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:röljande brev beslöt det i Moskve. den 3 sept. 1918 
bildnde Finska Kommunistiska Partiet på sitt kOnlitituo-
rallde möte att tilJ,ställa kamtat Lenin. 

Det hst följande lydelae: 

Kamrat Lenin! , 
BesWtta och djupt förbifuade hava. vi hört, att en a.v 

bourgeoisin utsänd lönmötdares kula. sårat Et, den Ryska 
Socialistiska Rådstepublikens ftämsta stridsman och den 
internaHonella revolutioniYa arbetarrörelsens ledare. 

DA. vi samlades bit i den Socialistiska. Rådsrepublikens 
huvudstad fOr att grunda det Finska Kommunistiska Par-
.tiet, viIket har att upptaga platsen efter vårt socialdemo-
kratiska parti, som dukade under i den finska. revolnHonens 
stormar i våras, hoppalios vi få. se Eder, lLtade kamtat och 
vår bäste rådgivare. här i bland 085, och vi beslöto redan 
be Et att infinua Er vid värt möoo. Då nn vårt hopp a.tt 
få se Eder personligen vid vArt möte, till följd av det 
skändliga attentatet root Ert liv, gt\tt om intet, bedja vi 
genom deUa öppna brov få ftamföta. Jo tankar, som fylla 
värt hjätta.. ooh vilka. vi velat muntlige.n delge Edet vid 
detta tillfiille. 

För ett At sedan l'istadea Ni biltog i vårt land. nn 
äro vi h05 Er. Ni var h08 O!!S jagad av den rY8ka horu-
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geolSln, SOlU dA undet interimsregeringens diktatur {Or-
röljde Rysslands kämpande proletariat. Vi ha nu jagats 
tilI Ryssland av den fin.ska. och tyska sammangaddade 
bourgeoisins vAldsmakt, viiken 'SOm bäst genom den blodi-
gaste mlitärdiktatut tasar 'mot proletariatet i Finland ocb 
'ryskland. 

LENINS ASIKT OM REVOLUTIONEN HAR VlS1t'f 
SIG V,ulA DEN RIKTIGA .. 

I 
Vi vägade för ett Ar .sedan icke tro, e.tt en verklig 

proletariateb revolution skulla brym (ram övet Ryssland 
oclt det redan uudet ~riget. Vi trodde: fred rÖtst, sedan 
revolutioD. Ni, kamrat Lenin, sade dA mad djup tillförsikt: 
rovolution först, sedan fred. 

Ocb Ni verkade beslutsamt i enlighet med denna tilI· 
rörsikt. Dl. hösten koIU, ilade Ni frän Hälsingfors tilI Vi-
borg ocb IrAn Viborg tili Petrograd. Vi sände Et vAra 
personliga hälsningar: akta. Et, Kerenski traktar erter 
Ert liv. Mycket lyssnade Ni icke tili våra. varningar, ty 
Ni ansåg att tiden var inne fOr angrepp och för den prole-
täriska. resningen. • 

Rysslands prolet8.riat roste sig. 1 oktober störtade det 
sAväl de borgerliga makthavandena som deras socialistiska 
hantlangarc, ocb det tog all makt i sina egna händer. 

Vi finska socialdemokrater förstodo dä icke betydel-
-sen av donna. vii.ldiga tilldragelse. Vi trodde icke dä, att i 
septerober 1918 Rysslands proletariat fortCarande skulle 
MlJa roakten i sina händer, a.tt det npplöst den borgerliga. 
staten och häller på att uppbygga. 'ett socialistiskt sam-
hlillsskick. 

• 



Just {öre ngörandets timma. i Ryssland slog, gav Ni 
kamrat Lenin, oss finnar ett råd: "Upp, res er, dröj icke 
mera,_ utan tag makten i de orga.n-iserade arbetarnas hän-
der". ~tt vi icke då i november följde detta Ert värde-
fulla råd, däri gjorde vi - nu inse vi- det - ett histo-
riskt fel. 

