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Toverit!
Venäjä kokee raskaita koettelemuksia.
Lukemattomia uhreja vievä sota jatkuu yhä vie

läkin. Siitä rikastuvat rosvot, verenimijä-pankkiirit, 
pitkittävät sitä tahallaan.

Sodan aiheuttama teollisuuden rappiotila johtaa 
tehtaiden pysähtymiseen ja työttömyyteen. Satumaisia 
voittoja ahnehtivat työnsulkija-.kapitalistit kärjistä
vät sitä tahallaan.

Sodan aiheuttama muonavarojen puute käy yhä 
uhkaa vammaksi. Kalliit hinnat kuristavat kaupunkien 
köyhälistöä. Mutta hinnat yhä nousevat keinottelija- 
sotarosvojen tyydytykseksi.

Nälän ja kurjuuden pahaaennustava aave leijailee 
yllämme...

Samaan aikaan nousee vastavallankumouksen synk
kiä pilviä.

Kesäkuun 3 päivän Duuma, joka auttoi tsaaria 
sortamaan kansaa, vaatii nyt viipymätöntä hyök
käystä rintamalla, — mitä varten? Sitä varten, että 
hankittu vapaus voitaisiin hukuttaa vereen „liitto- 
lais“- ja venäläisten rosvojen mieliksi.

Valtioneuvosto, joka antoi tsaarille hirttäjä-minis
terejä, punoo hiljaisuudessa petossilmukkaa, — mitä 
varten? Sitä varten, että se voitaisiin sopivalla het
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kellä heittää kansan kaulaan ,,liittolais“- ja venäläisten 
sortajain mieliksi.

Ja Väliaikainen hallitus, joka on pantu tsaarin 
Duuman ja edustajain Neuvoston väliin ja johon 
kuulua 10 porvaria, joutuu aivan selvästi tilanherro
jen ja kapitalistien vaikutusvaltaan.

Sotilaiden oikeuksien turvaamisen asemesta anne
taan Kerenskin „julistus1*, joka rikkoo noita oikeuksia.

Niiden vapauksien varmistamisen asemesta, joita 
sotilaat saivat hankituksi vallankumouksen päivinä, 
annetaan uusia „päiväkäskyjä", joissa uhataan pakko
työllä ja joukko-osastojen hajotuksella.

Sen vapauden turvaamisen asemesta, jonka Venä
jän kansalaiset saivat hankituksi, järjestetään poliit
tinen nuuskinta kasarmeissa, vangitsemisia ilman 
oikeudenkäyntiä ja tutkimuksia, uusia suunnitelmia 
129. pykälästä, joka uhkaa pakkotyökarkoituksella.

Kansan aseistamisen asemesta uhkauksia työläisten 
ja sotilaiden aseistariisumisesta.

Sorrettujen kansojen vapautuksen asemesta aiheet
tomia syytöksiä Suomelle ja Ukrainalle, pelko antaa 
niille vapaus.

Päättäväisen taistelun asemesta vastavallanku
mousta vastaan sukoillaan vastavallankumouksellisten 
riehuntaa, jotka aseistautuvat julkisesti taistelua var
ten vallankumousta vastaan...

Ja sota on yhä käynnissä, eikä sen lopettamiseksi, 
oikeudenmukaisen rauhan ehdottamiseksi kaikille 
kansoille ole ryhdytty mihinkään tehokkaisiin ja 
vakaviin toimenpiteisiin.

Ja rappiotila kasvaa yhä, eikä sitä vastusteta 
mitenkään.
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Ja nälänhätä käy yhä uhkaavammaksi, eikä sitä 
vastaan ole ryhdytty mihinkään tehokkaisiin toimen
piteisiin.

Onko sitten ihme, että vastavallankumoukselliset 
käyvät yhä julkeammiksi yllyttäen hallitusta uusiin 
vainotoimenpiteisiin työläisiä ja talonpoikia, sotilaita 
ja  matruuseja vastaan.

Toverit! Tällaista komentoa ei voida enää vaieten 
sietää! Kaiken tämän jälkeen on vaikeneminen rikollista!

Te olette vapaita kansalaisia, teillä on oikeus panna 
vastalauseenne, ja teidän on käytettävä tuota oikeut
tanne ennen kuin se on myöhäistä.

Muodostukoon huomispäivä (kesäkuun 18 päivä), 
rauhallisen mielenosoituksen päivä, vallankumouksel
lisen Pietarin ankaran vastalauseen päiväksi uudesti
syntyvää sortoa ja mielivaltaa vastaan!

Hulmutkoot huomenna voitokkaat liput vapauden 
ja sosialismin vihollisten kauhuksi!

Raikukoon teidän kutsunne, vallankumoustaisteli
jani kutsu, ympäri koko maailmaa kaikkien sorrettu
jen ja orjuutettujen riemuksi!

Siellä, Lännessä, sotivissa maissa, häämöttää jo 
uuden elämän sarastus, suuren työväen vallankumouk
sen sarastus. Saakoot veljenne Lännessä tietää huo
menna, että te tuotte lipuissanne heille rauhan ettekä 
sotaa., vapautuksen ettekä orjuutusta!

Työläiset! Sotilaat! Ojentakaa toisillenne veljenkäsi 
ja —eteenpäin sosialismin lipun alla!

Kaikki kaduille, toverit!
Liittykää sankoin joukoin lippujenne ympärille!
Marssikaa järjestynein rivein pitkin pääkaupungin 

katuja!
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Julistakaa rauhallisesti ja varmasti tahtonne:
Alas vastavallankumous!
Alas tsaarin Duuma!
Alas Valtioneuvosto!
Alas kymmenen kapitalisti-ministeriä!
Kaikki valta työväen, sotilaiden ja talonpoikain 

edustajain Neuvostoille!
„Sotilaan oikeuksien julistus** on muutettava!
„Päiväkäskyt** sotilaita ja matruuseja vastaan on 

peruutettava!
Alas vallankumouksellisten työläisten aseistarii

suminen!
Eläköön kansan miliisi!
Alas anarkia teollisuudessa ja työnsulkija-kapita- 

listit!
Eläköön tuotannon ja tuotteiden jaon valvonta 

ja  järjestäminen!
Hyökkäyspolitiikkaa vastaan!
On aika lopettaa sota! Julistakoon edustajain 

Neuvosto oikeudenmukaiset rauhanehdot!
Ei erikoisrauhaa Wilhelmin kanssa eikä salaisia 

sopimuksia ranskalaisten ja englantilaisten kapita
listien kanssa!

L e i p ä ä !  R a u h a a !  Va p a u t t a !
VSDTP:n Keskuskomitea 
VSDTP.n Pietarin komitea 
VSDTP.n Keskuskomitean Sotilasjärjestö 
Pietarin tehdaskomlteain Keskusneuvoslo 
Bolshevikkien ryhmä työväen ja  sotilaiden 

edustajain Pietarin Neuvostossa 
,, Pravdan" toimitus 
„Soldatskaja Pravdan“ toimitus

„Pravda“ Л8 84, 
kesäkuun 17 pnä i$l7


