
Ei koskaan enää sotaa!

Kuvat otetut Ernst Friedrichin kirjasta:
»Sota sotaa vastaan.»

HUOMAUTUS (siv. 4—5).
Kirjasemme valokuvat ovat enimmäkseen otetut Keskusvaltojen

alueelta, ainoastaan harvat ovat peräisin n.s. Ympärysvalloista. Se
johtuu kuitenkin yksinomaan siitä, että meillä on ollut käytettävä-
nämme herra Ernst Friedrichin, Berliinin sodanvastaisen museon joh-
tajan, kuvakokoelma ja että mainitun kokoelman kuvat (joiden oikea-
peräisyyttä ei voida epäillä) ovat luonnollisestikin pääasiassa otetut
Keski-Euroopan taistelurintamilta. Emme tiedä löytyykö samantapai-
sia Ympärysvaltojen rintamilta otettuja valokuvakokoelmia. Jos kui-
tenkin myöhemmin saisimme sellaisen käytettäväksemme, liittäisimme,
välttääksemme epäilyksen varjonkin puolueellisuudesta, sen mahdolli-
sesti ilmestyvään tämän kirjan uuteen painokseen. Kokoelmamme
päätarkoituksena on antaa todellinen, »luonnonmukainen» kuva so-
dasta ja yksinomaan tätä tarkoitusta silmällä pitäen olemme valinneet
nämä kuvat. Valokuvat viime sodan muilta rintamilta eivät varmaan-
kaan voi olla enemmän, eivätkä vähemmän inhottavia kuin tässä jul-
kaistut.

KANSAINVÄLINEN AMMATTIYHDISTYSTEN LIITTO.



ESIPUHE (siv. 6—11).

EI KOSKAAN
Amsterdamissa 1929.

ENÄÄ SOTAA!

KANSAINVÄLINEN AMMATTIYHDISTYSTEN LIITTO.

Tämän kirjan esipuhe voi olla aivan lyhyt. Kuvat puhuvat itse
puolestaan ja kertovat kukin oman kertomuksensa. Etevinkään ker-
toja ei voisi paremmin kuin nämä kuvat esittää sitä kurjuutta, jota
sota tuotti miljoonille työmiehille, heidän vaimoilleen ja lapsilleen.
Katselkaa näitä hirveästi ruhjottuja ihmis-raunioita, jotka sota on
jättänyt kauheassa tilassaan parhaan vointinsa mukaan jatkamaan
kurjaa elämäänsä. Muistakaa katsellessanne — varsinkin te nuoret
työläiset — että teitä uhkaa sama kohtalo: teilläkin on kestettävä-
nänne samat, ehkä vielä hirveämmät kärsimykset, kun »isänmaa» taas-
'tarvitsee» teitä.

Nämä kuvat ovat hirveitä, mutta todellisuus on vielä paljon hir-
veämpi, sillä te ette kuule haavoittuneiden valitushuutoja, ette näe
uhrien onnettomia koteja, ette tunne perheiden hätää, joiden huolta-
jien ruhjotut ruumiit teille esitetään näissä kuvissa

Joka päivä kuulemme kerrottavan, kuinka ensi sota tulee *ole-
maan vielä paljon kauheampi, kuin mitä tähän asti käydyt sodat
ovat olleet. Eivätkö tiedemiehet kaikissa maissa työskentele uutte-
rasti yhä täydentääkseen murha- ja hävitysaseita sekä keksiäkseen
uusia? Inhimillisyys, itsesäilytysvaisto ja solidarisuuden tunne kapi-
talismin sortamia muiden maiden työläistovereita kohtaan kehottaa

teitä tekemään kaikkenne sellaisen hirveän onnettomuuden kuin
uuden sodan puhkeamisen ehkäisemiseksi.

Tämä kirja on erikoisesti tarkoitettu varoitukseksi uudelle, kas-
vavalle sukupolvelle, niin hyvin nuorille naisille ja äideille kuin mie-
hillekin, jotka eivät omasta kokemuksestaan tunne sodan kauhuja.
Kehotamme siis erikoisesti kaikkia, jotka kuuluvat Kansainvälisessä
Ammattiyhdistysten liitossa yhdeksi suureksi työläisperheeksi yhty-
neeseen joukkoon, levittämään tätä kirjaa ja sen edustamaa sodan vas-
taista henkeä mahdollisimman laajoihin piireihin kaikissa maissa.

Kaikkien maiden työläiset, liittykää yhteen kansainvälisesti t
Maailman kohtalo on teidän käsissänne. Te. ja ainoastaan te, voitte
lujalla yksimielisyydellänne toteuttaa vaatimuksemme



SELITYKSET KUVIIN.