I november uppkom nämligen en för revolutionen 
gynrL.<>am situation :i Finlanrl. Förbittringen över den hän-
synslösa utplundringen bade drivit det finska proletariatet 
i dess klasskamp så. långt, att blott ett tuppfjät återstod 
till en våJdsn.m snmman:stötrung. Då sedan fanfarerna frÄ.n 
arbetarrevolutiDnen i Ryssland manade till storms, stod det 
finska prolclarjatet redo. Men socialdemokratiska Jlflrtiet, 
vårt lands enda arbetareparti, 1.'ar icke redo. Vårt parti 
hnde p:gnlyserab under det borgerliga. khssväldet. det 
hane- anpassat sig 'på samma. nivå flV fredlig klnsskamll, 
som alltid kännetecknat t. ex. den tyska -socialdemokratin. 
Vi höllo oss inom skrankorna för den borgerliga statens 
parlamentarism och fackliga. arbetarrörelse, sociali smen 
fi~rernde blott som en prydnad i vårt pnrns program, 
som hellre gi'cl, ut på att undgå den prolet1iriska revolu-
tionen, 11n att förbereda och sträva till denna den .arbetande 
klassens största histori.ska uppgift. I enlighet därmed rik-
lade ocksn. vi genom v~r partiledning - efter nAgon tvekan 
visserligen - den revolutionära. strömningen inom Fin-
lands proletariat mot en blott och bar 5torstrE'.iksdemon-
stration och åsbtdkommo sålunda, att -en vAldsam sam-
man:;tötniD!!," mellan borgarklassen och proletm.:iatet und-
,'cks. Vi trodde icke på en revolutions möjligheter. OCll vi 
ville icke ufsätta våra orlrO·nisationer och -på demokratisk 
vng uppnådda vinningar. för fnrnn 'Btt omintetgÖI;"a.'9, utan 
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ville 8å länge ,sam möjligt med parlamentariska. mede1 
uppräUMlla. ooh rikta de vunna. resulta.ten. 

VI KUNDE DELVIS SEGRåT I NOVEMBER I FJOL. 

Nu Mtcråt ayne! oss dock möjlighetcn av en seger 
för revolution cn större 11n vi då tänkte. Likvisst hade det 
lindå i bästn. fall endast blivit en rclativ ooh intcrimistisk 
seger, knaP'P!\st en proletariatets seger, utan sannolikt en 
komprom iss mell.an dc bor~rligfL partiern8 och antBgligen 
df't socialddemokratiska. partiot! IDajoritet, varefter otvi-
velaktigt en del av partiet skilt sig och kanat arbetarna 
in på den rovolutionära socialismens väg. Ehuru sålunda 
en revolötion i novomber knappast f1lrt makten i arbetar-
klasscns hlinder, hade revoluti onen i varjo falI ~etytt ett 
historiskt steg i donna riktning. Och det hadc varit värt 
parlis skyldighet att såsom proletar.iatets kam1'organisation 
dristiif; storma root detto. ' mä1 och nä. det mesta möj1igo. -
icke vänta på bourgeoisins .anfaH. Det är sannolikt, !l.tt 
llrbetarklassens klasskamp gonom donna taktik hart fram-
1f.ång. GHer haile den visscrligen krävt men ieke så tal-
rika, som sonMe mAsto rörspilla.'S. 

