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KANSALAISET! PYRKIKÄÄ SIIHEN, ETTÄ KOKO KANSA SELVÄSTI KÄSITTÄISI, 

MITKÄ TÄRKEIMMÄT PUOLUEET TAISTELEVAT VAALEISSA PIETARISSA 
JA MIHIN KUKIN PUOLUE PYRKII!

MITKÄ OVAT KOLME TÄRKEINTÄ PUOLUETTA?

Mustasotnialai- 
set, niihin kuulu
vat — Venäjän kan
san liitto, monar
kistit, oikeusjärjes- 
tyspuolue, loka
kuun 17 päivän 
liitto, kauppa- ja 
teollisuuspuolue, 
rauhallisen uudis
tuksen puolue.

Kadetit, niihin 
kuuluvat — „kan
san" vapauden eli 
perustuslaillis-„de- 
mokraattinen" (to
dellisuudessa libe- 
raalis - monarkisti
nen) puolue, „de
mokraattisten" uu
distusten puolue, 
radikaalit, y. m.

Sosialidemo
kraatit. Venäjän 
sosialidemokraatti
nen työväenpuo
lue. Se on Venäjän 
kaikkiin eri kan
sallisuuksiin kuulu
vien tietoisten työ
läisten, venäläis
ten, latvialaisten, 
puolalaisten, juuta
laisten, vähävenä- 
läisten, armenia
laisten, gruusialais
ten, tataarien y. m., 
puolue.

k e n e n  e t u ja  näm ä  k o l m e  t ä r k e in t ä  p u o l u e t t a
PUOLUSTAVAT?

Mustasotnialaiset 
puolustavat nykyis
tä tsaarihallltusta, 
kannattavat tilan
herroja, virkamie
hiä, - poliisivaltaa, 
kenttäoikeuksia, 
pogromeja.

Kadetit puolus
tavat liberaalisten 
porvarien, liberaa
listen tilanherrain, 
kauppiaiden ja ka
pitalistien etuja. 
Kadetit on porva
rillisten asianaja- 
jain, sanomalehti
miesten, professo
rien ja muiden sel
laisten puolue.

Sosialidemokratia 
on työväenluokan 
puolue, joka puo
lustaa kaikkien työ
tätekevien ja riis
tettyjen etuja.
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MIHIN NÄMÄ KOLME TÄRKEINTÄ PUOLUETTA 
PYRKIVÄT?

Mustasotnialaiset 
pyrkivät säilyttä
mään vanhan itse
valtiuden, kansan 
oikeudettomuuden, 
tilanherrojen, vir
kamiesten ja polii
sin täyden herruu
den kansan yli.

Kadetit tahtovat 
siirtää vallan libe
raalisen porvaris
ton käsiin. Monar
kian tulee, säilyt
tämällä poliisi- ja 
sotilasvallan, suo
jella kapitalistien 
oikeuksia ryöstää 
työläisiä ja talon
poikia.

Sosialidemokraa
tit tahtovat siirtää 
kaiken vallan kan
san käsiin, s. o. 
pystyttää demo
kraattisen tasaval
lan. Sosialidemo
kraatit tarvitsevat 
täydellistä vapaut
ta taistellakseen 
sosialismin puo
lesta, työn vapaut
tamiseksi pääoman 
ikeestä.

MINKÄLAISEN VAPAUDEN NÄMÄ KOLME TÄRKEINTÄ 
PUOLUETTA HALUAVAT ANTAA KANSALLE?

Mustasotnialaiset 
eivät anna kansalle 
mitään vapautta, 
minkäänlaista val
taa. Kaikki valta 
tsaarihallitukselle. 
Kansan oikeudet: 
veronmaksu, työn
teko rikkaille ja 
turvasäilössä istu
minen.

Kadetit haluavat 
sellaista „kansan 
vapautta", josta 
määräisi ensiksikin 
yläkamari, s. o. ti
lanherrat ja kapi
talistit; toiseksi mo
narkia, s. o. tsaari 
edesvastuuttomine 
poliisi- ja sotavoi- 
mineen. Kolman
nes valtaa kansalle, 
kolmannes kapita
listeille, kolmannes 
tsaarille.

Sosialidemokraa
tit haluavat täyttä 
vapautta ja täyttä 
valtaa kansalle, 
kaikkien virkamies
ten valinnallisuut- 
ta, sotilaiden va
pauttamista kasar- 
mipakkotyöstä ja 
kansan vapaan nos- 
toväen muodosta
mista.
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MITEN NÄMÄ KOLME TÄRKEINTÄ PUOLUETTA 
SUHTAUTUVAT TALONPOIKIEN MAA VAATIMUKSEEN?

