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sitä, miksi jonkun ruokalajin tai muiden ta r
veaineiden hintojen pitäisi kohota silloin kuin4niistä tulee huono sato. Päinvastoin johtuu mo
nenkin rehellisen henkilön mieleen ajatus, että 
silloin kun osa ihmisitä menettää toimeentulo
mahdollisuutensa luonnon oikkujen takia, niin 
heidän pitäisi saada kaikkia välttämättömiä 
tarpeita entistä halvemmilla hinnoilla. Mutta 
keinottelijat ajattelevat päinvastoin ja käyttä

vät kaikkia luonnonoikkujakin hyväkseen hin
tojen ylentämisen kautta. He ovat vallitsevan 
järjestelmän kukkaisia, joilla ei ole sielua eikä 
sydäntä; heidän päämääränään on vain koota 
lisää dollareita, huolimatta siltä vaikka se ta 
pahtuisikin kansakunnan suuren enemmistön 
kärsimysten kustannuksella — kuten se yleensä 
tapahtuukin.

M ilitarisoituva Europa

JONKIN amerikalaisen sanomalehtimagnaatin 
kerrotaan äskettäin lausuneen tuttavapiiris
sään aikovansa lähiaikoina matkustaa Eu- 

ropaan, jotta hän voisi nähdä tämän vanhan 
maanosan kaupungit ennenkuin ne tulevassa 
suursodassa tuhotaan ilmapommituksilla.

Niin paradoksaaliselta kuin tällainen lausuma 
saattaakin joistakin tuntua on siinä kuitenkin 
melkoinen annos todellisuustajuntaa. Sillä kuka 
hyvänsä asioita seuraava ihminen on pakosta
kin joutunut toteamaan sen yhä kiihtyvän va- 
rustelukilpailun, joka on temmannut mukaansa 
niin suuret kuin pienetkin valtiot. Eikä pyrki
mys asevarusteluihin ole rajoittunut suinkaan 
vain valtioiden aseostoihin ja niiden käytön 
harjoitteluun vaan siihen on otettu mukaan 
viime aikoina yhä tehokkaammin kaikkien asi
anomaisen maan kansalaisten kasvattaminen 
sotaa varten, sotaisen hengen luominen ja  n. s. 
sankaritekojen ihannoiminen aina kansakoulus
ta lähtien. Sodan osakkeet ovat kovasti nous
seet kun sensijaan henkisistä arvoista pyritään 
puhumaan miltei halveksuen.

Jokapäiväisessä elämässämme tuskin silti ai
na joudutaan ajattelemaan minkälainen on ke
hitys Europan valtioissa viime aikoina nimen
omaan tässä kohden ollut. Ruotsissa ilmesty
vässä "Ny Militär Tidskrilt"-nimisen sotilasai- 
kakauslehden toukokuun numerossa käsitellään 
yksinomaan tätä aihetta. Se tarjoaa maalli
koillekin erittäin kiintoisaa ja  havainnollista ai
neistoa, vaikkakin toisessa suhteessa kuin mitä 
asianomaisen lehden toimitus todennäköisesti 
on tarkoittanut. Arvaamme nimittäin, että

esitettyjen numeroiden valossa on pyritty osoit
tamaan, miten heikko Ruotsin puolustusvoima 
on verrattuna muiden maiden vastaaviin lai
toksiin ja mitä siinä suhteessa senvuoksi olisi 
välttämättä tehtävä. Tuttu virsi kaikissa mais
sa.

Lehden esittämät numerot panevat kyllä itse 
kunkin ajattelemaan, mihin tämä kaikki päät
tyy. Puolan ilmoitetaan käyttävän kaikista 
valtiomenolstaan noin 40 prosenttia sotilastar
koituksiin, joihin sisältyy myöskin suuria uudes
taan järjestelyjä. Tshekkoslovakian mainitaan 
käyttävän sotilastarkoituksiin kolmanneksen 
kaikista menoistaan. Baltian maissa pyritään 
erikoisesti tehostamaan koko kansan sotilaallis
ta kasvatusta. Hollanti on korottanut sotilas- 
budjettiaan 20 prosentilla ja  Sveitsissäkin on li
sätty jalkaväen harjoitusaika 65 päivästä 88 
päivään. Samalla on armeijaa varten varattu 
huomattavia määrärahoja. Belgiassa lisätään 
niinikään palvelusaikaa ja samalla on sotilas
budjettia huomattavasti korotettu. Itävalta on 
uudestaan saanut asevelvollisuuden ja ryhtynyt 
hankkimaan suuria varastoja taistelu aineita. 
Ranskan väitetään mainitussa aikakauslehdessä 
olevan Europan voimakkaimman sotilasmahdin. 
Linnoitustöihin yksinään on myönnetty viisi 
miljardia frangia. Myöskin on säädetty laki 
"kansakunnan järjestelystä sodan aikana”. 
Saksassa varustaudutaan kuumeisesti, jopa niin 
että siitä käytetään sanontaa "kansa aseissa". 
Saksan lento as e lienee teknillisen kehityksensä 
puolesta ensiarvoinen ja jo nykyisin arvellaan 
Saksalla olevan käytettävissään vähintäin 1,000
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lentokonetta, Joista kolmasosa pommituskonei
ta. Edelleen Saksassa samaten kuin Italiassa
kin kasvatetaan nuoriso yksinomaan sotilaalli
sia tarkoituksia varten. Italiassahan jokainen 
henkilö aina 8 ikävuodestaan 32 ikävuoteen on 
pakotettu nauttimaan määrätynlaista sotilas- 
opetusta. Vuosi sitten hyväksyttiin Englannis
sa laki, jonka mukaan lentokoneiden lukumäärä 
kohotetaan 1,500 ja tämän vuoden puolustus-, 
budjetti päättyy 158,2 milj, puntaan, joka mer
kitsee 28,6 milj. punnan nousua edellisestä vuo
desta. Neuvostoliitolla ilmoitetaan olevan 5,000 
sotalentokonetta, joista noin 1,200 raskasta 
pommituskonetta. Muillakin aloilla mainitaan

