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Tervehdimme palavasti Duuman edustajain työväenryh- 
män antamaa julistusta, työväenryhmän, joka on vakau
muksiltaan kaikkein lähimpänä meitä, tervehdimme tätä 
edustajain ensimmäistä kääntymistä suoraan kansan eikä 
hallituksen puoleen. Mielestämme Duuman Työ- eli talon- 
poikaisryhmänkin olisi samoin seurattava työläisedustajain 
esimerkkiä.

Työläisedustajain vetoomuksessa on monet asiat sanottu 
oikein, mutta mielestämme siinä on joitakin puutteelli
suuksia.

Työläistoverit haluavat „pyrkiä siihen, että Duuma val
mistelisi perustavan kokouksen koollekutsumista”. Tuskin 
vain he voivat laskelmoida saavansa siinä koko Duuman 
tahi edes sen enemmistön kannatuksen. Duumassa vallit
sevana olevat liberaalit ovat monta kertaa luvanneet kan
salle kutsua koolle perustavan kokouksen,— he eivät ole 
edes asettaneet Duumassa kuuluvasti ja lujasti tätä vaati
musta, puhumattakaan siitä, että olisivat täyttäneet sen. 
Työläisedustajat voivat siinä enemmän tai vähemmän var
masti luottaa vain Työryhmään, talonpoikain edustajiin. Ja 
siksi työväenluokka ei voi asettaa tehtäväkseen tukea koko 
Duumaa,— venäläiset liberaalit ovat liian epäluotettavia,— 
suunnatkoot työläiset mieluummin ponnistuksensa tuke
maan talonpoikaisedustajia ja kehoittamaan heitä siihen, 
että he esiintyisivät aivan itsenäisesti ja toimisivat niin
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kuin oikeille vallankumouksellisen talonpoikaisten edusta
jille kuuluukin.

Proletariaatti on todistanut pystyvänsä taistelemaan. Se 
kokoaa nyt voimia ryhtyäkseen uuteen ratkaisevaan tais
teluun, mutta ryhtyäkseen siihen vain yhdessä talonpoikien 
kanssa eikä mitenkään muuten. Sen tähden työläisedus- 
tajat ovat oikeassa kehoittaessaan proletariaattia, ettei se 
antaisi kenenkään provosoida itseään eikä aiheuttaisi tar
peettomasti hajanaisia yhteenottoja vihollisten kanssa. 
Proletaarien veri on liian kallista, että sitä vuodatettaisiin 
tarpeettomasti ja ilman varmaa luottamusta voittoon.

Vain talonpoikaisjoukot, jotka ovat tajunneet nykyisen 
Duuman voimattomuuden ja riittämättömyyden, voivat olla 
työläisille sinä lujana tukena, joka takaa varman voiton. 
Vaikka työväenkokousten päätökset ja päätöslauselmat ovat
kin sangen hyödyllisiä työväenluokan järjestämisessä tais
teluun, ei niistä voida kuitenkaan löytää todellista tukea 
sellaista vihollista vastaan, joka on jo valmistautunut 
vastaamaan kansan vaatimuksiin mitä julmimmalla väki
vallalla. Päinvastoin, työväenluokan on selitettävä talon
poikaisjoukoillekin, että ne tekevät virheen, kun ne yksinker
taisuudessaan panevat toiveensa pyyntöihin, päätöksiin, 
anomuksiin ja valituksiin.

Asiat Venäjällä eivät nyt ole menossa siihen suuntaan, 
että sanoilla ja äänestyksillä voitaisiin ratkaista suuri 
kiista kansan kohtalosta — maasta ja vapaudesta.
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