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JÄLLEEN Y K SI “ VAAItA"

K, PoIitHkns: — (Vaallmatkoilla) — "Minun 
täytyy saada toinen huone. Täältä löytyi lude."

Hoteliin pitäjä: —  ‘'Sehän on nyt kuollut, ettei 
siitä tarvitse -onään välittää."

K. Foiitltkus: — "Mutta kun sen omaiset hau
tovat mielessään verikostoa."

KU 1HTESÄ TALINI X IXNI SOKI*
Kyllä ossuussliike o es paekallaa, 
jos se vuan oes "burrojein” puulla 
ja aattais puoluvetta taaloellaa, 
jok kerta kun se melnoo k nai la.

Vuan jos se vielä vastaan veäntelöö, 
eikä kominternin läntä äkkää, 
nil kyllä sem puoluve keäutelöö 
ja nua piällysmiätaet se sälckää.

Niiliä sitäm piästettii Haloselle; 
yks potku siihen viissiim paekkoo, 
ku sen Sulukkanen linijalta vei,
Ja yhä oekeammalle se kaekkoo.

Ja niiv vuan llseekln lähteä voep, 
jos vuan ken kleltöö antamasta rahhoo, 
kun ihtesä Talinin iäni se soep, 
jok kantaa eessäan leiviskän mahhoo.

— H ild a  A.

L a s t e n  H u o l t o  S a k s a s s a
N taloudellinen ahdinko, johon maailman sota 

ja eitä seurannut rauhansopimus ja yleinen 
lamaaunus Saksan kansallisen talouden aset

ti, u;i aiheuttanut siellä ottamaan käytäntöön mo
niaita sellaisia yleishyödyllisiä menettelyjä, joista 
ennen sotaa ei uneksitt ukaan. Useissa tapauksis
sa on sellaisiin toimenpiteisiin oLIut suoranainen 
pakko. Niinpä sodan Jättämät lesket ja orvot 
muodostuivat sellaiseksi pulmaksi, että niiden 
suhteen oli tehtävä jotain ratkaisevampaa. Nyt
temmin Saksassa käyneet kertovat asioiden näissä 
suhteissa tasaantuneen ja väestö on tottunut 
uu.-l.n yleisiin laitoksiin ja erinäisiin tapoihin, so
taorvotkin jo olleet kasvaneet suuremmiksi, sillä 
on nau toistakymmentä vuotta siltä kun aselepo 
julistettiin.

Mutta sodan jäljet Saksan kausassa eivät niin 
vain haihdu, enempää kuin ne haihtuvat voitta ja- 
i>in,i rieskaan kansoista. Tavalla tai. toisella ilme
nee codau jättämä turmelus kalkissa kansoissa 
lyyeiills^atikin, puhumattakaan moraalisesta vaiku
tuksesta. Saksan viranomaiset ja siviiliväestö ovat 
).tulenkin viime vuosien aikana ryhtyneet erikoi
semmin huolehtimaan varsinkin turvattomista ala

ikäisistä. Sitä varten on perustettu koko maata 
käsittävä n. k. keskustoimisto, Joka 'huolehtii hoi
toloissa olevien lasten kesäisistä virkistysmatkois- 
ta, joilla on suuri merkitys sairaisiin ja sellaisiin
kin, jotka eivät ole erikoisemman sairaita, mutta 
ovat heikkoja.

Suonien. Ammattijärjestön julkaisussa kerro
taan uäistä virkistysmatkoista ja lausutaan m. m. 
surraavaa: i

Viime kesää varten ryhdyttiin jo aikaisin jär
jestelemään lähettämistä. "Lastentarhoista otetaan 
aivan pieniäkin lapsia, joiden lääkärit katsovat 
tarvitsevan virkistystä muualla, ja niille valitaan 
tottuneita hoi ta jät Laria, jotka pitävät huolta pie
noisista heitä kuljettaessa virkistyspäikalle. Tark
kaa huolta pidetään myös heitä vanhemmista vir
kistettävistä. Viime vuonna oli kuljetettaessa 
huoltaja noin 25 lasta kohti, mutta sitä määrää on 
pidetty liian suurena Ja arvioitu, että kullakin 
.huoltajalla voisi olla vain 10— 15 lasta vietävänä.

Sellaiset lapset, jotka ovat suhteessa tai toisessa 
vajavaisia, kuten sokeat ja kuurot, viedään erikoi
siin virkistys laitoksiin. Myös oppisopimusten alai
sia oppilaita on virkistettävien Joukossa. Samoin
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jo koiiiuveivollisuutensa suorittaneita ja jopa op
pikoulujen ylempien luokkien oppilaita. Näitä 
kuljetetaan myös Pohjanmeren rannalle. Itäval
taan, Ruotsiin ja Norjaan. Näissä maissa on asun
tojen hankkijoita. Ravinnosta saavat osalliset pi
tää itse huolta. Näihin paikkoihin ei lähetetä sai
raita, vaan muuten virkistystä tarvitsevia.

