hoikka, sipulinmuotoinen päistä. Se ta
vallisesti löydetään syljestä ja  kurkun lima-

■ kerroksista. Se kuuluu Grams negatiiviseen 
sarjaan ja voidaan sitä kehittää verestä

■ valmistetusta liuoksesta. Sen löysi saksa
lainen lääkäri Pfeiffer 1892. Sitä ei tavata 
koskaan muiden tautien yhteydessä. In
fluenzan bacilli myöskin tekee ihmisen hei-

■ koksi ja  alttiiksi taudin toiselle hyökkäyk
selle ja  myöskin toisien tautien tartun-

i nalle.
Patalogiaa ei influenzassa tuskin olekaan, 

vaikkakin tauti tekee ihmisen elimistöön ja  
hermostoon ratkasevan vaikutuksen, niin 
se ei kuitenkaan synnytä ihmisten kudok
sissa erikoista patalogista tilannetta, aina
kaan tähänastisten tutkimusten perusteella, 
lukuunottamatta tulehdusta. Suurin osa ih
misistä, jotka kuolevat influenzaan, kuole
vat oikeastaan sen synnyttämiin muihin 
seuralaistauteihin, eikä influenzaan. In
fluenza itsessään ei tapa, jos osaa hoitaa 
ajallaan itseään ja  hankkii ajoissa luotetta
van lääkärin apua. Lääkkeet tuskin autta
nevat ollenkaan, monissa suhteissa tekevät 
aseman paljon pahemmaksi ja  usein vaikut
tavat ratkasevasti huonoon käsin. Kuten 
hallituksen tilastot osottavat viimeisen in- 
fluenzaraivon aikakaudelta, onnistuivat n.k. 
medical lääkärit, lääketohtorit kaikkein 
huonommin influenzasairaiden hoidossa, sil
lä heidän sairaistaan .joka 16 :s kuoli, jota- 
vastoin ostheopath-lääkäreiltä kuoli ainoas
taan yksi jokaisesta 12 7  :stä ja chiroprac-

. toreilta vain yksi jokaisesta 886 potilaasta.

. Tämä siis puolestaan todistaa, miten loista
vasti lääkkeettömien lääkäreiden hoitotapa 
varsinkin tässä taudissa saavutti tuloksia.

T a u d i n  o i r e e t :

Influenza tavallisesti aikaa nopeasti. En-
■ simmäiset oireet ovat vilustus, tai kylmät
■ väreilyt, päänkivistys enimmäkseen etupuo

lella päätä, tai sitten hemicrania-kivistystä,
■ joka .käsittää koko toisen puolen päätä.
i Vaivaa ja poltetta lihaksissa yli ruumiin,

ankaraa kivistystä jä vilunväreitä pitkien 
selkärankaa, myöhemmin kivistystä luissa 
ja  niskassa. Kurkku on tulehtunut ja  kipeä, 
karkea, nenä vuotaa ja  aivastus on yleistä, 
johtaen varsinaiseen ankaraan yskään, joka

■ voi olla, joko kurkkuyskää tai sitten rinta- 
yskää, hengitys käy vaikeaksi ja  rinnassa
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on ahdas tuska, silmät ovat tulehtuneet ja  
vetiset ja  kuuloa haittaa hyvin usein, kuu
me nousee, mutta menee harvoin yli 102-— 
103 F. astetta, toisinaan se menee vähän 
ylemmäksikin. Sen jälkeen kun tavalliset 
kuumeoireet alkavat, lohkeaa rinnasta, ne
nästä ja kurkusta limaa ja  räkää tavallista 
enempi.

Valtmio lyö voimakkaasti, mutta no
peasti. Iho on kostea ja  potilas voi hikoilla 
huokeasti ja  runsaasti, kieli on tavallisesti 
kellertävä mutta kostea. Ensimmäinen vali
tus sairaalta johtuu ruumiin heikkouden ja  
väsymyksen vuoksi. Oksetusta ja  pahoin
vointia tapahtuu hyvin usein, varsinkin nai
sissa. Kuume kestää ainoastaan muutaman 
päivän ja on se aamuisin ja  edelläpuolisen 
tavallisesti alempi, mutta illansuussa ja  
yöksi kohoaa. Hermotulehdusta on hyvin 
us^in influenzan yhteydessä ja  samaten ai
vokalvon tulehdusta y.m. seuralaistauteja.

Influenzaa on varsinaisesti neljää eri la
jia, nimittäin hengityselimistöinfluenzaa, 
ruuansulatuselimistöinfluenzaa, hermosto- 
influenzaa ja  kuume eli febrile-influenzaa, 
joista kustakin on erilaiset oireet, mutta 
edellämainitut yleiset oireet ovat läsnä 
melkein jokaisessa muodossa. Taudin var
sinainen kuumekausi kestää noin 4 — 7 
vuorokautta ja  jos se hyvin osataan alussa 
hoitaa ja  saadaan heti, joko luotettavaa it- 
seapua taikka sitten sellaisen lääkärin hoi
toa, joka ei potilaasta tee lääkekapsellia, 
niin paraneminen on aniharvoja poikkeuk
sia lukuunottamatta varma ja  taattu ja  mi
tään jälkitauteja ei johdu.

