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Toverit työläiset!
Toisen Valtakunnanduuman koollekutsumispäivä on koit

tanut. Valveutunut proletariaatti ei ole koskaan uskonut 
siihen, että voitaisiin saada vapautta kansalle ja maata 
talonpoikaistolle lähettelemällä anojia mustasotnialaisten 
väkivallantekijäin koplaa johtavan tsaarin luo. Valveutunut 
proletariaatti boikotoi Duumaa varoittaakseen sivistymättö
miä talonpoikaisjoukkoja, jotka uskoivat Duumaan. Ja 
ensimmäisen Duuman kokemus, hallituksen pilkanteko sen 
ehdotusten suhteen ja sen hajottaminen osoittivat, että 
valveutunut proletariaatti oli ollut oikeassa,— ne osoittivat, 
ettei vapautta saada rauhallista tietä, tsaarin säätämien ja 
mustasotnialaisten varjelemien lakien nojalla.

Toiseen Duumaan sosialidemokratia kehotti kansaa lähet
tämään taistelijoita eikä anojia. Kansan usko rauhalliseen 
tiehen on horjahtanut. Tämän näkee siitä, että liberaalien 
puolue, joka propagoi rauhallista tietä, kadetit, kärsi 
vaaleissa haaksirikon. Tuo liberaalisten tilanherrojen ja 
porvarillisten asianajajien puolue, joka koettaa sovittaa 
mustasotnialaisen itsevaltiuden ja kansanvapauden keske
nään, tulee toiseen Duumaan heikentyneenä. Mustasotnia- 
laiset, jotka saivat viedyksi läpi monta kymmentä edus
tajaa, ovat voimistuneet. Mutta vielä paljon enemmän 
ovat voimistuneet vasemmistolaiset, s.o. ne, jotka ovat 
enemmän tai vähemmän päättäväisesti ja johdonmukaisesti 
vallankumouksellisen taistelun eikä rauhallisen tien kan
nalla.
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Toinen Duuma on vasemmistolaisempi kuin ensimmäinen 
Duuma. Toisessa Duumassa on paljon enemmän sosiali
demokraatteja ja enemmän vallankumouksellisia demokraat
teja (sosialistivallankumoukselliset ja osa trudovikeista). 
Ensimmäinen Duuma oli rauhalliseen tiehen perustuvien 
toiveiden Duuma. Toinen Duuma on mustasotnialaisen 
tsaarihallituksen ja joukkojen edustajien kärkevän taistelun 
Duuma,— proletaarijoukkojen, jotka tietoisesti pyrkivät 
saamaan vapauden taistellakseen sosialismin puolesta, ja 
talonpoikaisjoukkojen, jotka nousevat alkuvoimaisesti tais
teluun maaorjuuttajatilanherroja vastaan.

Uuden Duuman vaalit osoittivat, että vallankumouksel
linen tietoisuus laajojen kansanjoukkojen keskuudessa 
kasvaa ja lujittuu kaikista vainoista ja kielloista huoli
matta. Lähenee uusi vallankumousaalto, kansan uusi val
lankumoustaistelu vapauden puolesta.

Tämä taistelu ei tule tapahtumaan Duumassa. Tämän 
taistelun ratkaisee proletariaatin, talonpoikaisten ja sota
väen tietoisen osan kapina. Tätä taistelua lähentää meihin 
koko tapahtumain kulku, toisaalta Duuman vasemmisto- 
osan ja toisaalta hallituksen ja kadettien välisten yhteen
ottojen kulku.

Työläiset, olkaa siis valmiina vakaviin tapahtumiin. 
Älkää hukatko voimianne turhaan. Meidän ei tarvitse 
jouduttaa loppuratkaisua: tehkööt tsaari ja hänen musta- 
sotnialaispalvelijansa ensimmäisinä päällekarkauksen. 
He joutuvat karkaamaan kansan kimppuun, ajamaan 
Duuman hajalle, kumoamaan vaalilain, ryhtymään 
moniin väkivallantekoihin päästäkseen eroon uudesta 
Duumasta.

Aloittakoot väkivallantekijät. Proletariaatin on sitkeästi, 
järkähtämättömästi, johdonmukaisesti valmisteltava yhä 
laajempia kansanjoukkoja suureen, tuimaan vapaustais
teluun. Toverit työläiset! Olemme käyneet läpi vallanku
mouksen ensimmäiset suurottelut, vuoden 1905 tammikuun 
9 päivän, lokakuun lakon, joulukuun kapinan. Tulemme 
taaskin kokoamaan uusia voimia uutta, vieläkin mahta
vampaa ja päättäväisempää esiintymistä varten, kun 
vasemmistoduuman nuotio leviää roihuamaan koko Venä
jän käsittävänä palona. On koottava ja keskitettävä kaikki 
voimat tulevaa ratkaisevaa taistelua varten.
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Muistakaa, toverit, että toinen Duuma johtaa väistämät
tömästi taisteluun, kapinaan. Älkää haaskatko voimianne 
turhuuksiin.

Eläköön koko kansan kapina vapauden puolesta!
Eläköön vallankumous!
Eläköön kansainvälinen vallankumouksellinen sosiali

demokratia!
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