
V A S TAV A LL A N K UM O US 
MOBILISOI VOIMIAAN -  

VALMISTAUTUKAA VASTAISKUUN

Vallankumous elää. Tehtyään tyhjäksi Kornilovin 
„kapinan" ja pantuaan rintaman liikehtimään, vyöryt- 
tyään yli kaupunkien ja elvytetty ään tehdasseudut 
se siirtyy nyt maaseudulle kaataen vihatut tilanher- 
rain vallan tukipylväät.

Sovittelupolitiikan viimeinen pönkkä luhistuu. 
Taistelu kornilovilaisuutta vastaan hälvensi työläisten 
ja sotilaiden sovitteluharhaluulot liittäen heidät mei
dän puolueemme ympärille. Taistelu tilanherroja 
vastaan hälventää talonpoikain sovitteluharhaluulot 
kooten heidät työläisten ja sotilaiden ympärille.

Taistelussa puolustuskannan ajajia vastaan ja vas
toin heidän tahtoaan muodostuu työläisten, sotilaiden 
ja talonpoikien vallankumouksellinen rintama. Taiste
lussa sovittelijoita vastaan ja vastoin heidän tahtoaan 
tuo rintama kasvaa ja lujittuu.

Vallankumous mobilisoi voimiaan heittäen riveis
tään pois menshevikki- ja eserräsovittelijat.

Samalla mobilisoi voimiaan myöskin vastavallan
kumous.
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Kadettipuolue, tuo vastavallankumouksen pesä ja 
koulu, aloittaa ensimmäisenä taistelun harjoittamalla 
agitatiota Kornilovin puolesta. Kahmaistuaan vallan 
käsiinsä ja päästettyään irti ketjuista Suvorinin rak
kikoirat sekä verhoten itseään eserräläis-menshevistis- 
kornilovilaisella esiparlamentilla ja taattuaan itselleen 
vastavallankumouksellisten kenraalien kannatuksen 
kadettipuolue valmistelee uutta kornilovilaisuutta 
uhaten nujertaa vallankumouksen.

„Yhteiskunnallisten toimihenkilöiden liitto" Mosko
vassa, työnsulkijain ja „nälän luisen käden" liitto, 
se sama liitto, joka auttoi Kornilovia kuristamaan 
sotilaita ja työläisiä sekä hajoittamaan Neuvostoja 
selustassa ja Komiteoita rintamalla,—tuo liitto kutsuu 
kahden päivän kuluttua koolle „Moskovan toisen neu
vottelukokouksen" kehoittaen innokkaasti „kasakka- 
joukkojen liiton" edustajia saapumaan tuohon neuvot
telukokoukseen.

Rintamalla, etenkin etelässä ja lännessä, kornilo- 
vilaisten kenraalien salainen liitto järjestää kuumei
sella kiireellä uutta sotaretkeä vallankumousta vastaan 
kooten ympärilleen kaikki likaiseen „työhön" kelpaa- 
vat voimat...

Ja Kerenskin hallitus, se sama, joka järjesti yhdessä 
Kornilovin kanssa salaliiton vallankumousta vastaan, 
valmistautuu pakenemaan Moskovaan sitä varten, 
että luovutettuaan Pietarin saksalaisille voisi yhdessä 
Rjabushinskien ja Buryshkinien kanssa, yhdessä Kale- 
dinien ja Aleksejevien kanssa järjestää uuden, entistä 
uhkaavamman salaliiton vallankumousta vastaan.

Epäilyksille ei ole sijaa. Vallankumouksen rintaman 
vastapainoksi muodostuu ja lujittuu vastavallanku



VASTAVALLANK. MOBILISOI VOIMIAAN —  VALMISTAUTUKAA VASTAISKUUN 401

mouksen rintama, kapitalistien ja tilanherrain rintama, 
Kerenskin hallituksen ja esiparlamentin rintama. Vas
tavallankumous valmistelee uutta kornilovilaisuutta.

Kornilovilaisuuden ensimmäinen salaliitto tehtiin 
tyhjäksi. Mutta vastavallankumous ei tullut nujerre
tuksi. Se vain perääntyi piiloutuen Kerenskin halli
tuksen selän taa ja lujittautui uusiin asemiin.

Vallankumouksen suojaamiseksi vaaralta pitkäksi 
ajaksi on nykyään valmisteilla oleva kornilovilaisuu
den toinen salaliitto nujerrettava perusteellisesti.

Vastavallankumouksen ensimmäinen esiintyminen 
tehtiin tyhjäksi työläisten ja sotilaiden voimilla, 
Neuvostojen voimilla selustassa ja Komiteain voimilla 
rintamalla.

Neuvostojen ja Komiteain on ryhdyttävä kaikkiin 
toimenpiteisiin, jotta vastavallankumouksen toinen 
esiintyminen nujerrettaisiin suuren vallankumouksen 
koko voimalla.

Tietäkööt työläiset ja sotilaat, tietäkööt talonpojat 
ja matruusit, että taistelua käydään rauhasta ja lei
västä, maasta ja vapaudesta kapitalisteja ja tilanher
roja vastaan, keinottelijoita ja sotarosvoja vastaan, 
pettureita ja kavaltajia vastaan, kaikkia niitä vastaan, 
jotka eivät halua tehdä kerta kaikkiaan loppua 
järjestyvästä kornilovilaisuudesta.

Korni! ovilaisuus mobilisoi voimiaan — valmistautu
kaa vastaiskuun!

„Rabotshi Putj" Л8 3i, 
lokakuun 10 pnä 1917 
Pääkirjoitus
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