
Kutsu Suomen ensimäisille rauhanaatteellisille
valistuskursseille.

Tuskin koskaan on kansamme samoin-
kuin kaikki Euroopan kansat elänyt vaka-
vampaa aikaa, kuin mitä nykyaika on. »So-
dan vaara ei ole hämärä, kaukainen mah
dollisuus, vaan yhä vielä kouraantuntuva
todellisuus», oli Briisselin kansainvälisen
myrkkykaasun vastinliimiskokouksen ylei-
nen mielipide (Sv. Dagbl. 18 II 1928).
Tuleva sota on ihmiskunnan
hävitys, tämä on tosiasia, jonka koros-
tamiselle eivät vain rauhanyslävät ole uh-
ranneet huomattavaa osaa herätyslyöstään,
vaan jonka kaamean todellisuuden edestä
sotilaallisetkin asiantuntijat panevat kaik-
kensa alttiiksi (maj. K A. Bt a 11, komen-
dööri J. M. Kenwo r t h y, kapt. C. J.
Brunskog). Sentähden on rauhan säilyt-
täminen jokaisen kansan, niin suuren kuin
pienen, e n simainen elinehto.

Rauhan ylläpitämiseksi on käyty mel-
kein poikkeuksetta vain yhtä lietä: varus-
tusten tietä. Onko siten rauha saatu säily-
mään? Tuhannet käydyt sodat vastaavat
kielteisesti tähän kysymykseen. Eikä mi-
tään muutoksen merkkejä ole havaittavissa
tulevaisuuteenkaan nähden. Päinvastoin.
Puolustusaseiden kokonaan pettäessä hyök-
käysaseiden kauhistuttavan hävityskyvyn
edessä varustuspolitiikka siirtää sodan hir-
viön irtipääsemisen entistä enemmän sattu-
man, mielivallan, kiihkon tai pelon varaan.
»Kukaan ei voi epäillä, etfeikö sellainen
politiikka luonnonlain ehdottomuudella
johdakehitystä seuraavaan perikatoon», sa-
noo maj. Bratt. Ja perikato on uhkaavan
lähellä. Ellei se sukupolvi, joka nyt
elää, saa aikaan täysikäännöstä rauhan
säilyttämisen keinoissa kokonaan hyläten
asevarustukset, on ihmiskunnan surullinen
kohtalo ratkaistu. Mikään sukupolvi ei ole
elänyt sellaisen edesvastuun alaisena kuin
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nykyinen. Ei koskaan ole pikaisen pelas-
tuksen huuto kuulunut velvoittavammalta
kuin nyt.

Miten sitten kansamme suhtautuu tähän
tärkeään asevarustuskysymykseen? Tietää-
kö se tukevansa nykyään sellaista kehitys-
suuntaa, joka tekee mahdolliseksi jollekin
seikkailijalle uhata ihmiskuntaa ja sen
kulttuuria täydellisellä häviöllä? Onko tie-
toisuus aseistariisumisesta kansamme ole-
massaolon ehtona sille selvinnyt? Tuntee-
ko se ne uudet puolustuskeinot, jotka yhä
enemmän voittavat alaa kansojen laajoissa
piireissä ja jotka pohjautuvat elämän si-
veellisiin, rakentaviin ja yhdistäviin voi-
miin? Onko se harkinnut, että oikeuden,
rauhan ja rakkauden hengen tulee läpitun-
kea kansojen, yhteiskunnan ja yksilöiden
elämä, samoinkuin kirkko, koulu ja valtio,
sekä että tällä tiellä luodaan ne uudet puo-
lustuskeinot, jotka yksin voivat pelastaa
ihmiskunnan ja meidän kansamme uhkaa-
vasta perikadosta?

Suomen Rauhanliitto kutsuu
hartaasti kaikkia kansalaisia, joille kan-
samme tulevaisuus on rakas, pohtimaan
syvästi ja asiallisesti näitä tärkeitä kysy-
myksiä Lahden Kansanopistolla toimeen-
pantavilla valistuskursseilla elo-
kuun 13—15 p. Kirjallinen ilmoittautu-
minen olisi mieluimmin heinäkuun kulues-
sa osoitettava Suomen Rauhanliiton Kes-
kushallitukselle (os. H:ki. Kapteeninkatu
3. C).

Suomen Rauhanliiton Keskushallitus.

Suomen Rauhanliiton vuosi- ja edustaja-
kokous, ulkoilmakokous ja vuosijuhla pi-
detään Lahden Kansanopistolla sunnun-
taina 12 p. elo k. Yksityiskohtiin näh-
den viitataan R. K. n:o 7:ään.
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