Virkistyspä! kkoja on myös Sveitsissä, Hollannis
sa, Puolassa ja tietysti lukuisilla seuduilla .Saksan 
eri puolilla.

Viime kesänä varattiin virkistyspaikkoja noin
65,000 lapselle ja nuorelle. -Niiden lähetyksen Jär
jestämisessä on ollut aika touhu. Erikoisjunia 
varattiin 109. Lisillesi järjestettiin 1,000' pienen” 
pää ryhmää.

10 ikävuotta nuorempien kuljettamisesta rauta
tiellä maksetaan kahdeksasosa ja sitä vanhempien 
kuljettamisesta neljäsosa rautateiden 3 luokan 
matkustajien kuljetushan nasta.

Tiedoissa ei mainita mitään erikoisemmin siitä, 
sisällytät täisiinkö tämänlaisiin yrityksiin ja missä 
määrin Järjestettyä mielipiteiden tai määrättyjen 
kai soimisten lapsiin juurruttamista, mutta on ym
märrettävää, että sikäli kuin näiden yritysten johto 
ja kontrolli jää vain yleensä asiaa harrastavien 
ihmisten huoleksi, eikä siinä ole minään tekijänä 
järjestynyt työväestö, muodostuvat yritykset sa
malla “hyvien kansalaisten’1 ohjauslaltoksiksi. 
Huomiota ansaitsevaa kuitenkin on, että varsinkin 
mainitunlaisina virkistyä m atk o il la on terveydelli
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sessä ja yleissivistyksellisessä suhteessa arvo
kas merkitys.

V. 192S kesällä keräsi edellämainittu keskustoi
misto lasien eri -paikoilla tekemistä matkoista ti
laston, joka osoittaa tämänlaisen toiminnan laa
juutta:

Lasta
Yksityishoitoon lähetettiin .........................  2,562
Koottuja k u ljetettiin ......................................  11,805
Yhdistysten kustannuksella .......................  22,939
Kotimaahan lähetetty ....................................  19,151
Ulkomaille ..........................................   1,362

Yhteensä lähetetty ......... .................................57,819
On mahdollista, että Euro pan maissa, sikäli kuin 

tämänlainen yritys edistyy, siihen ryhtyy järjesty
nyt työväestö ja asettaa toiminnan oikealle pohjalle, 
mikäli se koskee lasten kasvatuksellista puolta. 
Asia on saanut suurta huomiota muissakin maissa. 
Niinipä Suomen Ammattijärjestön julkaisukin puo
lestaan huomauttaa Suomen työväestölle sellaisen 
toiminnan olevan varteenotettavan arvoinen siinä
kin maassa, missä köyhälistön lasten tila el suin
kaan ole kehuttava, ainakaan mikäli 3e riippuu 
vallassa ole vien mielivallasta. Sellaisilla orvoilla 
ei Suomessa ole paljoakaan elämisen toivoa, joi
den isät tai äidit ovat olleet huomattavammassa 
määrin mukana työläisten vapauspyrkimyksissä, 
eikä myöskään sellaisilla turvattomilla, joiden 
huoltajat ovat suljetut ulos yhteiskunnasta siksi, 
että ovat olleet luokkansa asian edistäjiä.

H ir v i t tä v ä  O n R i is to jä r je s te lm ä
\  7  ^O SITTAIN  silmätään ihmisiä Illinoi- 

sin valtiossa tapaturmaisesti enemmän 
kuin tapettiin yhdessäkään sisällissodan 

taistelussa, kirjoitetaan The Illinois Health 
Messeuger julkaisussa. Union armeija menet
ti öettysburgin taistelussa 3,070 miestä ja Ete
län armeija menetti samassa taistelussa 2,592 
mjestä, yhteensä 5,970 miestä. Maailman so
dassa tapettiin “Yhdysvaltain sotilaita taiste
lussa yhteensä 35,931 miestä koko sodan aika
na. Ja  kuten sisällissodassa, niin maailman so
dassakin, parhaassa iässä olevat miehet saivat 
uhrata elämänsä tämän maan omistajien etu
jen puolesta.

Tämän maan yhden valtion omistavan luo
kan etujen puolesta on uhrattu suuri enemmis
tö niistä 38,532 henkilöstä, jotka ovat kulu
neen seitsemän vuoden aikana tapaturmissa 
surmaan tuneet Illinoisissa. Luonnollisesti täs
sä lukumäärässä on suuri osa sellaisia tapatur
mia, joita sattuu “ vahingossa” . Sellaisia ovat 
muiden muassa ne lasten tapaturmaiset kuole
mat, joita kuolee köyhälistön kortteleissa kuu
mien pyykkivesien polttamana; lapset, jotka 
kuolevat vuokrakökkcleiden tulipaloissa; lap
set, jotka hoivaa vailla olevina saavat käsiinsä 
lääke-" tieteen”  määräämiä myrkky lääkkeitä 
ja syövät niitä; lapset, jotka leikkipaikkojen


