
TÄNÄÄN ON VAALIT

Tänään on Pietarissa vaalit. Vaalit toisessa kuu- 
riassa. Taistelee kaksi leiriä: sosialidemokraatit ja 
kadetit. Valitsijoiden on ratkaistava, kenelle he usko
vat maan kohtalon.

Mitä tahtovat sosialidemokraatit?
Mitä tahtovat kadetit?
Sosialidemokraatit työväenluokan edustajina pyr

kivät ihmiskunnan vapauttamiseen kaikenlaisesta 
riistosta.

Mutta kadetit liberaalisen porvariston edustajina 
rakentavat tulevaisuutensa ihmisen harjoittamalle toi
sen ihmisen riistolle, tosin siloitellulle riistolle, mutta 
kuitenkin riistolle.

Sosialidemokraatit ovat sitä mieltä, että kysymys 
maan uusimisesta on jäänyt ratkaisematta, että se 
täytyy ratkaista ja ratkaista itse maan voimilla.

Mutta kadetit arvelevat, että puheet uusimisesta 
ovat tarpeettomia, koska „meillä, jumalan kiitos, on 
perustus! aki“...

Sosialidemokraatit ovat sitä mieltä, että tiellä 
maan uusimiseen Venäjä on jakaantunut kahteen 
Venäjään: vanhaan, viralliseen, ja. uuteen, tulevaan.
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Mutta kadetit arvelevat, että „perustuslain lahjoit- 
tamisen“ jälkeen kahden Venäjän „tällainen vastak
kain asettaminen" „ei ole enää mahdollista", sillä 
..Venäjä on yksi".

On vain yksi johtopäätös: kadettien perustus
laillinen ihanne on jo toteutettu. Kesäkuun kol
mannen päivän tilanteen puitteet eivät ole heille 
ahtaat.

Niinpä esimerkiksi Miljukov puhui vuonna 1909 
Lontoossa juhlapidoissa, joissa yhdessä hänen kans
saan Venäjää „edustivat" lokakuulainen Gutshkov ja 
„maltillinen" mustasotnialainen Bobrinski:

„Te näette edessänne miehiä, joiden poliittisten vakaumusten 
vivahteet ovat sangen erilaisia, mutta täydentäen toinen toistaan 
nämä erilaisuudet edustavat meidän suurta ihannettamme perus 
tuslaillisesta Venäjästä" (kts. 1. Jefremovin kirjaa .Venäjän kan 
san edustajat" j.n.e., s. 81).

Siis mustasotnialainen Bobrinski, joka „täyden
tää" kadetti Miljukovia... „kansan vapauden" hyväk
si — sellainen osoittautuu olevan kadettien „suuri 
ihanne".

Lontoon juhlapidoissa ei ollut ainoatakaan työ
läisten edustajaa, ainoatakaan talonpoikain edusta
jaa, mutta kadettien „suuret ihanteet" tulevat näkö
jään toimeen ilman työläisiä, ilmau talonpoikia...

Bobrinskien, Gutshkovien ja Miljukovien perustus
laki ilman työläisten edustajia, ilman talonpoikain 
edustajia — siinä ovat kadettien „ihanteet" I

Pitäisikö tuon jälkeen ihmetellä sitä, että kadetit 
äänestivät kolmannessa Duumassa: 1) kansanvastaista 
tulo- ja menosääntöä, 2) välillisiä veroja, 3) vankila- 
määrärahoja j.n.e.?
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Pitäisikö tuon jälkeen ihmetellä sitä, että kadetit 
vastustavat työläisten, talonpoikain ja koko demo
kratian vaatimuksia?

Pitäisikö tuon jälkeen ihmetellä sitä, että Makla- 
kovin suun kautta kadetit vaativat ylioppilasliikkeen 
suhteen „suurempaa tarmokkuutta, tiukkuutta ja 
ankaruutta11 ja parjasivat „Retshissä11 Lenan työläisten 
rauhallista lakkoa „vaistovaraiseksi mellakaksi11?

Ei, se ei ole „kansan vapauden" puolue, vaan 
„kansan vapauden11 kavaltajien puolue.

Vain tuollaiset ihmiset ovatkin kykeneviä hiero
maan kauppoja kansan selän takana virkavallan kanssa. 
„Neuvottelut11 \Vitten, Stolypinin ja Trepovin sekä 
nyt Sazonovin kanssa eivät ole mitään satunnaista.

Vain tuollaiset ihmiset ovatkin kykeneviä Hitossa 
mustien kanssa kaatamaan sosialidemokraatit vaaleissa 
Harkovissa, Kostromassa, Jekaterinodarissa ja Riiassa.

Maan kohtalon uskominen tuollaisille ihmisille olisi 
samaa kuin maan luovuttaminen vihollisten pilkatta
vaksi.

Me lausumme varman luottamuksemme siihen, 
että itseään arvossa pitävät valitsijat eivät sido kun
niaansa kadettien kohtaloon!

Kärsikööt kadetit tänään ansaitun rangaistuksen 
Venäjän kansaa vastaan tekemistään raskaista syn
neistä!

Työläisvalitsijat! Äänestäkää teidän etujenne edus
tajia, sosialidemokraatteja!

Kauppapalvelijavalitsijat! Älkää äänestäkö kadet
teja, jotka hyljeksivät teidän leponne etuja — äänes
täkää sosialidemokraatteja, teidän etujenne ainoita 
johdonmukaisia puolustajia!
19 J. V. 8 t  a  H n. 2 osa.
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Puolalaiset valitsijat! Te pyritte saavuttamaan 
vapaan kansallisen kehityksen oikeuksia — muistakaa, 
että kansallisuuksien vapaus on mahdoton ilman 
yleistä vapautta, mutta kadetit kavaltavat vapauden!

Juutalaiset valitsijat! Te pyritte saavuttamaan 
juutalaisten tasa-arvoisuuden, mutta muistakaa, että 
Bobrinskeja suutelevat Miljukovit ja oikeistolaisten 
kanssa liittoilevat kadetit eivät tule pyrkimään tasa- 
arvoisuuteen!

Kansan vapauden kavaltajien taikka sen puolusta- 
jain puolesta, kadettien taikka sosialidemokraattien 
puolesta — tehkää valintanne, kansalaiset!

Sanom alehti „Pravda" M jis s , Ju lkaista an  lehden tekstin
lokakuun s s  pnä, ISIS ~ mukaan
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