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Sinun tähtesi se tapahtui Kuu-

le ei se ole sinun syysi eikä mi-

nun Syy on olevissa oloissa
Aino seisoi entisessä asemas-

saan luullen Väinön sairaaksi
Hän aikoi rientää sisälnioncisiin

tani Olin usein niin väsynyt
että en voinut nukkua öisin ja
vuoteeni oli epämukava

_ [Jatk)- -

LAPSEN HOITO
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IHMEITÄ El LAKKAA KUULU-

MASTA

Raivaajassa kerrotaan seuraavaa:
Kun Leominsterin nuoremmassa

korkeakoulussa oli päättäjäiset lau-

loivat oppilaat lopuksi Marseljeesin
Jos joku olisi vielä pari vuotta sitten
sanonut että korkeakoulun päättäjäi-
sissä lauletaan marseljeesia olisi hän

pian saanut mustat silmät ja olisi
häntä kutsuttu suomalaisten porvari-mieliste- n

yleisesti käyttämällä ni-

mellä "saatanan sosialisti"

iien että hän on työmies On juuri
ollut muurarien lakko Aina ym-
märtää isäänsä ja työväen asemaa

Siiri-neidi- syntymäpäiväkemut rik-

kaassa perheessä Rikkaan maatalon
poika on myöskin kutsuttujen jou-
kossa mutta muu väki pitää häntä
halpana — Matka kaupungista maal-
le — Aina saa tietää rikkaiden su-

kulaistensa rikoksista — Ainan serk-

ku Koivulahden Väinö rakastuu n

jonkatähden Koivulahden
ajaa Ainan pois talosta heti

sillä Väinö aijotaan naittaa rikkaan
Siiri-neidi- kanssa Häissä Aina
tutustuu Eino Vaaraan — Einon
tekee isänsä perinnöttömäksi ja ajaa
pois kotoa sentähden ettei Eino tah-
do lukea papiksi

(Jatkoa kolmannelta sivulta)

LASTUJA

Hän eduks' kodin ahkerasti raatoi
hän isä puoliso oi' onnekas
ja iloita sen sydän silloin saattoi
kun perheell' riitti leipäkannikas

Ja päättäessä päivätyönsä raskaan
iloiten riensi omiensa luo
Hän mitä huoli muusta maailmasta:
oi' rakkailla hälle yksin nuo

Niin mitäs huolii ihmislapsi silloin
kun hetken tuta onnestansa saa?
Ja rinta tuntee rauhan runsautta
ja hymyilevi hälle taivas maa

Yö seuraa päivää kesä talvea
ja elämää myös seuraa kuolon yö
Jokainen noudattavi samaa kutsua
kun ajankello viime tunnin lyö

Näin ihmiselon vuodet vierivät
ne ijäisyyden mereen katoaa
ja haudan maille kaikki rientävät
siell' rikas köyhä saman arvon saa

Istui helmihuuli mättiihällä
ikävöiden vuottain sulhoansa
sulhpansa joka Juutas-kieli- n

häile tuhll lemmen sanojansa
Täyttäin toivehilla immen rinnan
kevät toivehilla suloisilla

Mietti immyt nuori orpouttaan
auvon surujansa sydän itki
Itki sulhasensa kylmekkyyttä
joka häitä kevätrauhan kitki
Syytäin sydämmehen syksyn huolta
takatalven lempiväisen rintaan

Kilkutteli kalkutteli

vaan Väinö riensi tiskin välitse
ja tarttui hänen käteensä
— Oi älä poistu älä pakene!

Suo minun pulma sinä ym-
märrät minua minä rukoi-
len kuuletko
— Mutta hyvä serkku minun

täytyy ensiksi pukeutua ja sul-

kea tämä kauppa ja viedä avai-

met huoneeseen virkkoi Aino
— Tee se mutta täytä sitten

pyyntöni

Aino riensi sulkemaan oven

mutta pukeutuessaan tunsi hän
hienoa pelkoa Mitä Väinö hä-

nestä tahtoi? Miksi oli hän niin
omituinen? Kuu he poistuivat
kadulle oli liikenne hiljaista
Väinö tarttui Ainon käsipuoleen
— Kuule menemme tuonne

rantapuistoon Siellä tuuheden

koivujen varjossa voimme puhel-
la aivan rauhassa
Ja puoliväkisin veti hän Ainon

mukanaan joka pelonsekaisin
tuntein seurasi haluttomasti mu-

kana Näin he astelivat kohti
rantaa

Eino lähdettyään kotoaan oli

ollut useamman päivän Koivu-lahde-

torpassa sillä Olavi oli
kovin heikko Näytti että tuo
kunnon nuorukainen eli viimei-

siä hetkiään
Eräänä iltana Olavin levätessä

kalpeana vuoteellaan istui Eino
hänen vuoteensa vieressä katsel-

len ystävänsä himmeneviä silmiä
suruisesti Olavi puhui heikolla
äänellä:

— Kuule Eino ehkä tämä on

viimeinen iltani sillä tunnen it-

seni aivan voimattomaksi Elä-

mäni oli lyhyt mutta katkeraa
taistelua se oli Näetkö tuon

pienen laatikon tuossa sänkyni
vieressä? Toiveeni haaveeni
unelmani joita uneksuin silloin
kuin tuon laatikon tein kahdek-

san vuotta sitten Tuo laatik-

ko oli ensimäinen matkavälinee- -

Monen monta kysymystä syn-

tyi hänen aivoissaan joista moni
oli ristiriidassa kasvatusopeik-
sensa kanssa niiden opetusten
jotka olivat jo hänen pienenä

juurrutettu hänen mie-

leensä Kysymykset jäivät vail-

le ratkaisua mutta alinomaa ne
häntä vaivasivat
Tänään hänen istuessaan vä-hä-

ennen puodin sulkemista

puodissa oli hänen mielensä ko-

vin alakuloinen näistä ristiriitai-
sista mietteistään Kun kävi
harvoin ostajia oli hänellä aja-
tuksen aikaa liiaksi Ainon her-

mot olivat rasittuneet liiallisesta
huoneissa sisällä olemisesta ja
ilman puutteesta ja siksi oli hän
altis alakuloisuuteen Hän näyt-
ti kuin odottaisi pävätyön päät-

tymistä Samalla soi ovikello
Aino nousi täyttääkseen tehtä-

vänsä sisääntullutta ostajaa koh-

taan mutta samalla jäi kuin k-

ivettyneenä seisomaan keskelle

myyntipuodin lattiaa tuijottaen
sisälle tulijaan
Ssälle astui Koivulahden Väi-

nö joka nyt näytti varjolta enti-

seen verraten Kovin kalpeana
ja silmät kuin harhaillen katseli

toa Jos lapselle annetaan mai-

don rasvaa joka on kermassa
liian aikaseen voi lapsi sairastua
uudelleen tai menettää voiman-

sa terveyden palauttamiseksi
htonosti tai heikosti ruokitut

lapscit kesäsisustaudista parantu-
essaan tarvitsevat vaan vesi- - ja
maitoseosta maito ollen kiehu-

tettu eikä yhtään sokeria lisätty
Samalla kun hiljalleen pala-

taan maitortiokintaan tulee lap-

selle anUaa vettä vapaasti jokai-
sen ruokinnan välissä Lapsen
tulee saada vettä joka aika ja ve-

si pitää olla kiehutettua ja sit-

ten jäähdytettyä
Lapsen tulee levätä niin pal-

jon kuin mahdollista päivälläkin
Vatsan päällä iulce pitää peh-

meitä flanelleja niin ettei äkilli-

set ilmanvaihdokset pääse vai-

kuttamaan vatsaan Lapsen taip-pe- ri

tulee muuttaa aina heti kun
se on likaantunut iai kastunut

ja tulee pitää tarkka huoli siitä
ettei lapsen iho pääse hiertymään
tai heltymään Tässä voi käyt-
tää joko vaseliinia tai "Cöld

Creamia"
Lapsen tulee saada puhdasta

ilmaa Huone missä sairas on

pitäisi olla valoisa ja ilmavaihto

hyvä lapsi tulee pitää pois au-

ringosta ja huoneen viileämmäs-
sä paikassa kuumina kesäpäivinä
Silloin kuin ci ole luonnon tuul-

ta olisi keinotekoinen tuuli hy-

vä olemassa Lapsi tulee var-

jella liialliselta kuumuudelta se-

kä sairautensa et!:ä parantumi-
sensa aikana

Lopuksi vielä: muistettakoon
aina se seikka että lasta tulee

pitää tarkasti silmällä kesäkuu-muude- n

aikana ja tarkka huoli

tulee pitää maidosta jotta lapsel-

le syötetään Jos on vähintä-

kään enäilvstä siitä ettei se ole

Ainoa kuin mielipuolen

vetääntyi peljästyneenä
ihmetellen itsekseen

Väinö oli noin muuttu-juur- i

n vt kun piti aivan

vat ne
silmät
Aino

takaisin
miksikä
nut ja

seppo nuori salkovarsi
ahkerasti aherteli
kalsea ei puheenparsi
Leikinlaskuin supatuksin
hupenivat hyvin hetket
siinä läpi riennettihin
entisajan lemmen retket

