
Malinia n s 0..1 a n | jälkeen ovat miehet ja naiset taseissa maissa yhtyneet
lii 11cihi n , s enyar Kan vska urau ks er i e 1 ähdyll aroinä , e 11e ; mitäan riitoja ta i
vastakohtia voida lopul! • asein, vaan että oikeus,sovinto
ja apu ovat ei vaan ihmis Ja kulttuuri arv tehokkaampiakin
keinoja riitojen i tSm 'i eksi ja ratkai \ ii . Eri 'avoin koettavat he
toteuttaa uskonsa oikeuden, rauhan ja avun luoviin vo:■ m 1':: n käytännölli-
sissä, siveyttä ji istysta* cdi , yhty n t stelus
asevoimaa vi ilauseera : «ei miestä,ei työtä,ei rahaa militaris-
mille! 11 Tämä a,a us löyJ yy ssa niisi vakuutuksissa, r loita h'5

vapaaphti i,ilman y" 1 Lykettä ulkoa, nutia i isS täpakos ir-
jota avs t , tunteakseen sä kot:
rissa vähemmän yks i n S: ; s:1 -; ■ i ,e n s roo "

ms i lmanrauhan puole sta .

ja ui ko ma a3aL s t en aa- eve Ijest e r; pii
'oivor ksi talstelussaar ikuisen

Tämän m ehdottoman"rauhanaatteen kannattajia on kautta aikojen ollut
paljon Suomase-akir Vaiti harvat hr is i a* ilmaantuvat vuosittain, asevelvol-
lisuus iän saavutettuaan, tinkimättömän rauh s marttyyreinä kärs
essään kaikesta sotapalveluksesta kieltäytyvinä, pitkäaikaista vankeut
ta.Muita nämä,kuten sano + tu,ovat väen pieni osa ehdottomista i ystö
vietä, sillä useimm«l h« 3 t ja m : at.eveljensä eivät
vielä o"1 f' ,i-i,-aa syytä ilmaantua aan en m? paljon saman
hengen elähdyttän - sia jotka, vakkakaan h an tule patee:
tetuiksi ase käyttöön,valmistukseen tai kul jetukseen,kuitenkin halu
avat ilmaista,etteivät siveellisesti eivätkä aineellises =hdo kannat-
taa aseiden käyttöä., vaan päii >in elämässään ja suuressa kasvati
työssään tahtovat vastustaa uskoa aseellisen toiminnan pinnauksiin.

Häiden Suomen mi ja naisten puoleen kääntyy nyt pieni ryhmä
ehdot-i omi g rauha^* 1 >ro tovi : " s"' '" oi evs 1' s i " : '• e 4-eke o~ *°erko ; °ttv
vain niiden allekirjotet tavaksi ,joli iuu o itunto sekä kaipuu
ojentaa kätensä aatftystävil.le hör jurtattornar vahv ma i Imanveljeys lii-
tossa. "Vh'-^ : v ■ ■: kirjoi '■ , : . oTat ulkonaisen pai-
nostui >éttakoo 4 i telia toisia allekir-
jo''"-r4 ;vi sydämestä haluavat
antaa tämi ien,on tarjottava tilaisuus siihen Omalla ,rauhan ■tunkemalla elämäni k a. an, teoillaan ja hyvällä esimerkillään ko-
ettako saavu taa rauhanaatteelle tunnustusta Mailina ei kaipaa erisi
sijassa paljon, vaan lujia rauhanystäviä

11: jotka näin ai .ekirjottavat •molemmat kappaleet allaolevaa vakuu-
tusta la .ioMrkif meistä' ähettävät toisen,ovat siten liittyneet M SUOMEN
EHDOTTOMIEN RAUHANYSTÄVIEITjäseniksi Mitä jotka il mot tavat kannattavs
sa aji buksiamtm . mutta syystä tai toisesta eivät koskaan ailekirjota mi-
tää: "itoumusta, tervehdimm vapaina jäseninä Niitä jotka taas haluavat
eroi , iitostamm , pyydJ iti .'c i ]komaa3aisten suhteideinm ti
ilmottamaan siitä meil

Koko yhdistystoimirtammi perustuessa luottamukseen, vapaaehtoisuu-
teen hriva niut i - liittoamnn «johtamaan"henkilöt,jotka ryh
tyvät siihei >/apaaohtois< sti ,Ja on jäsenille lähetettävä selostuksia
heidän toiminnastaan nääntyneiden raha-avustusten käytöstä -■ nekin
kaikki vapaaehtoisia Sa- ■!■ jäsfn t tulevat siiloin tällöin saamaan
tietoja uusista jäsynistämto ja yhyitä selostuksia tärkeimmistä tapan
tumista ke ui-,, ja ulkomailla.

Varmasti ■ ' saa osaksemme kirkollisten tai valtiollisten viran
omaisi hyväksymistä Multa kat 3 omme omantunnon meitä veivottavan tavot-

h i"Ji I. ■ ~ ■ '
Niitä • !'. levla kaikii sä maissa jo n ' .'■ \

suo; n veivotukse .:
, Lii ;ähän purka

maan inhimmi 11 isyyden lii': .:>., on luova rauhaa ja vapautta tul
vien sukupolvien siunaukseksi.

(Allekirjotus: nimi, ammatti ja täydellinen csote.)