Ty genom att underlAta !Iin plikt att atrida kunde 
vårt parti ändå ieke rörhindra en väpnad sammanstötning, 
annat, äntOr en korl tid. Vi 1yckades icke 1'1\ parlamen-
hrisk vlig trygga en demokrAtisk törfattni.ng, en lagstatl-
~ad 8-timmars arbetsdag oell nndra par1ament.riska rer01'-
mer, som do(''' vinkade inom det möjligas gräns. Tvlirl-
om. alla demokrat1<;.ka. vinnin~r råkade (Or vtlrje vecka, 
!!om ~ck. i en allt ögonskenJigare (ara. Ty vA.rt lands 
överkla!l!! rU!ltnae sig genom att grunda väpnnde strids-
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organisationer Mr ett medborgarkrig ooh för att medols en 
statSkupp omin~tgöra reaulta.~t av vAra. parlamentariBka 
ansträngningar. Inför donna överhängande fata. började 
vårt parti även frAo sin sida göra. sig redo tilI sjäIvförsvar. 
Meo det skedde utan energi, iver och grundlighet. Det var 
icko till en kamp, som vi längtade efter, utan till en kamp, 
vars undvikande vi höllo för en lycka. 

PA BORGARNAS ANFALL SVARADE VI MED 
REVOLU1'ION. 

1 -slutet av januari kastade bourgeoisin sin& väpnade 
styrkor tilI anCall mot arbetarklftssen. Vårt sooialdemo-
kratiska parti 'Svarade härpä. med revolution. Betingel-
serna för en revolution voro n;J för arbetarklassen oför-
delaktigare, såväl inrikes- som utrikespolitiskt. Det var 
visserligen' i börjao svä.rt att U"Ppskatta dessa: faktoror, men 
även om mao tydligt ooh klart förstått dem, sA hado iind! 
arhe1arklassen ,Pch nrbetarpartict ingen alllHln ntväg att 
välja. Eo ' del av arbctarklassen hade i varje fall rcst sig 
tili vapnat motstånd, tusendcn hada i varje fall blivit ned-
slaktada. Om värt parti vägrat att taga del i kampen 
hade det ändA. knappast kuona,t rMda värit orgnnisationf!r 
ens , mcn det hada då frän början splittrat ohjälpligen 
nrbetareklassens Cront, och det hane såIunda. betytt vAr 
medverknn tili inrörandet n.v bourgE!oisins blodiga dikta.tur. 
Varkcn vi eller vårt parti förnedrade oss häl"till. Som en 
man reste sig arbetareklassen ooh dess .su.väl poIitiska som 
facklig& organisationcr att kämpa under vår Iedning över-
allt, där detta blott var möjligt. 

Men 'Vi inså.go int. tilI {ullo danna Yi.r O"~ID prol .. 
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täriska revolutions natur och uppgifter. Då sjö'lva det väp-
oade kriget syntes oss såsom ett väsentligen endast nöd· 
vändigt ont, fäste vi åtminstone i revolutioneru: ledniny 
icke därvid lika stor uppmärksamhet ooh vikt, som vi 
ordnandet av administrationen och lagstirtningen. Reda 
mobiliscringen skedde i star oordning, och under hela a4t 
viktiga första veckan förblev .sWrsta delen av arbetJr-
klassens offensivkraft obegagnad, icke endast tiU följd av 
brist på. vapen utan delvis till följd av bristande pIan· 
mässighet. Att sedan under loppet av några veckor re· 
volutionen frambragte en röd arme på 80,000 man - ooh 
detta på ctt område med knappt hä.1ften av la,odets till 
tre ,miljoner' stigande illvånareantal ooh i ett ltmd, som 
under femton .år inte hart den minsta trupp inhemsk 
militär och varest vidare pcrsoner med officersutbildning 
eIler annars i krigstekniken inkomna. ieke för ·arbeMrna 
1!tod att få ens tilI namnet - det ä'r säkerligen n\tlra ett 
bevis för vår arbetareklass' nllm!i.nna organrsationsför-
måga än för vår revolutionsstyrelses militärorlranisaioriska 
ta.Ianger. 

V AR REVOLUnONSLEDNING l!iAMPADE !fOT 
PROLETARIATETS DIKTATUR. 

