
Rauhan puolesta!
Sodan valmistelijoita vastaan!

XakBikvmmentä vuotta on näinä päivinä
kulunut kansojen teurastuksen, maailmansodnn
alkamisnetkestä. Bodan jättämätnirveät muistot
«ivat ole vielä käipvneet. Valtava inmiskenkisn
nukka, suuri aineellisten ja kulttuuristen arvojen
nävitvs ovat tu«reeBBa muiBtiBB». 13
miljoonaa kuollutta, yli 16 miljoonaa kaavoit-
tunutta, viiBi ja puoli miljoonaa invalidia ja
diljooni88» markoiBB2 laskettava luotujen arvo-
jen menetys; kärsimyksiä, murkett», tuskaa ja
kvvueleitä, siinä sodan palkka.

Bodan kautta kyllä muutettiin valtioiden
rajoja. Nuutamia supistettiin, toiBi» laajsnnst-
tiin, mutta llanBvj«n, kollo ikmiBllunnan aBian
«tvLnuäiu vi«miBtä 8« si palvellut. Liitä nvö-
tvivät muutamat narvat raua- ja etupiirit, Boäan
tocielliB6t toimeenpanijat. Buta loi ll«konaiBen
joukon uuBia keinottelijoita ja nuijareita, jotka
tilaisuutta livväkBeen käyttäen KanBojen ve-
reBtä KeräBivät miljoonia. InmiBkunt»a koko-
naiBuuä6BBaau 8e tvlBvtti, raaiBtutti ja vei Bitä
aBkeleen taakBepäiu.

Isun maailmanBota päättyi, niin inmiBten
mieliin Bvöpvi ajatuB, sttä 86 oli ja Ben täytyi
olla viimeinen. KanBojen on raukalliBta tietä
kvettavä ratkaiBemaan rii6analaiBet aBinnB».
lätä tarkoituBta varten peruBtettiin K»nBain-
liitto. XanBainliiton al»iBuuteen järjeBtettiin

ja muita KomiBBioo-
neja. Mielenkiinnolla yleinen mielipide B«uraBi
näitä maailmanpolitiikan ,uuBia tekijöitä". Li»
vät ainoakaan 86uranueet, vaan vieläpä Buuret
joukot UBk«ivat ja luottivatkin niinin. Nuutama
vuoBi Bitten lätie» viiBikvmmentä valtiota alle-
kirjoittivat n. 8. ,LelloWin 80pimuk8en", joBBa
Bitoutuvat olemaan käyttämättä 8ot»a riitai-
-BuukBienB» ratkaiB6miB keinona eli kuten 80pi-
muk8688a Banotaau ,kanBalliBen politiikan väli»
kappaleena". llvökkäämättömvvBBopimukBia
nvväkBvtaän ja erilakia ,raunan takeita" pyri-
tään luomaan.

kaikki nämä Buuret toiveet aBioiäen rau-
nalliB6Bta ratkaiB6miB«Bta ovat pettäneet, liau-
lian utukuvat pirBtoutuueet. IlanBainliitto ja

ovat oBoittautuneet
tvökvvvttömikBi, juttutuvikBi, jotka ol«ma88a-
olon8a aikana eivät mitään t«BiaBialliBta ole
Baaneet aikaan. InmiBten luottamuB näinin
lait«kBiin on nävinnvt. kukaan ei enää UBk«,
että niiden 'avulla KvettäiBiin 80ta välttämään
ja rauna ylläpitämään. ?oBi»Biat mitkä joka
päivä Bilmiemme ed«BBä tapaktuvat, puliuvat
vallan eri kieltä. InmiBet vain unontivat rau-
dan aBioiBta naaveilleBBaan Bodau jättämät
kannut mieleBtääu, että Bota kuuluu olennai-
-8«8ti olemaBBaolevaan järj«Btelmään ja loppuu
vaBta järjeBtelmän mukana.

Xansainliit«Bta,
sista, nvökkäämättömvvBsopimukBiBta ja muista
,rautian" takeista uuolimatta me näemme tänä
päivänä eri kapitalististen valtojen kuumeisen
aB«iBtautumiBen. aseistautuneen lopputulos
on Belvä. vnteenotto. On eräs ala,
jota viiBivuotta koko KapitaliBtista maailmaa
järkyttänyt talouBpula ei ole KoBkenut. lama
ala on 80talait08, uuden sodan valmistelut.
XaikiBBa maiBBa BotilaBm«not ovat nuimaBti
kasvaneet. Kulttuuri- ja muiden talousmenojen
kustannuksella niitä on lisätty.
kuten muut, eivät ole BeiBoneet kylminä. Xa-
särmejä, lentokoneita ja -kenttiä, sotalaivoja ja
80tila88airaaloit», vleiBiä rakennukBia ja laitoksia
jotka sodan Bvttv«Bsä nelposti voidaan muuttaa
palvelemaan sotatarkoituksin, on rakennettu
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pulavuosinakin, jok» keksii liävitvsväli-
neitä on saanut taloudellista tuke» riittämiin.
VkBinpä KouluopetuBkin alistetaan Mä eneni-
män sotatarkoituksia palvelemaan.
KaBvatetaan BinimustiBBa ja MUI88» Bot»kiikkoi-
lijain järjeBtöisBä 80piv»a tykinruoka» »itä 80t»a
varten, mitä maailman ranaruntinaat omien
etujensa vuokBi, kaikkien maailman työtäteke-
vien ja koko inmiBkunnan turmioni kuumei-
-B«sti valmistavat.

