
TÄNÄÄN ON VAALIT

Tänään on Pietarin kaupunkiduuman vaalit. Nii
den lopputulos riippuu teistä, toverit työläiset ja 
toverit sotilaat. Vaalit ovat yleiset ja yhtäläiset. 
Jokaisen sotilaan, jokaisen työmiehen ja jokaisen 
työläisnaisen ääni on saman arvoinen kuin kapitalistin, 
talonomistajan, professorin tai virkamiehen ääni. 
Teille, toverit, ja vain teille lankeaa syy, ellette te 
pysty käyttämään hyväksenne tätä oikeutta.

Te osasitte taistella kaduilla tsaarin faaraoita vas
taan— osatkaa myöskin nyt taistella omien etujenne 
puolesta antamalla äänenne meidän puolueellemme.

Te olette osanneet puolustaa oikeuksianne vasta
vallankumousta vastaan — osatkaa myöskin nyt kieltää 
siltä luottamuksenne tämänpäiväisissä vaaleissa!

Te osasitte repäistä pois naamion vallankumouksen 
pettureilta — osatkaa myöskin nyt huutaa heille: 
„Kädet irti!".

Edessänne esiintyy ennen kaikkea Miljukovin puo
lue, kansan vapauden puolue. Tuo puolue puolustaa 
tilanherrojen ja kapitalistien etuja. Tuo puolue on 
työläisiä, talonpoikia ja sotilaita vastaan, sillä se



vastustaa työväenvalvontaa teollisuudessa, se vastus
taa tilanherrain maiden antamista talonpojille, se 
kannattaa kuolemanrangaistusta sotilaille rintamalla. 
Juuri se, tuo kadettien puolue, vaati jo kesäkuun 
alussa viipymätöntä hyökkäystä rintamalla, mikä 
maksoi maalle satoja tuhansia ihmishenkiä. Juuri se, 
tuo kadettien puolue, pyrki saamaan aikaan ja vih
doin saikin aikaan vastavallankumouksen voiton, pog
romit työläisiä, sotilaita ja matruuseja vastaan. 
Miljukovin puolueen puolesta äänestäminen merkitsee 
itsensä, vaimonsa ja lastensa sekä selustassa ja rinta
malla olevien veljiensä pettämistä.

Toverit! Ei ainoatakaan ääntä kansan vapauden 
puolueelle!

Edessänne esiintyvät edelleen puolustuskannan 
ajajat, menshevikkien ja sosialisti-vallankumouksellis
ten puolueet. Nuo puolueet puolustavat kaupungin ja 
maaseudun vakavaraisten pikkuisäntien etuja. Sen 
vuoksi joka kerta, kun luokkataistelu käy luonteel
taan päättäväiseksi, ne osoittautuvat olevan samassa 
leirissä tilanherrojen ja kapitalistien kanssa työläisiä, 
talonpoikia ja sotilaita vastaan. Niin oli heinäkuun 
päivinä, jolloin menshevikkien ja eserrien puolueet 
liitossa porvariston kanssa riisuivat aseista ja nujer
sivat työläisiä ja sotilaita. Niin oli Moskovan neuvot
telukokouksen päivinä, jolloin nuo puolueet liitossa 
porvariston kanssa vahvistivat vainotoimenpiteet ja 
kuolemanrangaistuksen työläisiä vastaan ja sotilaita 
vastaan rintamalla.

Kun vastavallankumous on päässyt voitolle, niin 
se on tapahtunut muun muassa siksi, että eserrien ja 
menshevikkien puolueet auttoivat sitä vallankumouk
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sen lannistamisessa solmimalla sopimuksen tilanherro
jen ja kapitalistien kanssa.

Kun vastavallankumous nyt lujittuu, niin se tapah
tuu muun muassa siksi, että eserrien ja menshevik- 
kien puolueet suojelevat sitä kansan raivolta täyttä
mällä sen käskyjä vallankumouksen lipun suojassa.

Noiden puolueiden puolesta äänestäminen merkitsee 
äänestämistä vastavallankumouksen kanssa solmitun 
liiton puolesta työläisiä ja köyhimpiä talonpoikia 
vastaan.

Noiden puolueiden puolesta äänestäminen merkit
see äänestämistä vangitsemisten vahvistamiseksi 
selustassa ja kuolemanrangaistuksen vahvistamiseksi 
rintamalla.

Toverit! Ei ainoatakaan ääntä puolustuskannan 
ajajille, menshevikeille ja  sosialisti-vallankumouksel- 
lisille!

Edessänne esiintyy vihdoin „Novaja Zlnznin“ ryh
mä, jonka numero on 12. Tämä ryhmä heijastaa 
elämästä ja liikkeestä irrallisten, maaperää vailla ole
vien intelligenttien mielialoja. Siksi se horjuu alitui
sesti vallankumouksen ja vastavallankumouksen välillä, 
sodan ja rauhan välillä, työläisten ja kapitalistien 
välillä, tilanherrojen ja talonpoikien välillä.

