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TYÖVÄEN YHTENÄISYYS JA VAALIT

Likvidaattorien sanomalehti „Lutsh”, joka ilmestyi — 
kuten „Pravdan” avustaja aivan oikein sanoo — vaalipäi
vänä tarkoituksenaan saada yhtenäisyys rikotuksi, on tul
villaan „yhtenäisyyttä” koskevia korulauseita.

Pietarin kuvernementin työväenkuuriassa on vaalien 
ratkaiseva hetki käsillä lähipäivinä, perjantaina lokakuun 
5:ntenä. Sinä päivänä työväen valtuusmiehet valitsevat 
6 valitsijamiestä. Ratkaiseva merkitys on nimenomaan 
näillä vaaleilla, sillä jos eivät kaikki valitsijamiehet ole 
vakaumuksellisia, johdonmukaisia työläisdemokraatteja ja 
likvidaattoruuden vastustajia, niin ei saada mitään var
moja takeita sellaisen edustajan valitsemisesta Valta- 
kunnanduumaan, jota luokkatietoisten työläisten enem
mistö toivoo.

Jottei ratkaisevalla hetkellä annettaisi periksi, on käsitet
tävä selvästi työläisdemokraattien tehtävät ja se tilanne, 
jossa valtuusmiehet toimivat.

Asian koko ydin on nyt siinä, että yhtenäisyys-huutojen 
varjolla likvidaattorit rikkovat Pietarin luokkatietoisten 
työläisten enemmistön tahtoa vastaan, yrittävät tyrkyttää 
työläisenemmistölle intelligenssin, nimenomaan likvidato- 
risen intelligenssin, muodostaman vähemmistön hajotus- 
mielisiä valitsijamiesehdokkaita.

Porvarillisessa maassa kaikkia vaaleja säestetään hillit
tömällä korulausetulvalla, häikäilemättömillä valheellisilla 
lupauksilla. Sosialidemokraattien tärkein periaate on: älä 
usko sanoihin, ota selvää asian ytimestä.

Yhtenäisyyttä koskevat korulauseet, joita likvidaattorit 
toitottavat „Lutsh” lehdessään, ovat silkkaa valheita. 
Todellisuudessa yhtenäisyys on jo saatu aikaan Pietarissa 
luokkatietoisten työläisten enemmistön toimesta likvidaat- 
toreita vastaan, on saatu aikaan vappuesiintymisellä, saatu
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aikaan sillä, että 550 työläisryhmää on ryhtynyt tukemaan 
„Pravdaa”, kun likvidaattoreita on tukenut vain 16 ryh
mää.

Tämä ei ole korulauseita, vaan tekoja. Kun 550 ryhmää 
on liittynyt yhteen 16:tta vastaan, niin tätä sanotaan yhte
näisyydeksi. Kun 16 tyrkyttää „omaa” ehdokastaan 550:lle, 
niin se on hajotusta.

Likvidaattorit suorittavat hajotustyötä huutaen yhtenäi
syydestä kuten se varas, joka juoksee pakoon huutaen: 
„Ottakaa varas kiinni!”

Luokkatietoisten työläisten ei pidä antaa petkuttaa 
itseään tyhjillä huudoilla ja korulauseilla.

Älkää uskoko sanoja, tarkastelkaa kylmästi asiaintilaa. 
Työväen marxilainen valtaenemmistö vastustaa likvidaat- 
toruutta. Likvidaattoreita kannattaa työläisten mitätön 
vähemmistö, mutta likvidaattorien „voimana” on porvaril
linen intelligenssi, joka voi panna pystyyn lehtipahasen, 
perustaa vaalipäivänä uuden sanomalehden, hankkia 
„yhteyksiä”, väkeä intelligenssin vaalilautakuntia varten 
j.n.e.

Jokainen Pietarin sosialidemokraatti tuntee nämä tosi
asiat.

Tästä käykin selväksi, mikä merkitys on likvidaattorien 
yhtenäisyys-huudoilla. Likvidaattoreita suosiva porvarilli
nen intelligenssi tahtoo näiden huutojen varjolla särkeä 
työläisten yhtenäisyyden tyrkyttämällä heille likvidaatto
rien ehdokkaan.

Siinä on koira haudattuna. Siinä on likvidaattorien 
„Lutshin” „konsti”.

Ken toivoo marxilaistyöläisten todellista yhtenäisyyttä, 
hänen on autettava, että kaikki likvidaattoreita vastustavat 
valitsijamiesehdokkaat tulisivat valituiksi.

Ken toivoo todellista yhtenäisyyttä, hän auttakoon vie
mään läpi luokkatietoisten työläisten enemmistön tahdon.

Ken auttaa vähemmistöä rikkomaan tätä tahtoa vastaan, 
hän on mitä pahin hajottaja, huutakoon hän kuinka kirku- 
vasti tahansa korulauseita yhtenäisyydestä!
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