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Seuraukset kuhertelun Alkaa voimistua.Johtajalta tunteet hellät Myöskin lakastua.
Työstä pois nyt tyttö joutuu:“ Ilotyttö vainen.Yhteiskunnan saasta ompi Sinimlaises’ nainen.”
Katuja nyt tyttö tallaa Kyynel silmass’ kiiltää.Muistaa isää äitiänsä,Sydänalaa viiltää.

* * *
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Rauhasta Puhutaan

EUROPAN diplomaatit puhuvat nykyisin 
rauhasta kaikissa istunnoissaan ja tilai
suuksissa, m utta samanaikaisesti siellä 

varustaudutaan sotaan kiireen kaupalla. Val
tiomiehet laativat toisen rauhansuunnitelman 
heti sen jälkeen kun yksi on osoittautunut me
nettäneen merkityksensä tai tullut hylätyksi. 
Puolustusministerit ja  sota-aslain tuntijat sitä
vastoin vaativat hallituksien luovuttamaan en
tistä suurempia rahasummia puolustustarkoi
tuksiin, niihen sisältyen myös ilma- ja meri
voimien lisääminen.

Mikään maa ei ole nyt erikoisen vaarallinen, 
kuten Itävallan sanottiin olleen ennen viimeisen 
Europan sodan puhkeamista. Europa on nyt 
muodostunut vaaralliseksi kokonaisuudessaan. 
Mielet ovat jännityksissä Europan 13 valtakun
nassa, joissa on noin 5,000,000 sotilasta aseissa. 
Nämä miehet on aseistettu mitä parhaiten kai
killa nykyaikaisilla murhakoneilla. Ne ovat 
myös hyvin harjoitettuja, siis kaikinpuolin val
miina alkamaan toistensa teurastuksen.

Versaillesin Sopimus Rikottu
Virkaatekevät henkilöt neuvottelevat kaik

kialla Versaillesin sotkuisesta rauhansopimuk
sesta, joka on jo todellisuudessa rikottu. Yhdet 
yrittävät korjata sitä ja toiset kehoittavat te
kemään uuden. Kaikki myöntävät, että jotain

Hyinen aamu, kirkas, kylmä, • Kuura maata peittää.Idän taivaalt> aurinkoinen Ensi säteet heittää.
Poliisi on vahdissansa: Laitakaupungilla.Näky outo silmään sattuu Metsän rantamilla.
Oksalla on riippumassa Nainen hengetönnä.Lapsi vastasyntynyt on Maassa äänetönnä.

Ja  A s e ita  H iotaan
täytyy tehdä tai muussa tapauksessa on sodan 
puhkeamisen vaara vakava, jollei kiertämätöin.

Mussolini, jonka leglonat saavuttivat voiton 
Ethiopian heimolaisista, antoi hiljattain hälyy- 
tyksen, sanoen hänellä olevan toistamilj oonaa 
sotilasta valmiina taisteluun Europassa. Tämä 
diktaattorin sotilailleen antam a lausunto otet
tiin vakavasti huomioon kaikissa maanosissa.

Sota tulee alkamaan, hän lisäsi, kuinka ja 
missä, sitä ei voi kukaan sanoa.

Sodan alkaminen on vielä tähän saakka kyet
ty estämään, joskin suurilla vaikeuksilla, mutta 
Versaillesin ja Locarnon rauhansopimuksien 
rikkoutumiset ovat tuoneet sen entistä lähem
mäksi.

Locarnon sopimuksen allekirjoittivat Ranska, 
Saksa ja Belgia vuonna 1925 ja sen takaajina 
ovat Englanti ja Italia, jotka vannoutuivat 
avustamaan ketä sopimuksen allekirjoittajaa 
tahansa, jonka päälle hyökätään aiheettomasti.

Kun Hitler, maaliskuun 7 päivänä, Julisti rau
hansopimukset mitättömiksi ja lähetti sotilai
taan Reininmaalle, niin vastasi Ranska siihen 
lähettämällä 100,000 sotilasta lisää linnoitetulle 
itäiselle rajalleen.

Flandis, Ranskan ulkoasiain ministeri, vetosi 
samalla myös Italian ja Englannin hallituksien 
apuun. Sota, jonka alkaminen näytti olevan 
lähellä, tuli kuitenkin ehkäistyksi tai oikeastaan
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siirretyksi tuonnemmaksi. Se tuli ehkäistyksi 
vain siten, ettei Ranska ryhtynyt ajamaan sak
salaisia sotilaita pois Reininmaalta, kuten sen 
ensin otaksuttiin tulevan tekemään.

Ranskan Ja Englannin Sopusointu 
Jännityksissä

Viikkoja kestäneiden poliittisten väitöksien ja 
diplomaattisten neuvottelujen tuloksena voidaan 
sanoa Ranskan syyttäneen Englantia siitä, ettei 
se yhtynyt Saksan rankaisemiseen luvattomalle 
alueelle sotilaiden lähettämisestä.

