
Rewolutionsupprop till
Finlands folk.

Stunden för den stora rewolutio»
nen har slagit för Finlands arbetar-
klass.

I dag har huwudstadcns arbetare
med käckt mod störtat det mörka fä-
tlllswäldcts huwudkwarter, som bör-
jade ett blodigt krig mot sitt äger folk.

Den brottsliga senatens medlemmar
förberedde äwcn i landets hnwudftad
ett awskywärt inbördeskrig, ett för-
såtligt anfall mot Finlands organise-
rade arbetare. Samtidigt har de
gjort sig skyldig» till ett sa oförsynt
statsförräderi, att de anhållit att ut-
ländska monarkiska regeringar skulle
sända mördarhopar för att nedslaktn
Finlands arbetande folk. Vart folks
hela liw och frihet är härmed i den
största fara.

Nu har all makt fråntagits denna
flllktarscnllt. Befallning hur utfär-
dats att denna senats brottsliga med-
lemmar skall fängslas warhiilst de
anträffas, enär fängelset redan för
länge tillbaka hade Marit deras rätta
plats.

All statsmakt i Finland skall la,!-
dets arbetande folk ta i ägna tillförlit-
liga händer.

Sålunda har arbetarklassen slutli-
gen twnngits resa sig för art rädda
sig sjiilw och wärt land frän den ofärd
och nod, som den brottsliga, kapita-

listiska politiken hur störtat wärt folk
uti, Den hämska och farliga senatens
och dennes hantlangares intriger har
blottats. För att eröwra ät sig stats-
makten, den statsmakt som själwklart

bör tillhöra folket själwt, har det
ena lagbrottet efter det andra för-
owats nw senaten. Hnwudawsiktcn
mLd alla dessa intriger har warit att
kwäwa heln landets arbetarrörelse,
tillintetgöra alla demokratiska fram-
gångar och grawlänga det lidande

folkets spirande hopp om ett märk-
ligt nydaningsarbete.

Men slawur under ett dylikt för-
förligt reaktionärt ok kumnAr Fin-
lands arbetarklass aldrig att bli. Ett
sä fult stntskuppsförfök inöste med
skam ramla. Och den fullständiga
underknMningcn har nu widtagit.
Med rutterna mästc denna farliga
reaktionära förtryckarumkt uppryckas

och oskadliggöras.

Finlands arbct.res högsta remuln'
tiunära organ som tillsatts an, Social-
delnokratiska Partiets styrelse, kungör
härmed, ntt

all rewolutionär makt i Finland
tillhör numera de organiserade ar»

bctarua och deras rewolutionära
organ.

En socialdemokratisk rewolu-
tionär legering Mll nu
»medelbart bildas. Med det första
kommer denna regerings medlemmars
namn att offentliggöras.

Det är icke enbart fråga om att
sätta in nha mun i de tidigares ställe,
utan det är nu fråga om att störta
hela det byråkratiska systemet.

Nu m« wara organisationer och
garden öwerullt i landet, wnr och en

efter förmåga, fylla sin plikt mot re-

wolutioneu. Inom wara led mäste
wi bcwarn en härd rewolutionär ord-
ning!

Ryska soldater bör öwernllt bemö-
tas wul, enär wi weta att de ryska
medwetna kamraterna är wunner till
rewolutionära arbetave.

St orsträjk »r icke nödwändig
pn alla orter för att rewolutionen skall
lyckas. Där det medlet skall tillgri-
pas, äger de rewolutionära arbetar-
na sjiilwa bestämma i sina organisa-

tioner. För lewolntiunens skull bör
dock enligt wär äfikt storsträjk ome-
delbart förklaras i Helsingfors.

KumnlNnnlll styrelser och ömriga
maktpositioner mä arbetarna, där
detta synes lämpligt och nyttigt, taga

hand om.

Ingen far swikta eller ge efter!
Fngn länga underhandlingar med be-
wöpnadc lömska fiender! Arbetar-
nas seger miste bli en grundlig se-
ger!

Fredliga medborgare, som icke ön-
ska stöda arbetarnas fiender, har in-
tet att frukta uw rewolutionen. Små-
folket pä landet och i staderna mä icle
tro sådana lögner, som utt arbetarna
skulle önska komm» ät deras ägen-
dom. Twiirtom kan arbetarklassens
winning äwen förbättra deras ställ-
ning i samhället. Arbetarnas makt
är en rättwis makt so«m alltid försö-
ker hindra onödigt wäld och lindra
oskyldiga människors lidanden. Men
den störtade senatens bewiipnäde
hantlangare skall utan försköning för-
följas. Ma de aw dem, som pa ett
förrediskt sätt bliwit lockade, genast

kasta ifrän sig wapnen, nn sedan de
kompnit till insikt om, att man önskat
fa dem att strida mot det arbetande
folkets ädla sak.

Arbetarnas rewulution är högsint

men härd. Härd för folkets fiender,
men ett hjälpsiamt stöd för alla för-
tryckta och lidande.

Lita till arbetarnas rewolnrioncira
makt! Strider pägär pä en del orter
om makten. Men oemotståndligt skall
den föra med sig seger för wara fa-
nor!

War fasta tro är, att wärt lands ar-
betande folk snwäl de nu lewande som
kommande släkten ännu mångfaldigt

skall wälsigna denna rewolution, wil-
kcn skall föra Finland in i en ny, lyck-

ligare tid.
Helsingfors 27.01.1918
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