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[en pääom an m utaan, jonfa rafennus on tullut m a ta m a a n  
ja jonfa fuolctuffeen lasfetaan fot)tuuIliuen forfo. 9)tjttpt= 
nen liifeprittelijäifpgs ei jaffa fosfaan  ppfgä roäestön Iifään* 
tpmifen fansfa rinnan, roaan fasroaroisfa faupungeisfa on 
afuntopula ainanen, jonfa touofji tuntien on toeltooliifuus 
rpf)tr)ä tarm offaajeen toimeen ajuntopulan poistamijefji.

R lfom aalla on erinäifet funnat rpfjtpneet toimenpitei* 
[iin afuntojen tarfastufjeen näfjben. SIbolf 2)ama[cl)fe fcr* 
too firjasjaan  funnallispolitiifan tef)täroistä efimerffejä, miten 
tuntien on ollut paffo r r^ tp ä  ajettam aan erinäisiä toirastoja 
afun totarfastusta roarten ja miten näm ä roirastot omat faa* 
ncet ilmi fjäm m ästpttäroiä roäärinfägtöffiä afunnon rouof* 
rautfen alalla. SRiinpä ferro taan efimerffinä S tra ssb u rg in  
faupungista, miten [iellä e räästä  talosta, jo ta oli ostettu 
7,000 9?mf. fjinnalla, om istaja [ai f o to . ta losta  touofraa 
700 IRmf. m utta rouofraaja puolestaan rouotraji juoneita  
ja fisfoi rouofrina fofonaista 2 ,200  9tmf. rouobesfa.

Slfunnon ta rfa s ta ja t rooiroat an taa  ilmi tänlaifia mää* 
rinfäptöffiä [efä m uottien nplfemifeen että ajuntojen ljuonou* 
teen näf)ben, ja  roaatia [pplli[iä ebesroastuufeen. SERutta 
erittäin tärfeätä  on afunnon ta rfas tu s  [iellä, m isfä tefjbään 
fotitpötä, josta tarttuneet taubit tpön m utana [itten Ieroene* 
roät pntpäri.

Sljunnon ta rfas tu sta  pitäifi ruroetä roaatim aan ei ai* 
no as taan  faupungeisfa, m utta m pösfin maafeubulla. Sofin 
ei m aalla ole epäfof)bat eljfä niin räifeitä, m utta fpllä [iel= 
lä tin  niitä löptpp. 5taupunfifunnis[a olifi mpös rpf)bpttäroä 
perustam aan  fnnnallifia rouofrantoim istoja, ne eljfä rooifi* 
roat jonfun roerran p itää  afunto* ja rouofrafuljteita filmällä. 
9Bälitpsten pljtepbesfä olifi peippo mpös ta rfa s taa  afunnot, 
[am alla fun ne ilm oitetaan rouofrattaroaffi. Slfunnon toäK= 
tpsliiffeestä olifi erittäinfin §elfingisfä [uuri etu, fillä toi= 
luistosta [aifi roarm at tiebot afunnon fuuruubesta, rouofrasta 
p. m. fefä onfo fe roielä toapaa, joten monet jalfaroairoat 
fäästpifi.

Gnfi te rralla tuntien teljtäroästä elintarpeiben pantin* 
nasfa. S U tiin a  S .

Ernst Lampen: Lapsekasta.

Rauhankongressi Tukholm assa on pidetty suuren osan
oton vallitessa. Ne, jotka ovat vaatineet aseitten riisumista 
kaikissa tapauksissa, jotka ovat pitäneet nykyajan ihm isille 
häpeällisenä harjaantumista toisen valtion kansalaisten mur
haamiseen, ne ovat olleet »utopisteja», mutta ne, jotka ovat 
puhuneet varustuksien vähentäm isen puolesta, ne ovat olleet 
omasta mielestään muka realipolitikkoja. N iin  syvällä me 
olem m e vielä eläim ellisyydessä, että järjestelmällisistä m ur
hista luopum inen on utopia.

