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Rautatieläiset!
Olemme joutuneet tilanteeseen, jonka hyvin tunnette, joten se ei

laajempia selityksiä kaipaa. Kansanvallalle vihamieliset ainekset, jotka
tahtovat tukahuttaa kaikki työväen kansanvaltaiset harrastukset, ovat
.jo eri paikoissa maatamme ryhtyneet asekädessä kauvan harkittuja
suunitelmia toteuttamaan. Tässä surullisessa työssään eivät porvariston
palkkaamat sotajoukot ja niiden salaiset avustajat ole tyytyneet edes
varsinaiseen sotaan sisältyviin esiintymistapoihin, vaan ovat he ryhty-
neet aivan käsittämättömällä ja häpeällisellä tavalla hävittämään ja
särkemään kansallisomaisuuttamme, rautateitä ja siltoja. Lukuisia tä-
män suuntaisia tapauksia oh jo sattunut. Vielä pitemmälle ovat he men-
neet. Kokonaisia junia matkustajineen on yritetty ja jo suistettukin
pois kiskoilta. Nämät tihutyöt ovat jo vaatineet lukuisia ihmisuhreja niin
matkustajien kuin rautatieläistenkin keskuudesta.

Nämät sattuneet surulliset raakuuden osoitukset ovat tietysti suu-
ressa määrin järkyttäneet rautatieläisten mieliä, sitä enemmän kun ei
ole taattu kuinka kauvan rautatien ja sen palvelijoiden turvallisuus on
näin epävarma. Silloin ei suinkaan ole yhdentekevää, miten rautatien
paiveli jakunta suhtautuu edellä mainittuihin tapauksiin. Tulee näet
muistaa, että me olemme koko Suonien kansan palvelijoita, joiden vel-
vollisuuteen kuuluu niin kansalaistemme hengen kuin kansallisomaisuu-
denkin suojeleminen, kaikilla käytettävissämme olevilla keinoilla.

Tähän katsoen onkin Suomen Kansanvaltuuskunnan Liikenneasiain
osasto nimittänyt Rautatieneuvoston, jolle se on toistaiseksi uskonut
rautatielaitoksenylimmän johdon. Tämän toimenpiteeseen katsoi sanottu
osasto välttämättömäksi ryhtyä pääasiassa sen takia, koska Rautatie-
hallitus ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin rautatiellä tapahtu-
neiden hirmutöiden ehkäisemiseksi, vaan päinvastoin on osottautunut,
että erinäiset Rautatiehallituksen suosikit ovat olleet mukana tihutöitä
johtamassa ja järjestämässä, mikä- todennäköisesti ei ole tapahtunut
Rautatiehallituksen tietämättä.

Asiain näin ollen rohkenee valittu Neuvosto kääntyä rautatieläisten
puoleen edelläolevalla selityksellä, sekä samalla määrätä: että jokaisen
rautatieläisen tulee ehdottomasti tehdä kaiken voitavansa rautatien
omaisuuden sekä syyttömien ihmisten varjelemiseksi ja turvaamiseksi.
Miten ja missä muodossa näihin toimiin on ryhdyttävä, siitä antavat
Neuvoston matka- ja paikalliskomisaariot, jotka jo ovat toimiinsa
ryhtyneet, tarkemmat määräykset, joita on ehdottomasti noudatettava.
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