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Maailman sota avaa kapitalis
mille haudan

Kirj. V. Mäki

M E T R O P O L I T A N  M O V I E S.
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ni ti rk  k in o llIu !”
Ilimiskuiman “ siveydestä huo

lehtimaan ’ ostetut voimat, jotka 
meille työläisille esittävät piirtämi- 
ään kuvia moraalittomasta ja kaik

kea järjestystä puut tinasta yhteis
kunnasta, joka seuraa, jos sosialis
tit valtaan pääsevät, ovat myöskin 
jokaisessa tilaisuudessa virittäneet 
ylistysvirtensä kapitalistiselle yh
teiskunnalle ja sen kristinopille.

Meille on kerrottu lukemattomia 
kertoja setiraavat sanat:

“Kristinopin peruste on aikamme 
sivistys-elämän ohjeena” .

Kun sosialismin väitetään syn
nyttävän vain kaikkea huonoa ja  
sosialistit leimataan moraalitto
miksi, niin jää tuossa lauseessa tar- 
kotetuksi sivistyselämäksi vain se 
elämä, jota kristillinen mailina 
elää, — ne toimet ja touhut, joita 
krist ikänsä mailman Ui rulla suo
rittaa. Hyvä, — myönnetään!

Mutta kohottakaamme tuon kris 
tiilisen sivistyselämän verhona ole
vaa esirippua nähdäksemme mitä 
se on?

Näköalat: Näemme verikenttiä. 
joilla miljoonat työläiset kristilli
sen sivistyksen keksimillä, kristilli
sillä nuirhavälineillä pakosta mur
haavat toisiaan kuni nälällä kidu
tetut tiikerit.-------He murhaavat
pappien siunaamina, mailman ra-
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li :i-ruhti naiden, keisarien, kunin
kaitten, presidenttien ja heidän 
renki poikiensa, kenraalien, upsee
rien, y. m, johtamina.

Kansat toisiaan raatelemassa — 
Mailman sota. Siinä tulos kaksi
tuhatta vuotta saarnatusta ja ylis
tetystä kristillisestä sivistyselämäs
tä — ! Siinä kristillisen sivistys
elämiin huippu —, luutta myös sen 
loppu — .

M utta tarkastakaamme lähem
min tuon kristillisen sivistys-elä
män piirteitä. Sosialismia hävittä
mään ostettuja voimia se ehkä ci 
huvita, mutia rehellisille ihmisille 
on siitä hyötyä.

Kristillisen sivistys-elämän läpi
tunkema Venäjä on varannut ny
kyistä mailman sotaa varten kym
menen miljoonaa (10,000,000) 
murhamiestä, jotka papit silmää
vät kristilliseen tehtäväänsä. Hei
dät on päätetty, jos tarve vaalii, 
murhauttaa viimeiseen mieheen “ S iv u Itu  k u li ’» j ä t ' ’

kristillisen sivistys-elämän jatka
misen hinnaksi —.

Saksa —, suurten ajattelijoiden 
kristillinen kotimaa, jakaa kuole
maa ja hävitystä hirmuisilla aseil
la, kuuden miljoonan kouluutetun 
murhaajan kautta — .

Ranska, kristillistä sivistyselä
mää ylläpitääkseen on miljoonien 
murhamiesten kanssa '‘kristillises
ti” pelissä osallisena. Kaikkine 
voimilleen ovat mmhaken tällä 
Englanti, itävalta, Hetgia. Serbia, 
y. m. kristillisen sivistyselämän lä
pitunkemat maat.

Miljoonat murhaajat ja murha
tut, arvaamattomasti lisääntyneet 
valtio-velat, hävittävät rutot, nä
länhätä ja nälkäkuolemat. Vuosi
satojen rakentama sivistys tuhot
tuna, barbarisiius oikeuden valtais
tuimella —. Siinä muutamia kris
tillisen sivistys-elämän piirteitä — 
sivistyselämän, jolle punastumatta 
papit ja muut ostetut sosialisminS o tii
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“ hävittäjät” jliikenevät vaatia ja 
kerjätä työläisten kannatusta ja 
kunnioitusta.

