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Kuinka miljaardeja tuhlataan turhaan 
sekä Yhdysvalloissa että muualla

Meidän aikamme suurin rikos 
on sota. Sen seurauksesta kau
histuttava veren vuodatus, yhä 
sietämättömiin miksi käyvät kus
tannukset, alituinen vihan, raa
kuuden ja kostonhimon kylvö 
myrkyttävät turmiollisuudellaan 
meidän aikamme elämän. Nuo
ren vuosisatamme suurimpana 
tehtävänä, sen tärkeimpänä tar
koituksena täytyy sentähden olla 
sodan molokin hävittäminen 
maanpäältä,

Huolimatta satojentuhansien 
vuosien ijästään, huolimatta ke
hutusta kulttuuristaan, osoittau
tuu ihminen yhä vieläkin alhai
simmaksi, ilkeimmäksi ja raaim- 
maksi kaikista raatelevaisista eläi 
mistä.

Varsinaisessa eläinkunnassa on 
useita lajeja kuten hirvet, mehi
läiset ja linnut, jotka eivät aino

astaan elä sovussa keskenään, 
vaan vieläpä avustavatkin toisi
aan molemmin puolisilla palve
luksitta ja yhteistyöllä.

Ulkokultaisesti kumartaa se us
konnon opettaja päätänsä, joka 
edelleen saarnaa sotaa, veren
vuodatusta ja raakuutta.

Ihminen, tuo verenhimoisin 
kaikista eläimistä on sortanut hei 
kompia aina kaikkina aikoina. 
Olisipa hän samassa määrässä 
uhrannut voimiansa, kykyjänsä ja 
varojansa henkisen edistyksen ja 
taloudellisen hyvinvoinnin hyväk
si kuin kauhistuttavan sodan ja 
sotaisten valmistusten hyväksi on 
uhrattu, niin jo kauvan sitten oli
si maan päällä vallinnut todelli
nen kulttuuri.

Joskin vähemmän julmalta, vä
hemmän tärkeältä ja vahingoll1- 
selta näyttävää kuin itse varsinai-
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nen sodanjulmuus ja hirmut, 
niin ei silti vähemmän kauhua 
ja hämmästystä herättävää, ei 
silti vähemmän huomion arvoista 
ole nykyajan sotaisten valmis
tusten hirvittävän suuret kansoja 
rasittavat kustannukset.

Tuhansia ja taas tuhansia mil- 
jooneja uhrataan vuosittain jo
kaisen sivistyskansan puolesta so
taisten varustusten ylläpitämi
seksi. niiden edelleen lisäämi
seksi. Ja minkätähden? Siksi 
vain, etteivät ihmiset tahdo laka
ta taistelusta toisiansa vastaan, 
siksi että jokainen valtio pelkää 
hyökkäystä toisen taholta.

Saadakseen jonkunlaisen käsi
tyksen siitä, kuinka suuria uhra
uksia tehdään tuon hirvittävän 
sodan jumalan — molokin — 
alttarille, tarvitsee vain eshtää 
seuraavia numeroita:

Yksistään vuonna 1910 nousi 
Yhdysvaltain merivarustuksien 
kustannukset tuohon huikeaan 
summaan, 123 miljoonaan dolla
riin. Samana vuotena kulutettiin 
maa-armeijan ylläp;toon 155 mil
joonaa doHaria. Ei vähemmän 
kuin 2 miljaardia ja 300 miljoo
naa dollaria ovat Yhdysvallat uh
ranneet viimeisenä kymmenenä 
vuotena armeijansa ja laivaston
sa hyväksi. Rauhan aikanakin 
maksavat kaikkien maiden meri- 
ja maasotalaitosten kustannukset 
tuon uskomattomalta kuuluvan 
summan kaksi miljaardia dollaria 
vuodessa.

Englannin amiraaliteetin äs
kettäin tekemien laskujen mu
kaan nousivat eri suurvaltojen 
merivarustelujen kustannukset 
viime:senä kymmenenä vuotena 
seuraaviin määriin Suomen ra
haksi laskettuna:
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Seuraa vasaa taulussa tehdään sel
v ää  eri suurvaltojen morirahamää- 
r is ta  vuosina 1902 ja  1911 sekä 
vuoden varustelulisäy Itsestä pros. 
ve rra ttu in a  varuste! ukustannukai in
10 vuo tta  takaperin:
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Eivätkö todellakin ole huikeita 
nuo summat? Sietääpä ajatella 
niiden johdosta, mitä kaikkia ve
roja onkaan pitänyt laskea työtä
tekevien luokkien niskoille, jotta 
summa tulisi täyteen.