Toisaalta se kannattaa työläisiä, mutta toisaalta 
se ei halua katkaista suhteitaan myöskään kapitalis- 
teihin — sen vuoksi se niin häpeällisesti tuomitsee 
työläisten ja sotilaiden heinäkuun mielenosoituksen.

Toisaalta se kannattaa talonpoikia, mutta toisaalta 
se ei katkaise suhteitaan myöskään tilanherroihin — 
sen vuoksi se vastustaa tilanherrojen maiden viipy
mätöntä antamista talonpojille kehoittaen odottamaan
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Perustavaa kokousta, jonka koollekutsuminen on 
lykätty ehkä ainiaaksi.

Sanoissa „Novaja Zhiznin“ ryhmä kannattaa rau
haa, mutta teoissa se on rauhaa vastaan, sillä se 
kehoittaa kannattamaan „vapauden lainaa'1, jonka tar
koituksena on imperialistisen sodan jatkaminen.

Mutta ken kannattaa „vapauden lainaa", hän edis
tää sodan pitkittymistä, auttaa imperialisteja ja tais
telee teoissa internationalismia vastaan.

Sanoissa „Novaja Zhiznin" ryhmä vastustaa vai- 
notoimenpiteitä ja vankiloita, mutta teoissa se 
kannattaa vainotoimenpiteitä ja vankiloita, sillä 
se on tehnyt liiton puolustuskannalla olevien kanssa, 
jotka kannattavat sekä vainotoimenpiteitä että van
kiloita.

Mutta ken solmii liiton puolustuskannalla olevien 
kanssa, hän auttaa vastavallankumousta ja taistelee 
teoissa vallankumousta vastaan!

Oppikaa, toverit, tuntemaan ihmiset heidän teko
jensa eikä heidän sanojensa perusteella!

Oppikaa arvioimaan puolueita ja ryhmiä niiden 
menettelyjen eikä lupausten perusteella!

Kun „Novaja Zhiznin" ryhmä ehdottaessaan tais
telua rauhan puolesta samaan aikaan kehoittaa kan
nattamaan „vapauden lainaa", niin tietäkää, että se 
valaa vettä imperialistien myllyyn.

Kun „Novaja Zhiznin" ryhmä joskus liehittelee 
bolshevikkeja, mutta kannattaa samaan aikaan puo
lustushan taa ajavia, niin tietäkää, että se valaa vettä 
vastavallankumouksen myllyyn.

Tuon kaksinaamaisen ryhmän puolesta äänestämi
nen, ehdokaslistan № 12 puolesta äänestäminen, mer
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kitsee menemistä puolustuskantaa ajavien palveluk
seen, jotka vuorostaan palvelevat vastavallanku
mousta.

Toverit! Ei ainoatakaan ääntä „Novaja Zhiznin“ 
ryhmälle.

Meidän puolueemme on kaupungin ja  maaseudun 
työläisten puolue, köyhimpien talonpoikain puolue, 
sorrettujen ja riistettyjen puolue.

Kaikki porvarilliset puolueet, kaikki porvarilliset 
sanomalehdet, kaikki horjuvat ja epämääräiset ryhmät 
vihaavat ja  parjaavat meidän puoluettamme.

Miksi?
Siksi, että:
Vain meidän puolueemme kannattaa vallankumouk

sellista taistelua tilanherroja ja kapitalisteja vastaan;
Vain meidän puolueemme kannattaa tilanherrojen 

maiden viipymätöntä antamista Talonpoikaiskomi- 
teain käsiin;

Vain meidän puolueemme kannattaa työväenval- 
vontaa teollisuudessa kaikkia kapitalisteja vastaan;

Vain meidän puolueemme kannattaa kaupungin 
ja maaseudun välisen vaihdon demokraattista järjes
telyä keinottelijoita ja sotarosvoja vastaan;

Vain meidän puolueemme kannattaa vastavallan
kumouksen täydellistä likvidoimista selustassa ja rin
tamalla;

Vain meidän puolueemme puolustaa horjumatta 
työläisten, talonpoikien ja sotilaiden vallankumouk
sellisia järjestöjä;

Vain meidän puolueemme taistelee päättäväisesti 
ja vallankumouksellisesti rauhan ja kansojen veljey
den puolesta;
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Vain meidän puolueemme taistelee päättäväisesti 
ja horjumatta sen puolesta, että työläiset ja talon- 
poikaisköyhälistö ottaisivat vallan käsiinsä;

Vain meidän puolueemme ja vain se ei ole tahran
nut itseään sillä häpeällä, että olisi kannattanut 
kuolemanrangaistusta rintamalla.

Juuri sen vuoksi porvarit ja tilanherrat vihaavat 
niin kovin meidän puoluettamme.

Juuri sen vuoksi teidän pitää tänään äänestää 
meidän puolueemme puolesta.

Työmiehet, sotilaat ja työläisnaiset!
Äänestäkää meidän puolueemme puolesta, ehdo

kaslistaa № 6!

„Proletari* M  7, 
elokuun го pnä  1917 
P ääkirjoitus