(Saman perheen jäsenet voivat allekirjottaa ylil akuutuksen.')



telemaan korkeampia ihanteita kuin mitä useat kirkon ja valtion meille
tarjoamat ovat, ja viittaamme tällöin myös oloihin ulkomailla, missä vi-
ranomaisten tieten oe. olemassa vastaavia .niittoja, jotka pitävät yleisiä
kokouksia ja julkaisevat omia 1eliti ään . Itse asiassa meilläkin viranomai-
set tietävät; sädankieltäjistä, jotka usein aiheuttavat heille harmia ja
neuvottomuutta, ja toivomme että liittomme on oleva omiaan.muistuttamaan
heitä siitä, etteivät kaikki ihmiset aseta heidän vaatimuksiaan omantun-
tonsa yli. ll M ikööt ettemme kuitenkaan anna pakottaa itseämme aeeid.cn
käyttöön, vaan tahdomme hyödyttä' ,a ja muita kansoja toisin rauhalli ■sin keinoin, siten koettaen poistaa selkkausten syitä. Vaikka siis emme
pe.itää mitään viranomaisten puolelta, : n kuitenkaan halua k:Jho-
tuetc Lnnalla si m bas heiti tm npi teihin meitä vastaan.Käyt -

man suomalaisen aateystävän,
Mathilda Wr sanoja: «emme tahdo vaikuttaa armeijaan, meidän toivomuk-
semme en vaikuttaa ihmiseen, niin että hän käsittäisi kaikkien-o-'
levän saman Isän lapsia ja että olemme tulleet t maan päälle rak:.

ie ja auttaaksemme toisiamme. Kun oi - tämän painetuksi
ihmisten tietoi uuteen, silloin ei kukaan enää tahdo ruveta sotilaaksi."

Olkoon elämämme kauttaaltaan tällainen kehotus!

ehdottomia rauhanyeläviä.niin näyttäkää heille tämä kirje!
Ilmottakas näiden ajatusten kannatti'a,] ien nimet ja osotteet!

HELSINGISSÄ, UUTENA VUOTENA 1925.

Mi Lrjottanut rauhanystävä lähetän veljellisen.tervehdykseni
beto . r . a maissa.pien Täysin vakuutettu ettei pysyvää rau~

' haa tule «n kuin ihmisten ja kansojen välisen epäluulon sijalle astuu
luottamuß js iaisuus. Meidän ihm ; tulet tunnustaa toisemme saman
perheet jäs .' tietää, ett* tahdo toi.;: : . aiheuttaa miti
pahaa Ihmiselämän ko mvi olla tulevaisuuden kaiken po-
litiikan perusaatteena.

Vakuutar siksi syvimmästä vakaumul . stani, että ihmisten tappaminen
näytl •'■ olevan kaikkia inhJ Lisyyde] ja i lakeja

V doten ehdottomaan oik : : seurata omaatuntoani ja vallita
ii ni täten, tä~v L toisena siitä, milli isen edesv;

un r. ' t, IN S SODAN EK ' I < JHAN AIKANA,
• KANSALAISIA t-tl TOISG N )EN A] SIA VASTAAN, ASSI DM

IYTÖLLÄ TaJ TOI LLA RAHOJE. ANTAMISELLA TÄI

■ '.., UJESTETTYÄ TAPPAMISTA.
Niitä samod iaja • k ki 3! maissa, j< shtc ja voi-v

ka . tumat t o-
maa liirtoomme, joka on luova rauhaa ja yap v ta tv]

eku.pol.vi en siunaukseksi.
(Allekirjotus: )

-•"■- leikataan POIKKI TÄSTÄ; yläosa tahkotettu SÄILYTETTÄVIKSI

Minä allekinjottanut rauhanystävä lähetän veljellisen tervehdykseni
aatetoveri •• kaikissa maissa.Olen äysin vakuutettu ettei" pysyvää rau-
haa tule ennenkuin ihmisten ja kansoja i en epäluulon sijalle astuu
luottamus ja avuliaisuus. Meidän ihmisten tulee tueuustaa toisemme saman
perhen- jäseniksi ja tietää, ettemme tahdo toisillemme aiheuttaa mitään
pahaa. Ihmiselämän kosk* i omuuden pitää olla tulevaisuuden kaiken po-
litiikan perusaatteena.

•Vakuutan siksi syvimmästä vakaumuksestani, että ihmisten tappaminen
näyttää minusta olevan kaikkia inhamme II isyyden ja sivistyksen lakeja
vastaan. Vedoten ehdottomaan oikeuteeni, seurata omaatuntoani ja vallita
omaa itseäni sitoudun täten, täysin tietoisena siitä, millaisen edesvas-
tuun tämä sitoumus sisältää, ETTEN KOSKAAN, EN SODAN ENKÄ RAUHAN AIKANA,
EN OMAN MAAN KANSALAISIA ENKÄ TOISTEN MAIDEN ALAMAISIA VASTAAN, ASEIDEN
KÄYTÖSTÄ TAI VALMISTUKSELLA, VAPAAEHTOISELLA RAHOJEN ANTAMISELLA TAT
MUILLA KEINOIN, SUOSTU KANNATTAMAAN JÄRJESTETTYÄ TAPPAMISTA.

(Käännä!)


