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Mitä on sota?Katso kuinka haiko

märrykseliä meitä haliltaan

mies äänestää sodan puolesta
vaikka ei siitä tykkää
South Carolinan kongressi-

mies tulee "äänestämään sodan
puolesta jos presidentti Wilson
niin tahtoo vaikkapa hiin tietää
että se merkitsee turmiota hä-

nen mtiallensa"
irginialainen kongressimies

"on sotaa vastaan mutta täyty-
nee äänestää sen puolesta"
Kaksi Mississippin kongressi-

miestä on samalla kannalla
M ich iranilainen kongressi-

mies "ei kannata sotaa eikä ole

kuskattu kannattanut mutta pre-

sidentti on asettanut meidät sel-

laiseen asemaan että jos emme

julista sotaa niin kciko maailma
meille nauraa Ja ettei näytäisi
siltä että olemme jakaantuneet
keskenämme ja maamme hyviin
maineen säilyttämiseksi on tar-

peellista äänestää sotaa"
Cseat kongressimiehet puhii- -

uskoo enemmistön hänen piirin-
sä asukkaista olevan soitta vas-

taan mutta he "saavat mennä
helvettiin"

Stuiraava cm raportti kahdesta

Ohion kongressimiehestä Toi-

nen on sotaa vastaan mutta pi-

tää sen vastustamisen' toivotto-

mana Toinen myöskin on sotaa
vastaan mutia ei tahdo ilmoit-

taa mitenkä hän ttdee äänestä-

mään

]ovaliinen kongressimies on

"murtunut sen johdosta mitä
tulee tapahtumaan" mutta kui-

tenkin on mahdollista että hiin

äänestää sodan puolesta
A rk a nsa ss i lainen kongressi

( Myöhästynyt kilpailusta)

Sota on kauheinta ja raainta
viattomien ihmisten teurastusta
laillisessa järjestyksessä Se on

myöskin omaisuuden eli ihmis-

työn mieletöntä tuhlaamista ja
hävittämistä Sodan kauhujen
kuvaaminen on melkein sanoin
mahdoltonta Sen kuvaaminen

paremmin kuuluukin silminnäki-

jöinä mukana olleille Olisi vain
heidän kiivauksiensa jäljentä-
mistä jos alkaisin sodan kau-

huja kuvaamaan Sota mi ku-

moamaton todistus yksityisomis-
tukseen perustuvan kapitalisti-
sen järjestelmiin turmiollisuu-
desta ihmiskunnan onnelle ja
hyvinvoinnille So:a on uusien
maa-aloje- n anastamista kapita- -'

listien hallittavaksi ja riistettä-
väksi -

Sodan taakan välittömästi ja
välillisesti kantaa työväestö kai-

kissa maissa Yallassaolevat luo-

kat siitti hyötyvät
Sota on selvin todistus kapi-

talistisen maailman häviön vält-

tämättömyydestä Sellainen

jonka tukena täytyy
olki miljoonaiset armeijat tuhoa
luottavine so'l a varustuksineen

tayiyy olla häviöön tuomittu
Sodan raunioinen keskeltä

ITatkon toimita sivullal

JjW1K r
nousevat jälelle jääneet karistit

Kerran vei loordi Chesterfield

poikansa Englannin parlamentin
parvekkeelle seuraamaan parla=
mentiu istuntoa ja sanoi hänel-
le:
"Poikani olen tuonut sinut

tänne sitä varten että sinä voi-

sit ottaa huomioosi kuinka hei-

kolla ymmärryksellä meitä ha-
llitaan''

Seuraava on kirje jonka eräs
nainen kirjoitti sodan julistami-
sen edellisenä päivänä Vashing-tonist- a

D C sen jälkeen kun
hän oli kuulustellut maamme
korkeimman lainsäätäjäkuniiau
jäsenten mielipiteitä :

AYashington D C 5 p huh-ti- k

VA7 — Asema täällä Vash-ingtonis- sa

viime neljiin päivän
kuluessa on ollut tavattoman
mielenkiintoinen Rauhanliiton

lähetystön jäsenet ovat kuulus-

telleet heidän piirinsä edustajia
kongressissa ja heidän raport-
tinsa joita olen ollut apuna

ovat todella va-

laisevia Silminpistävin tosiasia
on se että monet kongressimie-he- t

ovat valmiit äänestämään
vastoin omia mielipiteitään vas-

toin omiatuntojaan ja vastoin
sitä mitä heillä on syytä pitää
valitsijoittansa mielipiteenä
Otan ensimäisen raporttikasan

— se on erästä New Yorkin

kongressimiestä koskeva Hänen

rapnrteerataan lausuneen pääasi-
allisesti seuraavaa: "Ihmiset mi-

nun vaalipirissäni ovat sotaa
vastaan seitsemän jokaisesta
kahdeksasta Multa minä tulen
äänestämään sotaa ile tulevat
sen pian unhottamaan mutta ne
miehet jotka äänestävät sotaa
vastaan menevät historiaan v-

ihattuina"
Minnesotan lähettiläs raport-teera- si

että useat kongressimie-he- t
ovat kertoneet hänelle tie-

tävänsä että heidän valitsijansa
eivät tahdo sotaa ja että he ei-

vät itsekään tiedä mitään syytä
minkätähden tämän maan pitäisi
sekaantua sotaan mutta "yhtä- -

kaikki he tunsivat etlä isän-

maallisuus vaatii että heidän
tulee äänestää sotaan ryhtymi-
sen puolesta"
Erään Xorth Carolinan

rapnrteerataan sa-

noneen että "hän mieluummin
olisi kuollut kuin äänestäisi so-

dan puolesta" mutta yhtäkaikki
hän aikoo niin äänestää
Toinen kongressimies Xcvv

Yorkista on sanonut että hän

fkenennpma a 'tietoisempina
kapitalistisen järjestelmän tur-

miollisuudesta Ne nousevat
taisteluun tätä järjestelmää vas-

taan Ile liittyvät entistä lukui-

sammin siihen armeijaan joka
taistelee ihmisyyden ja oikeuden

puolesta Sota sotaa vastaan on

jo käynnissä ympäri sivistyueiN
Ien maitten Ihmisyyden ja oi-

keuden puolesta taistelevien ar-

meijoiden lippu on kaikkialla
samanlainen sen viiri on

Punalippujen juurilla
taistelevien armeijoiden taistelu-ase- et

eivät ole verta 'tihkuvia
Ne armeijat eivät vuodata verta
ilman suuria pakkoa (vallanku-
mouksen ratkaisevammilla het-

killä) Sotaa kapitalistista jär-

jestelmää vastaan käydään tie-

don ja taidon aseilla Työväen-

järjestöt sanomalehdistö ja kir-

jallisuus ovat parhaat' aseemme
Kun noiden aseittemme avullf
on saatu tietoisuus kapitalisti-
sen järjestelmän 'turmiollisuu-

desta levenemään kyllin Iaajal- -

e kansojen keskuuteen niin
"on voitto meidän on" Silloin
häviävät' hirveät teurastus- - ja
riistosodat yhdessä kapitalisti-
sen järjestelmän kanssa
Ystäviini luokkatoverini kuku
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