J ä l k i t a u d i t  j a  n i i d e n  v a a r a l l i s u u s :
Seuraavat taudit ovat influenzan seura- 

lais- tai jälkitauteja ja  niiden suhteen tu
lee olla sangen varovainen: henkitorven tu
lehdus, keuhkokuume useissa eri muodois
saan, aivokalvon tulehdus, munuaistauti, 
hermotauti, lethargia (unitauti), sydänkal- 
vojen tulehdus useissa eri muodoissaan, 
suonitulehdus, suonitukkeuma-thrombosis, 
keuhkokalvon tulehdus, silmä, korva tai kes- 
kikorvatulehdus, heikkomielisyys useissa 
muodoissa y.m. y.m. Sentakia, että tämän 
taudin lisätaudeista ovat monet niin vaa
rallista laatua olevia tulehduksia, kuten 
esim. keuhkotulehdus ja  sydäntaudit, on 
kuolevaisuus siihen sangen suuri, varsinkin 
jos näitä tauteja aletaan lääkkeiden avulla 
tohtoroimaan.

E n s i  a p u a  o m i n  n e u v o i n .

Kun taudin laadusta ja  oireista on pääs
syt selvyyteen, että se on influenzaa, niin

tulee heti ryhtyä toimenpiteisiin potilaan 
avuksi, ellei ole riittävästi aineellisia varo
ja, kutsua heti luotettavaa lääkäriä. Niihin 
kuuluu ehdoton puhtaus, raitista ilmaa riit
tävästi hengitettäväksi, mutta varokaa, ettei 
potilas saa kylmää siksi, että henkilöt, joi
hin influenza yleisemmin tarttuu, eivät ole 
voimakkaita ja  vastustuskykyisiä, joten he 
helposti voivat menettää tarvittavan elin- 
voimavarastonsa ja  silloin on vaara kä
sissä. Ensimmäiseksi täytyy puhdistaa si
sukset perinpohjin, mutta ei lääkkeillä, 
vaan ruiskutuksen avulla, sitten laittakaa 
potilas hikoilemaan vapaasti, myrkyt, jotka 
ovat elimistöön kertyneet, täytyy puhdistaa 
pois. Jos potilas kykenee istumaan, niin 
hänelle voi antaa, luottamisen aikaansaa
miseksi kuumia istuma- ja  jalkakylpyjä, 
taikka sitten kuuma ammekylpy. Kylvyn ja  
hiotuksen jälkeen antakaa pikaisesti kylmä 
suihku tai kastelu ja  sitten hierontaa, että 
ruumis lämpenee. Jalat ja  kädet tulee pitää 
erikoisen lämpiminä. Sitten pankaa sairas 
lämpimään vuoteeseen ja  kuuma vesipussi 
jalkoihin. Kuuma sitruunavesi auttaa 
myöskin kun sitä juo runsaasti. Ellei kuu
me laske hyvällä hiotuksen jälkeen, niin 
sitten on oltava varovainen ja  kutsuttava 
luotettava lääkäri tai joku muu henkilö, jo
ka kykenee sairaan tilaa edelleen korjaa
maan taudin laadun ja oireiden mukaan, 
joiden luetteleminen ja seikkaperäinen kä
sittely käy tässä mahdottomaksi. Jos kuu
metta on erikoisesti maksan ja  pernan koh
dalla, niin voidaan kylmillä hauteilla lie
ventää, mutta on katsottava, ettei haude 
ole liian kylmä ja  ettei sitä pidetä liian 
kauan yhdessä paikassa. Varottakoon ettei 
sairasta vilusteta. Sitruunavesi tuottaa pa
remmat tulokset, kuin whisky, johon muu
tamilla on usko. Janoon antakaa kylmää 
vettä taikka sitten sitruunavettä sokeroi
matta. Jos kurkussa on kuumetta, niin pan
kaa kylmä kääre ja jos sairas haluaa, niin 
voi hänen antaa imeskellä pieniä jääkappa- 
Ieita. Pitäkää pää kylmänä, jalat kuumana 
ja  katsokaa, että sairas saa lepoa. Jos se
lässä tai vatsassa tuntuu erikoista kipua ja  
päänkivistys on ankaraa, niin hankkikaa 
luotettavan kairoprakotrin taikka jonkun 
muun luotettavan lääkärin apua, ettei lisä- 
taudit voi saada liian suurta jalansijaa.