Jokainen järki-ihminen nykyaikana tunnustaa sisim 
mässä sydäm messään, että sodat ovat raakalaisaikain inhoit- 
tavin perintö, mutta sotien lopettam inen on useimman m ie
lestä sittenkin mahdotonta. N iiden joukossa, jotka tätä 
väittävät, ovat m yöskin Europan ja Amerikan kristityt. 
H eillä on niin hyvä tuki raamatussaan. Siellä Jehova ta
van takaa pilvisissä käräjissään päättää surmata sen ja sen  
kansan ja komentaa om an kansansa u los panemaan toim een  
tuom ionsa. Ja ankarasti hän valvoo, että murhat toim ite
taan perusteellisesti. Jos Jumala sotia panee alulle, kuinka 
eivät sitte häntä pelkäävät uskovaiset. M illoin ikinä van
hoilliset puolueet, joitten kantajoukkoina 'aina uskovaiset 
ovat, pääsevät maan asioita hallitsemaan, silloin  on vaino 
ja sorto ja sodat lähellä.

Mutta Tukholm assa olivat uskovaiset varuillaan, ja tah
toivat äänensä kuuluville kongressissa edes jollakin tavalla. 
O nhan raamatussakin viides käsky, joka sanoo: »ei sinun  
pidä tappaman», vaikka Jehova raamatun muilla sivuilla

sivuuttaa tämän perustuslain, joka vaan on tekopyhä koriste 
siinä kirjassa, ja huutaa ukkosenäänellä: sinun pitää tappaa 
naapurisi. N iin, Tukholm an uskovaiset panivat kongressin 
alkajaisissa toim een joukon jumalanpalveluksia, joissa ru
koiltiin sodan junialata Jehovaa. Kaikki olisi sujunut hy
vin, jollei eräs pastori Lundista olisi päästänyt suustaan 
lapsekasta huokausta. Hän huudahti: »miksi ei kukaan 
kongressissa pidä luentoa kristillisyydestä ja  rauhanaat
teesta?*

N iin todellakin, miksikä ei? Siksi, ettei kukaan kon
gressin jäsenistä o le  harjaantunut nuoralla tanssimiseen. 
Kuka voisi m enestyksellä suoriutua sellaisesta luennosta. 
Saarnastuoleistahan joka sunnuntai rukoillaan Jumalan su o 
jelemaan om an maan sotajoukkoja maalla ja merellä. Kuka 
voisi kristillisyyden nim essä saarnata aseitten riisumisesta! 
Kristus itse uhkaa tulla suuren —  taivaallisen sotajoukon  
etunenässä kurittamaan meitä, hänen muka lapsiaan. Siis 
sielläkään ei riisuta aseita! (Katso Matteus 25). V oiko  
siis kristillisyydestä ja rauhanaatteesta puhuakaan samalla 
kertaa? Ei, ne ovat ristiriitaisia käsitteitä. Lundin pastori 
päästi suustaan lapsekkaan sanan. Kristillisyyden suurimpia  
häpeäpilkkujahan juuri on, ettei se  rauhanaatetta aja ei sa
noilla eikä töillä. Missä on sodittu innokkaammin kuin 
kristikunnassa.

Vasta sitte kun Europan kansat ovat päättävästi kään
täneet selkänsä raamatulle jum alallisena ilmestyskirjana, vasta 
sitte kun tosi sivistynyt järki ja sydän pääsevät ohjaamaan 
ihm iskunnan kehitystä, vasta sitten voi ruveta puhumaan 
inhim illisyyden aikakaudesta. Raamattu on hämärän m ui
naisuuden luom a ja sen siveysoppi on om an aikansa m u
kaista. Sen vanavedessä kulkee itku ja huokaus, kansojen 
riita ja tora. N ykyisen kultuurin tehtävä on riistää tältä 
kirjalta ojennusnuoran merkitys.

»Päivästä».

Taistelu sosialismia vastaan 
ja uskonto.

