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Det stundar lantdagsval.
Den 1 och 3 mars skall Finlands folk
åter en gäng få tillfälle att säga sin me
ning i landets och folkets högsta ange
lägenheter. Dessa dagar bli domedagar,
då folket självt fäller sin dom över det
hänsynslösa godtycke och det makt
missbruk, som vi under det senaste året
i så rikt mätt nödgats lida under.. Vårt
folk skall åter fä tillfäl e att i landets
representation insätta ägna män och
kvinnor, som känna fo kets krav och i
sin verksamhet drivas av ärlig vilja att
främja desamma.
Den 1 och 3 mars skall den gravlagda demokratin åter stå upp. De se
naste tidernas händelser ha låtit dess
värde stå för oss i nytt och förklarat
ljus. Vi ha sedan senas,e lantdavsval
fått pröva på vartdera slaget av dikta
tur, arbetarnas och borgarnas, och vän
nerna av arbetarklassens rätt ha inga
skäl att prisa någotdera.
Ty vilka voro i sjä.va verket — för
att ägna oss åt en stunds självprövning
— orsakerna till att vi under de senaste
månaderna nödgats böja vära ryggar
under en hänsynslös borgardiktatur?
Voro de icke främst de, alt en del av
vårt proletariat under intryck av den
revolutionära tidens mäktiga islossning
förgät den viktiga sanningen, att vål
dets makt under vår tid kan skapa nå
got varaktigt, endast om det har en fast
och bred grund i folkets rättsmedve
tande?

Vi ha sålunda fått erfara, att det icke
var någon lycklig väg som slogs in på
under de händelserika dagarna för un
gefär ett år sedan, och denna erfaren
het har varit oss mycket dyrköpt. Här
skola vi icke uppehålla oss vid de mån
ga blodsoffer vi fått ge, men vi skola
i stället ägna vår uppmärksamhet ät en
annan sak, som närmare bör ihop med den
fråga vi nu ha att behandla. Vi skola
närmare skärskåda det sätt, på vilket
d;*n borgerliga lantdagsmajoritet, som
lyckats tillvälla sig makten, begagnat
sig därav.
Hela delta borgerliga tidsskede i lant
dagen visar oss, huru de tiiPälliga makt
havarna försökt så grundligt som möj
ligt utplåna verkningarna av 1917 års
lagstiftning, som skedde i friare rikt
ningars tecken.
En av borg arian t da gens fö sta åt
gärder blev naturligtvis att frånhända
folkiepresentationen den högsta makten,
som gavs åt senatens ordförande, den
s. k. riksföreståndaren, vilken nu sitter
inne med samma maktful komlighet som
i tiden tillkom Finlands storfurste. Däri
ansågs ingen fara ligga, ty det var inte
att befara att innehavaren av högsta
makten skulle använda sig av denna på
något sätt, som gick emot borgarnas
önskningar. Och det var endast dem
man räknade med; arbetarnas stora
massa skulle förvandlas till en rättslös
pariasklass — så proklamerade ju Vasa-
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senatens ordförande i fjol våras med
naiv öppenhjärtlighet.
Ett annat typiskt utslag av borgardiktaturen var den undantagslag, som
för ett år framåt upphävde lagarna om
de medborgerliga friheterna (yttrande-,
församlings- och pressfriheten) och gav
senaten rätt att godtyckligt utfärda för
ordningar rörande inskränkningar i dessa
friheter. Därigenom har som känt myc
ket ont kommits åstad. Långt in på
hösten var det alldeles omöjligt att ut
giva någon arbetartidning och ännu är
detta förenat med svårigheter, numera
på grund av den reaktionära tryckfri
hetslag, som borgarlantdagen begagnat
tillfället att stifta. Och ehuru statsrå
det numera under förhållandenas tvång
medgivit i viss mån utvidgad försam
lings- och föreningsfrihet, veta vi ju att
på detta område fortfarande råder en
formlig anarki inom förvaltningen. Vil
ken länsman eller skyddskårschef som
helst anser sig ha rätt att störa arbetarmöten, till och med arbetarnas valmö
ten, vilka ju dock skola stå utanför alla
inskränkningar.
Men man kunde förstå att borgarlant
dagen icke skulle inskränka sina reak
tionära åtgärder till att förgripa sig på
de medborgerliga friheterna, som man
kunde påstå att blivit missbrukade. Na
turligtvis skulle de sträva till att så
noggrannt som möjligt utplåna den frisinta lagstiftning, som kännetecknade
1917 års lantdagsarbete. De lagar, som
då närmast utgjorde en nagel i ögat på
hela det borgerliga samhället, voro som
känt lagen om 8 timmars arbetsdag och
de nya kommunallagarna. Det härun
der denna tid ej häller saknats uppma
ningar tätt och ofta i de borgerliga tid
ningarna till lantdagen att så länge tid
ännu är ändra dessa lagar i mera kon
servativ riktning. Med 8 timmars lagen
tog man itu redan under senaste som
mar. Lagen försämrades i flere punk
ter, antalet tillåtna övertidstimmar öka
des väsentligt och bötesbeloppen för
överträdelser sänktes i hög grad, vilket
gjorde det lör domstolarna möjligt att