Rinnoissa, keuhkoissa ja  keuhkotorvessa 
tuntuvaa poltetta ja  kuumetta voi huojen
taa kuumien hauteiden avulla, joita asete
taan rinnan päälle ja  sen jälkeen annetaan 
kylmä hautelu ja  kuivataan iho nopeasti. 
Kuuman vesihöyryn hengitys myöskin aut
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taa toisia ihmisiä sangen hyvin, varsinkin 
jos tulehdus on kurkussa, mutta toiselle 
se tekee päinvastaisen vaikutuksen, joten 
sen suhteen tulee olla varovainen. Jos 
keuhkokuume tai sen tapaiset oireet ilme
nevät, niin silloin on turvauduttava heti 
lääkärin apuun. Jos nenä, sieramet ja 
kurkku sekä suu tulehtuvat, niin voi niitä 
huojentaa myöskin voitelemalla joko sweet-

öljyllä, puhdistetulla vaseliinilla tai puu- 
öljyllä. Sairaalle ei saa antaa ruokaa en
sinkään, niin kauvan kun kuumetta on ja  
senkin jälkeen vain hedelmämehuja useita 
päiviä, kunnes parantuminen alkaa ja  luort- 
nollinen nälkä panee ruumiin vaatimaan 
ravintoa tavallisen normaalitaksan mu
kaan.

JÄRJESTÖMME ASIOTA.
YLEINEN AM NESTIAPÄIVÄ

53 sodan aikaista luokka sotavankia on vielä  vankilassa. He ovat joukkona siellä  siitä  syystä, että  eivät suostuneet m uuttam aan pielipiteitään sotavuosina kapitalistisen riistännän ja  vihan m ielipiteiksi.Monet anom ukset ja  vetoom ukset ovat tuottaneet vain pettym ystä viim eisen viiden vuoden aikana, mitä on tehty työväenluokan taholta näiden luokkasotavankien  vapauttam iseksi.
Kaikkein silm iinpistävin tässä asiassa lienee se, että sellaisessakin asemassa, kuten Preidentti Harding, on joutunut pettäm ään  julkisesti antam ansa lupauksen, minkä hän antoi viim e kesänä W ashingtonissa luokka- sotavankien puolesta olleelle kom itealle, että hän 60  päivän sisällä tulee vapauttam aan poliittiset vangit.

TYÖVÄEN OMA LUOKKATOIMINTA  
EDESSÄ

Kaiken tämän jälkeen on kenelle tahansa luokka-asemaataan selvillä olevalle työlä iselle selvänä, että työväenluokan oma toim inta sen luokkavoim aansa nojautuen  tu lee  vain vapauttam aan luokkasota vangit.Tämän tähden onkin Yleinen Puolustuskom itea päättänyt huhtikuun 29 p :n  julistaa Am erikassa yleiseksi am nestia päiväksi. 
5 0 0  kaupungissa Am erikassa tullaan tänä  päivänä pitäm ään protestikokouksia ja  neuvottelem aan täten yhteisesti luokkana, mitä täytyy tehdä ja  m iten Yhdysvaltain  
palkkatyöväestö on pakoitettu toimimaan, että se tässä Am erikan Y hdysvalloille häpeällisessä kysym yksessä saa tahtonsa lä- vite ja  vapautetaan ne, jotka ovat vankiloissa vain pelkästään m ielipiteensä tähden. 
Jokaisen palkkatyöläisen velvollisuus on olla tässä toim innassa mukana itsensä ja  oman luokkansa nim essä.

V A PPU JU H LA T CHICAGOSSA.
K aikkien I. W . W  :n jäsenten ja  kannat

tajien  vappujuhlat vietetään Chicagossa toukok. 1 p. Prudential H aalilla.
Chicagon Piirineuvosto, joka käsittää  kuusi paikallisosastoa, päätti viim e kokouksessaan järjestää jättiläism äiset vappujuhlat edelläm ainittuna aikana Prudential H aalille.

KOKO PÄIVÄN JUHLAT.
Toukokuun ensimäinen päivä on Kansainvälinen Köyhälistön päivä ja Chicagossa juhlat aletaan klo 2 iltapäivällä, kestäen  klo l: te e n  seuraavana aamuna. Iltapäivällä suoritetaan ohjelm aa, pidetään puheita  monilla eri kielillä, soitetaan, lauletaan ja  esitetään lausuntoa y. m. Illalla tanssitaan  seuraavaan aamuun k lo  1. Kaikkia eri branchejä ja m uita propaganda ryhmiä keh oteta a n  jättäm ään kaikkien tilaisuuksien  järjestäm isen sille päivälle ja ottamaan  osaa näihin yhteisiin juhliin joukkona yl

läm ainittuna päivänä.
TULOILLA AVUSTETAAN ILDUSTRIAL PIONEERIA.

Tulot tästä juhlasta tullaan käyttäm ään  Industrial Pioneerin hyväksi, joka alkaa ilm estym ään, ensim äinen num ero tullen ulos toukokuussa. K aikkia k eh otetaan  pitäm ään m ielessä tätä tilaisuutta ja  saapua  juhlim aan K ansainvälistä K öyhälistön Päivää. Seuratkaa tarkoin seuraavia ilm oituksia tästä tilaisuudesta.Y lläolevan suunnitelman on hyväksynyt kokouksessaan Yleinen Toim eenpaneva  Komitea.
H. G. Clark,T. P. K, Puheenjohtaja.
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