Mustasotnialaiset 
puolustavat tilan
herra -maaorjuutta- 
jien etuja. Ei mi
tään maata talon
poikaiselle. Vain 
rikkaat ostakoot ti
lanherroilta maata 
vapaaehtoisen so
pimuksen perus
teella.

Kadetit haluavat 
säilyttää tilanher
rojen maanomis
tuksen myönnytys
ten avulla. He eh
dottavat talonpo
jille maanlunas- 
tusta, joka on jo 
kerran, v. 1861, 
saattanut talonpojat 
puille paljaille. Ka
detit eivät suostu 
siihen, että maaky- 
symyksen ratkaisi
sivat paikalliset ko
miteat, jotka vali
taan yleisen, välit
tömän, yhtäläisen 
äänioikeuden pe
rusteella ja salai
sella äänestyksellä.

Sosialidemokraa
tit haluavat tehdä 
meillä lopun tilan
herrojen maanomis
tuksesta. Kaikki 
maat on annettava 
talonpojille ja vält
tämättä ilman lu
nastusta. Maakysy- 
myksen ratkaiskoot 
paikalliset komi
teat, jotka valitaan 
yleisen, välittömän, 
yhtäläisen äänioi
keuden perusteella 
ja salaisella äänes
tyksellä.

MITÄ NUO KOLME TÄRKEINTÄ PUOLUETTA VOIVAT 
SAADA AIKAAN, JOS NE VOITTAVAT TAISTELUN?

Mustasotnialaiset, 
taistelemalla kaikin 
keinoin, voivat saa
da aikaan sen, että 
kansa joutuu lopul
lisesti häviötilaan 
ja koko Venäjä saa
tetaan lopullisesti 
raakalaisuuden ti
laan kenttäoikeuk- 
silla ja pogromeilla.

Kadetit, taistele
malla vain „rauhal
lisin" keinoin, voi
vat saada aikaan 
sen, että pogromi - 
miesten hallitus 
lahjoo puolen ko
peekan myönny
tyksillä suurporva- 
riston ja maaseu
dun pohatat, ja ajaa 
hajalle liberaaliset 
suunsoittajat, jollei
vät he puhu kyllin

Sosialidemokraa
tit, taistelemalla kai
kin keinoin, nous
ten jopa kapinaan
kin, voivat tietoi
sen talonpoikaisten 
ja kaupunkiköyhä- 
listön avulla saa
vuttaa täydellisen 
vapauden ja talon
poikaiselle kaikki 
maat. Ja vapauden 
oloissa ja koko 
Euroopan tietoisen
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lakeijamaisesti ju
maloidusta, vastuu- 
vapaasta, koske
mattomasta, perus
tuslaillisesta mo
narkista.

työväestön avulla 
Venäjän sosialide
mokraatit voivat 
lähteä nopein aske
lin kohti sosialis
mia.

KANSALAISET! ÄÄNESTÄKÄÄ VAALEISSA VENÄJÄN 
SOSIALIDEMOKRAATTISEN TYÖVÄENPUOLUEEN EHDOKKAITA!

SOSIALIDEMOKRATIA JA TYÖPCOLUEET

Kansalaiset! Ken haluaa tietoisesti osallistua Valtakun- 
nanduuman vaaleihin, sen on ennen kaikkea selvästi käsi
tettävä kolmen tärkeimmän'puolueen peruseroavaisuudet. 
M astasotnialaiset ovat tsaarihallituksen pogromien ja 
väkivallan kannalla. Kadetit puolustavat liberaalisten tilan
herrojen ja kapitalistien etuja. Sosialidemokraatit puo
lustavat työväenluokan ja kaikkien työtätekevien ja riistet
tyjen etuja.

Ken haluaa tietoisesti puoltaa työväenluokan ja kaik
kien työtätekevien etuja, hänen tulee tietää, mikä puolue 
todella pystyy johdonmukaisimmin ja päättävimmin puo
lustamaan noita etuja.

MITKÄ PUOLUEET OTTAVAT PUOLUSTAAKSEEN 
TYÖVÄENLUOKAN JA KAIKKIEN TYÖTÄTEKEVIEN ETUJA?

Työväenluokan 
puolue, Venäjän 
sosialidemokraatti - 
nen työväenpuo
lue, joka on prole
tariaatin luokka
taistelun kannalla.

Työpuolueet, s. o. puolueet, jotka 
ovat pienisännän kannalla:

Sosialistivallan
kumouksellisten
puolue.

Työpuolue (kan- 
sansosialistlen puo
lue; ja puolueeseen 
kuulumattomat tru- 
dovikit.
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KENEN ETUJA NÄMÄ PUOLUEET TODELLISUUDESSA 
PUOLUSTAVAT?