S itä  m utaa  fun fofialismi faarouttaa rooittoja, [itä 
m utaa  fe rupeaa peloittam aan porroarillifia. 3 a meillä on 
jofialismin rooittotultu faanut porroarillifet enfin f)ämmäs= 
tpm ään, m utta mpöljemmin fun näfiroät fen ppfproäifeffi, 
rairoostum aan. 3 a  fauroan fitten on julistettu täpfi [ota 
fofialismia roastaan, josfa fobasfa npt futen faifisfa taiste- 
luisfa luoffaebuista ei fjäifäillä fäp ttää  usfontoa. Stanfan 
3iaf)to fertoo miten äsfettäin 3pm äsft)läsfä pibetpsfä pap* 
peinfofouffesfa on m. m. fesfusteltu fiitä, m itä pappien jaar* 
n a in  pääafiasfa  pitäifi fifältää npfpaifana. Kpfpmptfen 
alusti tohtori JRaunu, jo ta laufui, että laam ojen täptpt) olla 
funfin a ita t, olojen m u taan  [omitetut. 18 rouofifata oli 
malistuffen rouofifata, 19 fanfallifuustpfprnpsten ja  20 on 
fofialismin rouofifata. „SentäI)ben", laufui jumaluusoppi* 
nut, „tät)tpp faarnan  npfpään  olla paraunuspuljetta fofia* 
lism ista ja  fen finneistä . SCRuttä [iiljen roaabitaan, että fir= 
fonmief)et oroat perefjtpneet näisfä fpfpmpffisfä liiffum aan 
ja  että f)e rof)feasti taistelem at fofialismin paheita, tappe* 
luita, m urhia, la istuu tta  j. n. e. roastaan" .

§engellifet Ijerrat fjgroäffgiroät mielifjproällä alusta jan  
efittämät ajatuffet.

Gttä papisto  on aina ollut ebistpffen roastustaja on 
fplläfin tunnettu. SRutta että f)e julfijisfa fofouffisfaan päät* 
täroät ruroeta [aa rnaam aan  fofialismin oppeja roastaan, on 
toti niin patfua, että fen pitäifi herättää jofaifen usforoaifen 
ajattelem aan, eitö usfontoa jittenfin fäptetä luoffaetujen pal* 
roeluffeen. ftatfelfaam m e afiata lähemmin. U sfonnon opet* 
ta jan  pitäifi felostam an autuuben oppia gfjtäläifesti taifille,
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jilmisjä oleman parem pi leima fuin niillä, jotta om at roan= 
noneet mpötä» ja  roastoinfäpm ijesjä rafastaroan ja  pptä ai» 
noata, m utta roannotuista m aloista puolim atta aim an julft» 
festi eläm ät moniaroioijuubesja. tututta näin  ei ajattele 
meibän papisto, jillä jen fäjitpsfannan  m u taan  jaa ipminen 
elää miten tapanja , fun m aan  an taa  papistolle peibän ui» 
tonaijen arroonja. 3 a  jen an taa  porroaristo m ieltään, jillä 
papisto  on peilte m älttäm ätön liittolainen täs jä  fapitalifesja 
ppteisfunnasja.

p a p is to  ja a rn a a  aim an raam atun  m utaan, ettei pibä 
lestiltä ja orrooilta miebä peibän ojaanja. ftu in ta  juurelta 
iroalta täm ä jaa rn a  tun tuufaan  jilloiit, fun jam at papit Iä= 
petpsjuptilla roetoamat toppiin repaleijiin fuutijoipinja, fepoit= 
taen peitä an tam aan  roponja Iäpetpstpön pproäfji, ja  fun 
papilta on o tjaa  ottaa m astaan  m anpatta pfjinäijettä mum» 
inotta pänen ainoan  tpm m enm artfajenja, jonfa mummo niin 
fipeästi otiji itje tarroinnut, m aan  jonfa pän papin  fepoi= 
tufjesta luomutti pafanain  pelastamijefji, niin tusfin rooifi 
firoettpnein fapitalisti tunnottom am m in fäp ttäp tpä riistettä» 
m ää foptaan.