t

Neuvostoliiton voimavarat erittäin tehoisiksi.
Varustelukilpailu jatkuu siten täyttä päätä. 

Useimmat maat näyttävät jännittävän kaikki 
voimansa saadakseen itselleen hankituksi niin 
paljon taisteluvälineitä kuin ikinä on mahdol
lisuus saada. Nämä menot esitetään tarpeelli
siksi ja välttämättömiksi, koska “muutkin ovat 
hankkineet” niin ja niin paljon. Ja kun varat 
on saatu, ovat nuo “muut” jälleen ehtinee suh
teellisesti edelle ja  niin jatkuu jokaisessa maas
sa sama noidantanssi loppumattomasti. Soti
lasmenot kasvavat vinhaa vauhtia ja kansakun
tain elämälle paljon tärkeämmät asiat joutu
vat odottamaan.

M

Politiikka Ja  Järk iperä isyys

WASHINGTONIN valtiosta kotoisin * ole
van politikoitsija Zioncheckin pääkau
pungissa ja muualla seikkailu johti 

hiljattain siihen, että hänen järjentilaansa 
alettiin tutkia. Se kuitenkin keskeytyi omitui
sella tavalla, joka antoi aihetta ajatteluun et
teivät toiset politikoitsijat taida olla häntä vii
saampia. On nimittäin otaksuttavaa että poli- 
tikoitsijöistä jotkut olivat vielä sen verran jär- 
jillään, että käsittivät Zioncheckin tutkinnon 
jatkamisen johtavan kaikki politikoitsijat tu t
kinnon alaiseksi ja sen jälkeen mahdollisesti 
hullujen huoneeseen.

Mutta tutkinnon alulle pano asetti kuiten
kin jo ennestään huonossa maineessa olevat 
politikoitsijat entistä enemmän kyseenalaiseen 
asemaan julkis uus välin e iden palstoilla. Joissa
kin kysymystä koskevissa kirjoituksissa on poli
tiikassa sanottu olevan vain hyvin vähän, jos 
ollenkaan, järkeä. Eräässä kirjoituksessa sa
notaan asiantuntijain vakuuttavan olevan tot- 
tä, että liiottelijain joukosta löytyy vain hyvin 
harvoja täysijärkisiä henkilöitä. Asian näinol
len täytyy politikoitsijain suuren enemmistön 
olla hulluja, sillä he kaikki ovat mitä julkeim- 
pia liiottelijoita.

Ken hyvänsä järkiperäisesti kaikkia asioita 
ajatteleva henkilö lienee joutunut monta ker
taa hämilleen politikoitsijain toimintaa seura

tessaan siksi, että se on näyttänyt järjettömältä. 
Mutta vain aniharvat ovat uskaltaneet asettaa 
halli tsijainsa tai niiksi pyrkivien järjen tilan ky
seenalaiseksi. Kaikella on kuitenkin rajansa ja 
kun politikoiminenkin menee mitä ilmeisem
mäksi hassutukseksi, niin kansa — joka aina 
sentään ajattelee jossakinmäärln järkiperäises
ti — asettaa sen tekojen ja tapahtumain perus
teella ansaittuun luokkaan.

Tämä politikoitsijain järjentilan kyseenalai
seksi asettaminen on johtanut siihen, että esim. 
New Jersey n valtion kuvernööri Hoffman, jos
ta hänen vastustajansa olivat antaneet epäilyt
täviä lausuntoja, on hankkinut asiantuntijoilta 
järjentilaansa koskevan todistuksen. Sen va
kuutetaan olevan sataprosenttisesti kelpoisuut
ta osoittavan, mutta lausunnon yhteydessä ei 
lähemmin selitetä sitä että tarkoitetaanko sillä 
vain poliittista kelpoisuutta tai sitä, että hän 
on täysin normaali poliittisen elämän ulkopuo
lellakin.

Hoffmanilla käsitämme nyt kuitenkin ole
van sataprosenttisen kelpoisen todistuksen siitä, 
että hän on kelpoinen politikoitsijaksi ja hän 
on kehoittanut vastusta ja llak in  hankkimaan 
itselleen todistuksen, että valitsijat saisivat edes 
jonkinlaisen käsityksen heidänkin järjentilas- 
taan. Hänen vastustajansa eivät ole hankki
neet todistuksia, joten on oletettavaa ettei sa-