Kuinka monesta hyödyllisestä 
tarkoituksesta onkaan täytynyt e- 
vätä valtioiden varoja tyydyttääk
seen tuon yhä rajattom ämmäksi 
paisuvan sotavarustushulluttelun 
vaatimuksia.

Mutta palataksemme jälleen 
Yhdysvaltain sotakustannuksiin, 
on meidän huomautettava, että 
yksistään niillä eläkkeillä, joita 
suoritetaan yhden ainoan sodan 
“sankareille", raajarikoille y. m. 
voitaisi pian kuitata kaikki Yh
dysvaltain sekä sen eri valtioiden 
valtiovelat. Niillä hyötyä tuotta
mattomiin tarkoituksiin uhratuilla 
miljaardeilla. joita sotalaitos nie
lee, voitaisi rakentaa kymmeniä
tuhansia asuntoja työläisille, niil
lä voitaisi levittää arvaamaton 
määrä valistusta ja hyvinvointia. 
Jos niillä olisi perattu maata, kui 
vattu soita, laitettu vesijohtoja 
lännen viljavainioiden kastelemi- 
seksi, niin olisi monta miljoonaa 
ihmistä saanut työtä ja toimeen
tulon mahdollisuuksia. Aavistama 
ton määrä olisi voitu viedä eteen 
päin inhimillistä kehitystä niillä 
m'1 jaardeilla, jotka nyt käyte
tään yhtä mielettömästi kuin 
ruuti harakkojen ampumiseen. 
Mitä jättiläistöitä olisikaan voi
nut suorittaa sitä paitsi se terve 
ja työkuntoinen inhimillinen voi
ma, joka nyt lojuu tuottamatto
mana armeijan ja laivaston pal
veluksessa valmistelemassa, odot
tamassa ja harjoittelemassa itse
ään suurten ihmisteurastusten va
ralta.

jokaisen kansalaisen, jokaisen 
sanomalehden pyhä velvollisuus 
siis on nousta vastustamaan tuo
ta sotilashullutusta.. Sodat ovat 
tarpeettomia. Eihän enään uhkaa 
sivistyskansoja vaara alhaisella 
kehitystasolla olevien villien ta
holta. Ne ajat ovat jo ohitse 
kun ajattelevain ihmisten pieni 
vähemmistö seisoi suurten raaka- 
laislaumain vastassa ja tuli tuon 
tuostakin lyödyksi päälle hyök
käävien ryöstäjäin ylivoimalta.

Siihen aikaan voitiin kyllä ym
märtää, puolustaa, välttämättömä
näkin pitää sotaisia varusteluja, 
hätäpuolustuksen varalta.

Mutta tänäpäivänä ovat sotava
rustelut sitävastoin vain epäluu
loa ylläpitämässä eri sivistyskan
s a t  välillä. Ne ovat hädän syy
nä, eikä sen poistajana.

Kaikki inhimilliset voimat, kaik
ki kulttuurin välikappaleet ovat 
siis käytettävät militarismin vas
tustamiseksi.

Kansainvälinen sosialidemo
kraattinen puolue onkin ottanut 
tämän asian ajamisen yhdeksi tär
keimmistä tehtävistään. Sen lau
sunnot jo painavatkin paljon so
taisen mielen hillitsemiseksi. 
Mutta yhä voimakkaammin on te
roitettava joukkojen mieliin tä
män kysymyksen tärkeyttä. Sii
nä mielessä julkaisemme tässä 
lopuksi ne ponsilauselmat, jotka 
Köpenhaminan kansainvälinen so 
sialist ikongressi syy sk. 2 p. 1910 
ja toinen kansainvälinen sosialis
tisten naisten kokous Köpenha- 
minassa elok. 26—27 p:nä 1910 
ovat maailman rauhan turvaami
seksi antaneet. Edellinen niistä 
kuuluu:

“Kongressi toteaa, että viimeis
ten vuosien kuluessa sotavarus-
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tukset ovat hirvittävässä määräs
sä laajentuneet huolimatta rau- 
hankongresseista ja hallitusten 
rau hän vakuutteluista. Varsin k in
kilpailu m eri varustusten alalla, 
jossa uusin muoto on dread- 
nougthien rakentaminen, merkit
see ei ainoastaan yleisten varo
jen mieletöntä tuhlausta tuotta
mattomiin tarkotuksiin ja sen 
seurauksena sosialipoliittistin ja 
työväestön tilan parantamiseen 
tarvittavien varojen puutetta ja

uhkaavaan kehitykseen, vahvistaa 
kongressi aikaisempien kongres
sien, varsinkin Stuttgartin kong
ressin päätökset ja uudistaa: 

Kaikkien maiden työläisillä ei 
ole mitään riitaisuuksia tahi epä
sopua, jotka voisivat antaa aihet
ta sotaan. Sodat ovat nykyisin 
seurauksena kapitalismista, erit
täinkin kapitalististen valtioiden 
maailmanmarkkinoilla käymästä 
äärimmäisestä kilpa taistelusta, se 
kä militarismista, joka on sisäi-

K aikkein  suurin so takenraali — kuolema

käyttämättä jättämistä, vaan se 
uhkaa myös imeä kaikki kansat 
aineellisesti kuiviin sietämättö
millä välittömillä veroilla, ja 
kaikkia valtioita rahallisella peri
kadolla. Samalla järkytettiin vas
ta aivan nykyisin näiden varus
telujen kautta maailman rauhaa, 
kuten yhä edelleenkin tulee ta
pahtumaan. Katsoen tähän ihmis
kunnan sivistystä, kansojen hy
vinvointia ja joukkojen elämää

sen porvarillisen luokkaherruu- 
den ja työläisluokan taloudellisen 
ja valtiollisen polkemisen pää- 
väline. Ne lakkaavat täydelli
sesti vasta silloin, kun kapitalisti
nen talousjärjestelmä on kumot
tu. Työväenluokalle, joka kantaa 
sotien päärasituksen ja jota so
dan seuraukset kipeimmin koske
vat, on mitä tärkeintä, että sota 
tulee poistetuksi. Kaikkien mai
den järjestynyt sosialistinen köy
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hälistö on sen vuoksi maailman
rauhan ainoa luotettava turva. 
Senvuoksi toistaa kongressi keho
tuksen kaikkien maiden työväen
puolueille harjoittamaan innolla 
valistustyötä sotien syistä köyhä
listön ja ennen kaikkea kasvavan 
nuorison keskuudessa, sekä kas
vattamaan näitä kansain veljesty- 
misen hengessä.

Samalla kun kongressi uudis
taa usein toistetun, parlamenttien

kaikkea sopimuksen tekoon, jon
ka kautta merivarustuksia rajo- 
tetaan ja kaappausoikeus lakkau
tetaan;

c) vaatimusta, että salainen 
diplomatia poistetaan ja kaikki 
hallituksien väliset nykyiset ja 
tulevat sopimukset ja päätökset 
julkaistaan;

d) toimintaa kaikkien kansojen 
itsemääräämisoikeuden hyväksi 
ja niiden puolustamista varten

Voittajain riemukulku

edustajille lausutun velvoituksen 
taistella kaiken keinoin varustuk
sia vastaan sekä kieltää niihin 
varat, odottaa se näiltä edustajil
ta:

a) alituista sen vaatimuksen 
toistamista, että kansainvälisen 
sovinto-oikeuden pakollisesti on 
ratkaistava kaikissa valtioiden 
välisissä riitatapauksissa;

b) yhä uudistettuja esityksiä, 
jotka tähtäävät yleiseen aseiden 
riisumiseen, lähinnä ja ennen

sotilaallisia hyökkäyksiä ja väki
valtaista sortamista vastaan.

Kansainvälinen sosialistinen 
to:mi;to tulee aineksilla tuke
maan kaikkia sosialistisia edus
tuslaitoksia taistelussa militaris
mia vastaan ja tarpeen vaaties
sa vaikuttamaan niiden yhteisen 
esimtymisen hyväksi. Sotaisten 
selkkausten varalta uudistaa kon
gressi Stuttgartin kongressin pää
töksen, joka kuuluu:
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"Jos sota uhkaa, niin ovat työ
tätekevät luokat ja niiden paria
ni enttiedustus kysymyksessä ole
vissa maissa velvolliset kansain
välisen toimiston yhdistävän toi
minnan tukemina ponnistamaan 
kaikkensa estääkseen heistä te- 
hokkaimmilta näyttävien keino
jen käyttämisellä sodan uhkan, 
mitkä keinot luonnollisesti muut
tuvat luokkataistelun kärjistymi
sen ja yleisen valtiollisen ase
man kärjistymisen mukaan.

