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I. „NEVSKAJA GAZETAN” LYHYT SANOMALEHTISELOSTUS

Tov. Karpov arvelee, ettei Duumaa todellakaan hajoiteta, 
sillä kadetit tekevät sen puolesta kaiken, mikä suinkin 
on mahdollista. Se on jo käynyt ilmi heidän toiminnas
taan Duumassa. Kadetit pyrkivät sovittamaan vanhan 
vallan ja kansan vapauden toisiinsa. Edelleen puhuja 
siirtyi käsittelemään VSDTP:n taktiikkaa. Hänen mieles
tään edustajakokous hyväksyi Duumaan suhtautumisesta 
sellaisen päätöslauselman, joka ei ole „läheskään täydel
linen, läheskään oikea. Meidän pitää toteuttaa yhtenäisen 
VSDTPrn päätöksiä, mutta me tulemme täydentämään sen 
päätöksiä toiminnassamme”.

Puhujan mielestä boikotointi ei ollut virhe. Proleta
riaatti sanoi niille, että boikotoinnin on pyyhkäistävä pois 
tämä Duuma. Se ei onnistunut, mutta mitäs siitä? Tietysti 
kansa tulee saamaan vain hyötyä Duumasta. Suurta 
hyötyä tuottavat johdonmukaisesti toimivat talonpoikais
ia työläisedustajat. Mutta Duuman painostaminen on 
hyödytöntä. Kun hallitus on kansaa vastaan, niin meidän 
on muistettava, että selkkauksen voivat ratkaista vain 
taistelevat puolet.

Talonpojille me sanomme: ottakaa oppia, toverit talon
pojat, että tekin olisitte valmiit tukemaan vallankumous- 
liikettä, kun hetki koittaa.

„Nevskaja Gazeta” M 8, 
toukokuun 11 (24) pnä 1908
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II. „VOLNA" LEHDEN LYHYT SANOMALEHTISELOSTUS

Häntä, samoin kuin kreivi Mjakotinia vastaan esiintyi 
toveri Karpov. Hän selitti kreivi Mjakotinille, että sopi
mus on neuvottelujen asiallinen lopputulos, ja neuvottelut 
ovat sopimuksen valmistelua, että sen vuoksi kreivi 
Mjakotin on aivan väärässä kadettipuolueeseen nähden. 
Myöntäen täydellisesti Yhdistävän edustajakokouksen pää
tösten velvoittavuuden koko puolueelle, puhuja osoitti, että 
eräät sen päätöslauselmista ovat virheellisiä, ja tämä 
virheellisyys onkin aiheuttanut sen väärän sävyn, jonka 
tov. Bartenjev on ottanut kadettipuolueeseen nähden. 
Kadettipuolueen paljastaminen, sanoi puhuja, ei ole pelkkää 
sättimistä, vaan välttämätön ja järkiperäisin keino laajojen 
kansanjoukkojen vetämiseksi puolinaisen, arkailevan, van
han vallan kanssa sovintoon pyrkivän liberaalisen porva
riston puolelta vallankumouksellis-demokraattisen porvaris
ton puolelle, joka valmistautuu ratkaisevaan taisteluun 
vallasta. Sellaisen puolueen kuin kadettipuolueen arvo
vallan horjuttaminen merkitsee voimakkaiden sysäysten 
antamista kansanjoukkojen poliittiselle kehitykselle. Itse 
selkkauksen alkamishetki ei tietenkään riipu meidän tah
dostamme, vaan hallituksen menettelystä, kansanjoukkojen 
poliittisen itsetietoisuuden asteesta ja niiden mielialasta. 
Tehtävänämme on ponnistaa kaikki voimamme sen hyväksi, 
että järjestynyt proletariaatti esiintyisi sekä uudessa nou
sussa että kiertämättä koittavassa päättäväisessä taistelussa 
voittoisan vallankumousarmeijan johtajana.
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