
Kaikille tunnettujen tapahtumain johdosta ovat

suuret ihmisjoukot Keski-Euroopassa joutuneet

vaikeaan ahdinkoon ja hätään. Heiltä on riistetty

ei ainoastaan tärkeimmät kansalaisoikeudet, vaan

ihmisoikeudetkin. Monille heistä itse elämä ja toi-

meentulo entisillä asuinsijoilla on tullut miltei

mahdottomaksi, mutta yhtä mahdoton on heille

tähän asti ollut siirtyminen johonkin toiseen maa-

han. Toiset taas elävät nyt vieraissa maissa pako-
laisleireissä tai aivan väliaikaisten oleskelulupien
varassa turhaan etsien pysyväistä asuinsijaa.

Näiden pakolaisten ja sorrettujen hätä asettaa
siveellisiä ja taloudellisia velvoituksia niille sivis-
tyskansoille, jotka ovat säästyneet ulkonaisista ja
.sisäisistä järkytyksistä. Niin meillekin, joiden,
itse sortoa ja vääryyttä kokeneena kansana, pa-
remmin kuin muiden pitäisi ymmärtää samanlai-
sen kohtalon alaisiksi joutuneiden lähimmäistem-
me hätää. Mutta heidän avustamiseensa velvoit- Helsingissä, helmik. 1 p. 1939
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taa meitä myös inhimillinen oikeudentunto ja
sääli, vielä pakottavammin kristillinen lähimmäi-
sen rakkaus.

Suomi ei tietysti voi ottaa joukottain vastaan
pakolaisia. Mutta me voimme ja meidän täytyy
sekä neuvoin että teoin auttaa niitä, jotka jo ovat
maassamme tai vielä saattavat tulla maahamme.
Tätä tarkoitusta varten on saatu lupa rahan-
keräyksen toimeenpanemiseen koko Suomessa.
Siihen kehotamme me kaikkia kansalaisia auliisti
antamaan avustuksensa hätään joutuneiden lä-
himmäistemme auttamiseksi.

Tätä tarkoitusta varten on jaettu keräyslistoja.
Keräyslippaita järjestetään kohdakkoin. Erilaa-
tuisia lahjoja, ruoka- ja vaatetavaroita, talous- ja
huonekaluja y.m. ottaa kiitollisena vastaan
Pdkolaishuoltokomitea (os. puh., av. klo ).
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