




TYÖVÄEN JA SOTILAIDEN 
EDUSTAJAIN NEUVOSTOISTA

Venäjän vallankumouksen vaunut kiitävät eteen
päin salaman nopeudella. Vallankumoustaistelijain 
rivit kasvavat ja laajenevat kaikkialla. Vanhan vallan 
tukipylväät horjuvat ja luhistuvat perustuksiaan 
myöten. Pietari kulkee nyt, kuten aina muulloinkin, 
etunenässä. Sen perässä tulee verkalleen ja väliin 
kompastellen äärettömän maan muut paikkakunnat.

Vanhan vallan voimat sortuvat, mutta niitä ei ole 
vielä nujerrettu lopullisesti. Ne ovat vain kätkeyty
neet ja odottavat sopivaa tilaisuutta nostaakseen 
päänsä ja syöksyäkseen vapaan Venäjän kimppuun. 
Katsahtakaa ympärillenne, niin näette, että mustien 
voimien salakähmäinen toiminta on herkeämättömässä 
käynnissä...

On suojattava hankitut oikeudet, jotta voitaisiin 
lyödä lopullisesti vanhat voimat ja viedä yhdessä 
koko muun maan kanssa eteenpäin Venäjän vallan
kumousta,—sellaisen on oltava pääkaupungin prole
tariaatin lähimmän tehtävän.

Mutta kuinka se on tehtävä?
Mitä tarvitaan sitä varten?
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Vanhan vallan hajallelyömiseksi riitti kapinaan- 
nousseiden työläisten ja sotilaiden väliaikainen liitto. 
Sillä on itsestään selvää, että Venäjän vallankumouk
sen voima on työläisten ja sotilastakkiin puettujen 
talonpoikain liitossa.

Mutta hankittujen oikeuksien säilyttämiseksi ja 
vallankumouksen kehittämiseksi edelleen еГläheskään 
riitä yksistään työläisten ja sotilaiden väliaikainen 
liitto.

Sitä varten on tämä liitto tehtävä tietoiseksi ja 
lujaksi, pitkäaikaiseksi ja vankaksi, kyllin vankaksi 
kestämään vastavallankumouksen provokatooriset 
hyökkäilyt. Sillä kaikille on selvää, että Venäjän 
vallankumouksen lopullisen voiton tae on vallanku
mouksellisen työläisen ja vallankumouksellisen soti
laan liiton lujittumisessa.

Työväen ja sotilaiden edustajain Neuvostot ovat
kin tämän liiton elimiä.

Ja mitä tiukemmin yhteenliittyneitä ovat nämä 
Neuvostot, mitä lujemmin ne ovat järjestäytyneet, 
sitä tehokkaampaa on niissä ilmituotu vallankumouk
sellisen kansan vallankumouksellinen valta, sitä reali- 
sempia ovat takeet vastavallankumousta vastaan.

Näitä Neuvostoja on lujitettava, niitä on saatava 
kaikille paikkakunnille ja yhdistettävä ne toisiinsa 
johtajanaan työväen ja sotilaiden edustajain Keskus- 
neuvosto kansan vallankumouksellisen vallan eli
menä — siihen suuntaan on vallankumouksellisten 
sosialidemokraattien toimittava.

Työläiset! Liittäkää rivinne tiukemmin yhteen ja 
yhdistykää Venäjän sosialidemokraattisen työväen
puolueen ympärille!
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Talonpojat! Järjestäytykää talonpoikaisliittoihin ja 
yhdistykää vallankumouksellisen proletariaatin, Venä
jän vallankumouksen johtajan ympärille!

Sotilaat! Järjestäytykää omiin liittoihinne ja 
kerääntykää Venäjän kansan ympärille, Venäjän val
lankumouksellisen armeijan ainoan uskollisen liittolai
sen ympärille!

Työläiset, talonpojat ja sotilaat! Liittykää kaik
kialla työväen ja sotilaiden edustajain' Neuvostojen, 
Venäjän vallankumouksellisten voimain liiton ja vallan 
elimien ympärille!

Se takaa täydellisen voiton vanhan Venäjän 
pimeyden voimista.

Se takaa myöskin Venäjän kansan perusvaatimus
ten toteuttamisen käytännössä: maat talonpojille, työn 
suojelu työläisille, demokraattinen tasavalta Venäjän 
kaikille kansalaisille!
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