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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-
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nuttujen todistusten hankinta tule yleiseksi po- 
litikoitsijain keskuudessa. Sillä muuten el tulisi 
mitään merkitystä olemaankaan siinä tapauk
sessa, jos kelpoisuuden mittana pidettäisiin ny
kyisiä politikoitsijoita, jotka ovat mitä kuului
simpia liioittelijoita ja niinollen — mikäli edel
lämainittu asiantuntijain lausunto pitää paik
kansa — myös hulluja.

Yleisten asiain ja kansan hallinnon etuisuu
den perusteelta katsoen kyllä olisi hyvä, että 
kaikki yleisissä viroissa olevat henkilöt olisivat 
järkeviä. Mutta syystä, koska valtio ja koko 
nykyinen kapitalistinen järjestelmäkään ei pe
rustu järkiperäisyydelle, niin kuinka sille omi
naisten tehtävien suorituksessa voisi olla ja toi
mia järkevä henkilö. Se on kerrassaan m ah- 
dotointa. Ne lait ja säädökset, joiden alaisina 
politikoitsijain ja muiden hallituksien palveli
jain on toimitettava, on laadittu harvojen yk
silöiden etuja silmälläpitäen, eikä järkiperäi

syyttä. Joten järkevän ihmisen on niiden puit
teissa kerrassaan mahdoton toimia.

Tässä onkin juuri se syy, miksi vain hullut 
menestyvät politiikassa, sillä he voivat sovit
taa itsensä hullujen laatimien säädöksien alai
suuteen.

Kuinka esim. kukaan järkevä ihminen voisi 
sovittaa itsensä ja työskennellä sellaisten hen
kilöiden keskuudessa, jotka käsittävät yhden lei
vän varastamisen olevan rikoksen, mutta kun
nioitettavat miljoonan leivän varastajaa ja alis
tuvat palvelemaan kaikessa hänen tahtoaan.

Politikoitsijain, samoin kuin poliittisen toi
minnankin, järkiperäisyyttä koskeva kysymys 
on samanlainen kuin lisäarvon riistoakin kos
keva kysymys. Jälkimmäistä el voida kontrol
loida nykyisen järjestelmän vallitessa ja edel
listä ei voida johtaa järkiperäisyyteen, mutta 
molemmat voidaan hävittää ja ne tullaan hä
vittämään samanaikaisesti.

M oraalinen  Sankari

KERRAN vietin muutamia päiviä Fulgson 
majatalossa, Moisissa, ja tulin tällöin ol
leeksi mukana seudun kirkko juhlapäivä

nä. Kylään virtasi punaposkisia maalais poikia 
näyttämään nuoruuden voimiaan ja  majatalo 
oli jo varhaisesta aamusta valmistunut viettä
mään juhlaa. Dannebrog-lippu liehui korkealla 
tangossa, vaunullinen Carlsbergin olutta oli val
miina odottamassa ja kaksi ylimääräistä polii
sia tilattuna Eboltofista.

En milloinkaan ole nähnyt juoppoutta niin 
paljon yhdellä kertaa. Jo kymmenen tienoissa 
olivat useimmat nuorista miehistä päihdyksissä. 
He m&kailivat rentoina pöydillä tai pyyhkäisi
vät ne puhtaaksi laseista, kannuista, paperos- 
silaatikoista käsin, jotka eivät olleet hillittä
vissä. Jo aamupäivällä he kuljeksivat ympäri 
näkemättä, kuulematta tai ymmärtämättä mi
tään. Auringon laskiessa muistutti majatalo 
tappotannerta. Kaikki ovet olivat auki. Ikku
naruudut olivat rikkilyötyinä. Kaadettujen pöy
tien ja kahtia iskettyjen tuolien välissä makasi 
nuoria miehiä rypien lattialla. Toiset olivat

menneet talleihin ja latoihin jääden sinne ma
kaamaan tiedottomina. Kaikille näille nuorille 
tanskalaisille oli juhla yhtä kuin juomaseura.

Kysyin miksi? Siksi, että toinen tahtoi olla 
yhtä hyvä kuin toinenkin. Sille, joka sanoo 
puolitiessä ei, sille nauretaan. Ei kukaan us
kalla olla selvänä.

Mutta “Ringjopingin Avisessa” näin tällaisen 
ilmoituksen:

— Allekirjoittanut pyytää täten, etteivät kun
nioitettavat herrat, ravintoloitsijat, eivätkä 
Ringkjopingin kauppiaat tarjoaisi eivätkä myisi 
minulle mitään väkijuomia, koska sen vaiku
tuksesta en tiedä miten käyttäydyn.

Kunnioittavasti: Chr. Bro Nielsen,
Ringkjoping.

Lukijan täytyy ehdottomasti hymyillä, ja 
Ringkjopingissäkin naurettiin kyllä myös hyvin 
ivallisesti. Mutta minä kohotin hattuani Chr. 
Bro Nielsenille. Hänellä oli rohkeutta julkisesti 
sanoa: minä en juo. Hän oli moraalinen san
kari. — A. Kirkebye.