1 politiskt av.seende åter försökte vår revlutionsrege. , 
ring rsnft rare återhålla än befrämja revolutionens spontana 
tendells' Olot proletariatets -diktatur oeh socialismen. Det, 
som fär oss hägrade såsom revolutionens omedelbara mäl, 
var ickc soeialiseringen, utan socialreformen, ieke den bor-
gerliga sta,tens förstörande oeh införandet ·av arbetarnas 
klassvä.lde, utan den borgerliga staten!! omstöpning i en-
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ligbet med den allml1nna. demokr",tins fMängliga principer, 
icka skapandet av ett fortfarande revolutionärt tillstånd, 
f:iådant sam Marx hade åsyftat, utan att 51 fort som möjligt 
borria oss rTän (lcnsamma liksom erän en tryckande mara. 

DeUa. var en konsekvens a.v vAor inbitna. socialdemo-
krahska skolning, d. v. s. den sociallstiska revolutionaris-
men.s urvnttnande hos 099 genom ett lAngvarigt '(l6.rlamen-
turisk>t och fockligt SieYfus-aroete. När vi hade framför 
089 den verldigen a,vgörandc bistoriska proccssen, den pro-
letäTiska. roevolutiO'llen, !Som äTen i vATt socialdemokratiska 
program skyltade som tOPP'lydnad, och "",rs omsorgsfulla 
rörberedande hade varit varje tidigare. arbetarrörelscs 
cgentliga mål, när de arbetande mass2rna äntIigen kunnat 
llppskära frukterna av den långa arbetsdagcn, då UppeD-
bOTlldc sig !locialdemolrrll,tins "höga utveeklingsgrå.d" !Om 
en ödcscliger hjälpl~~h'et: deD framstod haIvt blind och 
hvvt lam. Den var [ör de revolutionära. arbetarna snarnre 
ett hinder och en fan. i sUlllet fOr en bundsförvant, ett 
vapen, ett sege~ncr, Den var en ,arbet3T'Cdemokrati. som, 
så länge demokrntin i den borgerliga Irtatcn äunn VaI' isin 
tulla blorustring, d, ä. lämnade tulI f'l'ihet att utveckla 
och tilltpctsa ,kla)8skam!lcn, inte fUutod 'ft,ltt utnyttja. denna 
verkliga demokrati för att med hart rusta. sig till det 
klflSskampens hlSgsta s1rei:lc, den väpn",de revolutionen. då 
demokratin i första ögonblicket efter att ha. fyllt sin upp-
gi~ 11.r domd att talla ur vägen. Då dcnna vär arbctardemo-
krati mot -gin vilja drogs in i revolutionen, förde dock om-
vtilvningeDs egen inre logik oss vidare, halvt med vald 
mot Noletaria-tets iliHatnr och J)roduktionens socialiscring, 
Men det att vi gAtt med på revolutionen egentligen -
fOr att förekornma revolntionen. det medförde Bildan även 
i "A.r verk-samhet mycken aka81hr ibkonsekvens och farlig 
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halvbet, vilket åter hade till foljd en vis!I 811littring i da 
revolutionäras 100 samt i a.llmänhet misstro mot ledningen. 
Blotta möjligheten, att dessa. vAra. felgrepp, just då. det 
vägde mellan seger och nederlag, hade kunriat lOOa tili ett 
nederlag för -proletariatot, synes oss tragisk. Meo till och 
med vid en .!eger hade vår lott - Sl utan säkcrt mäl i 
Bikte som vi handlade - kunnat bli roer iln tragisk. Vi 
hada liksom menscbevikerna i Ryssland kanske kommit 
att strida med vapen i hand mot den proletäriska revolu-
tionen, och det är vä.l den s"törsta. tragik, cn aI"betarekl8Al-
sens förkämpe lUin rAka. nt för. 

v AR REVOLUTION KROSSA.DES A. V DEN TYSll:A 
• IMPERIA.LISMEN. 