utdöma böter till så låga belopp, att det
lönar sig bättre att bryta mot lagen än
följa den. Men brott mot 8 timmarslagen ha dock icke behövt förekomma, ty
regeringen har tillerkänts rätt att medge
undantag från iakttagande av lagens
bestämmelser. Och denna rätt har re
geringen begagnat sig av i så stor ut
sträckning, att lagen om 8 timmars ar
betstid därigenom praktiskt taget blivit
upphävd. Först undantogs flertalet av
de yrkesområden lagen omfattade och
ytterligare en stor mängd enskilda
firmor, vilka hade varit pliktiga att följa
den lilla lämning som ännu återstod
av lagen. — Sålunda ha vi fått vara
med om det föga uppbyggliga att träda
ett stort steg tillbaka på detta område,
medan 8 timmars dagen i alla andra
europeiska länder vunnit utbredning dag
för dag.
En annan styggelse för våra borger
liga ha de nya kommunallagarna varit,
och borgarpressen har därför allt högIjuddare och ivrigare tillropat den ännu
sittande restlantdagen att icke åtskiljas
förrän' dessa lagar blivit „reviderade“,
d. v. s. försämrade. Och just i dessa
dagar förefaller det verkligen, som om
denna envist sittande borgarlantdag
skulle ämna öka sitt redan förut ganska
lånta och mörka skuldregister även med
detta hugg mot demokratin. Det blir
ännu ett slag i ansiktet på arbetarklas
sen från denna församling, vars hela
verksamhet riktat sig mot arbetarklas
sens intressen.
Här har tills vidare icke berörts det
största brott mot folkviljan, som den
maktägande storborgarklicken låtit kom
ma sig till last, nämligen kungafjäsket
i somras. För arbetarfolket betyder det
ju mindre, om borgarsamhället styres
monarkiskt eller republikanskt, men
nyssnämnda händelse blev i alla fall en
dråplig illustration till den dumma själv
medvetenhet, som genomgående karak
täriserat våra storborgares verksamhet i
lantdagen. Stor blev denna förbrytelse
mot demokratin genom sina verknin
gar utåt, ty händelsernas logik visade
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att den var ett politiskt misstag i dub
bel måtto, och den kom att på ett långt
ifrån smickrande sätt rikta utlandets
uppmä>ksamhet på det här landet.
Men varför längre orda om denna
för vårt folk så ödesdigra skenrepresen
tation, som redan uttalat domen över
sig själv genom att vid ombildningen av
regeringen ena sig om nya lantdagsval,
men vilken det oaktat sitter kvar med
den oskyldigaste och självbelåtnaste min
i världen?
Det är bättre att rikta sina blickar fram
åt, mot en ljusare framtid, då en ny, efter
folkets vilja sammansatt representation
skall ta ihop med det framtid-byggande
värv, som äntligen åter måste begynna. Vi
ha dragits länge nog med olika slags dik
taturer för att veta åter en gång ta våra
öden i egna händer och be diktato
rerna stiga ned från maktens tinnar.
Den nya folkrepresentationen bör
främst upphäva de undantagslagar, som
ännu äro i kraft. Likaså bör den trygga
de vinningar, som arbetarklassen tidi
gare ernått på lagstiftningens väg. La
gen om 8 timmars arbetstid bör befrias
från de många undantag, som det till
fälliga borgarväldet passat på att foga
till den och åter bli en lag jämväl till
gagnet och ej blott till namnet. Och
om restlantdagen verkligen fullföljer sin
hotelse att försämra kommunallagarna,
så blir det naturligtvis nästa lantdags
oavvisliga skyldighet mot demokratin
att åter bringa dem i skick. En viktig
uppgift har den stundande lantdagen
också beträffande det själv tändiga Fin
lands utrikespolitik, som under de se
naste tiderna vinglat än hit och än dit,
utan att ha någon fast punkt att stöda
sig på. Först lågo vi i stoftet för det
tyska kaiserväldet, och nu när detta stör
tats kröka vi rygg för ententen och för
nedra oss ända därhän, att utrikesmini
steriet förbjuder tyska skådespelare att
uppträda här i landet.
Men för arbetarklassen finns det ännu
en annan fråga, som intresserar den mer
än något annat. En stor del av arbe-

rättigheter, tusentals arbetare dväljas i
fängelser och fångläger, dömda till fri
hetens förlust för många år, ja för hela
sin livstid. Och dock har det övervä
gande antalet av dem blott förbrutit sig
därigenom, att de i en skickelsediger
tid gjorde vad deras klasskänsla kräv
de och förbisågo, att de därigenom kommo i konflikt med samhällets lagar.
Det bör bli fullständig amnesti för alla
dessa, som dömts enbart för s. k. stats
förbrytelser. Andra åter ha blivit döm
da för kriminella förbrytelser, begångna
i samband med revolutionsrörelsen, utan
att domstolarna införskaffat full bevis
ning om att de dömda verkligen gjort
sig skyldiga till ifrågavarande förbrytel
ser. Vi måste kräva, att dessa mål ta
gas upp på nytt och underkastas det i
vår rättegångslagstiftning stadgade domstolsförfarandet, så att ingen behöver
avtjäna straff för mord, utan att han
bevisligen gjort sig skyldig till detta
brott. Då regeringen genom amnesti
befriat de „vita“ brottslingarna frän allt
straff, även sådana som gjort sig skyl
diga till mord, äro nyssnämnda krav
mycket rimliga.
Må alltså lantdagsvalen den 1 och 3
mars forma sig till ett mäktigt och oav
visligt krav på fullständig amnesti åt
dem som dömts för politiska brott!
Så fåtaliga de röstberättigade arbe
tarna för närvarande äro, blir det nöd
vändigt att samla på de socialdemokratis
ka listorna varenda en av arbetarnas och
småfolkets röster. Det är en livssak för
arbetarklassen i det här landet, att alla
den här gången fullgöra sin medborger
liga plikt. Må vi minnas, att en för
summelse härutinnan kan komma att
för framtiden stå oss mycket dyrt, var
emot vi genom att kraftigt sluta oss
kring de socialdemokratiska kraven kun
na reparera mycket av det, som borgarlantdagen genom sin hänsynslösa
klasspolitik kommit åstad.
Emellertid är det socialdemokratiska
valagitationsarbetet mycket försvårat
denna gång. Som bekant äro or

tarfolket är berövad sina medborgerliga

ganisationerna
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lamslagna, och många av de arbetsdugligaste kamraterna på, olika or
ter äro antingen döda eller i fängelse
eller på annat sätt urståndsatta att del
taga i valarbetet. Därför må varje
svensk arbetare, som sluter sig till ovan

nämnda krav, betrakta det såsom sin
personliga plikt att verka för de social
demokratiska listorna vid valen. Ingen
må försumma denna plikt, ty varje röst
är för vår gemensamma sak mångfalt
dyrbarare än någonsin förr.

Svenska arbetarrörelsen ur svenskhetssynpunkt
Man har ofta på borgerligt svensksin
nat håll beskyllt arbetarrörelsen för att
gynna den svensktalande arbetarbefolk
ningens förfinskning. Dessa beskyllnin
gar skulle måhända i viss mån vara be
rättigade om det vore så beställt, att i
detta land endast en finskspråkig arbe
tarrörelse existerade. Förhållandet blir
emellertid ett annat därigenom, att även
en svensk arbetarrörelse är tillfinnan
des, genom vilken den svenska arbetar
befolkningen är i tillfälle att på sitt
eget modersmål följa med utvecklingen
av den moderna arbetarrörelsen samt
även med andra politiska, ekonomiska
och kulturella företeelser inom samhälls
livet.
Vår svenska arbetarrörelse bildar ge
mensamt med den finska det socialde
mokratiska partiet i Finland.
Detta
parti verkar i enlighet med den inter
nationella socialdemokratins grundsatser,
vilket utgör en borgen för alt partiet
icke kan hänge sig åt någon ensidig,
nationalistisk språkpolitik. Då språk
frågan av svenska arbetarorganisationer
bragts till tals vid arbetarmöten, t. o. m.
allmänna partikongresser, har från finskt
håll icke visats annat än förståelse och
tillmötesgående för de förslag som från
svenskt håll framlagts beträffande vårt
språks ställning inom partiet och inom
landet. Att språkfrågan tack vare den
svenska arbetarrörelsen överhuvud de
batterats inom partiet, bör betecknas
som en för den svenska befolkningen
gynnsam omständighet. Detta bl a. där
för, att språkfrågan framträtt inför den
stora massan av arbetarbefolkningen i
mindre tillspetsad form än vad som va