Tähän syytökseen vastasivat englantilaiset 
persoonallisesti, että Ranska ei saanut kanna
tusta aikeilleen sen tähden, kun se ei ole an 
tanut täydellistä kannatustaan Italiaa vastaan 
tähdätyille pakotteille. Englantilaiset myös 
väittivät Ranskan heikentäneen pakotteiden 
voimakkuutta selittämällä julkisesti että Ranska 
on edelleen Italian ystävä.

Hitler on sensijaan väittänyt tekonsa tulleen 
oikeutetuksi Neuvostoliiton ja Ranskan välisen 
sopimuksen kautta, jossa ne lupasivat puolus
taa toinen toistaan siinä tapauksessa jos joku 
Europan valtakunta hyökkää jompaa kumpaa 
vastaan.

Kun Locarnon sopimuksen allekirjoittajat ei
vät onnistuneet estämään Saksan armeijan Rei- 
ninmaalle siirtymistä, niin synnytti se pelkoa 
myös Itävallassa, jossa hyväksyttiin pakollinen 
asevelvollisuuslaki vastoin St. Germanyn rau
hansopimusta.

Turkki Miehitti Dardanellit
Turkin hallitus, jonka Lausannen rauhanso

pimus kieltää linnoittamasta ja miehittämästä 
Dardanelieja, vaati otettavaksi sopimuksen 
uudelleen käsittelyn alaiseksi ja  lähetti samalla 
sotilaitaan kielletylle alueelle.

Mussolini, joka on vihamielinen Kansainlii
tolle pakotteiden voimaan saattamisen johdos
ta, muistutti Ranskaa, Englantia ja  Belgiaa sa
nomalla, ettei hän halua avustaa sellaisia val
takuntia jotka ovat äänestäneet pakotteiden 
voimaanasettamisen puolesta, joten heidän on 
taisteltava taistelunsa itse Saksaa vastaan, joka 
ei ole Kansainliiton jäsen eikä niinollen ole 
osallistunut pakotteiden voimaansaattamiseen - 
kaan.

Ranskan ulkoasiain ministerin kysyessä Pik- 
kuenteltelta, Etelä-Slaavia, Romania ja Tshek

koslovakia, että mitä se tulee tekemään siinä 
tapauksessa jos Hitler lähettää sotilaansa Itä- 
valtaan, sai hän seuraavan vastauksen: “Mitä 
sinä tulet tekemään?” Tämän selittivät Rans
kan hallituksen jäsenet merkitsevän sitä, että 
kun Ranska ei kyennyt estämään saksalaisten 
Reininmaan miehittä mistä k a an, niin on se to
dennäköisesti kykenemätöin tekemään mitään 
edellämainitussa tapauksessakin.

Unkari on myöskin antanut ymmärtää tule
vansa vaatimaan oikeutta aseistua, joka siltä 
on toistaiseksi kielletty rauhansopimuksen kaut
ta.

Huomattujen politikoitsijain ja militarististen 
johtajain keskuudessa on jo päästy yksimieli
syyteen siitä että sodan Europassa alkaminen 
on lähellä, erimielisiä he ovat vielä siitä missä 
ja milloin se tulee alkamaan.

Jotkut ajattelevat Hitlerin aikomuksena ole
van hedelmällisen Ukrainan valtaamisen. Toiset 
ajattelevat hänen yrittävän liittää Itävallan, 
Unkarin ja  sen osan Tshekkoslovakiaa, jossa on 
saksalainen asutus, Saksaan.

Rauhansopimukset ovat menettäneet merki
tyksensä. Ranskassa sitä kutsutaan Saksan 
“jäytämisprosessiksi”, jonka kautta niin lukui
sat rauhansopimukset on tehty mitättömiksi.

Ne ranskalaiset, jotka ajattelevat Saksan ai
komuksena olevan alueittensa laajentamisen, 
selittivät sen aikomuksena olevan edistää aiet- 
taan vähän kerrallaan, ehkäistäkseen siten 
toisten valtakuntien sekaantumasta kulloinkin 
esille tuleviin riitaisuuksiin ja  lähtemästä nii
tä ratkaisemaan sotaisten toimenpiteiden kaut
ta.

Kansainliitto on toistaiseksi vienyt tärkeää 
osaa rauhan Europassa säilyttämisessä, sen ovat 
useiden valtakuntien johtavat henkilöt tunnus
taneet avoimesti. Mutta viimeiset Mussolinin 
toimenpiteet näyttävät tähtäävän siihen, että 
hänen aikomuksenaan on Kansainliiton tuhoa
minen, joka tulisi jouduttamaan sodan alka
mista huomattavassa määrässä.

Italian menestys Ethioplassa on saattanut 
myös pienet Balkanin valtakunnat pelon valtaan 
ja  ryhtymään kaikkiin mahdollisiin varustus- 
toimenpiteisiin.