Jos sota siitä huolimatta puh-

l:siin toimenpiteisiin, jotta kysy
myksessä olevien maiden työ
väenpuolueiden välillä aikaan
saadaan sopimus yhteisestä me
nettelystä sodan torjumiseksi."

la jälkimäinen:
“Toinen kansainvälinen sosia

lististen naisten kongressi Köpen- 
hanrnassa asettuu taistelussa so
taa vastaan Parisin, Lontoon ja 
Stuttgartin kansainvälisten sosia
lististen kongressien päätösten 
pohjalle. Se näkee sotien syyn 
kapitalistisen tuotantotavan ai-

K uinka m iljoonia tuilla ta  an

keaisi, on velvollisuus toimia sen 
nopsan lopettamisen hyväksi ja 
kaikin keinoin pyrkiä siihen, että 
sodan aiheuttama taloudellinen 
ja valtiollinen pula käytetään 
kansan nostattamiseksi ja sen 
kautta kapitalistisen luokkaher- 
ruuden poistamisen jouduttami
seksi."

Näiden toimenpiteiden toteut
tamiseksi velvoittaa kongressi 
toimiston uhkaavan sodan vaaran 
sattuessa heti ryhtymään tarpeel-

heuttamissa yhteiskunnallisissa 
vastakohdissa ja odottaa sen 
vuoksi rauhan turvaamista ai
noastaan köyhälistön tarmokkaal
ta, päämääränsä tuntevalta toi
minnalta ja sosialismin voitolta.

Rauhan turvaamiseksi työsken
teleminen Stuttgartin kansainvä
lisen sosialistisen kongressin pää 
tösten hengessä on naistoverien 
erikoisena velvollisuutena. Tätä 
tarkotusta varten on meidän edis 
tettävä naispuolisen köyhälistön
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valistamista sodan syiden ja nii
den perusteen — kapitalistisen 
järjestyksen —• samoin kuin so
sialismin päämäärien suhteen, ja 
sen vuoksi lujitettava koko työ
väenluokassa sen tietoisuutta sii
tä voimasta, jonka se tehtävänsä 
nojalla nykyisessä yhteiskunnas
sa määrätyissä oloissa voi ja jon
ka sen täytyy panna vaakaan 
rauhan turvaamiseksi. Tätä tar- 
kotusta varten on tiaisten myös
kin kasvattamalla lapsensa so
sialisteiksi pidettävä huolta s:itä,

että taisteleva köyhälistö, tämä 
rauhan armeija, tulee yhä suu
remmaksi ja monilukuisemmak- 
si,”

Tämän kirjoitelman oheen lii
tetyt kuvat valaisevat sattuvasti 
sodan seurauksia.

Herätköön puolueessamme sy
vempi innostus kuin tähän asti 
tämän kapitalismin vahvimman 
turvan, julmimman ilmiön ja so
sialismin vaarallisimman vastus- 
tusmahdin tuhoamiseksi!

Eetu Salin.

0  0  E 0

Vuosien vaihteessa
Kirj. Kaarlo Lindewall.

1911
Ajankellon ääni 
päällä mun pääni 
raskaasti lyöntiään lyö.
Tullut on elämäni viimeinen yö.
Vänkänä, vavisten hautaani kuljen.
Elonporlin ainiaaksi taakseni suljen.
— Harvoin silmä kuolevaisen riemusta kastuu. 
Harvoin hymyy se, joka kuolohon astuu.
— Seisahdun mä hetkeksi tuonen uksen eessä. 
Taukseni katson, ja silmäni on seessä.
— N ään minä kansan, mi työhönsä ryhtyy.
N ään miten nuoriso lipun alla yhtyy.
Lipussa on kirjoitus: “Köyhille voitto.” — 
“Kansoille sarastakoon uuden aamun koitto.”

Riemuin mä tietäni kuolohon kuljen, 
hymysuin elon uksen taokseni suljen.
Tiedän mä: — Laiho kasvaa kansani työstä. 
Aurinko nousee vuosisatain yöstä.

1912.
Laps’ olen uudenvuoden, ensi aamuruskon. 
Nuorena mä uskallan ja nuorena mä uskon,
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