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ONKO „PRAVDA" TODISTANUT 
BUNDILAISTEN OLEVAN SEPARATISTEJA?

„Pravdan” 104. (308.) numerossa julkaistiin kirjoitus: 
„Separatistit Venäjällä ja separatistit Itävallassa” *. Nyt 
„Lutshin” 119. (205.) numerossa hra VI. Kossovski kumoaa 
sen eli oikeammin sanoen haukkuu „Pravdaa” eri tavalla 
tuon kirjoituksen takia. Työläisille, joita heidän oman jär
jestönsä kohtalo kiinnostaa, voimme vain viitata noihin 
kiistakysymyksiä kiertävien lutshilaisten herrojen räyhää
viin hyökkäilyihin.

Millä „Pravda” todisti bundilaisten olevan separatisteja?
1) Sillä, että he erosivat puolueesta vuonna 1903. Hra 

Kossovskin haukkumasanat eivät kumonneet vähimmässä
kään määrin tätä tosiasiaa. Sitä varten herrat Kossovskit 
juuri sättivätkin, kun eivät kykene kumoamaan tosiasioita.

2) Sillä, että juutalaiset työläiset ovat kuuluneet ja kuu
luvat kaikkialla puolueeseen Bundin ohitse.

Tätäkään vastaan kehno Bundin puolustaja ei voi sanoa 
sanaakaan!

3) Sillä, että Bund on avoimesti rikkonut puolueen pää
töksen kaikkien kansallisuuksien työläisten yhtenäisyydestä 
paikkakunnilla, päätöksen, joka tehtiin vuonna 1906 ja eri
koisesti varmennettiin uudelleen vuonna 1908.

Hra Kossovski ei voinut sanoa sanaakaan tätä vastaan!
4) Bundilaisen Medemin tunnustuksella, että bundilaiset 

eivät ole koskaan toteuttaneet paikkakunnilla yhtenäisyyttä, 
s.o. he ovat aina olleet separatisteja.

Hra Kossovski ei esittänyt ainoatakaan vastaväitettä!
Ajatelkaahan, lukija, kuinka herra voisi olla sättimättä 

ja raivoamatta, kun hän ei voi sanoa kerrassaan mitään 
„Pravdan” neljää perusväittämää vastaan?

* Ks. tätä osaa, ss. 69—71. Toim .
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Edelleen „Pravda” esitti sanantarkasti lainauksen Itäval
lassa ilmestyvästä tshekkiläisten separatistien äänenkannat
tajasta, joiden separatismin koko Internationale on yksimie
lisesti tuominnut. Tässä äänenkannattajassa kehutaan hra 
Kossovskia (hänen likvidaattorien „Nasha Zarja” lehdessä 
julkaistua kirjoitustaan) siitä, että hän on tehnyt „käänteen 
parempaan” separatistien suhteen.

Mitäs sanotte, hra Kossovski? Onko sitaattimme väärä? 
Hra Kossovski tietää, että se on oikea, ja raivoaa voimatto
muudessaan: „jokin lausunto jossain tshekkiläisessä lehti- 
pahasessa”.

Älkää valehdelko, herra separatisti ja juutalainen libe
raali! Tässä ei valhe auta, sillä teidät paljastetaan.

Ei „jokin lausunto” eikä „jossain tshekkiläisessä lehti- 
pahasessa”, vaan erikoinen kirjoitus tshekkiläisten separa
tistien saksankielisessä äänenkannattajassa54. Se on tosi
asia, ettekä te ole sitä kumonnut.

En minä puolusta separatisteja,— näin hra Kossovski 
puolustelee itseään selitellen „Nasha Zarjassa” julkaistua 
kirjoitustaan.

Vai niin? Siis tshekkiläiset separatistit ovat ymmärtäneet 
teitä väärin?? Voi onnettomia Bundin liberaalijohtajia! 
Eivät yksin vastustajat, vaan vieläpä ystävätkin „ovat 
ymmärtäneet väärin” heitä!

Mutta jokainen työmies ymmärtää varsin hyvin, että itse 
teossa tavattu pikkumainen valehtelija koettaa pelastaa 
itsensä luikert el emalia ja sättimällä. Ei työläisiä sillä pelo
teta, herrat.

„Pravda” näytti toteen, että bundilaiset ovat separatisteja. 
Sitä hra VI. Kossovski ei kyennyt kumoamaan.

Herrat V. Kossovski, Medem ja kumpp. ovat ryhmä libe
raalisia intelligenttejä, jotka harhaannuttavat juutalaisia 
työläisiä porvarillisella nationalismilla ja separatismilla. 
Tämän vuoksi „Pravda” on käynyt ja tulee käymään tais
telua bundilaisia vastaan.

Juutalaiset sosialidemokraattiset työläiset tulevat työ
väenpuolueeseen Bundin sivuuttaen ja vastoin Bundin 
tahtoa.
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