Venäjä, jolla on kaikkein suurin armeija, on 
viimeaikoina lainannut entistä enemmän huo
miota ilmailu voimiensa ja laivastonsa lisäämi
seen.
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Europan tapahtumia läheisesti seuranneet 
henkilöt, joiden lausuntoihin edelläolevat a ja 
tukset perustuvat, ovat melkein poikkeuksetta 
sitä mieltä, että Europa istuu ruutitynnyrin 
päällä ja  odottaa neuvottomana sen räjähtä
mistä.

Muuten Europassa, enempää kuin muualla
kaan, esiintulleita selkkauksia ei tule erehtyä 
pitämään tavallisina valtakuntien välisinä rii
taisuuksina, sillä niiden syyt ovat syvemmällä, 
juontaen niistä ristiriidoista joihin kapitalisti
nen järjestelmä on kehityksen pakottamana 
ajautunut. Ne ovat sellaisia ristiriitoja, joita ei 
tämän järjestelmän vallitessa voida millään 
keinoilla sovittaa, sillä ne vaativat järjestelmän 
kokonaan toisenlaiseksi muuttamista. Mutta 
mikäli nykyinen hallitsevaluokka huomaa maan 
jalkainsa alta luisuvan pois, niin näyttää se 
kaikkialla yrittävän pelastaa itsensä kansalli
sen kiihoituksen kautta, joka merkitsee sodan 
jotakin toista valtakuntaa vastaan julistamista.

Sota tosin ei tule tämän maailman omistajia

vapauttamaan kohdanneista vastuksista siitä 
huolimatta, vaikka se voisi asettaa siinä voitta
jana suoriutuneen valtakunnan tai valtakunnat 
näennäisesti voitettua edullisempaan asemaan. 
Mutta sota itsestään on kuitenkin voittoa tuot
tavaa liikettä niille kapitalisteille, jotka omista
vat tuotantolaitoksia joissa valmistetaan sota- 
tarpeita, joten sen kautta  on vissien kapitalis
tisten ryhmien edullista tehdä yrityksiä ase
mansa korjaamiseen nähden.

Kautta maailman jo useita vuosia käynnissä 
ollut mitä kiihkein sotaan varustautuminen on 
ollut tuottavaa liikettä sotatarpelden varusta
jille, mutta sodan aikana heidän liikkeensä tu 
lee olemaan sitäkin parempi.

Mutta mitä ovat maailman työläiset tehneet 
täm än lähellä olevan verileikin alkamisen eh
käisemiseksi? Jolleivat mitään, niin siinä ta 
pauksessa ei heillä liioin ole mitään muuta toi
vottavana kun ryhtyä teurastamaan toisiaan 
silloin kun käsky siihen annetaan.

*  $

M a ap a llo  U udelleen  M u o k attavan a
Kirj. PLAGIA RISTI

UKIJA, älä säikähdä.
Emme esitä tässä mitään pilviä hipovia 

mahdottomuuksia, ei mitään vaikeatajui
sia teorioita eikä mitään muutakaan jota järki 
ei voisi helposti käsittää.

Kysymys kaikessa yksinkertaisuudessaan on 
Välimeren kuivaamisesta, Saharan Erämaan 
kastelemisesta seka Europan ja  Afrikan yhdis
tämisestä.

Niin huimalta ja hurjalta kuin suunnitelma 
ensin näyttääkin, ei siinä kuitenkaan ole mitään 
mahdottomuuksia, sillä luonto ominais voimal
laan suorittaa tärkeimmän osan tämän suunni
telman käytännöllisessä työskentelyssä. Koko
naisuudessaan suunnitelma perustuu siihen 
teoriaan että Välimerestä, ollen se kuivan Afri
kan ja Europan välissä, haihtuu vesi nopeam
min kuin siihen virtaa, jos Mustanmeren vesi 
Dardanellissa ja Atlantin vesi Gibraltareilla 
suletaan ja  sen lisäksi Niilin virta ohjataan

Saharan Erämaahan. Näitä lukuunottamatta 
virtaa Valimereen ainoastaan muutamia huo
mattavampia jokia joitten yhteinen vesimäärä 
ei hyvinkään paljoa vaikeuta sen kuivumista, 
sillä esim. Gibraltarista jatkuvasti virtaa Väli- 
mereen 186,000,000 kuutiojalkaa vettä minuutis
sa — 12 kertaa niin paljon kuin Niagaran pu
touksesta.

Yleisesti tiedetään että Välimeri, tuo otak
suttu ihmiskunnan kehto, on aikoinaan ollut 
useita satoja jalkoja alempana kuin nykyjään 
ja sen rantamilla ovat olleet hedelmälliset ja 
ehkä ensimmäiset viljelysalueet. Mutta se 
suunnatoin vesimäärä joka siihen on virrannut 
joka suunnalta — eikä mistään ole virrannut 
ulos — on hiljoilleen nostanut merenpintaa ja 
peittänyt rantam at. Nyt, kuten sanottu, jos 
Dardanellit ja Gibraltar 1 suletaan sekä Niili 
ohjataan Saharan Erämaahan niin näyttää ai
van luonnolliselta että Välimeren pinta, veden


