HAJANAISIA MIELENOSOITUKSIA
VASTAAN

Muutamia päiviä sitten Väliaikainen hallitus päätti
häätää anarkistit Durnovon huvilasta. Tuo peräti
väärä päätös synnytti suuttumuksen myrskyn työ
läisten keskuudessa. Epäilemättä työläiset pitivät
tuota päätöstä kajoamisena jonkin järjestön ole
massaolo-oikeuteen. Me olemme periaatteessa anar
kisteja vastaan, mutta koska anarkistien mukana on
vaikkapa pienikin osa työläisiä, niin heillä on saman
lainen olemassaolo-oikeus kuin sanokaamme mensheVi
keillä ja eserrillä. Siinä mielessä työläiset olivat
oikeassa pannessaan vastalauseensa Väliaikaisen hal
lituksen tekemää päällekarkausta vastaan. Ja sitäkin
suuremmalla syyllä, kun anarkistien ohella huvilaa
käyttävät vielä muutamat tehtaat ja ammattiliitot.
Lukijat tietävät, että vastalauseensa tuloksena
työläiset saivat aikaan myönnytyksen Väliaikaiselta
hallitukselta ja pidettyä huvilan itsellään.
Nyt osoittautuu, että Durnovon huvilalla „järjestetään“ uutta työläisten esiintymistä. Meille tiedoitetaan, että Durnovon huvilalla pidetään tehdaskomiteain
edustajain kokouksia anarkistien johdolla tarkoituk
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sella järjestää tänään mielenosoitus. Jos se on totta,
niin me ilmoitamme, että tuomitsemme mitä päättäväisimmin kaikenlaiset hajanaiset, anarkistiset esiin
tymiset. Eri kaupunkipiirien ja rykmenttien mielen
osoituksia, joita johtavat nykyhetken oloja ymmärtä
mättömät anarkistit, mielenosoituksia, joita järjestetään
vastoin kaupunkipiirien ja rykmenttien enemmistön
tahtoa, vastoin liittojen byroon ja tehdaskomiteain
keskusneuvoston tahtoa ja vihdoih vastoin proleta
riaatin sosialistisen puolueen tahtoa,— sellaisia anar
kistisia mielenosoituksia me pidämme turmiollisina
työväen vallankumouksen asialle.
Järjestöjen, muun muassa myöskin anarkistien,
olemassaolo-oikeutta voidaan ja pitää puolustaa, kun
nämä aiotaan jättää taivasalle. Mutta liittyminen
yhteen anarkistien kanssa ja ryhtyminen yhdessä
heidän kanssaan jo etukäteen epäonnistumaan tuo
mittuihin harkitsemattomiin esiintymisiin,— se on
valveutuneille työläisille sallimatonta ja rikollista.
Harkitkoot työläis- ja sotilastoverit tarkoin: keitä
he ovat, sosialisteja vaiko anarkisteja, ja jos he ovat
sosialisteja, niin ratkaiskoot, voivatko he mennä käsi
kädessä anarkistien kanssa aivan ilmeisen harkitse
mattomiin esiintymisiin vastoin meidän puolueemme
päätöstä.
Toverit! Aikomuksellamme järjestää mielenosoitus
kesäkuun 10 päiväksi me saimme aikaan sen, että
Toimeenpaneva komitea ja Neuvostojen edustaja
kokous30 tunnustivat mielenosoituksen välttämättö
myyden. Te kaiketi tiedätte, että Neuvostojen edusta
jakokous määräsi yleisen mielenosoituksen kesäkuun
18 päiväksi julistaen ennakolta tunnusten vapauden.
7 J.
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Nyt meidän tehtävänämme on saada aikaan se,
että kesäkuun 18 päivän mielenosoitus Pietarissa
tapahtuisi meidän vallankumouksellisten tunnustemme alla.
Ja .juuri sen vuoksi meidän on ehkäistävä jy r
kästi kaikki anarkistiset esiintymiset voidaksemme
sitä tarmokkaammin valmistautua kesäkuun 18 päivän
mielenosoitukseen.
Hajanaisia esiintymisiä vastaan, kesäkuun 18 päi
vän yleisen mielenosoituksen puolesta—siihen me
kutsumme teitä.
Toverit! Aika on kallista —älkää siis hukatko
yhtään hetkeä! Valmistakoon jokainen tehdas, jokai
nen kaupunkipiiri, jokainen rykmentti ja komppania
omat lippunsa, joissa on vallankumouksellisen prole
tariaatin tunnuksia. Kaikki työhön, toverit, kaikki
valmistelemaan kesäkuun 18 päivän mielenosoitusta.
Anarkistisia esiintymisiä vastaan, proletariaatin
puolueen lipun alla pidettävän yleisen mielenosoituk
sen puolesta — sellainen on kutsumme.
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