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MENSHEVIKKIEN JA NARODNIKKIEN 
HÄPEÄLLINEN VAALILIITTO 

„JEDINSTVON” KANSSA

Tänään on toinen ja tärkein vaalipäivä.
Paitsi kadetteja myös yhteenliittyneet menshevikit ja 

narodnikit tyrkyttävät itseään valitsijoille perin itsepintai
sesti.

Mitä he ovat voineet vastata meille, kun osoitimme sen 
huutavan tosiasian, että he ovat muodostaneet blokin 
(liiton) ,,Jedinstvon” kanssa? Rohkenevatko he puolustaa 
periaatteellisesti tuollaista blokkia?

Siinähän se juttu onkin, että eivät rohkene.
Vastaukseksi viittaukseemme, että vaaliliitto „Jedin- 

stvon” kanssa on sopimaton, „Rabotshaja Gazeta” viittaa... 
keneen arvelette?., provokaattori Malinovskiin ja siihen, 
että ohranalaitos keinotteli hänet Duumaan!!

Puhumme eri kirjoituksessa * tuollaisen muka polemiikin 
epärehellisyydestä. Mutta nyt ei ole kysymys „Rabotshaja 
Gazetan” rehellisyydestä, vaan sen logiikasta. Kuinkahan 
se on, hyvät herrat? Te voitte mielestänne torjua viittauk
semme „teidän” „Jedinstvoonne” sillä, että viittaatte 
„meidän” provokaattoriimme Malinovskiin!! Kuinka siinä 
käy? Käy niin, että te panette „Jedinstvon” samalle lau
dalle provokaattorin kanssa!!

Sillä tavalla „Rabotshaja Gazetan” hoksaavaiset miehet 
ovat ..puolustaneet” ..Jedinstvon” kanssa tekemäänsä 
liittoa,— viisaita miehiä, et muuta sano. Kun heille sano
taan, että heillä on vapaalla Venäjällä sellainen häpeällinen 
kollega kuin Plehanovin ..Jedinstvo”, niin he vastaavat: 
mutta bolshevikeilla oli tsaristisella Venäjällä provokaattori 
Malinovski!! Tuo ei ole „Jedinstvon” puolustelua „Ra- 
botshaja Gazetan” taholta, vaan suorastaan »helmi”!

* Ks. tätä osaa, ss. 536—537. Toim.
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„Delo Naroda” on samaten, Shtshedrinin sanontaa käyt
tääksemme, ..hakeutunut” „Jedinstvon” ..papaksi”. Ensim
mäisenä vaalipäivänä, toukokuun 27 pnä, saimme lukea 
Kerenskin, Tshernovin ja kumpp. lehden etusivulta keho
tuksen antaa äänet niiden listojen hyväksi, joissa yritetään 
viedä läpi „J edinstvoa".

Ja tuon saman „Delo Naroda” lehden saman numeron 
toiselta sivulta saamme lukea pitkän kirjoituksen, jossa 
löylytetään „sosialipatriootti” Plehanovia ja hänen ..Jedin- 
stvoaan”, sekä sen lisäksi vielä seuraavan ..myrkyllisen 
lauseenkin”:

„Saatamme mielihyvin lukijamme tiedoksi, mitä muut liberaali- ja 
sosiali-imperialistit: „Retsh”, „Russkaja Voija" ja Jedinstvo" arvelevat 
Italian suorittamasta (Albanian) valtauksesta".

Oikea ..helmi”, eikö totta?
..Sosialistivallankumoukselliset” kehottavat kansaa anta

maan äänensä ..Jedinstvon” ehdokkaita naamioivien listojen 
hyväksi, „Jedinstvon”, jota sosialistivallankumoukselliset 
itsekin ja kaiken lisäksi vaalipäivänä nimittävät ..sosiali- 
imperialistiseksi”, s.o. sosialistiseksi sanoissa ja ..imperia- 
listiseksi teoissa”, ..Jedinstvon”, jonka he itse asettavat 
samalle laudalle ..Retsh” ja ..Russkaja Voija” lehtien 
kanssa.

Jopa on viisas ..Rabotshaja Gazeta” liitossa viisaan 
„Delo Narodan” kanssa osannut ..puolustaa” tänään 
..Jedinstvoa”!

Ja Plehanov ottaa vastaan almuja miehiltä, jotka „huo- 
maamattaan” panevat hänet rinnakkain Malinovskin 
kanssa tai suorastaan leimaavat hänet vaalipäivänä 
..sosiali-imperialistiksi”.

Kummallista on moraali tuossa menshevikkien ynnä 
narodnikkien ynnä ..Jedinstvon” häpeällisessä liittoutu
massa...

Työläiset ja sotilaat! Työtätekevät! Ei ainoatakaan ääntä 
narodnikeille ja menshevikeille, jotka yrittävät viedä vaa
leissa läpi ..sosiali-imperialisteja”.

Äänestäkää bolshevikkeja!
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