S ojiatism i on papistolle ja porroaristolle ppteinen roi» 
pollineu, jillä jc isfee pptä arm ottom asti molempien mää» 
rinfäptöfjiä m astaan, jifji outin m astustus pptenäistä. 3 «  
niin tauroau fun fan ja ustoo, että papit omat pppien oraa» 
telien m artioita, ja  että peibän ääneujä on fuin jum alan 
ääni, n iinfauroan riemuitjeroat mpos fapitalistit rooitostaan. 
E iföpän 20  muojijata, jäm ältä fun jc oit jojialisntin rouofi» 
jata, ole m pös roattiofirfon fufistumijen m uojijata..

3Ji i i n a S .

jamoin ritfailte fuin föppilte, m utta miten menettelee meibän 
pap isto? (Että opettaja pufee pupeenja a jan  pengen mu» 
taan , on luonnollista, m utta je penfi ei jaa  olla tuoffaetuja 
a jam aa, m aan  jen pitäiji olla Iuotfaetujen pläpuotetta. E ttä 
npfpinen jefajorron a ita  otiji a tfu jaan  jojiatism ista, on toti 
jotain niin tpperää että täptpp ipmetettä janojain päifäile» 
m ättöm ppttä jitä janoesjaan. Enjim äinen, penfitö feneltä 
attefirjoittanut tuuti roäitteen ettei m uta ole ta iroasta eitä 
pelroettiä, ei jum alaa eitä perfelettä, ei ollut jojiatisti, m aan  
täpbetlinen —  fapitalisti. 3 a  puom ajin jo (illoin, ja olen 
jittemmin ppä roarm istunut puomiosjani, että porroaristosja 
ujeam m at omat roapaa=ajattelijoita. S ojin  eiroät pe usfalta 
olla oma itjenjä, m aan  taptom at omien m aattijien etujenja 
muofji näp ttäp tpä tuin olijiroat pe usforoaijia. Ä uroaaroata 
n iistä  piireistä on erään m aatilan  om istajan rouroan janat, 
fun pän meni firffoon. § ä n  janot: „mc emme tarroitjc 
usfontoa, jillä meiltä on meibän jiroistpffemme, m utta mei» 
bän on paffo josfus m ennä firffoon alustalaistenim e täpbert. 
S iltä  m ifä peitä pitäiji furisja, jos ei usfontoa otiji". Utiin, 
m ifä peitä pitäiji furisja, jiinäpä je juuri onfin. Usfonto 
joroeltutettuna fap itaatin  palroelufjeen on p ara s  potiifi, m itä 
om istam a Iuoffa tarmitfee, ja  papisto tefee n äp rästi orja» 
rooubin roirfaa. E ttä papisto täm än  pm m ärtää, on ilmeistä, 
m utta fun (iitä ppm in m afjetaan, n iin  m itäpä ei ipmijet tee 
m afjon täpben. S iltä  jos papit eiroät jaarnaiji etujenja 
m utaan, niin (illoin pe fääntäijiroät jaarnan ja  fären epä» 
usfon ja jum atanfieltäjäin atfu juurta m astaan, je on ptä» 
tuofan epäusfoa ja papeita m astaan . tututta n iistä  maie» 
taan  roijusti. fturoaaroata on (e roaino, jota papiston puo» 
teitä on parjoitettu porroariltijia aroiotiittoja m astaan , ja 
josja on mentp niin pitfätte, että on pritettp firfonfofoufjen 
nim esjä fieltää talonom istajia rouofraam asta puoneita paris» 
tunnille, jotta eiroät olleet firfollijesja aroiotiitosta. tututta 
jäm ättä tapolta ei taujuttu m itään papefjum ista niille ijän» 
nitte, jotfa rouofraaroat puoneenja am m attipaureutta parjoit» 
taroilte ta i niille fristittijesjä aroioliitosja olemille, jotfa ja» 
m alta tiettäroästi etimät fafji» ta i fotmiaroioijuubesja. tRäin 
pffinfertaijen järjen fannatta  fatjottuna pitäiji tobettijen raf» 
fauben perusteella rafennetutla aroioliitolla firfonmiestenfin

Etevä jum aluusoppinut ja itämaisten olojen sekä kiel
ten tutkija O unkel lausuu: »niitä henkilöitä, jotka vielä us
kovat raamatun tarinoihin, kuten esim. syntiinlankeem uk
seen, täytyy pitää henkisesti alaikäisinä».