rit fallet, om densamma utesultande be
handlats av de nationalistiska elementen
och deras tidningar.
Hade socialdemokratin icke i tid upp
trätt på den politiska vädjobanan i Fin
land, skulle säkerligen massor av de
arbetare, vilka nu äro internationellt
organiserade, klassmedvetna socialdemo
krater vara ofördragsamma språkfana
tiker, stående under nationalisternas
oinskränkta inflytande. Det är icke
svårt att föreställa sig den svensktalan
de befolkningens ställning under sådana
förhållanden. Emellertid påstås det ännu
ofta, att de finska arbetarna behärskas
av ett rashat som de svensktalande litet
emellan få erfara. Detta kan måhända
i några fall vara sant. Därtill äio dock
icke socialdemokraterna skulden, utan
bör detta främst skrivas på de borger
liga nationalisttidningarnas konto samt
den nationalistiska uppfostran mängen
redan som barn erhållit i skolorna.
Under den upprörda tiden efter storsträjken 1905, då en del av arbetarna
liksom för ett år tillbaka visade stark
benägenhet att bebäda terrorismens vä
gar och utförde rent av brottsliga hand
lingar, riktades i anledning härav starka
förebråelser mot socialdemokratiska par
tiet. Från svenskt borgerligt håll an
sågs av dessa brott framgå, att inom
arbetarkretsar icke allenast klasshat,
utan jämväl rashat var rådande. Många
av de brott som begingos drabbade verk
ligen svenska institutioner eller svensk
talande personer. Härtill var dock den
gammalfinska tidningspressen främst
skuld, emedan den, för att avleda-fol
kets uppmärksamhet från de försyndél-

ser gammalfinska partiet begått i sitt
förhållande till kampen om Finlands
konstitution, började föra en än star
kare nationalistisk politik än förr, upp
ammande hat mot allt svenskt i landet.
De nämnda brotten förklarades av ett
gammalfinskt huvudorgan som en na
turlig följd av rådande förhållanden i
landet; tidningen ansåg, att intet annat
var att vänta i ett land sådant som
delta, där överklassen håller sig isole
rad från folket och talar ett för det
samma främmande, obegripligt tungo
mål. Med en sådan „förståelse“ om
fattades den tidens terrorism av gam
malfinnarna.
Vad beträffar den senaste revolutions
rörelsen, kunde var och en, som något
följt med händelsernas förlopp i värl
den, redan vid världskrigets utbrott
motse, att detsamma skulle ha till följd
svåra oroligheter i olika land. Detta
betonades jämväl av bankdirektor E.
Schybergson vid ett lantdagsplenum, då
frågan om de beryktade Åbo-kravallerna
förevar till debatt; i det han i likhet
med en svensk politiker ansåg förekom
sten av anarki även hos oss vara en
naturlig följd av ett sådant krig som
det ifrågavarande, utan att vårt folk
därför behövde anses för sämre än andra
folk. Det är icke häller förvånande,
att även den svenska arbetarklassen
blev indragen i detta krigs hemska efter
spel. I anseende till den jämförelsevis
ringa styrka den svenska arbetarrörel
sen representerade i bredd med den
finska, skulle ett avståndstagande från
revolutionsrörelsen icke beträffande den
sammas gång verkat vare sig från eller
till. Revolutionen hade utbrutit lika
säkert, oavsett om den svenska arbe
tarrörelsen varit för eller emot. Med
ett avståndtagande hade blott åstadkom
mits, att oviljan mot den svenska be
folkningen hade uppflammat starkare
än förr.
Härmed avses icke att rättfärdiga del
tagandet i revolutionen, utan endast
att framhålla en omständighet, som sä
kerligen i sin mån bidragit till att den

na revolution icke gick i nationalismens
och rashatets tecken. Genom att den
svenska arbetarrörelsen under alla tider
uppträtt solidarisk med den finska, de
lat med den såväl segrar som nederlag,
har den svenska befolkningen rehabili
terats inför de stora finska arbetarmas
sorna. Den arbetande delen av vår
svenska befolkning har undgått att gö
ras ansvarig för det förtryck den sven
ska överklassen under gångna tider i
språkligt hänseende tillfogat det finska
folket. De klassmedvetna svenska ar
betarnas hållning härutinnan har i hög
grad tilltalat de internationellt skolade
finska arbetarnas sinne. De betrakta
icke längre den svenska befolkningen
härstädes som en konservativ klick, vil
ken vid alla möjliga tillfällen söker ställa
sig i vägen för arbetarnas berättigade
reformkrav, utan som en nationalitet,
inneslutande både motståndare och me
ningsfränder. De vetaj att det icke är
ett folks nationella egenart och språk
klasskampen gäller, utan kapitalismen,
den internationella kapitalismen, inom
vilken nation den än förekommer. Men
denna kapitalism har inom vår svenska
befolkning en stark maktställning, och
då densamma angripes, kan det för
mången synas som om striden gällde
den svenska nationalitetens vara eller
icke vara.
Här må ytterligare påminnas om, att
av svenska socialdemokratiska arbetarkongressen i Åbo år 1907 antogs ett
språkprogram, som avsåg svenska språ
kets tryggande i Finland även för fram
tiden. Detta program vann de finska
socialdemokraternas gillande ehuru det
gick så långt att det tillfredsställde t.
o. m. de mera nationellt sinnade svensk
talande. Genom kriget har emellertid
en ny situation uppstått, och man har på
svenskt håll börjat framställa krav, som
syfta vida längre än de man förr nöjde
sig med. Huru socialdemokratiska par
tiet kommer att ställa sig gentemot dessa
krav är ännu icke bekant. Partiet har
ju en längre tid av kända skäl varit
tvunget till overksamhet; detta gäller

8 särskilt dess svenska del, vilken icke
på längre tid kan komma upp till sin
förra nivå. Partiet hir alltså haft var
ken tid eller tillfälle att bestämma sin
ståndpunkt till de svenska kraven. Ett
torde dock kunna betraktas såsom sä

kert, nämligen att av alla partier det
socialdemokratiska skall visa det stör
sta tillmötesgåendet, då det gäl er na
tionella krav, i synnerhet sådana som
röra sig inom rimlighetens grän-er.

Alfr. Lindroos.

Några ord
till varje svensk arbetare och arbetarkvinna.
Tyngre och hårdare än någonsin tidi
gare har under de senaste månaderna
borgarväldets förtryckande hand vilat
över arbetarklassen i det här landet.
Finlands arbetare ha fått en erfarenhetsundervisning om huru borgarna
handha makten, då de icke behöva
frukta att förlora den åt arbetarna. Fin
lands arbetare ha fått se vad de ha att
vänta, om borgarna också i framtiden
skola ha samma oinskränkta makt som
under denna bittra tid. Men Finlands
arbetare skola förvisso veta att vid de
stundande lantdagsvalen göra vad på
dem ankommer för att förhindra en så
dan olycka. De skola veta att ge sin röst åt
det enda parti, som ständigt fört arbetarfolkets talan, det socialdemokratiska.
Men de svenska arbetarna, skola de
veta att fullgöra sin plikt? Vi behöva
icke tvivla på att var och en, som känt
förtryckets tunia hand över sig, skall
veta huru han röstar, men säkert är
icke, att alla gå att rösta. Ty svå
rare än någonsin tidigare är denna gång
bedrivandet av det väckelsearbete, som
måste föregå valen. Våra svenska ar
betarorganisationer äro i långt högre
grad än de finska kamraternas organi
sationer ännu förlamade av det dråp
slag, som senaste sommar riktades mot
dem. Vi ha icke talare att tillgå i
i önskvärd mängd, icke husagitatorer,
icke de nödiga penningemedlen för en
agitation. Vi stå således i detta av
seende sämre än tidigare rustade för
den valkamp, som nu är omedelbart
förestående. Och dock är den lycko-

