
Joulumanifesti suojeluskuntalaisille.
Joulun hetkellä, hyvän tahdon, rauhan ja

sovinnon juhlapäivänä julistamme me täten
kaikille teille harmaatakkisiMe aseenkanta-

jille, miehille ja naisille, jotka kuulutte »suo-
jeluskunniksi" ja „Lotta Svärdeiksi" nimit-
tämiinne järjestöihin, teille me huudamme:
Sovintoa jo vihdoinkin! Me

julistamme: Laskekaa alas aseen-
ne! H eittäkää pois sotava-
rustuksenne! Riisukaa ase-
ta kki n e! Rauhan tähden, so-
vinnon täfaden,hyvän t a hr
don, rauhan juhlan, joulun
tähden! Kyllin, riittämiin asti olette
jo aseita kantaneet . . . Eikö jo teistäkin
riitä? Kysykää kerran: mitä tällä kaikella
on aikaan saatu! Etteikö näe? On raadeltu
ja revitty tätä kansaa, on kylvetty vihan, epä-

luulon ja riidan kylvöä. Teidän järjestöjen-
ne olemassaolo on ollut ja tullee olemaan ai-
naisena riidan aiheuttajana ja erimielisyy-
den lähteenä eri yhteiskuntaluokkien välillä

Miksi, minkä tähden? Siksi, että järjes-
tänen on syntynyt suoranaisena perintönä
onnettomasta kansalais- ja veljessodastamme;
siksi, et'a käytäntö on osoittanut, että se

tahtomattannekin, on muodostunut luokka-
järjestöiksi; sfcksi, että itse olette tunnusta-
neet erään johtavan ryhmänne kautta järjes-
tönne tarkoituksena olevan ruumiillista työ-
tä tekevien yhteiskuntaluokkien taloudelli-
sen olemassaolon taistelun lamauttamisen;
siks d, että miljoonien maikkojen luovut-
taminen ja osittainen pakko-otto järjestöil-
lenne on kaikkinaisen köyhyyden ja puut-
teen vallitessa ajattelematonta ja edes-
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vastuutonta; siksi, että usko asemaihtiiin.,
militarismiin, mikä tarkoitus asekeinoilla
kuviteltaneekin voitavan milloinkin pyhit-
tää, joka tapauksessa luo aina ympärdä-
leen kurjuutta, epävarmuudentunnetta, rau-

hattomuutta sekä sodan vaaraa; ja vihdoin
siks i, että aseellisuus perus-
tuu aina väkivaltaan j a sur-
maan ja että loppumatonta erimielisyy-
den ja katkeruuden kylvöä on tullut teh-
dyksi viimeisten seitsemän vuoden aikana

aseellisten järjestöjenne olemassaolon kaut-
ta kansamme eheyden, yksimielisyyden,
niin, jopa itsenäisyyden ja turvallisuuden

kustannuksella!
Tämän tähden me julistamme: riisukaa,

riisukaa varusteenne, jakakaa vaate-
kappaleenne ja järjestöjenne

omaisuus jouluksi köyhille
ja puutteellisille! Se on parhainta
työtä »yhteiskunnan säilyttämiseksiI', se on
varmin keino pelkäämänne »sisäisen viholli-
sen'' hävittämiseksi. Yksin sillä voitte myös

korvata ja tasoittaa ne tuhoisat erheet ja

epäsuhteeit, jotka nyt ovat tulleet vallitse-

maan. Suomen kansa tarvitsee eheyttä, yk-
simielisyyttä. Se tarvitsee työtä, leipää ja

asuntoja.

Annettakoon sille sitä, luovuttakoon epä-
luulosta, vainovalmiudesta, unohdettakoon
kansalaissodan muistot, peitettäköön sen
jäljet!

Vain näin tethden voitte tekin luoda rau-
haa ja sovintoa; vain näin täyttyy kaikkien

toivo: Maassa rauha, ihmisille

hyvä tahto.




