
Taisteluun sodanvaaraa
vastaan.
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I' V öl ä!iB to vor it!
Hirmuisen suursodan myrskypil-

vet leijailevat valtakuntien ja kan-
sojen yllä. Sodan huuhkaimet,
kaikkien maiden kapitalistit veh-
keilevät ja suunnittelevat ristiiret-
keä työväen tasavaltaa Neuvosto-
liittoa vastaan. Kaikin keinoin koet-
tavat nuo ristiretkien suunnittelijat
saada sodanroihut palamaan. Mit-
kääin välipuheet, kauppa- ja diplo-
maattisopimiukset eivät ole sodan
huuhkaimille pyhiä; ne ovat vain
(korulauseita, jotkal sopivassa tilai-
suudessa saavat raueta kuin tuhka
tuuleen, jolloin myöskin paljastuu
moiidem lauseiden takana lymyilevä
oikea hahmo. Neuvostoliiton dip-
lomaattisen edustaiiiston koskemat-
tomuuden loukkaus Pekingissä ja
ka uppavalituuskunnan ryöstö Lon-
toossa, todistavat väitteemme oi-
keaksi. Törfceätä tekoaan puolus-
taakseen ovat sodan lietsojat se-
littäneet »salaisten asiakirjojen löy-
tämisestä», jota selitystään eivät
kuitenkaan ole voineet todistaa, jo-

ten niiden olemassaoloa ei kukaan
ajatteleva ihminen voi uskoa.

Mitkään kapitalistien toiimenpi-
teet, JoMen johtajana on ©siintynyt
Englanti, eivät ole tähän mennes-
sä johtaneet sotahullujen toiveiden
toteutumiseen. Neuvostoliitto on
rauhallisen jättiläisen tavoin vain
ylväästi osoittanut olevansa tilan-
teen haltija. Mutta kapitalistit jat-

kavat edeffleen, ja entistä katalam-
malla tavalla sotaprovokatiotaan,
mistä vereiksempänä todistuksena
on Puolassa olleen Neuvostoliiton
lähettilään. Voikowku nrorha, joten,
nämä mainitut tapahtumat ynnä
kaikissa maissa fascistien kiihkoi-
sat Mikehitimiset ovat osoituksena,
että maailman tilanne on siinä mää-
rin kärjistytetty, että sotahullut
voivat saada maailman palon millä'
hetkellä1 tahansa. Porvarilehdistö-
kin jo puhuu sodan mahdollisuuk-
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.
Tämä onkin selvää puhetta, mikä
osoittaa sitä, että kaikissa maissa
porvaristo aikoo lyödä työväestön

luokkatietoisen osan vielä kerran

Yhtenä miehenä on meidän nous-
tava sodan vaaraa vastaan. Aset-
takaamme koko proletaarinen jouk-
kovoimamim>e porvariston soitakiih-
koa vastaani. Tehkiääirriime työpai-
koilla, kaikkialla, missä iktnäi ko-
koonnumimekaan, selväksi tqve-
reillilemme imperialistinen, rahaval-
län lietsoma sodanvaara, ja saatta-
kaamme mielipiteemme julki. Ko-
roittakaamme äänemme kaikkien!
maidon luokfcatietoisen työväestön
kanissa:

Alas imperialistinen ryöstösota!

Alas sotavehkeilytNeu-
VoBt o - V s näl jä> a vas;t a a n!

kaikki maailman-
raunaa järkyttävät toi-
m e n p i t e>« t!

Kemin seudun työläisten valitsema sodan-
vastainen toimikunta.
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sorakuoppiin, jossa tarkoituksessa
sen ensin olisi tuhottava idän pu-
nainen tasavalta.

Jokainen ymmärtää miltä) osaa
Suomi näyttelisi tässä sodassa.
Englannin vasaUimaana Neuvosto-
liiton naapurina se olisi ensimmäi-
siä taistelutantereita. Tähän näh-
den varustautuvatkin tämän maan
fascistiporvarit kuumeisella kiireel-
lä. Mutta mitä sanomme me työläi-

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

iMinkääin) maani köyhälistö oi tah-
do sotaa, vaan rautaa. Siltä tahtoi-
vat myöskin Neuvostoliitoni työ-
läiset. He tahtovat saada rauhassa
kehittää sosialistista rakennustyö-
tään. Rauhani taatakseen tahtoisi
heidän tasavaltansa turvalfeuus-
ja hyökkääimättömyyssopimuksia
naapurimaideinsa, m.m. Suomeni
kanssa. Mutta tämän maan porva-
risto, sämoira kuin sos.-dem. halli-
tuskin, joka haikailematta nimittää
itseääin »työväen hallitukseksi* ei
vaan tahldlo sitä hyväksyä. »Työ-
väen haillituiksetnlkini« aika kuluu
vain sotaisiini askareinin: laivaston,
ia muiden sotavarusteiden lisäämi-
seen, suojeluskuntaparaateihiin j:n.e.
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