samma utgången av dessa val i långt högre
grad än förr en livsangelägenhet för alla
landets arbetare, även de svensktalande.
Men vi ha säker igen ännu ute i byg
derna trogna partikamrater, som leva i
tyst tillbakadragenhet och sakna både
mod och lust att öppet framträda såsom
anhängare av och förespråkare för so
cialdemokratin. Vi rikta en varm och
bjudande vädjan till alla dessa: Kasta
bort modlösheten och håglösheten och
fatta det beslut att även du skall göra
något för att arbetarnas parti skall
vinna en lysande framgång vid de stun
dande lantdagsvalen!
Vi ha ingen annan lön att bjuda för
det besväret än den inre tillfredsstäl
lelsen över att ha fullgjort något som
bör vara en bjudande plikt för var och
en, som vill att det hänsynslösa för
trycket äntligen skall taga ett slut.
Såvitt möjligt bör på varje större ort
anordnas valmöten, där någon av de
svenska lantdagsmannakandidaterna eller
också någon annan partikamrat håller
föredrag. Valmöten behöva enligt
lag icke anmälas för myndighe
terna. Det gäller således endast att
anskaffa någon lokal, i värsta fall nå
gon kamrats stuga, sprida kännedom
om mötet så vida omkring som möj
ligt samt därförinnan skriva till
Styrelsen för Finlands Svenska
Arbetareförbund, Helsingfors, Cir
kusgatan 3, och anhålla om talare. För
bundsstyrelsen meddelar, om den av mötesanordnaren bestämda tiden passar för
talarna eller meddelar i motsatt fall an-
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□an lämplig tid. TalarnaB resor och
andra omkostnader bestridas av förbun
det, och mötesanorduaren behöver såle
des icke gå i några penningeutlägg.
På alla orter, även i de minsta
byar, bör spridas sooialdemokratisk vallitteratur. Må därför
var och en som läser detta skriva till
Styrelsen för Finlands Svenska Arbe
tareförbund (adress ovan) och anhålla
om vallitteratur. Sådan tillsändes ho
nom då gratis, och han bör sprida den
till så många som möjligt. Se till,
kamrat, att 'ingen koja i den by
där du bor eller — i städerna — in
gen svensk i den gård eller stadsdel
där du bor blir utan någon socialde
mokratisk valskrift. Detta är det enk
laste sättet att sprida kännedom om
vad vi vilja och därför bör ingen för
summa att göra sin plikt i denna agi
tation.
På sådana orter där arbetarförenin
gar finnas, ehuru de ännu icke uppta
git sin verksamhet, bör detta ofördröjligen ske. Alltid torde ändå någon av
föreningens gamla medlemmar finnas
kvar och denne bör utlysa ett förenings
möte. Därvid är blott att iakttaga, att
ifall mötet annonseras i någon tidning

behöver det icke ens anmälas för myn
digheterna, i annat fall bör anmälan
göras. Vid det första föreningsmöte, som
anordnas, och detta bör ske snart, ome
delbart, bör såsom den viktigaste frå
gan upptagas den om ordnandet av val
agitationen. Föreningens verksamhets
område — socknen eller byarna — bör
indelas i ett antal mindre områden, och
för varje sådant område utses en eller
flere kamrater, vilka där bedriva sprid
ningen av vallitteratur.
På orter där föreningsverksamheten
icke kan upptagas böra några för vår
sak intresserade kamrater sammansluta
sig till en valagitationsko mmi t té,
vars medlemmar på sätt som i före
gående stycke angivits sprida vallitte
ratur. En av kommitténs medlemmar
erhåller i uppdrag att skriva till för
bundsstyrelsen och begära valskrifter
för utdelning.
Låt oss sé till, kamrater, att vi icke
i vår arbetarrörelses hemsökelses tid
svika densamma! Må vi var och en
göra vad på oss ankommer för att de
svenska arbetarna måtte kunna med
framgång bedriva också denna valkamp,
ty varje mans och kvinnas insats bety
der i denna ojämna kamp oerhört mycket.

Styrelsen för Finlands Svenska Arbetareförband.
Svenska socialdemokratiska kandi
dater
vid de stundande lantdagsvalen äro
i Nylands läns valkrets ingeniör Erik
Leopold Hilden, Kyrkslätt, metall
arbetaren Alfred Gustav Lindroos,
Helsingfors, och timmermannen Frans
Fridolf Järnström, Karis. De ha
samtliga tillhört rörelsen en lång tid
och gjort sig väl kända inom orga
nisationerna såsom dugliga och in
siktsfulla partikamrater, Hilden även
genom sitt långvariga medarbetarskap
i vårao svenska partiorgan.
I Åbo södra valkrets äro de sven
ska kandidaterna sjökaptenen Eliel
Michelsson, Korpo, och stereoty
pören Mauritz Eng berg, Åbo, var

dera kända genom sitt hängivna ar
bete för tidningen Arbetet, vars eko
nom Engberg var under de senaste
månaderna, då Lundberg till följd av
mängden övriga göromål nödgades
lämna denna befattning.
I Vasa läns södra valkrets äro de
svenska kandidaterna jordbrukaren
Otto Andersson, Munsala, typo
grafen Emil Albert Ström, Vasa,
jordbrukaren Erik Berg, Rimal, Solv,
och jordbrukaren Verner Berg
ström, Voitby, Mustasari.
I Vasa läns norra valkrets äro de
svenska kandidaterna jordbrukarna
Otto Andersson och E. J. H e 1 s i n g,
Munsala, och plåtslagaren O. Elf
ving, Jakobstad.
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Livstecken bland våra svenska arbetare.
När förbundsstyrelsen i början av
december senaste år på fullt allvar
började ta itu med att samla den
splittrade svenska arbetarrörelsen,
var det icke med stora förväntningar
den grep verket an. Den grundliga
räfst, som hållits med medlemmarna
i de svenska arbetarföreningarna, sär
skilt i Nyland, är för envar väl be
kant. De bästa och driftigaste med
lemmarna äro nu borta från verk
samhetsfältet, antingen helt och hål
let förpassade från denna värld eller
ock berövade sin frihet. Vid en blick
över ställningen var det med en känsla
av beklämning man fann, att ett
mångårigt, segt och hängivet kultur
arbete på ett ytterst brutalt sätt näs
tan helt och hållet förstörts. Av de
många kulturutposter, som de sven
ska arbetarföreningarna utgjorde på
landsbygden, finnes endast spillror
kvar.
I förlitan på, att den hos arbetar
klassen inneboende längtan till frihet
och människovärdig behandling åter
skall väckas till liv även hos den
svenska arbetarn, är det som försö
ken att' få dem samlade i egna orga
nisationer vidtagit. En sådan verk
samhet är dock ytterst svår utan eget
organ. 1 december existerade ännu
icke någon svensk arbetartidning.
Den första åtgärd förbundsstyrelsen
därför vidtog var utgivandet av en
publikation liknande denna. I anled
ning av en i publikationen ingående
uppmaning har förbundsstyrelsen från
ett par tiotal personer på olika orter
fått emottaga brev, innehållande skild
ringar av läget och möjligheterna för
organisationsverksamhet å respektive
orter. I det följande är sammanfört
huvuddragen av de upplysningar des
sa brev meddelat.
Den första organisation, som efter
upproret började med sin verksam
het, var Vasa svenska arbetarförening.