Sivu 12. Sotakuumetta. 13. Kylmä todellisuus. 14. Sankari. 15.
Sankarikuolema. 16. Äidit hyvästelivät poikiaan. 17. Poika kaatu-

neena »kunnian kentälle». 18. Ampumahauta talvella. 19. Hylätty
ampumahauta. 20. Rikkiammuttu ampumahauta. 21. Kunnia kaatu-
neille , mutta vaatteet ovat arvokasta sotatarvetavaraa. 22. Lie-
kinheittäjä toiminnassa. 23. Liekinheittäjän tappamia »sankareita».
24. Hyökkäys itärintamalla: »ruumismetsä». 25. Kolera ja lavantauti
raivoavat vankileireissä. 300 »sielun» hauta. 26. Taistelun jälkeen.
27. Isänmaa otti häneltä hengen — ihmiset, ottivat vaatteet. 28. Kaa-
tuneita skotlantilaisia sotureita. 29. Sota ruhjoo sekä kuolleita että
eläviä. Käsikranaatin silpoma ruumis. 30. Sotilaiden hautaus-
maa Vilna-Antokolissa. 31. Sodassa ei säästetä eläimiäkään. He-
vonen piikkilankaesteessä. 32. Tuhottu tuhooja: rikkiammuttu
tankki. 33. Maahan ammultu lentäjä. Tiede tiedettä vastaan.

34. Rikkiammuttu kylä. 35. Asetelma. 36. Sotamiehet korjaa-
vat hävityksensä raunioita — jatkaakseen huomenna jälleen hävitys-
tään. 37. Sotamiehet korjaavat »ihmisraunioita». Ruumiiden kule-
tusta sodassa. 38. Sodassa ei säästetä kirkkojakaan. 39. Kirkko
pommituksen jälkeen. 40. Oikeuden käyntiä sodassa. 41. Sodan ja-
lostava vaikutus: pyövelit panevat piloillaan hattuja hirtettyjen siviili-
ihmisten päihin. 42. Tieteellisen hävityksen jälkeen tieteellinen »pa-
rannus»». 43. Ymmärrettävistä syistä kieltäytyivät monet pahasti haa-
voittuneet antamasta lähempiä tietoja. Mutta kaipaako tämä kuva
lähempiä selityksiä? 41. Yksityiskohtia ei tunneta. 45. Alaleuka,
hampaat ja kieli poissa. »Paikkaukseen» otettu lihaa päästä ja rin-
nasta. 46. Leuat ja kitalaki murskatut. Kasvot paikatut reidestä ote-

tulla lihalla. Tämä »saavutus» vaati 30 leikkausta. 47. = 44. 48.
Suu, hampaat ja osa poskea poissa. 49. = 44. 50 = 44. 51. Nenä
ja vasen poski poissa. Tähän parannukseen vaadittiin 20 leikkausta.
52. Suu ja alaleuka poisammutut. 53. Koko alaleuka poisammuttu.
54. Elossa, mutta mitä elämä hänelle merkitsee? 55. Tämäntapaisissa
leikkauksissa ei voida käyttää kuoletusaineita. 56. »Jumala loi ihmi-
sen omaksi kuvakseen.» 57. Säästynyt yhteiskunnalle — raajarik-
koisten täytyy palata työhön. Sotainvaliidi tekee tekokädellä sepän-
työtä. 58. Sotainvaliidi koettaa sytyttää sikariaan. 59. Sota on loppu-
nut — eläköön sotal Englantilaisia koululapsia aseharjoituksissa.



Suomennoksen toimittanut Suomen Rauhanliitto r.y.
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60. Ja kaikkialla leikkivät lapset jälleen sotaa . . . Mutta maailman
järjestynyt työväestö on päättänyt nousta sotaa vastaan ja tehdä sen
ainiaaksi mahdottomaksi. 61. Mitä maailmansota maksoi: 12.996.571
kaatunutta, 16.257.000 haavoittunutta, 5.669.000 raajarikkoa, 186.233.-
637.097 dollaria suoranaisiin sotakustannuksiin, 84.510.000.000 dolla-
rin arvosta hävitettyä omaisuutta.

Sivu 62. Eri maiden sotilasmenot (Saksan markkaa) 10 vuotta
sodan jälkeen (1926 tai 1926—27), eri maiden väkiluku ja sotilas-
menot henkeä kohti eri maissa. Maiden järjestys luettelossa on seu-
raava: Austraalia, Itävalta, Belgia, Bolivia, Brasilia, Bulgaria, Kanada,
Chile, Tshekko-Slovakia, Tanska, Eesti, Suomi, Ranska, Saksa, Eng-
lanti, Kreikka, Unkari, Intia. Irlanti. Italia, Japani. Latvia, Liettua,
Meksiko, Hollanti, Xorja. Puola. Portugali, Romaania, Venäjä, Etelä-
Afrika, Espanja, Ruotsi. Sveitsi, Yhdysvallat, Etelä-Slavia.


