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VÄESTÖLLE

Toverit — työläiset, sotamiehet, talonpojat, kaikki työtä
tekevät!

Työläisten ja talonpoikain vallankumous on voittanut 
Pietarissa lopullisesti lyötyään hajalle ja otettuaan van
giksi Kerenskin pettämien vähälukuisten kasakkain viimei
set rippeet. Vallankumous on voittanut myös Moskovassa. 
Junkkarikoululaiset ja muut kornilovilaiset allekirjoittivat 
Moskovassa rauhanehdot, junkkarikoululaisten aseista
riisumisen ja Pelastuskomitean73 hajottamisen jo ennen 
kuin Pietarista lähteneet muutamat sotavoimia kuljettavat 
junat olivat ehtineet saapua sinne.

Rintamalta ja maaseudulta tulee virtanaan joka päivä 
ja joka tunti tiedotuksia, että sotilaiden valtaenemmistö 
taisteluhaudoissa ja talonpoikain valtaenemmistö ujes- 
teissa kannattaa uutta hallitusta ja sen lakeja rauhan tar
joamisesta ja maan antamisesta heti talonpojille. Työläis
ten ja talonpoikain vallankumouksen voitto on turvattu, 
sillä sitä tukee jo kansan enemmistö.

On täysin ymmärrettävää, että tilanherrat ja kapitalistit, 
k o r k e i m m i s s a  viroissa olevat toimihenkilöt ja virka
miehet, jotka ovat kiinteästi sidottuja porvaristoon, sanalla 
sanoen kaikki rikkaat ja rikkaiden puolta pitävät suhtau
tuvat uuteen vallankumoukseen vihamielisesti, tekevät vas
tarintaa estääkseen sen voiton, uhkaavat lopettaa pankkien 
toiminnan, vahingoittavat tai pysäyttävät eri laitosten 
työtä, häiritsevät sitä kaikin tavoin, jarruttavat sitä mil
loin välittömästi, milloin välillisesti. Jokainen luokka- 
tietoinen työläinen käsitti mainiosti, että me tulemme var
masti kohtaamaan sellaista vastarintaa, bolshevikkien 
puoluelehdistö kirjoitti siitä monta kertaa. Työtätekevät
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luokat eivät pelästy hetkeksikään tätä vastarintaa, eivät 
vavahda vähääkään porvariston kannattajain uhkausten 
ja lakkojen takia.

Meitä kannattaa kansan enemmistö. Meitä kannattaa 
työtätekevien ja sorrettujen enemmistö koko maailmassa. 
Meidän asiamme on oikea. Voittomme on turvattu.

Kapitalistien ja korkeimmissa viroissa olevien toimi
henkilöiden vastarinta murretaan. Me emme ota yhdeltä
kään ihmiseltä omaisuutta ilman erikoista valtion lakia 
pankkien ja syndikaattien kansallistamisesta. Tätä lakia 
valmistellaan. Yksikään työtätekevä ja työntekijä ei menetä 
kopeekkaakaan; päinvastoin, hänelle tullaan antamaan 
apua. Muita toimenpiteitä, paitsi mitä ankarinta tilinpitoa 
ja valvontaa sekä aikaisemmin säädettyjen verojen peri
mistä, hallitus ei aio panna toimeen.

Näiden oikeudenmukaisten vaatimusten nimessä kansan 
valtaenemmistö on liittynyt työläisten ja talonpoikain väli
aikaisen hallituksen ympärille.

Toverit työtätekevät! Muistakaa, että t e  i t s e  hallit
sette nyt valtiota. Kukaan ei auta teitä, ellette itse yhdy ja 
ota valtion k a i k k i a  a s i o i t a  o m a a n  huostaanne. 
T e i d ä n  Neuvostonne ovat nyt valtiovallan elimiä, täysi: 
valtaisia, ratkaisevia elimiä.

Liittykää Neuvostojenne ympärille. Lujittakaa niitä. 
Ryhtykää asiaan käsiksi itse alhaaltapäin, ketään odottele
matta. Saattakaa voimaan ankara vallankumouksellinen 
järjestys, tukahduttakaa armotta anarkiayritykset, joita 
juopot, huligaanit, vastavallankumoukselliset junkkari- 
koululaiset, kornilovilaiset ja muut sellaiset tulevat teke
mään.

Saattakaa käytäntöön erittäin tiukka tuotteiden tuotan
non ja tilinpidon valvonta. Vangitkaa ja antakaa kansan 
vallankumouksellisen oikeuden tuomittavaksi kaikki, jotka 
rohkenevat vahingoittaa kansan asiaa, ilmenipä tuo vahin
goittaminen tuotannon sabotointina (turmelemisena, ja r
rutuksena, estotoimenpiteinä) tai vilja- ja elintarvike- 
varastojen salaamisena, viljalastien pidättämisenä tahi 
rautatie-, posti-, lennätin- ja puhelintoiminnan häiritsemi
senä ja yleensä millaisena tahansa vastarintana, joka on 
tarkoitettu vahingoittamaan suurta rauhan asiaa, maiden 
luovuttamista talonpojille tai tuotantoa ja tuotteiden jakoa 
koskevan työväenvalvonnan turvaamista.
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Toverit työläiset, sotamiehet, talonpojat ja kaikki työtä
tekevät! Ottakaa k a i k k i  valta o m i e n  Neuvostojenne 
käsiin. Varjelkaa, suojelkaa maata, viljaa, tehtaita, tuo
tantovälineitä, tuotteita, kulkulaitosta kuin silmäterään- 
ne — kaikki se on tästä lähtien t ä y d e l l i s e s t i  teidän, 
koko kansan omaisuutta. Vähitellen, talonpoikain enemmis
tön annettua suostumuksensa ja hyväksymyksensä, heidän 
ja työläisten k ä y t ä n n ö l l i s e n  kokemuksen antamien 
osviittojen mukaan me lähdemme kulkemaan varmasti ja 
järkkymättömästi sosialismin voittoa kohti, jonka sivisty- 
neimpien maiden valveutuneet työläiset varmentavat ja 
joka antaa kansoille kestävän rauhan ja vapauttaa ne kai
kesta sorrosta ja kaikesta riistosta.
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