Dock, vår proletlLrrevolutions olyckliga slnt va.r icke 
en följd av de historiska Cel, som 'vi, revolutionens ledara, 
begingo. Det Vft.rdCll tyska imperinlismens vidunder, som 
skyndade d~o finsk& bourgeoisiri tili hjäh> moo "&pen, 
trupper ocb skolad krigskonst, som avgjorde nederlaget. 
Om den tyska socialdemokratin fyl1de sm plikt för a.tt 
rörekomma. detta, di!.rom mA '1'ysklands arbctare uttala. sin 
dom. För 088 var tyska. regeringens inbla.nc1ning tilI död 
och rördärv - ocb till lärdom. Det fosterlaod, vars själv-
stä.ndigbet - en gAva. a.v Er, ryska. kamrater - vi finskA. 
socinldemokrater . så ivrigt bävdade, det sAlde Finlands 
bourgeoisi åt den tyska imperiali..smen för p!lset av det 
finsk aproletariatets bIod. Sd. uppryckt-es med rötterna 
socialpatriotismen ur vAra. sinuen. 

lf&d internationelb. a1a.kt&rgarden oeh med k&pit&Li,-

• 
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tisk maaaakerteknik sprAngdes i spril srbetarnss revoIn-
tionära iront. Det finskR. proIeta.ristets tappraste motstånd 
bröts. !ngcn räddandde hånd syntes. Vir tyska karurat 
hörde icke. Vår ryska. kamrat hörde värt nödrop, men 
förmädde ieke rädda 05S. Han var då själv i fara, men 
gjorde änd! aBt hall kunde. Vår skuldbörda. vä,xte dag för 
dag, vooka för vecka. Vi kände det, oeh på sa.mma gång 
hlygdes vi över en nd, då vi besmittade av spetsborgar-
patrioi.ismen tvekat a,tt ty till vår ryska krigarkamrats 
hjiilp ooh tagit avstånd från det ädla förbund, han er-
bjöd oa9. 

Det heliga elddopet llå. Finlands snöfält rörenade de 
sida vid sida kämpande finska ooh ryska. V&llcnbröderna. t 
ett evigt fostbrödralag. 
--~ 

NV STAR. DEN REVOLUTIONÄRA SO<lIALI~MEN 
KJ,AR FOR OSS. 

Jrllrnr3t J.;eninl Den revolutioniira lIoeialismeo, !om vi 
alls icke förstodo. dä. deo fins~a prolctärrevolutionen tog 
sioa. rörsta st-eg, bar nn begy nt kIarna. för oss geoom vA.ra 
e~a hå rda erfart'nheter och genom det segerrika ryska 
prolemriatets stora föredöme -samt genoro Eclra egoa för-
klaronde ord oeh skrirter. . 

Hiir. i Ryssland ha vi pn oära häll fått föIja med den 
},ärtill dags stÖrst.a "ärldsllistoriska revolutionsprocesscn, 
den försia stora socialistiska revolutionen. - Ödeläg-
gche, sade mali OSS, då vi foro från Finland, skulle vi 
möt. Mr. Ocb det lr &annt, roycken ödeläggelrw ha VI 
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ocksl fätt bevittna här, men iOr 81 vitt det varit Cräga om 
av det revolutionära proletariatet uHörd ödelll.ggelse, hal' . 
det antid gä.llt den borgerliga klasstatens, utsugarklassens 
gamla mUTkna utpressarinstitutioners roedvetna och grund· 
liga. jämnnnde med jorden. Och upp mallan spillrorna gror 
som en ädel brå.dd någonting 86. hänförande, att vi aldrig 
kunnat drömma. om det ens: vi ha. sctt det stora, kämpande 
och lidandc Ryssland framföda i värIden till Ev och ut-
vcckling lJ1'oletariatcts vackraste dröm sedan ärtusenden: 
socialismen. 

Nu förstå vi, att just 5d mAste den ocksA. födas - att 
den aldrig kan uppstå 01' dcmokratins dimmiga. eumpmark, 
säsom vi i Finland trodde, utan bIott ur förödelsens, faTans. 
lidandets och stridens veklighet. 

KLASSDIKTATUREN ÄR TILL FOR ATT GENOM-
FORA SOClALISMEN. 