Föreningen sammanträdde redan ti
digt på hösten, men någon nämnvärd
livaktighet i verksamheten blev det
dock icke av. Föreningen saknade
lämplig möteslokal, enär dess hus är
beslagtaget. Föreningen äger, som
känt är, ett ståtligt hus, vilket nu in
vändigt lär vara fullkomligt vandaliserat. Enskilda kamrater i Vasa ha
presterat en aktningsvärd energi och
trots motgångar och trakasseringar
fått till stånd en egen tidning —
Folkbladet —, som sedan årets bör
jan utkommer tre gånger i veckan.
På nyåret upptog en annan förening
nära Vasa sin verksamhet, nämligen
Dragnäsbäcks sv. arbetarförening.
Helsingfors svenska arbetarförening
upptog sent omsider sin verksamhet
andra juldagen, då den höll sitt för
sta möte. Vid ett möte den 6 jan.
upptog Dalsbruks sv. arbetarförening
ånyo sin verksamhet. Starten tyckes
vara god, och av allt att döma kom
mer föreningen åter att intaga den
framstående ställning den tidigare in
nehaft inom den svenska arbetarrö
relsen. Samma ordning och reda i
begreppen synes även nu som tidi
gare finnas hos föreningens funktio
närer. Sådant bådar gott för fram
tiden. I Sjundeå verkar södra arbe
tarföreningen. De två övriga, nord
ligare belägna föreningarna i socknen,
hindras av myndigheterna att sam
manträda — av vilken orsak, kan
man icke förstå. Om härtill nämnes,
att Strömforssoc.-dem. ungdomsklubb
antagligen vid det här laget uppta
git sin verksamhet och att Helsingforsklubben hållit möte, så äro de
organisationer uppräknade, vars verksa mhet redan är i full gång.
På många andra orter ha kamra
terna ännu icke kommit så långt.
Endast förberedande åtgärder ha vid
tagits för att få liv i organisationerna.
Enskilda medlemmar inom Masaby

arbetarförening ha vänt sig till lands
hövdingen för att få föreningens ståt
liga hus fritt från kvarstadspåbudet.
Lika torde kamraterna i Solberg och
och Degerby (Nyland) gjort. Bland
medlemmarna av Malmgårds arbetar
förening i Pernå råder stort intresse
för rörelsen och det torde vara en
dast en tidsfråga, när föreningen bör
jar med sin verksamhet.
Fastän listan över föreningar som
upptagit sin verksamhet icke är lång,
bör man ej hänge sig åt pessimism.
Överallt ute i bygderna lever ännu
hos folket den gamla frihetslängtan
kvar. Det är endast det oerhörda tryck
de borgerliga med sina länsmän och
skyddskårer bedriva, som hindrar
uppkomsten av talrikare organisatio
ner. En sådan ort är till exempel
Övre Kurk i Kyrkslätt. Föreningen
finnes i behåll, men vågar icke börja
sin verksamhet. Skyddskåren på or
ten stämplar det som försök till upp
ror (!), så snart föreningen ämnar
hålla möte. 1 Karis finnas även mån

ga präktiga kamrater, som förbereda
' rdmånen för föreningsverksamhet.
etta torde dock icke bliva lätt, ty
upprorets „likvidering* i våras har
bland föreningens medlemmar lämnat
sådana hemska spår efter sig, vilka
ännu en tid komma att verka häm
mande på lusten till offentlig verk
samhet. Av föreningens medlemmar
ha 28 dött i fånglägren och 4 arke
buserats; därtill har många, många
andra nödgats vistas i fånglägren,
men lyckats behålla livet. Enskilda
personer, energiskt verkande för våra
idéer, finnas i Björkboda, Hangö,
Snappertuna, flere skilda platser i
Borgå trakten o. s. v.
Summan av allt är, att tecken till
liv finnes litet varstans. Det tryck,
arbetarna nu lida under, är så starkt,
att det nog tar tid innan de åter
våga träda allmänt fram till offentlig
verksamhet. Början är dock gjord,
och genom vaken ledning bör rörel
sen kunna stärkas mer och mer.

S

Förbundssekreteraren.

Stormen.
Stålgrå stormmoln sönderklöser
luftens furie i vrede,
böjer björken djupt till jorden,
piskar pilens gröna grenar,
stora, stolta stammar bräcker;
Vräker vreda, vita vågor
skyhögt emot strandens stenar,
slår i spillror fiskarns fartyg,
slungar spillrorna kring världen —
Dör med vanvetts vrål på färden!
Leo Hildén,
Dec. 1918,
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Den svenska arbetaren inför valet.
„Svensk kraft — Finlands väl" —
lyder den paroll, varunder Svenska
folkpartiet går till de stundande lantdagsmannavalen. Det har dock mån
ga gånger letts i bevis, att detta parti
icke kan göra anspråk på att förena
allt svenskt i det här landet. Ty det
kan ingalunda vara sannt att Finlands
svenskar i allmänhet utgöra landets
konservativaste element. Men finge
man döma efter Svenska folkpartiets
lantdagsgrupp, så vore ju det att vara
svensk liktydig med att vara ej blott
konservativ, samhällsbevarande, utan
rent av reaktionär, bakåtsträvande.
Ty den bilden erbjuder ju Svenska
folkpartiets lantdagsgrupp på något
undantag när: en grupp stockkonser
vativa småborgare och bönder samt
några hänsynslösa storborgerliga
klasspolitiker, vilka sätta en ära i att
vara sista man på borgarsamhällets
barrikad.
Det är ju allom bekant, att Sven
ska folkpartiets lantdagsgrupp utgjort
själen i den monarkiska klick, som
på sitt samvete har fjolårets beledda
äventyrarpolitik. Den har bemötts
med ett brett löje både i hemlandet
och i utlandet, men den vore säker
ligen mera värd att gråtas åt. Vi
kunna tacka ett milt öde att den mo
narkiska klicken icke lyckats störta
vårt folk i de stora olyckor, som hade
varit följderna av deras halsstarriga
och fördärvliga politik, om den fått
fortsätta. Men de stora världshän
delserna återverkade också på vårt
lands förhållanden och omintetgjorde
ett vidare fortsättande på den inslag
na vägen.
Men också i andra avseenden har
Svenska folkpartiets lantdagsgrupp
hävdat sin ställning såsom lantdagens
yttersta höger. Det är i främsta rum
met från svenskt borgarhåll planerna
på en försämring av kommunallagar

