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Kansalaisille »punaisen Suomen"
alueella.

Viime tammikuun loppupäivinä nousivat
maassamme kokoontuneet anarkistit kapi-
naan Suomen tasavallan laillista Eduskun-
taa ja sen asettamaa hallitusta vastaan. He
valtasivat virastot Helsingissä ja julistivat
senaatin jäsenet vangituiksi. Kapinallisten
tarkoituksena oli hävittää valtiollinen jakun-
nallinen kansanvalta. Sen tilalle he tahtoi-
vat asettaa oman mielivaltaisen hallitusta-
pansa. Siinä olisi ainoastaan heidän hy-
väksymällään puoluejärjestöillä päättämisoi-
keus niin kunnallisissa kuin valtiollisissakin
kysymyksissä. Näin oli jo tapahtunut Ve-
näjällä. Sen nuori tasavalta oli melkoiselta
osaltaan joutunut anarkian alaiseksi.

Venäjältä kävi kiihoitus Suomeenkin.
Molempien maitten anarkistit ryhtyivät yh-
teistyöhön. Venäjältä oli tuleva avustus
suomalaisen yhteiskuntajärjestyksen kukista-
miseksi. Tätä toimittamaan perustettiin »pu-
nakaartit».

Mutta Suomen lainkuuliainen kansa ei
sallinut kapinan vapaasti jatkua. Se nousi
aseilla hillitsemään epäjärjestyksiä. Kapinan
kukistaminen ei olisi ollut monen päivän
asia, elleivät maassamme oleskelevat venä-
läiset sotajoukot olisi asettuneet kapinallisten
puolelle. Mutia kuu niin kävi, oi.iuiii aikoi
täysi sota. Suomi nousi suureen vapaus-
taisteluunsa. Maa oli vapautettiva venä-
läis-punakaartilaisten hirmuvallasta.

Muutamassa viikossa muodostu voima-
kas vapaaehtoinen talonpoikaisarmeija. Sen
riveihin astui miehiä kaikista kansankerrok-
sista. Talollinen ja torppari, työmies ja viran-
hoitaja tahtoivat rinnan käydä katkaisemaan
satavuotista vieraan iestä. Kaikki tunsivat,
että nyt oli vihdoinkin lyönyt se hetki, jol-
loin itsenäinen Suomi oli ottava kohtalon

' käsiinsä.
Toista kuukautta on nyt vapaustaiste-

lumme kestänyt. Suurin osa maahamme on
jo puhdistettu hirmutekoja harjoittavista ve-
näläisistä ja heidän suomalaisista kapinoit-
sevista apulaisistaan. Toisella puolella
oleva kartta osoittaa, millä seuduin rin-
tama oli kuluvan maaliskuun 19 p:nä.
Siitä havainnollisesti näkyy, että aino-
astaan vähäinen osa maatamme on
enään kapinallisten ja venäläisten val-
lassa. Laillista hallitusta puolustavien
joukkojen valtaama alue eli »valkoinen
Suomi« laajenee päivä päivältä, sillä sen
voimat vahvistuvat yhtä mittaa. »Valkoi-

silla» on esteetön yhteys kaikkiin Europan
maihin, paitsi Venäjälle. Laivaliike on jo
käynnissä, joten kaikkia välttämättömiä tar-
peita on heillä riittävästi. Elintarvevaikeudet
on voitu järjestää. Sen sotajoukkojen ei ole
tarvinnut toimittaa ainoatakaan pakollista
takavarikoimista. Vähäisinkään väkivalta ei
ole tullut kysymykseen.

Kokonaan toisin on niinkuin tiedätte
»punaisten» puolella.
Heillä on yhteys ainoastaan Venäjälle,

jota Saksa yhä lujemmin puristaa rautaiseen
syliinsä. Saksan voittoisat sotajoukot
ovat jo Pietarin ja Narvan välillä. Sitä
paitsi ovat he astuneet maihin Suomen-
kin puolella. Ne ovat tulleet pitämään
huolta siitä, että Saksan ja Venäjän välisen
sopimuksen mukaisesti tulee jokainen venä-
läinen sotamies ja huligaani poistumaan
Suomen rajojen sisältä. Jokainen tietää,
että Saksa myös kykenee vaatimuksensa
täyttämään. Täydelleen on siis murskattu
maastamme se venäläisvalta, johon kapinal-
lisemme nojasivat.

Ei myöskään tuonut punakaarteille apua
yleis-europpalainen anarkia, johon uskoi-
vat. Sitä ei syntynytkään.

AuildnidLoii tappio "oii siis punaisilla
kohtalonaan. Nousemalla kapinaan maassa,
jossa jo on täydellinen kansanvalta, ovat he
häpäisseet sosialidemokratiankin periaatteet.
Vapaus, yhdenvertaisuus ja veljeys eivät ole
heille merkinneet mitään. Kaikkea pyhää
ovat he mitä törkeimmin pilkanneet. Sodan
syyt ovat he aivan väärin selittäneet. Asioita
tuntemattomat kelpo työmiehet ovat he tästä
syystä harhaan johdettuina saattaneet syylli-
siksi viattomaan kansalaisvereen. Syy on
kokonaan tunnottomien johtajien, jotka
luulivat valtaa ja kunniaa 'saavutta-
vansa. Häpeän ja kirouksen he nyt saa-
vat niittää palkaksensa.

Ei kestä enään kauvan punaisten hirmu-
valta etelä-Suomessa. Esivallalle uskollisten
joukkojen voima on pian vyöryvä heidän
ylitsensä. Tämä tieto saattakoon jär-
kiinsä ne, jotka vielä uskovat puna-
kaartien voittoon.' Mutta tämä myöskin
rohkaiskoon niitä »punaisen Suomen» oi-
keamielisiä kansalaisia, jotka ovat pysyneet
laille ja oikeudelle uskollisina. Hetimiten
he vapautuvat nykyisestä väkivallan alai-
sesta tilastaan. Pian on Suomi kokonaisuu-
dessaan joutuva valkoisten valtaan.


