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MITEN AHMA VIRIN SOSIALIDEMOKRAATIT 
KÄYVÄT VAALIKAMPPAILUA?

Ensimmäisen Duuman vaaleissa Armavirin sosialidemo
kraatit tekivät blokkeja kadettien kanssa. Siitä kirjoitti 
aikoinaan „Voina” 89, moittien purevasti armavirilaisia. 
Tästä asiasta kirjoitti silloin Armaviriin myös puolueemme 
KK tehden sikäläisille tovereille huomautuksen Yhdistä
vän edustajakokouksen päätösten rikkomisesta.

Armavirilaisilla tovereilla lienee nyt käytännöllistä koke
musta siitä, mikä merkitys on kadettien kanssa tehdyillä 
blokeilla. Ainakin uusimmassa puoluekirjallisuudessaan he 
eivät ainoastaan ole suosittelematta liittoutumista kadettien 
kanssa, vaan päinvastoin sanovat kadeteista suoraan koko 
totuuden. Emme aio puuttua armavirilaisten julkaisujen 
kielelliseen asuun, se olisi pikkumaista ja alhaista. Esi
tämme vain eräitä havainnollisia kohtia, jotka kuvaavat 
armavirilaisten taktiikkaa.

Edessämme on „Armavirski Proletari” lehden, VSDTP:n 
Armavirin komitean julkaisun, 1. numero, joka on päivätty 
lokakuulle v. 1906 ja ilmestynyt 5.000 kappaleen pai
noksena.

Pääkirjoituksesta luemme:
„Tanssikoot kadetit, kauppiaat, virkamiehet, tilanherrat ja liberaalit 

hallituksen pillin mukaan, proletariaatti ei aio kumarrella ja sopia”.

Seuraavassa kirjoituksessa, joka on tarkoitettu erikoisesti 
vaalivalmistelukehotukseksi, sanotaan:

„Liittykää yhteen, äänestäkää, vallatkaa Duuma! Herraskadetit ovat 
jo tarpeeksi istuneet Taurian palatsin samettituoleilla. Työläisten_kän- 
säisten kourien on jo aika heittää ulos nuo lörpöttelijät ja tyhjäntoi
mittajat!”
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„Kiirehtikää varmentamaan proletaarin paikkanne Duumassa teh- 
däksenne tuon kadettien juttutuvan vallankumoukselliseksi taisteluken
täksi taistelussa kansan pyöveliä, kirottua itsevaltiutta vastaan”.

Julistuksessa „Valitsijoille”, joka on päivätty marras
kuulle v. 1906 ja julkaistu 3.000 kappaleen painoksena, 
Armavirin komitea kirjoittaa:

„Kansa jo ymmärtää, että se saa vain voimalla ja vallan avulla 
sen, mitä sille henkeään heittävä itsevaltius ei vapaaehtoisesti anna 
ja mitä sille ei antanut valtaa vailla ollut kadetti-Duuma... Tehkäämme 
sen, tuon Duuman kautta oma vallankumouksemme, viekäämme omien 
edustajiemme persoonassa kansan voimaa Taurian palatsiin, sytyttä
käämme uudessa Duumassa edustajiemme käsin vallankumouksen 
polttava loimu ja lietsokaamme se koko proletaarisen ja vallankumouk
sellisen Venäjän myrskyistä henkeä puhaltamalla roihuamaan. Uuteen 
Duumaan, uuteen Duumaan!!

...Toverit ja kansalaiset! Tuleva Duumamme ei tule olemaan musta- 
sotnialainen, eikä myöskään kadettilainen — se on oleva proletaarien 
ja talonpoikien — meidän täysivaltainen Duuma”.

Toistamme, että olisi pikkumaista takertua näiden julis
teiden muotoon tai yksityisseikkoihin.

Tärkeintä on niiden henki. Tärkeintä on Armavirin 
sosialidemokraattien itsenäinen politiikka, sosialidemo
kraattien, jotka ovat kulkeneet lörpöttelijäin ja tyhjäntoi- 
mittajain kanssa solmittujen blokkien kiirastulen kautta.

Siinä ovat toivonne, jotka olette perustaneet sosialidemo- 
kraatteihin, „Retshin” ja „Tovarishtshin”, „Vekin” ja 
„Russkije Vedomostin” 90 herrat! Siinä se „vaara vasem
malta”, josta „Retsh” lehti joku päivä sitten vahingossa 
mainitsi!

Taisteluun siis, kaikki vallankumoukselliset sosialidemo
kraatit! Taisteluun kadettien kanssa solmittavia blokkeja 
vastaan! Toverit menshevikit kulkevat armavirilaisten 
tapaan porvarillisten opportunistien kanssa tehtävien 
blokkien kiirastulen kautta ja palaavat vallankumoukselli
seen sosialidemokratiaan.

„Proletari” № 8, 
marraskuun 23 pnä 1908

Julkaistaan Proletari“ lehden 
tekstin mukaan