na drivits fram, liksom också fjolårets
åtgärder för upphävande i praktiken
av lagen om 8 timmars arbetsdag
höra hemma på det hållet. På Sven
ska folkpartiets partidag i Vasa dis
kuterades och planlades de ändringar
i kommunallagarna, vilka man nu
håller på att genomföra. Bland de
förändringar man på partidagen an
såg önskvärda voro främst att frånröva en del enligt de nya lagarna
röstberättigade medborgare deras
rösträtt, bl. a. genom att höja röst
rättsåldern till förslagsvis 24 år, samt
att tillerkänna en del medborgare
vissa tilläggsröster, ävensom att av
skaffa folkomröstningen o. a. dylika
åtgärder, som vore egnade att kringskära folkväldets inflytande.
Svenska folkpartiet vill själv ge sig
skenet av att vara ett fritt svenskt
förbund, inom vilket alla olika meningsriktningar skulle kunna ha
rum.
Men detta påstående är
dock blott och bart en simpel lögn
för att dölja partiets i själva verket
fullkomligt folkfientliga syften. Detta
framgår bland annat också av den
behandling partiet låter vederfaras de
lantdagsmän, som någon gång vågar
i lantdagen uppträda med självstän
diga åsikter. De bli aldrig åter
valda.
I senaste lantdag hände det att en
av Svenska folkpartiets representan
ter, professor G. G. Rosenqvist, hade
djärvheten att motsätta sig den mo
narkiska politiken och uppträda som
anhängare av republik, samt förorda
nya val. På grund härav har pro
fessor Rosenqvist, som företrätt par
tiet under hela enkammarens tid och
därförinnan fört de svenska intresse
nas talan i prästeståndet under en
lång föjld av år, denna gång blivit
uppställd på så få listor, att han tro
ligen icke blir vald.
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Under föregående lantdagsperiod
hände att fem av Svenska folkpar
tiets lantdagsmän, nämligen Gadolin,
Åkerblom, Roos (bonden), Jenny av
Forselies och Vera Hjelt, röstade för
den lag, som utgjorde det första ste
get mot självständigheten, den s. k.
maktlagen av den 18 juli 1917. De
blevo alla omsorgsfullt undanpetade
vid nyvalen så att ingen av dem blev
återvald. Så har det alltid gått, be
gynnande från den allra första enkam
maren, då arbetaren Frans Ahlroos
i några frågor röstade med socialde
mokraterna och naturligtvis icke blev
uppställd som kandidat vid nyvalen.
Inom det partiet upprätthålles av
högern en sträng disciplin, som inte

tillåter någon frisinnad riktning att
göra sig gällande.
Svenska folkpartiets karaktär av
ett arbetarfientligt parti är av gammalt
känt bland arbetarna. Men då partiet
åter i dessa tider försöker fiska röster
bland okunniga arbetare, föregivande
sig vara det enda parti i lantdagen,
som för de svenskes talan, är det
skäl att erinra sig, att detta parti dock
i främsta rummet för kapitalistintres
senas talan gentemot alla framstegsvänliga strävanden. Vad för övrigt
angår arbetet för svenskheten, hän
visas till en annan artikel i detta num
mer av „Hälsningen“, vari arbetarrö
relsens insats i arbetet för de svensk
talandes intressen närmare utlägges.

Några siffror från de kommunala valen.
Då detta skrives, är kommunalvalens
resultat känt från ett hundratal kom
muner. Resultaten äro naturligtvis yt
terst olika i olika kommuner, beroende
på skilda omständigheter, mest dock
kanske därpå att arbetarrörelsen ännu
är så lamslagen mångenstädes, att ar
betarna på en del orter icke ens kom
mit sig för att ställa upp egna kandi
dater. De ledande och drivande kraf
terna äro till följd av fjolårets händel
ser icke längre i red»t. Många har
döden skilt från kamratkretsen, arbets
fältet, andra dväljas i fängelser och
fångläger, och nya krafter ha på grund
av sommarens och höstens förföljelse
icke vågat framträda. Särskilt i det
svenska Finland har mycket försum
mats av arbetarna. De ha mest givit
borgarna tillfälle att ostört få besätta
alla platser, såsom de av gammalt va
rit vana. Dessa försummelser komma
att stå arbetarfolket dyrt för en lång
tid framåt, ty vid följande val väljas
fullmäktige blott delvis, medan de nu
helt valdes ånyo.

I de hundratal kommuner, från vilka
resultaten äro kända, ha socialdemo
kraterna besatt sammanlagt 1,067 plat
ser, medan de borgerliga tagit 1,330.
Alltför stor är således skillnaden inte,
då man tar i betraktande att de bor
gerliga i flere kommuner fått härja
ostörda av socialister. Beräknat i pro
cent blir styrkeförhållandet: 44,5 proc.
socialdemokrater och 55,5 proc. bor
gare.
Från en del orter, där resultatet
varit gynnsamt för socialdemokraterna,
må några siffror anföras. I sista ko
lumnen anges socialdemokraternas vinst,
beräknad i procent av sammanlagda
antalet röster.
Platser i fullmäktige. Soc.-dem. rösSoc.-dem. Borg.
ter i procent
17
4
Petäjävesi
80,9
Äänekoski
19
5
79,2
Multia
16
5
76,2
Joutsa
18
6
75
Jyväskylä lfs. 22
8
73,3
Humppila
13
5
72,2
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Platser i fullmäkPge. Soc -dem. rös
ter i procent
Soc. dem. Borg.
Vichtis
8
70,4
19
Angelniemi
10
5
66,6
Keitele
14
7
66,6
Keuru
66,6
18
9
Rautalampi
20
10
66,6
Jämsä
11
19
63,3
Korpilahti
17
10
62,9
Rantasalmi
17
10
62,9
Puumala
15
9
62,5
Hyvinge
15
9
62,5
Eura
11
7
61,1
Toivakka
7
11
61,1
Uurainen
11
7
61,1

Platser i fullmäktige Soc -dem. rös
Sjc.-dem. Borg.
ter 1 procent
54,7
23
19
Tammerfors
Kuopio
17
52,8
19
Kotka
15
50
15
26
34
43,3
Helsingfors
3
5
37,5
Joensuu
33,3
Raumo
10
20
Torneå
10
33,3
■ 5
29,1
7
17
Tavastehus
24
25
Vasa
12
30
25
Viborg
10

De här uppräknade orterna befinna
sig i vitt skilda b akter av landet och
ha ej heller i andra avseeneen något
egentligt samband med varandra. An
märkningsvärt är dock att bland dessa
orter befinna sig även Jämsä och Vichtis, sorgligt ryktbara för det oerhört
blodiga rensning^arbete, som ordnin
gens återställare här utförde i somras.
Pa vardera orten steg de olagligt avrätta
des antal till hundratal Där tycks dock
ha blivit ganska många arbetare kvar.
Det kunde vara intressant att se huru
valen utfallit på en del större orier,
särskilt i industricentra, där ju arbetarlistorna ha sina självskrivna väljare.
Dock föreligga tills vidare endast siff-

I Borgå, Villmanstrand, Nykarleby,
Kasko, Kristinestad, Ekenäs med flere småstäder ha socialdemokraterna
alls icke deltagit i valet, åtminstone ej
med egen lista, varför de borgerliga
där fått besätta samtliga platser.
De i den senare tabellen anförda
sifforrna ge en ytterst ojämn bild av
det socialdemokratiska styrkeförhållan
det. Denna företeelse måste dock anses
vara alldeles naturlig under närvarande
omständigheter. Med hänsyn till de
oerhört tryckande politiska förhållanden,
under viitta arbetarna de senaste tiderna
levat, kan dock det genomsnittsresultat
vi hittills kunnat konstatera betecknas
såsom tillfredsställande.

