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PUOLUEASIOIDEMME SELOSTAMINEN 
KANSAINVÄLISELLE SOSIALIDEMOKRATIALLE

Puolueasioidemme s e l o s t a m i n e n  k a n s a i n v ä l i 
s e l l e  s o s i a l i d e m o k r a t i a l l e  on kaikkien ulko
mailla asuvien sosialidemokraattien eräs vakavimpia vel
vollisuuksia. Me muistutamme tovereille tästä ja kehoi- 
tamme harjoittamaan mitä tarmokkainta agitaatiota 
VSDTP:n III edustajakokouksen katsantokantojen puolus
tamiseksi. Agitaatiota on harjoitettava herkeämättä, joka 
asian johdosta, jokaisessa sopivassa tilaisuudessa, ehdotto
masti kaikissa ulkomaalaisten työläisten kerhoissa ja ulko
maiden sosialidemokraattisten puolueiden erillisten jäsenten 
keskuudessa. Agitaatiota on harjoitettava tietoisten sosiali
demokraattien ja työväenpuolueen jäsenten arvon mukai
sella tavalla. Agitaation perustaksi on otettava asian 
dokumentaarisen puolen täydellinen selostaminen. Tässä 
on etutilalla VSDTP:n III edustajakokouksen päätöslausel
mien levittäminen, jotka olemme julkaisseet sekä ranskaksi 
(liitteenä sanomalehteen „Le Socialiste” * kesäkuun 25 päi
vältä 1905. „Le Socialiste” lehden, Ranskan sosialistien 
pää-äänenkannattajan, osoite: Rue de la Corderie 16. 
Paris * **) että saksaksi (kirjanen „Bericht öber den 3. Par- 
teitag” ***. Julkaisijan osoite» Birk et C°, Buchdruckerei 
und Verlagsanstalt in Munchen, Vittelsbacherplatz 2. Preis 
20 pf.****). Päätöslauselmien käännökset, sekä ranskaksi 
että saksaksi, voi saada myös puolueemme ekspeditiosta.

Tämän perusaineiston lisäksi on käännettävä kirjallisuu
temme tärkeimmät asiakirjat ja artikkelit. Samalla on

* — „Sosialisti**. Tolm.
** — Corderie-katu 16. Pariisi. Toi m.

* * •— ..Selostus puolueen П! edustajakokouksesta*’. Toim.
♦••• — Birk ja Kumpp., kirjapaino ja  kustannusliike Mflnchenissä, Vlttels- 

bacher*ln tori. 2. Hinta 20 penniä. Tolm.
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järkähtämättä paljastettava hlestakovilaisen uuden „Iskran” 
koko säädyttömyys. „Iskra” ei julkaise saksaksi enempää 
kuin ranskaksikaan konferenssinsa päätöslauselmien täy
dellistä tekstiä (sillä se paljastaisi, että se on ottanut oma
valtaisesti ja usurpatorisesti Pää-äänenkannattajan nimen). 
„Iskra” julkaisee Euroopan sosialidemokraattisessa lehdis
tössä järjestyneiden työläisten „tilastoa”, joka synnyttää 
vain naurua (riittää, kun sanotaan, että venäjäksi uusi 
„Iskra” ei ole rohjennut vielä tähänkään mennessä julkaista 
tuota „tilastoa” peläten häpäisevänsä itsensä, mutta me 
olemme julkaisseet tuon tilaston täydellisesti „Proleta- 
rissa” 73№ 9). „Iskra” lähettää nyt kaikkiin ulkomaisiin 
siirtoloihin toimituksen allekirjoittaman kirjeen, joka 
sisältää samanlaisia hupaisia hlestakovilaisia vakuutteluja 
vähemmistön voimasta, vakuutteluja, joita tähän saakka 
on häveten salattu sosialidemokraattisten sanomalehtiemme 
venäläisiltä lukijoilta. Mainostajia vastaan on taisteltava 
kaikin voimin, mutta taisteltava ansiokkaasti, pyrkien 
selostamaan täydellisesti yleisölle ja tekemään selväksi 
asian, ilman mitään kerskumista ja kirjallista yltiöpäisyyttä, 
antautumatta lainkaan juoruiluun ja yksityisilmoituksiin, 
jotka pelkäävät julkisuuden valoa.

„ Proletari" № 15, 
syyskuun 5 (elokuun 23) pnä 1905

Julkaistaan „Proletari" lehden 
tekstin mukaan


