
Pelastakaa lapset!

Kamalat owat maailmansodan jäi-
jei. Köpenhaminassa toimima ,/Seu°
ra sodan seurausten tutkimiseksi"
on julaissut numeroita, jotka puhu-
mat kaameata kieltä. Sodau waati-
mien ihmisuhrien luMuu ou lasket-
tu nouseman yli 35 miljonan eli
85,380M0, niistä 'otawäkeen kuu-
luneita 10,82N,000, Wäestö niissä
Europan maissa, joissa sota on rie-
hunut, on mäheutynyt N prosentilla.
Miljonia leskiä on jäänyt yksin tais-
telemaan hätää ja puutetta mas-
taan. Sodan witsauksista omat Pa-
himmin joutuneet kärsimään miatto-
mat lapset.

Europassa on 12—14 miljonaa
lasta, kolmen ja kuudentoista ikä-
wuoden wälillä, ioilta sota on riis-
tänyt wanhemmat, kodin ja kaiken
elämän turwan. Niistä on mil-
jonaa rawinnon ja hoidon puuttees-
ta sellaisessa tilassa, etteiwät moi-
ne elää yli talwen, ioMiwät saa
apua.

Min ?ttäwalla?sa ia Unkari«s"
on tällaisia lapsia kahdeksansataatu-
hatta. Tuberkuloosi on kouluiässä
olemissa lapsissa kaswauut wiisin-
kertaisesti. Amerikan Punainen
."Risti, joka tutkitutti Wienin lasten
terweydentilaa, totesi, etta 10,000 sai-
rasti luutuberkuloosia, yli 100,000
risa- ia keuhkotautia, 160,000 oli
niin huonosti ramitut, että tuskin
jaksoimat elää kituuttaa.

Puolau sadoistatuhausista orpo- !
lapsista ou suuri joukko sellaisia, jot-!
ka owat syntymästään asti eläneet,
pakolaisina ilman kotia. Tuhannet!
miettämät milliintyneinä irtolais-
elämää, nukkumat missä sattuu ja
hankkimat leipänsä kerjäämällä tai
»varastamalla.

Nämä muutamat tosiasiat osoit-
tamat, kuinka ääretön on se hätä, jo-
ka nykyään mallitsee Keski- ja Itä-
Guropan laftsimaailmassa.

Tarmokkaisiin amustustoimiiu on
ryhdytty, Wuosi sitten Perustettiin
Geneween kansainwälinen ~Lasten
apu" niminen lastenhuoltoyhdistys,
ioka Punaisen Nisiin tukemana on
käynyt amustustoimintaa järjestä-

inääii ja johtamaan. Kaikkialta
maailmasta on riennetty yhdistyk-
sen työtä kannattamaan. Tehokas-
ta kannatusta omat eri maiden kirk-
kokunnat antaneet. loulunpyhien
tienoilla on kahtena wiime wuonna
sekä protestanttisissa että roonia-
lais- ja kreikkalais-katolisisia kir-
koissa jumalanpalmelustilaisuuksis-
sa seurakunnille esitetty sodan jal-
koihin joutuneiden lasten hätä ja
kerätty sen Ilmentämiseksi uhri-
lahja.

Wiime wuoden lopulla tuli myös
Suomen kirkolle kehoitus ottaa osaa
tähän kristikunnan yleiseen ja yh-

teiseen awustustoimintaan. Niinpä
tulee hallituksen lumalla ensi sun-
nuntaina t.k. 2 3 Pnä kaikissa

!maam'me kirkoissa kannettawaksi
!kolehti tähän tarkoitukseen. Toi-
wottaVast' papistomme tekee

! baansa laskeakseen asian kirkkokan-
samme sydämelle. Sitä odottaa suo-
malainen »Lasten amuksi".

Meilläkin on sotaorpomme. Kun
»maassamme muutama wuost sitten
hätä ja puute oli suurimmillaan,

! laimme apua ulkoapäin. Nyt kun
ajat omat koittaneet,

! käyttäkäämme tilaisuutta auttaak-
semme «norostamme lapsimaail-
Man miattomia sotauhreja niissä
!naissa, missä hätä on huutama.
Annettu apu on olema antajallekin

! siunaukseksi. Muistakaamme Wa-
pahtlljau sana: ~Kaikki mitä olette

! tehneet yhdelle näistä pienimmistä
Heljistäni, sen olette tehneet mi-
! nulle."
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