Förföljelsen mot de svenska social
demokraterna i Österbotten.

voro utsatta, (åtminstone Andersson ho
tades med döden) nödgades de riskera
sina liv bland Kvarkens isflak och bo
som vargar i skogen under flera måna
der. I Jakobstad skötos utan rannsakan
och dom flera finska partikamrater oeh
även de svenskas läge var föga avunds
värt. Från Vasa-nejden sutto fle>a fängs
lade för värnepliktsvägran, bland dem
lantdagskandidaten V. Bergström från
Mustasaari, Även av Vasa-kamraterna ha
många suttit fängslade, i synnerhet järn
vägsmännen. Ett flertal socialdemokra
ter ha skjutits, bl. a. två svenskar G. E.
Isaksson från Dragnäsbäck och bonden
Smeds från Thölby.

Redan genom det geografiska läget
kommo de svensk-österbottniska socia
listerna att stå utanför revolten senaste
vår. Dock ha även de fätt uppbära
sin del av det lidande, som i så rikt
mått flödat över Finlands arbetarklass.
De ha fått tåla skymfo-d och hotats
med döden, jagats som vilddjur i sko
garna eller suttit i fängelserna. En del
har t. o. m. mistat sitt liv. Och dock
har ej något brott mot samhällsordnin
gen kunnat läggas de förföljda till last.
Vi ha t. ex. Munsala-borna. För att
slippa från de trakasserier för vilka de

roma från ett fåtal städer, vilka här
uppräknas:
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Bilda studiecirklar!

.

Under de senaste tiotal åren har
studiecirkelverksamheten vunnit allt
större erkännande som ett utmäikt
medel i folkupplysningens tjänst.
Särskilt ha föreningar av olika slag,
däribland även våra, anlitat detta me
del för sina medlemmars andliga för
kovran. Okunnigheten om studie
cirklarnas organisation och verksam
hetssätt och bristen på lämpliga
ledare har emellertid olta för våra
föreningar utgjort ett hinder för så
dana cirklars bildande. Varken det
ena eller andra av dessa hinder är
emellertid oöverstigligt. Om också
grundidén för studiecirklarna är den
samma, kan formen för deras verk
samhet efter behov omgestaltas. Or
ganisationen kan göras synnerligen
enkel och arbetet låter sig ordnas
så, att en särskild studieledare kan
undvaras. En sådan studiecirkel kan
gott fås till stånd inom vai ie förening
och ungdomsklubb, blott intresse för
saken i övrigt förefinnes. Här nedan
meddelas några praktiska råd angå
ende sådana studiecirklars verksam
het.
Antalet medlemmar i studiecirkeln
bör helst icke överstiga tjugu, men
kan däremot vara betydligt mindre.
Skulle mera än tjugu medlemmar
anmäla sig, böra de tördelas på tvenne cirklar. Studiecirkeln samman
träder minst två gånger i månaden,
i föreningslokalen eller hos någon
enskild medlem, hur det bäst passar sig.
Böcker inköpas till lika stort antal
som cirkeln har medlemmar. Dessa
böcker utbytas sedan mellan med
lemmarna vid var e möte, tills var
och en 'äst samtliga böcker, varefter
en ny uppsättning böcker anskaffas.
De genomlästa böckerna kan cirkeln
lämpligen skänka till föreningens bib
liotek.
En bibliotekarie utses, vilken har i
uppdrag att ombesörja anskaffandet

och utlåningen av böckerna samt att
föra förteckning häröver. Samma
person kan lämpligen fungera även
som cirkelns ekonom.
Vid varje möte väljes en ordföran
de och en sekreterare för nästa sam
mankomst. Därjämte ges åt någon
av medlemmarna i uppdrag att vid
nästa sammanträde håila ett föredrag.
Ämnet för föredraget tages helst ur
någon av de för cirkeln anskaffade
böckerna, varvid föredraget antingen
utgör ett referat över innehållet i sin
helhet eller också behandlar någon
enskild del därav. Föredraget kan
gärna vara skriftligen avfattat. Är
ämnet för föredraget av den art, att
sådant lämpar sig, böra cirkelns med
lemmar elter föredraget diskutera dess
innehåll. Om tiden det medger, kan
vid cirkelns sammanträden gärna fö
rekomma även annat program, såsom
uppläsning av någon berättelse, ett
lämpligt kapitel ur någon bok, en
dikt eller dylikt. Föredragarna och
uppläsarna liksom även ordföranden
och sekreteraren böra underkastas
kritik av de övriga deltagarna, så att
de må göras uppmärksamma på de
fel de begå.
På detta sätt kommer envar av
cirkelns medlemmar icke blott att
läsa ett flertal oh ka böcker och ge
rom föredragen och diskussionerna
fördjupa sig i deras innehåll, utan
får även tillfälle till övning i att upp
träda som föredragare och debattör
samt att handha ordförandens och
sekreterarens värv. Blott cirkelns
verksamhet bedrives energiskt och
regelbundet, bli dessa sammankoms
ter ofelbart till såväl nytta som nöje
för deltagarna, och mycket av det
som handlagts vid dem blir även an
vändbart som program vid själva
föreningens möten.
Bö ker för studiecirklarna kunna
anskaffas genom Förbundsstyrelsens
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förmedling. Så snart det är möjligt
skall även genom Förbundsstyrelsens
försorg utges en handbok, innehål
lande praktiska råd angående för
eningsverksamheten. Den böra stu
diecirklarna även skaffa sig, då ju de
ras sammankomster lämna ett gott till
fälle till övning i mötesförhandlingar.
Om studiecirkeln från föreningens
sida kan erhålla understöd för inkö
pet av böcker och övriga utgifter är
det naturligtvis gott och väl. I an
nat fall måste den ekonomiska sidan
av saken ordnas så, att cirkeln av
sina medlemmar uppbär en avgift,
tillräckligt stor för att bestrida utgif
terna.

Även på orter, där varken arbe
tarförening eller ungdomsklubb fin
nes, kunna studiecirklar naturligtvis
verka, om det blott finnes personer
med intresse för saken. På sådana
orter kunna studiecirklarna med ti
dens lopp få även den betydelsen,
att de bilda ursprunget till blivande
föreningar och klubbar. Att börja
med grundandet av en studiecirkel
är ingalunda den sämsta början.
Låt oss gå till verket på upplys
ningsarbetets område genast i och
med att föreningsverksamheten åter
tages opp efter den tvungna overk
samheten. På det området kunna vi
aldrig göra för mycket.