lama rikollinen 8ot» on jo ovella. 8e on
KakBiukerroin rikollinen BikBi, että 8e on tän-
6ättv enBimmäiBtä ja ainoata tvöväeuvaltiot»,

vaBta»u. Valtiota, joka on luo-
nut itBvlleen kokonaan uuden t»l«u<lelliBen
elämän peruBtan, uuäen kulttuurin, tieteen ja
taiteen ja jonka talouBelämää ei enää vannan
maailman pulat järkytä. lioko maailma tietää,
että Tapanin imperialiBmi viimeiBinä vuoBina
ja tänä päivänä HaukaiBeBBa I<iäBBä on tennvt
K»ikkeuBa BaaclakBeen lfeuvoBtoliiton provo-
-Boitua Botaan. Vain tvöväenvaltion järkkvmätöu
raunanrakk»uB on toiBtaiBekBi kveunvt eBtä-
mään Boclan punkeamiBen. Bam»n»ik»iBeBti kun
lapani on aloittanut aktiiviBen nvökkävkB6NBä
i6äBBä, kertovat päiväleliäet, kuinka 8»k8»n
t»BiBtit Buunuittelevat nvökkävBtä
liiton kimppuun puolan ja LeBBaradiau kautta.
Tapanin aloittamaa Botaprov«k»tionia i6äBBä on
BakBÄn taBiBmi BuureBti jouduttanut ja kaikkien
imperialiBtiBten valtioilleu ranapiirit ja B«ta-
kuilut Biinen kiireellä varuBtautuvat.

XapitaliBmi «n ikmiBkunnalle antanut Beu
mitä niBtorialliB6Bti Ben 08ak8i on tullut. läBtä-
lälitien 8e merkitBee vain pulaa, KävitvBtä,
taantumuBta ja kulttuurinen arvojen tuno».
XapitaliBtiB«n järjestelmän jontopäätökBenä,Ben
lopputulokB6n» on taBiBmi ja imperialiBtinen
8ot». HloBpääBvu täBtä umpikujasta ja kapita-
liBtiB«Bta KurjuudeBta voi maailman työtäteke-
ville, olivatpa lie Bitten KäBiu tai aivoin tvös-
kentelijöitä tuoda vain uuteen järjeBtelmään
Biirtvminen, 808ia1i8mi.

Nutta ei sellainen »808iali8ini" joka vnteiB-
- Kapit»liBtien kanssa aikoo pelaBtaa jo
bukkumaisillaau olevan laivan. Oikeata tietä
eivät oBoita ne ,sosialistit", jotka 8ak8»88»
KaBvattivat taBiBtiBen liikkeen suureksi, jotka
vappuna 1929 ampuivat tasismia vastaan miel-
tään osoittavia tvöläiBiä, jotka demokratian
puoluBtukB6n UBkoivat taantumukBellisellevirka-
mieniBtoile ja sittemmin matelivat Hitlerin ja-
-loiBsa. B«BialiBmiin ei pääBtä nvväkBvm»llä ja
KaBvattamalla poikkeuslakeja, joiden avulla
työväenliike ja ajatuksenvapaus tendääu ole-
mattomaksi. BoBialiBmi ei voi voitta» vnteis-
tvöBBä vinollistensa kanssa, vaan taiBtelusBa
niitä vaBtaan.

tuleva Bota, joka teknilliBten välineidenBä
etevämmvvdellä, laajuudeBBaan, tun«iBuudeB>
Baan ja QävittäväiBvvd6BBään tulee voittamaan
kaikki inmiskunnan nistorian tänänastiset Buu-
ret verilövlvt, KakBikvmmentävu«tta Bitten ai-
kanut m»ailmanBotakin niinin luettuna, on nir-
vittävä rikoB tvötätekeviu ja koko ikmiBkuntaa
kontaan. I'vötätekeväin käden ja aivojen työn-
tekijäin, tentaiBsa raatajain, pelloilla uurnstajain,
tvöväenluukan äitien ja tyttärien ei ole sallittava
tämän rikokBeu tapantua. NouBkaa niitä vaB-
- jotka iwekkäiden rvnmäetujenBa vuokBi
ovat valmiit Bodan veriBillä kentillä unraamaan
ilimiskunnan parkaan elävän voiman, aineelliset
arvot ja vuosisatain neukisen perinnön. Li
koskaan enää imperialistista sotaa.

Lambergin kirjapaino, H:ki 1934




