
Taisteluun sodanvaaraa
vastaan.
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I'völä>iBtovollt!
Hirmuisen suursodan myrskypil-

vet Leijailevat valtakuntien ja kan-
sojen, yllä. Sodan huuihkaimiet,
kaikkien maiden kapitalistit veh-
keitevät ia suunnittelevat ristiret-
ket työväen tasavaltaa Neuvosto-
■liittoa vastaan. Kaikin keinoin koet-
tavat nuo ristiretkien suunnittelijat
saada sodlaniroihiut palamaani. Nit-
kääln välipuheet, kauppa- ja diiplo-
maattisopiimiukset eivät ole sodan
huuhkainille pyhiä; n© ovat vain
(korulauseita, jotka sopivassa tilai-
suudessa saavat raueta kuin tuhka
tuuleen, joMoiirt myöskin paljastuu
moidein lauseiden taikana lymyilevä
oikea hahmo. Neuvostoliiton dip-
lomaattiisen edustajistoin koskemat-
tomuuden loukkaus Pekingissä ja
kauppavaltuuskunnan ryöstö Lon-
toossa, todistavat väitteemme oi-
keaksi. Törkeätä tekoaan, puiolus-
taaikseen ovat sodan lietsojat se-
littäneet »salaisten asiakirjojen löy-
tämisestä», joita selitystään eivät
kuitenkaan ole voineet todistaa, jo-
ten niiden olemassaoloa ©i kukaan
ajatteleva ihminen voi! uskoa.

Mikään kapitalistien toimenpi-
teet, Joiden johtajana on esiintynyt
Englanti, eiväit ole tähän mennes-
sä johtaneet sotahuUujen toiiveiden
toteutumiseen. Neuvostoliitto on
rauhallisen jättiläisen tavoin, vain
ylväästi osoittanut «levänpä tilan-
teen haltija. Mutta kapitalistit jat-

kavat edelleen, ja entistä katalam-
malla tavalla sotaiprovokatiotaan,
mistä vereksemipänä todistukseina
on Puolassa olleen Neuvostoliiton
lähettilään Voikowini murha, joten»
nämä mainitut tapahtumat ynnä

kaikissa maissa fascistien kiihkoi-
sa,t liikehtilmteet ovat osoituksena,
että maailmani tilanne on siinä mää-
rin kärjistytetty, että sotahullut
voivat saada maailman palon millä
hetkellä tahansa. Porvarilehdistö-
kin jo puhuu sodan maihldollisuuik-
sista, ja selittää, että se ei ole ai-
noastaan Englannin ja Neuvostolii-
ton välinen sota, vaan se olisi so-
taa kahden mahtavan voiman, ka-
pitalismin ja sosialismin välillä.
Tätnä onikin selvää puhetta, mikä
osoittaa sitä, että kaikissa maissa
porvaristo aikoo lyödä työväestön
luokkatistoiBe!n osan vielä kerran
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sorakuoppiini, Jossa tarkoituksessa
sen ensin olisi tuhottava Mäti pu-

nainen tasavalta.
Jokainen ymmärtää mitä osaa

Suomi näytteliisi tässä sodassa.
Englannin väsallimaana Neuvosto-
liiton naapurina se olisi ensimmäi-
siä taistelutantereita. Tähän näh-
den varustautumatkin tämän maan
fascistiporvarit kuumeisella kiireel-
lä. Mutta mitä sanoimme me työläi-

set. Sodan tultua olisi toverimme,
poikamme ja veljemme ensimmäi-
senä mobilisoidut taisteluun venä-
läisiä veljliä vastaan, ja vuodatta-
massa vertaan) kapitalismin puoles-
ta, minkä lisäksi sodan kauheat
seuraukset ja kustannukset joutuisi
työväestön ja maalaisköyhälistön
kannettavaksi. Sanoin kuvaamatto-
mia olisi seuraukset, jotka siitä
koituisi ihmisille ja yhteiskunnalle.

Minkään» maani köyhälistö ei tah-
do sotaa, vaan rautaa. Sitä tahto-
vat myöskin Neuvostoliiton työ-

läiset. H© tahtovat saada rauhassa
kehittää sosialistista rakennustyö-
tään. Rauhan taatakseen tahtoisi
heidän tasavaltansa turvallteuius-
ja hyökkäämättömyyssoipimuksia
naapurimaideinisa, m.m. Suomen
kanssa. Mutta tämän maan porva-
risto, samoin kuin sos.-dem. halli-
tuskin, joka häikäileniättä nimittää!
itseään »työväen hallitukseksk ei
vaan tahldo sitä hyväksyä. »Työ-
väen halili)tukseinikäfli!« aika kuluu
vain sotaisiini askarejhin: laivaston;
ja muiden sotavarusteiden lisäämi-
seen, suojeluskuntapairaateihin j.n.e.

Yhtenä miehenä on meidän nous-
tava sodan vaaraa vastaan. Aset-
takaamme koko proletaarinen jouk-
kovoimamme porvariston soteikiih-
koa vastaani. Tehkääirnimo työpai-
koilla, kaikkialla, missä ikinä Ko-
kooninummekaan, selväksi tove-
reillemme imperialistinen, rahaval-
län lietsoma sodanvaara, ja saatta-
kaamme mielipiteemme julki. Ko-
roittakaammie äänemme kaikkien
maiden luokikatietoisen! työväestön
kanssa:

Alas imperialistinen ryöstösota!

laBBota v e li k « i Iv t e> u-
voBto- V « n aja a vaB t a a Ni!

Kaikki maailman.
Raunaa järkyttävät toi-
m e yp i t t!

Kemin seudun työläisten valitsema sodan-
vastainen toimikunta.
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