Fånglägrens portar uppl
Fallständig amnesti åt dem, som blivit dömda för
politiska brott!
Året 1918 har varit ett prövnin
gens och ett lidandets år för hela
vårt folk. men det har varit så sär
skilt för Finlands arbetarklass. Ota
liga äro de hem och familjer, som
räkna förlusten av någon kär egen.
Inom arbetarklassen skall man väl
knappt finna någon, som icke blivit
i högre eller lägre grad berörd av
hemsökelsen. Sorgen efter dem som
fallit för bödlarnas kulor lindras icke
av att man ännu efteråt kastar smuts
på deras namn. Och vi andra, vi
som undgått att bli arkebuserade och
även blivit skonade från hungerdö
den i fånglägren, huru många av oss
ha icke blivit berövade våra med
borgerliga rättigheter och därmed
sänkta till samma plan som Indiens
beryktade pariaskast, en rättslös klass
av trälar?

Om dem som ledo nederlag vid det
sorgligt minnesvärda inbördeskriget i
fjol har hittills fått sägas endast hårda
och bittra ord. De övermodiga segrarna
ha undertryckt varje ord av förståelse.
Kanske skall dock historien, som kan se
på 1918 års finländska revolutionsför
sök med mindre ensidig blick och fälla
ett mindre upprört omdöme, kan
ske skall den engång skänka rättvisa
också åt dem, som hittills fått blott
spott och smälek sig till del. Av nu
levande släktled skola dock åtmin
stone Finlands arbetare förstå, att
skuggor och dagrar måste falla min
dre ensidigt på inbördeskrigets käm
pande parter än segrarna i sitt stolta
övermod vilja tillstå. Finlands arbe
tare skola alltid veta, att flertalet av
dem, som den blodiga våren 1918
kämpade på den röda fronten, gjorde
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det i ärligt uppsåt att främja den eller dyl. — skola få sina mål upp
klass, som hittills alltid levat de un tagna till förnyad behandling och bli
dertrycktas liv. De ville kämpa för dömda endast för vad de bevis
en plats i solen också åt dem, vilka ligen ha gjort och icke efter do
marnas godtyckliga prövning, såsom
hittills fått stå i skuggan.
Därför fordra också Finlands ar hittills skett.
För att få dessa våra krav, den
betare en ändring i de revolutionskämpars öde, vilka fått överleva fjol finländska arbetarklassens enhälliga
årets massakrer och nu antingen äro krav, genomförda, finnes det endast
villkorligt frigivna eller fortfarande e n utväg, nämligen att vid de stun
dande lantdagsvalen rösta med arbe
dväljas i fängelser och fångläger.
Vi kräva icke hämnd. Det må vara tarnas eget parti, det socialdemokra
borgarna förbehållet att låta den dju tiska partiet. Detta parti har redan
riska hämndinstinkten rasa såsom den tidigare höjt sin röst för en sådan
gjort det under senaste år. Men vi amnesti som ovan nämnts, men den
kräva upprättelse. Vi, som ha våra maktägande borgarklassen har icke
närmaste anhöriga bland dem, som brytt sig om att lyssna därtill. En
nu under ett års tid lidit under den dast om arbetarna få tillräckligt många
borgerliga hämnden, vi veta, att de egna representanter i lantdagen, ha *
ras uppsåt icke var ont, och därför de utsikt att kunna höja sin röst
böra de få upprättelse. De ha med med sådan kraft, att den blir hörd.
Vill alltså Du, gamla moder eller
stöd av lagens bokstav blivit dömda till
de hårdaste straff, nu är det tid att ock fader, som har dina söner eller dött
så lagens djupaste anda och mening, rar i något fångläger, vill du ha dem
som bör vara överensstämmande med fria: rösta med socialdemo
folkets uppfattning om rätt och orätt, kraterna! Och Du, hustru med
blir tillämpad på dem. Vår rätts många oförsörjda barn, vill du ha
uppfattning säger oss, att de lidit nog. Dina barns försörjare ut från fång
Vi kräva att fängelsernas och fång lägret : rösta med socialde
lägrens portar öppnas för dem, som mokraterna! Och Du, son eller
blivit dömda endast för politiska brott. dotter, som i fånglägret har en
Vi kräva att alla, som blivit dömda för gammal far, vilken hela sitt liv ar
politiska brott, de redan villkorligt betat för sina egna och kämpat för
frigivna såväl som de ännu fängslade, arbetarklassens sak, vill Du ha ho
omedelbart återinsättes i sina med nom fri: rösta med social
borgerliga rättigheter. Vi kräva, att demokraterna! Inget an
de som blivit dömda för i samband nat parti vill genomföra amnesti
med revolutionsrörelsen begångna för revolutionsrörelsens män och
kriminella brott — mord, mordbrand kvinnor.

Rösta på de svenska socialdemokratiska listorna
vid, stundande lantdagsval!
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De svenspråkiga socialdemokratiska
listorna i Vasa läns valkretsar

Närpes.

N:o 1.

Socialdemokrati.
Anders«on, Otto, jordbrukare, Munsala
Berg, Erik, jordb ukare, Solf.
Bergström, Werner, jordbr., Mustasaari.

Vasa.

Vasa läns norra valkrets.

äro följande:

Vasa läns södra valkrets:

Socialdemokrati.
Andersson, Otto, jordbrukare, Munsala.
Ström, Emil Albert, typograf, Vasa.
Berg, Erik, jordbrukare, Solf.
N:o 2.

'

N:o 2.

Mansala, Oravais, Vörå.
För socialdemokratin.
Andersson, Otto, bonde, Munsala.
Helsing, Erik Johan, bonde, Munsala.
Elfving, Otto, plåtslagare, Jakobstad.

Mustasaari—Kveflaks.

N:o 4.

Socialdemokrati.
Andersson, Otto, jordbrukare, Munsala.
Bergström, Werner, jordbrukare, Musta
saari.
Ström Emil Albert, typograf, Vasa.

Jakobstad' Pedersöre, Esse.

’FOLKBLADET
enda i Finland utkommande
svenskspråkiga socialdemo
kratiska tidning utkommer
i Vasa varje måndag, ons
dag och fredag e. m. och
kostar helt år Fmk 15:—,
halft år Fmk 8: —, kvart år
Fmk 4:—, en månad 1:50.

Socialdemokrati.
Andersson, Otto, bonde, Munsala.
Elfving, Otto, plåtslagare, Jakobstad.
Helsing, Erik Johan, bonde, Munsala.

FOLKBLADETS I
TRYCKERI
I
Vasa, Sandögatan 15, telefon ii 46
utför alla till branschen hörande

Tryckarbeten

Bliv kommissionär!

fort, väl och billigt 1

Kommissionärer beviljas 10
proc. rabatt. Prenumerant
block sändes på b.gäran.

För organisationerna att beakta!
Beställ

Medlemsböcker

Annonsera möten
och fester i Folkbladet. An
nonspriset år 35 p. före tex
ten och 30 p. efter texten.

Medlemskort

Intrébil ietter
Kvittensblanketter
m. m. för organisationerna behövliga
material från det enda svenska arbetartryckeriet i landet.

--- *
Vasa 1919.

Tidnings A.-B. Folkbladets tryckeri.