Sydän nuori mieli nuori
rinnassa ei suurta huolta
Illan tullen matkaan suori
koti häämättihän tuolta!
Siellä hänen maailmansa
unelmainsa kaunis viiri
Siellä ke'hto toivojensa
toden tuttu hertas piiri

MIKAEL RUTANEN

ni johon sulloin vaatepahaseni täysin puhdasta tulee se kiehut

taa ennenkuin antaa lapselle bejoiden tähden sain katkeraa pilk
kaa kärsiä kun ne olivat niin ko on ainoa varma keino vaarallis-

een bakterioiden postamiseksi
maidosta

(Jatk)

Elämisen oikeutta SODAN TAAKKA LASTEN
HARTIOILLA

pian mennä naimisiin menon

kaupunkilaisneidin kanssa jonka
luuli tuntevansa samaksi tytöksi
jonka näki häissä tätinsä luona
Väinö läheni tiskiä silmänsä

hohtaen omituisesti
— Aino Aino rakas serkkuni

huudahti hän lähestyessään Ai-

noa Ft tiedä kuinka onneton
olen Oi älä pelkää Anna mi-

nun puhua vähän minä ym-

märrän miksi pelkäät ja inhoat
minua kuule älä tuomitse mi-

nua se ei ollut minun syyni
että synnyin ja kasvoin rikkaas-

sa kodissa että tietämättäni hal-

veksuin köyhiä Voi ne ovat

kauhun aikoja mitä olen viettä-Hv- t

sitten kun sinä meiltä pois-

tuit Oi miksikä pakenit? Eh-

kä olisin voinut voittaa tunteeni

ehkä välttää selkkaukset nyt
olen mennyttä miestä En voi

auttaa olen kasvatuksella tur-

meltu tahdon voimaa vailla

oleva raukka Kuule Aino

suostu kuulemaan minua Seu-

raatko niin kerron sinulle kaikki

Kirj ANNA

(Jatk)

vin kehnot Mtrtta en sure sita
cnään enkä juuri muistakaan
Sen muistan kuinka hyvä todis-

tus päästi minut lukiolaiseksi
kuinka edistyin siellä mutta
tuo laatikko se tarjosi liiaksi

niukkoja annoksia ruumiini yllä-

pitämiseksi henkiset voimani

elivät ruumiini kustannuksella
imien sen liian heikoksi ja kas-

vava vartaloni ei sitä kestänyt
vaan sortui Muistan kuinka

ensi vuosina suljin tuon laatikon

ennen kun kerkesin itseni ravita

häpeän takia kun sattui kouluto-vereit- a

saapumaan luokseni ja
täten kärsin monta vähennettyä
ruoka-ateria- a jo ennestäänkin

vähäisen lisäksi sillä en kärsi-

nyt että he tekisivät pilkkaa
minun ylen köyhästä ylöspidos- -

(Jatkoa ensimäiseltä sivnlta)

rajot'ta£t lait tehtaissa kannu-tuslaitoksis-

ym yritetään
ia syrjäytetäänkin yrit-

tävät nämä verenimijät vielä sul-

kea koulutkin ettei olisi mitään

laillisia estettä lasten työhön
tiellä Meille on jo

tunnettua miten on käynyt Eu-rop-

sotivissa maissa ja olem-

me menossa nopeasti samaan

suuntaan jo täällä Sota on si-

vistyksen kirous

JOHDANTO: —Kertomus Suomesta
Koivulahden rannalla on toisella puo-

len muhkea kartano toisella puolen
köyhän vaimon mökki Kertomuksen
alkaessa tuopl köyhä vaimo vanhinta

tytärtään rikkaaseen kartanoon pai-

mentytöksi Kartanossa valmistel-
laan häitä Odotetaan emännän si-

saren tytärtä Ainaa tulevaksi aut-

tamaan häävalmistuksissa Aina on

kaupungissa asuvan muurarin tytär
jonka äiti halveksii miestään sentäh- -