Ert segerrika llTolcta-riats klassd iktatur, i vnrs spet,. 
Ni, vlir [irndc knmrat står, 11ftr gt'undats för att 'förloss>\ 
det nya, efterHlngtade -samhället. Gränslösa ansträngningar 
se vi, att dotta jättenrbcte kriivcr för va_rje dag. Eder upp-
gifts stora organisatoriska svArigheler skulle rordra. orant-
liga ansträllgningar av det revolutionära. pToletariatet äveTI 
i det raHet, att icke ett mångå.ri~t, vansinnigt världskrig 
5/\ skövlat RysS'land, och vaTS ännu icke igengrodda skytte-
gravar alltjiimt awkära många a.v Rysslaods viktigaste 
pulsådroT. Och edra. anstrJngningar måste dessutom mdng-
dubblas tili röljd av ouppltörl iga anrall (rAn inTe ocb yttre 
rieoders sida.. Med vallen i hand mäste den ryska a.rheial'en 
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hygga och skapa. med vapen i hand plöja revolutionens teg. 
Man han bygger ocb plöje't ooh stridel' outtröttligt, med en 
outtjmlig energi. "Det går däligt, uselt arbete", kraxa. de 
fördrivna. korparna frän sina gömmor. - Och allt bIir. ju 
heller icke så bra, nu är icke tid att putsa oc1 polera; det 
götes bättre saket ocb det görs sämre, men arbete blir det 
gjor~ med var dag som gur. Vi 1a här av eri gemensnmma 
arbete sett så oväntat många färdiga resultat, ooh det är 
viiI ett gott vittnesbörd. 1 Ryssland - den ekonomiska 001 

kulturella ofullgångenhetens land - i det Ryssland, $Om 
ända. till iöt ett å1' sedan ha.de att uthärda det tsaristisk~ 
sla-veriet och sedan iätt känna. av Tysklands järnhäl, - Mr • ha1' den Socialisiska Rådsrepubliken stått upprätt redan 
met än tio månader. BIotta faktum att 5å är, är i sig självt 
ett storartat bevis på huru genommogen hela den kapitn-
listiska världen redan är för den socialistiska revolutionen. 

Mogen för kommunismen, såsom vi nu säga efter Er, 
kamrat Lenin, och efter den av Er utvecklade marxistiska 
läran, vars riktighet bevisats för hela världen av er prole-
täriska revolutions historia. 

DEN KOMMUNISTISKA LÄRAN - EN HELT 
. NY VARLDSASKADNING. 

För oss finska socialdemokrater uppenbarades genom • den kommuniStiska läran en heI ny världsåskådning. :Qen 
har även i oss fullbordat en socialistisk revolution. Nu se 
vi med öppna ögon det, som vi förr blott drömde om -
socialismens klara morgongryning. 

VlIr kommunstiska åskådning ha vi mottagit som en 



skuld, vilken vi mä.te beta1a tillbaka genOIll plikttroget Ilr~ 
bete och strid iör den internationella, sociic1istiska revoln-
tionen, !ramför allt i Finland och hilr i Rysslalld. Korn-
muwsmen hae givit oss den oii.ndligt trö;steCu.lla. insikten om, 
atL inte ens de stora oHer, sorn striden detta Ar nävt av 
Finlands arbeturklass, framför allt genom bourgeoisiens 
oerbörda, djuriska. hämndorgier, att icke ens dessa lidanden • 
burita förgävei, utau kOmIll& den iu1ernationeUa revolutio-
nen till·godo. För dess heliga sak kämpM6 och atupade 
det fihska. proletariatet i våras. Mycket offrade det, trots 
eHt ringa antal, i vet&nde och kunnighet. Och det suU stå 
upp ännn en gång. Som en djungeld skall kommunismens 
bevingade ida lyaa upp rOrlryck.eta mörkaate natt. Den 
lossar {örtvivla.ns bojor ocb gjuter den oknvliga. segerviss· 
heteD..l atll i krigarens beum. sjiil Den dag, dl ropet i 
alle. världens ändar ljuder: "Upp till den sista. striden", 
den dag, dä den internationella. röda armen gör sin upp-
marsch, dä s~all vi!.rlden se också Finlands proletariat !iluta. 
8~e. led och fltorma. fram mot hämnden och aeg"ern. 

