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Toverit! Kansalaiset! Maatamme uhkaa kuoleman-
vaara. -Hetkellä, jolloin Suomen tulisi terveenä ja elin-
voimaisena astua valtioitten joukkoon alkaakseen elää
omaa itsenäistä elämäänsä astuvat sen kansalaiset ase
kädessä toisiaan vastaan. Veljessodan kaamea aave
uhkaa hukuttaa nuoren, kalliin vapautemme verivirtoi-
hin. Se ei ole vallankumousta. Vallankumous on mah-
dollinen ainoastaan silloin kuin tyytymätön enemmistö
kukistaa hallitsevan vähemmistön. Nykyään ei hallitse
kukaan. Ei Suomessa mikään luokka pysty ottamaan kä-
siinsä täydellistä valtaa, siksi tasaväkisiä täällä ollaan.
Ken nyt tahtoo yksin hallita, sen on käytettävä aseellista
hirmuvaltaa ja vierasta apua. Se ei saa tapahtua! Maas-
samme eivät aseet saa kotiutua hetkeksikään, sillä niitä
seuraa välttämättömänä kirouksena militarismi kaikkine
kauhuineen. Samoin on myös vihdoinkin vapauduttava
vieraiden valtojen holhoudemalaisuudesta. Mutta tämä
ei ole mahdollista ellemme ajoissa pääse yksimielisyy-
teen tärkeimmissä kansamme elinkysymyksissä.

Järjestyskaartit! Suojeluskunnat! Laskekaa aseenne!
Ne eivät pysty mitään ratkaisemaan. Eivät ne voi antaa
leipää eivätkö suojella henkeänne ja omaisuuttanne. Niis-
sä piilee itsenne surma ja kansanne perikato. Koettakaa
solmia välirauha ennenkuin se on myöhäistä. Vielä se ei
sitä ole, vielä ei ole taistelua tapahtunut, joka tekisi so-
vinnon mahdottomaksi. Koettakaa rehellisesti ymmär-
tää toinen toisianne. Se on helpoimpaa kuin ehkä luu-»
lettekäan. Teillä on ainakin yksi yhteinen suuri pää-
määrä: Suomen itsenäisyys, kansamme vapaus. Suojel-
kaa sitä! Yksityiset anarkistiset teot eivät voi eivätkä
saa estää rauhaa palautumasta. Ellei se palaudu lähet-
tävät vieraat vallat joukkonsa tänne suojellakseen ala-
maistensa oikeuksia. Me emme tahdo vieraita joukkoja
'maahamme, meidän on tultava omin voimin toimeen.

Kansanedustajat! Teihin katsoo kansa. Kalliit het-
ket kuluvat hukkaan. Teidän on kokoonnuttava heti!
Toimikaa niin, että syvissä riveissä palautuu usko ja
luottamus siihen, että edustajakamarissa saadaan tulok-
sia aikaan! Tehkää sellaisia uudistuksia, että vapautem-
me tulee suuremmaksi, kauniimmaksi ja syville riveille

edullisemmaksi kuin minkään muun maan vapaus! Sil-
loin nuo syvät rivit sitä myöskin puolustavat. Älkää
kangistuko kaavoihin! Jos työtänne haittaavat ahtaat
lakipykälät niin heittäkää ne! Ne eivät saa kuristaa
meitä kuoliaaksi. Asettakaa rehellisistä, työkykyisistä
miehistä hallitus, jokayksimielisenä pysyen tahtoo ja us-
kaltaa johtaa meitä todellisesti kansanvaltaista tasaval-
taa köhi ja joka arvokkaasti pystyy meitä edustamaan
ulospäin huomioonottaen ne uudet, vapaat tuulahdukset,
jotka Euroopassa ovat alkaneet puhaltaa. Mahdollisim-
man pikaisesti on laajennetulla äänioikeudella kutsut-
tava kokoon lainlaadintaan pätevä kansalliskokous, joka
säätää maallemme uudet perustuslait. Tämä on ainoa
keino, joka johtaa ulos umpikujasta.

Omistavat luokat ja maanviljelijät! Te tiedätte, että
maamme köyhälistö, sen työtätekevä luokka näkee näl-
kää jakärsii vilua ja puutetta enempi kuin te itse. Ke-
nen syy, se jääköön ratkaisematta nyt. Talvi lähestyy
pimeys ja hävitys mukanaan. Hätä on mitä huutavin.
Se mikä hallalta jäi on nyt jaettava tasan kaikkien kes-
ken. Ainoastaan siten säilymme kevääseen. Älkää ky-
sykö hintoja! Kokoamisen aika on ohi. Ken nyt toisen
hädästä hyötyy, ken nyt elintarpeilla rikastuu tekee kuo-
lemansynnin. Paljastettakoon hänen rikoksensa armotta
ja saatettakoon hänet edesvastuuseen kaikkein nähden.

Sanomalehdet ja kaikki julkisen sanan kantajat. Kan-
samme ei ole sellainen miksi sen maalaatte. Te häpäi-
sette meidät ulkomaiden silmissä. Heittäkää vihat!
Vastalauseet ei tehoa. Kun katkeruuden malja uhkaa
vuotaa yli äyräittensä tuntuvat vihan purkaukset säälit-
täviltä ja naurettavilta. Syytökset ja parjaukset myr-
kyttävät sielumme ja katkeroittavat elämämme. Ne ei-
vät rakenna, vaan raastavat.

Kansalaiset! Kuulunemmepa mihinkä kansanluok-
kiin tahansa: meillä on tällä hetkellä yhteisiä etuja. Val-
vokaamme niitä! Muuttakaamme kuolintuskat synny-
tystuskiksi. Syntyköön uusi ja vapaa valtio! Eläköön
Suomi, kansanvaltainen tasavalta!
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