Paatuneimmatk in r ikok senteki- 
jät usein, nähdessään tekonsa tuot
tavan syyttömille suuria kärsimyk
siä, katuvat menettely ään ja  moni 
heistä tekee elämässään parannuk
sen, jos olot sellaista vähässäkään 
määrässä edellyttävät —. Mutta 
mailman kapitalistien etujen kris
tilliset apfentit, — jotka, — niin pal
jon kuin nykyisen tilan hiominen 
ihmisistä riippuu, —• ovat ensikä
dessä vastuunalaisia siitä, — kuin
ka moni heistä on älynnyt todelli
sen osansa tässä pelissä?

Kuinka moni heistä on korotta
nut äänensä sotaa vastaan — ? 
Amerikan sosialistinen työväestö, 
sekä muiden maiden järjestyneet 
työläiset ovat kantansa ilmaisseet 
valtavissa vastalauseissa. Ile  yk
simielisesti tuomitsevat sodat. Mis
sä on Amerikan noin 120,000 pa
inii vastalause sotaa vastaan — ? 
Missä muiden kristillisten maiden 
kristuksen palvelijain vastalau
seet — ? Turha kysyä. Venäjän ja 
muiden sotivien maiden kristuksen

palvelijain kristilliset huulet kuivu
vat paraikaa rukouksen kertomi
sessa: “Jumala, suojele sotajouk
koa maalla, merellä ja ilmassa” . 
He eivät korota ääntään sotaa vas
taan, sillä he hyväksyvät sen.

Harvat heistä ehkä tekevät poik
keuksen, mutta suuri enemmistö 
ovat sellaisia, joista tässä esitän 
yhden. Näit on Den verin metodis
tikirkon pappi N. M. Pingree. Kun 
Coloradossa tänä kesänä kristilli
nen Rockefeller pyssy hurtillaan 
murhautti kymmeniä lakkolaisia, 
heidän vaimojaan ja lapsiaan, kun 
Amerikan järjestynyt työväestö 
protesteerasi näitä hirmutekoja 
vastaan, nukasi tuo sanottu Kris
tuksen palvelijakin suunsa puhuen 
murhaajien puolesta m. m. näin: 

“ Sanomalehdissä kauhulla 
kerrottiin, kuinka sotaväki re
pi katon pois erään kaivanto- 
työmiehen asunnosta, Weil, 
jos minä olisin ollut sotamies
ten tilalla, minä olisin sytyttä
nyt dynamiitlipuikon ja räjä
yttänyt ilmaan koko talon.”

Tuollaisilta fanaattisilta lurjuk
silta ei voi toivoa niin paljoa, että 
he kohottaisivat äänensä sotaa vas
taan —.

Sosialistisesti järjestyneen työ
väen voima on ainoa mahti mail- 
massa joka on tehnyt todellista
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‘'Isänm aan puolesta”
työtä sotien lopettamiseksi ja  yh
teiskunnallisen kurjuuden poista
miseksi, mutta se voima ei vielä 
kyennyt estämään alkanutta veri
leikkiä. Mutta kun valtakunnat uu

vuttavat sodassa itsensä perusteel
lisesti, silloin on meidän voimam
me määräämässä. Silloin havait
see kapitalismi aukaisseensa mail- 
man sodalla hautansa kannen —. 
Ja  työn mailma, se herää hirmuisen 
veri-saunan opetuksien opastama
na, sille selviää; mitä on kristilli
nen sivistyselämä ja sen edustama 
kapitalismi —.

Se havaitsee, että se on murhaa
vaa sotaa, kotien ja  perheiden sär
kemistä, rikollisuutta, siveettö
myyttä, laittomuutta, anarkiaa, eli 
yleensä sitä, mitä sosialismia hä
vittämään ostetut kristilliset voi
mat ovat väittäneet sosialismin 
edustavan —. Kun tämä selviää 
työläisille, silloin on tullut kapi
talismin ja  sen kristillisyyden tilin
teon hetki. — Työväenluokka nou
see valtaan sosialismin avulla, vie
mään edistyksen lippua kohti voit
toja, jotka merkitsevät kristillisen 
barbarisuuden jätteidenkin hävit
tämistä.

“K rlslillinm ” m arttyyri seppele


