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YSDTPsn PlÄ-ÄÄNENKANN ATT AJAN TOIMITUKSELTA

Toverit! Haluamme kiinnittää huomionne erääseen Pää- 
äänenkannattajan ja paikallisen kustantamon välisen yhteis
toiminnan muotoon agitaation alalla. Pää-äänenkannattajaa 
syytetään hyvin usein liikkeestä irtaantumisesta, epäpopu- 
läärisuudesta y.m.s., j.n.e. Näissä moitteissa on tietenkin 
jonkin verran perää, ja me tiedämme vallan hyvin, miten 
riittämätöntä on kaukana suoritettu työmme tällaisena 
kuumana aikana. Irtaantuneisuutemme johtuu kuitenkin 
osittain Pää-äänenkannattajan ja paikallisten sosialidemo
kraattien joukon harvalukuisista ja epäsäännöllisistä suh
teista ja riittämättömästä yhteistoiminnasta niiden välillä. 
Kiistatonta on, että autamme teitä riittämättömästi. Mutta 
tekin autatte meitä riittämättömästi. Erään tällaisen puut
teellisuuden poistamiseen haluammekin nyt toverillisesti 
kiinnittää huomionne.

Paikalliset työntekijät käyttävät riittämättömästi Pää- 
äänenkannattajaa agitaatiotarkoituksiin. Pää-äänenkannat- 
taja tulee myöhään ja sitä on vähän. Sen vuoksi on 
useammin 1) otettava siitä paikallisiin lehtisiin artikkeleja 
ja kirjoituksia; 2) paikallisissa lehtisissä on useammin 
muunneltava Pää-äänenkannattajan tunnuksia (ja artikke
leja) ja kerrottava niiden sisällöstä yleistajuisemmin, tällöin 
te voitte niitä täydentää, muuttaa, lyhentää j.n.e., sillä te 
siellä paikkakunnilla näette asiat paremmin, ja kaikki puo
lueen julkaisut ovat koko puolueen omaisuutta; 3) paikalli
sissa lehtisissä on useammin siteerattava Pää-äänenkannat
tajaa, minkä tarkoituksena on tehdä joukkojen keskuu
dessa tunnetuksi Pää-äänenkannattajan nimi, ajatus 
omasta vakituisesta lehdestä, ajatus omasta aatteellisesta
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keskuksesta, mahdollisuudesta aina kääntyä sen puoleen 
j.n.e., y.m.s. Lehtisissä on joka yhteydessä koetettava viitata 
siihen, että juuri samaa ajatusta on kehitelty sellaisessa ja 
sellaisessa „Proletarin” kirjoituksessa tai että samanluon- 
toisia tietoja on sen siinä ja siinä kirjoituksessa j.n.e., 
y.m.s. Se on erittäin tärkeää joukkojen tutustuttamiseksi 
Pää-äänenkannattajaamme ja koko vaikutuspiirimme laa
jentamiseksi.

Kirjoituksia ovat monta kertaa uudestaan painattaneet 
paikalliset komiteat, jotka ovat valinneet sitä, mikä niitä on 
miellyttänyt. Nyt on erittäin tärkeää tunnusten yhtenäisyys 
(suhteesta liberaaleihin, osvobozhdenijelaisiin, heidän „sopi
musteoriaansa”, heidän perustuslakiluonnokseensa j.n.e.; 
kysymys vallankumousarmeijasta, vallankumoushallituksen 
ohjelmasta; Valtakunnanduuman boikotoinnista y.m.s., 
y.m.s.). On pyrittävä käyttämään kaikin keinoin Pää-äänen- 
kannattajaa paikallisessa agitaatiossa ei ainoastaan uudel
leen painattamalla, vaan myös k e r t o m a l l a  lehtisissä 
sen ajatuksista ja tunnuksista, kehittelemällä tai muuntele
malla niitä paikallisia oloja vastaavasti y.m.s. Tämä on 
erittäin tärkeää meidän ja teidän väliselle yhteistoiminnalle 
teoissa, mielipiteiden vaihdolle, korjausten tekemiselle 
tunnuksiimme, suurten työläisjoukkojen tutustuttamiselle 
siihen, että meillä on puolueen vakituinen Pää-äänen- 
kannattaja.

Pyydämme hartaasti, että tämä kirje luettaisiin ja käsitel
täisiin ehdottomasti kaikissa puoluejärjestöissä ja -kerhoissa 
aina alimpiin saakka.

„Proletarin” toimitus

,,Rabotshi"  M M 2, 
syyskuu 1905

Julkaistaan
käsikirjoituksen mukaan