Proletaarien, joi
den elinehdot eivät 
jätä isännäksi pää
semisestä mitään 
toiveita ja pakot
tavat pyrkimään 
kapitalistisen yh
teiskuntajärjestel
män kaikkien pe
rustojen täydelli
seen muuttamiseen.

Pienisäntien, jotka taistelevat pää
oman sortoa vastaan, mutta jotka omien 
elinehtojensa pakottamina pyrkivät 
pääsemään isänniksi, lujittamaan pien- 
talouttaan, rikastumaan kaupan ja työ
läisten palkkaamisen avulla.

KUINKA JÄRKÄHTÄMÄTTÖMIÄ OVAT NÄMÄ PUOLUEET 
SUURESSA YLEISMAAILMALLISESSA TYÖN JA PÄÄOMAN 

VÄLISESSÄ TAISTELUSSA?
Sosialidemokra

tia ei voi sallia 
mitään sovintoa 
työn ja pääoman 
välillä. Se järjestää 
palkkatyöläisiä sää
limättömään taiste
luun pääomaa vas
taan tuotannonväli- 
neiden yksityis
omistuksen hävit
tämiseksi ja sosia
listisen yhteiskun
nan rakentamiseksi.

Työpuolueet haaveilevat pääoman 
herruuden hävittämisestä, mutta pien- 
isännän elämän ehtojen takia ne kier
tämättä horjuvat kahden puolen, pyr
kien toisaalta taistelemaan pääomaa 
vastaan yhdessä palkkatyöläisten kanssa 
ja toisaalta sovittamaan keskenään 
työläiset ja kapitalistit tekemällä kai
kista työtätekevistä pienisäntiä, joille 
tasavertaisesti jaetaan maata tai anne
taan luottoa y.m.s.

MITÄ NÄMÄ PUOLUEET VOIVAT SAADA AIKAAN, 
JOS NE SAAVUTTAVAT LOPULLISET PÄÄMÄÄRÄNSÄ?

Sen, että prole
tariaatti valtaa po
liittisen vallan ja 
kapitalistinen tuo
tanto muutetaan 
yhteiskunnalliseksi 
sosialistiseksi suur
tuotannoksi.

Sen, että maat jaetaan tasan pienisän
tien, pientalonpoikien kesken, jolloin 
heidän keskuudessaan on taas väistä
mättömästi syntyvä taistelua ja tapah
tuva jakaantumista rikkaisiin ja köy
hiin, työläisiin ja kapitalisteihin.
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MINKÄLAISTA VAPAUTTA NÄMÄ PUOLUEET TAHTOVAT 
KANSALLE NYKYISESSÄ VALLANKUMOUKSESSA?

Kansan täydel
listä vapautta ja 
täyttä valtaa, se 
on demokraattista 
tasavaltaa, virka
miesten valinnalli- 
suutta, vakituisen 
sotaväen vaihta
mista koko kansan 
aseistamiseksi.

Kansan täydel
listä vapautta ja 
täyttä valtaa, se on 
demokraattista ta
savaltaa, virka
miesten valinnalli- 
suutta, vakituisen 
sotaväen vaihta
mista koko kansan 
aseistamiseksi.

Demokratian, se 
on täyden kansan
vallan yhdistämistä 
monarkiaan, se on 
tsaarin, poliisin ja 
virkamiesten val
taan. Tämä on 
yhtä järjetön pyr
kimys ja yhtä pe
toksellista politiik
kaa kuin liberaa
listen tilanherrojen, 
kadettien, pyrki
mykset ja politiik
ka.

MITEN NÄMÄ PUOLUEET SUHTAUTUVAT TALONPOIKIEN 
MAA VAATIMUKSEEN?

Sosialidemokraa
tit vaativat kaikkien 
tilanherrojen mai
den antamista ta
lonpojille ilman 
mitään lunastus- 
maksua.

Sosialistivallan- 
kumouksellisetvaa- 
tivat kaikkien ti
lanherrojen maiden 
antamista talonpo
jille ilman mitään 
lunastusmaksua.

Trudovikit vaati
vat kaikkien tilan
herrojen maiden 
antamista talonpo
jille, mutta sallivat 
lunastamisen. Se, 
että sallitaan lu
nastaminen, joka 
köyhdyttää talon
pojat, on yhtä pe
toksellista politiik
kaa kuin liberaa
listen tilanherrojen, 
kadettien, politiik
ka.

KANSALAISET! ÄÄNESTÄKÄÄ VAALEISSA VENÄJÄN 
SOSIALIDEMOKRAATTISEN TYÖVÄENPUOLUEEN EHDOKKAITA!

Julkaistu marraskuun 23 pnä 1906
erillisenä lehtisenä Julkaistaan lehtisen

„Proletari"  lehden 8. numeron tekstin mukaan
liitteenä