SLUL OVER DE PARTIER SOM SORA STRYPA 
• RADSREPUBLIKEN. 

Mä dl aAväl Tysklands och Osterrikes 8000 Engla.nds, 
Frankrikeo, Amerikas och J apans arbetare stå. UI doms 
<her de arbeta.repartier, vilka nu, utAn att fl.kta. llä. våra 
varningar. försöka genom den falska parollen: "Fred rörst, 
serlan rovolution", uppskjota utbrottet av den prole'eäriska. 
revolutionen rörbi det riktiga momentet, ocb 80rn underlåtit 
att sträva därtill radan tmd~ kriget. 
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Domcn ooh sommen ml drabba. de a.rbetarpartier 
och -organisationer, som direkt ellet iodirekt understöda 
8i1.1. tands imperialistiska regeringars försök 8.tt strypa den 
Ryska. Socialistiska. Rådsrepubliken ocb pA samma. gång 
kväsa den internationclla proletä.riska. revolntionen. 

Men broderhandcll räch vi 1t alla de arbetareorgani-
sll.tioncr, som redan uudet kriget i varje land arbeta på fät-
beredandet ff.V' arbet.a.rnaa väpnade l'tIyolution föt 81.t rädda 
sitt eget lanils proletariat och föt att hjälpa dan Ryska 
Rå.dsrepubliken, och äntligen Cör att den iör alla länder 
gemensamma, internationella socialisfuka republiken mA 
blivs. en verklighet. / 

Vi lita och tro pl, att det nuvarande världskriget 
tlhll bli den gray, i vilken världskapitalismon akall kast8.i 
med bruten rygg. 

Ära. varo et, ryska. kamrater kommunis1:.er, som sl hjä.l-
temodigt ha utfört det svåraste pioniärarbetet förden in-
ternationella prolctätiska revolutionen. 

Det är säkert, att stora a.nsträ.ngningar och många. dyr-
ba.ra: oUer ännu Cordras av er och det proletariat, ni repre-
senterar. Men ännu säkrare är det, att det socialisroens 
int.el'D!l.tionella triumftåg. som bötjab av "edra. segertika. 
vapen, kommer att slutför.as. 

llet än någon annan enskild, behöV8 Ni, kamrat Le-
nin, vatje dag i denna avgörande kamp. Vi behöva Et säk.-
ta band, långtiseende blick. och hela Et stora, ma.nliga. själs-
kr.a.ft. Vi äro msa om, att Ni, ärade kamrat, nu lätt ekall 
utatA. alla. en så;ad eoliats lidanden och plågor, och a.tt 
ni åter snart kan med full kraft gripa om den Socialistiska 
R6.d.s1'6publikeus roder och lada den internationeIla tevoln-
tiOllära arbst.arerörelsen root de68 slutliga mål. 

Ni kan säga. ät de ry:Ska. kamr-a.terna å. v4ra vägur: 
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ocksA. de finska kommunisterna. gå med glädje i elden -
vi vilja vara med, då man går tili storIDS mob ka,pitalismens 
fästen ooh jämnaf dem med jorden - de iinua kommu-
nisterna bli icka bakom {ronten, då proletärerna. i alla Iän· 
der erövra. väriden. 

1 Moshe. den 3 8cpt. 1918. 

FINSKA KOMMUNISTISKA PARTIETS 
KONSTITUERANDE MOTE. 

-_: .... 
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F råll F RA MS FÖRLAO, 
Torsga tan 10, Sto ck holm, 
säljes till /J edsatta p rz s: 

.VIKTOR LAR SSo-NS 
SKRIfTER 

f>r is K r . 2: 25 
Yiktor L('r~,;olt, lIulh'lJd~postells frej-

(\;\110 rcd"ktör, !'10m filr 10 ;H ;.;" .. bn gkk 
IIf tiU"l', vlIr Nl :l.\' drll Hnmskn demu-
krilU(>lIs bii.::ll\ oc-.h Illpl'faRte [örkiimjlllr. 
Fn,m" f,irla/l: u l gll\' pii. :;in t i li h:U1s 
)'P!)('f~I" Ilrliklllr i poliU .. ka o('h sotin!:. 
iiuJn(,1I jiimtl' hIIli:; !iinj.ts]a lld<:> litlerii r" 
U;I P~'I"'('r od\llriljnnta kasericr 1 clt !llÖr· 
r (' :lrj.P!(', u('titlnl Y i k to r ),11 r!>s 0 II 1; 

-.: k r 1 r j (! r. inl"ddll II\' Nl le.\'ntldstccil· 
Hiug' fty 1" lIöglnnd I<:'\ml nlinncsruna I\Y 
Brngt. Lidforps. nolin Il!'bc!e, f;om 111· 
,~i;" PII l'r,yilnad fl:ir \'u rje Ilrheta rcl! bi -
J,lio!f"k, omhltl.;'f fll2 !lldor l"nmt ko!'.tn ilc 
11,' dl'! iVr"t 1,1\;0111 1 krOI\(jf, Förlng'·\ 
illnl'h~r'(,ll rI· .. rnpll!tlga, "om det HU 81111-
l'Iä!j . r [iir kr_ 2: 2: •. e1t i Jörhilllande tili 
:nhetpt" \; ird{' "'''rl,ört bil1ip:t llri~. Vid 
Ulf' !IV min~t 5 {'>.('ffil,lar länm:\~ df'1l 
tili k<'mn,i,,~innil.rern!& fiir kr. 1: 7<. 
h'nkHri\l, nitr mir",l tn cx, ttl.ge~. 

" 1 kampell för 1'olk<'1" frillt't fördf' V. 
1,. en k1illg::I, "mi,ld rl~ tllnkrns ädlll.str 
m:dlOl o(-h "ki1llI'llm\'" 11\' ordkonstens 
,-:wkl'IHte f\lingor, Cl l t lJa r l hugg:lIld l' 
",·iinl. 1'10111 g-iorrlr I,onom halild O{'\l 
rl'uk t :Hl locil-förhn nullu , UH'U o(:k~:' iih.k all 
neh ,,\I;rmd "om fh ." 

fJrngl T,i dfo1'8!". 

[r,ll! ,c;:unm'l Wl'1,\g k"JI r eb-irl'ral!: 
A lla" Wallel1ius: 

RÖDA BROTT OCH 
VITA 

Pris 75 örr 
]':a flnllrlrl;m(]r fiinivar fÖT den rinskll 

rp\',)lnH0Iw!l :1\' f'!l :l\' (k.~1! rlcllllgare. 

111 "' 
~~~ .-0- . 
~~~ 

.::; ~..: 
~~ .~ 
,~ E: 
:::;::!::1 .. 

0"-
..: ~."l 
~~;;: 
~~"" , "''', .... "":: 
~~'~ 

== '"'-' ::.c:: 
E 
--' '... = 0-= -: 
--' = = -: = C/) .-
'"'-' ::.c:: 
--' = u... • "<::l 
"'-
~ 
10 -'" E: --~ 
~ 0..: 

"' "' 


	1954116_01
	1954116_02
	1954116_03
	1954116_04
	1954116_05
	1954116_06
	1954116_07
	1954116_08
	1954116_09
	1954116_10
	1954116_11
	1954116_12
	1954116_13
	1954116_14
	1954116_15
	1954116_16
	1954116_17
	1954116_18
	1954116_19
	1954116_20

