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PIETARIN KAUPUNGIN MOSKOVAN PURIN 
SELOSTUKSESTA II DUUMAN VAALEISTA27

Kiinnitämme lukijain huomiota siihen, että tiedot työläis
ten toimittamista valtuutettujen vaaleista Pietarissa paljas
tavat yhä enemmän sitä, millä tavalla menshevikit haalivat 
itselleen ääniä sosialidemokraattien konferenssiin. Niinpä 
he ,.toivat” ranskalais-venäläisestä alapiiristä konferenssiin 
370 menshevikkiääntä. Bolshevikit eivät laskeneet siellä 
olleen ainoatakaan todella puoluekantaista ääntä. Ja 
kuinka kävi? Ranskalais-venäläisen tehtaan valtuutetuksi 
tuli bolshevikki, joka on nyt valittu myöskin valitsija
mieheksi!

Siis siltä taholta tulivat menshevikit odottamatta paljas
tetuiksi.

Edelleen. Moskovan piirin suhteen menshevikkien viikko- 
lehdellä „Nash Mir” (Ne 1, tammikuun 28 pnä) oli... roh
keutta kirjoittaa: ..bolshevistisissa Nevskin ja Moskovan 
piireissä valittiin valtuutetuiksi yksinomaan eserriä” (s. 14). 
Että tuo on suuri valhe Nevskin piirin suhteen, jossa eserrät 
löivät laudalta nimenomaan menshevikkejä, se on todistettu 
jo ..Proletarin” 12. numerossa.

Otamme Moskovan piirin. Menshevikit pitävät sitä nyt 
bolshevistisena, kun täytyy vierittää vastuu tappiosta pois 
omilta niskoilta! Mutta suotta menshevikit unohtavat sen, 
että tällä kertaa heitä voidaan tarkastaa. Otamme 31 men- 
shevikin virallisen ilmoituksen Keskuskomitealle konferens
sista poistumisen syistä (painettu lehtinen, jota tarkaste
limme „Proletarin” 12. numerossa*). Luemme 31 :n 
joukossa olevan allekirjoituksen: „viisi Moskovan piiristä”.

* Ks. tä tä  osaa. ss. 15—18. Toi m.
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Mutta konferenssi vahvisti Moskovan piirin 4 bolshevikin 
ja 4 menshevikin mandaatit.

Eikö tosiaan olekin opettavaista?
Kun pitää haalia menshevikkiääniä konferenssiin, niin 

silloin menshevikit laskevat olevan viisi menshevikkiä joka 
kolmea tai neljää bolshevikkia kohden. Silloin menshevikit 
haluavat olla enemmistönä!

Mutta kun pitää vierittää niskoiltaan poliittinen vastuu, 
niin silloin Moskovan piiri julistetaan »bolshevistiseksi”...

Bolshevikit laskivat heillä olleen Moskovan piirissä 
185 ääntä, ja menshevikit itsekin myöntävät siinä samassa 
lehtisessä, että he jääväsivät nämä äänet vain »ehdolli
sesti”, mutta että asiallisesti nämä äänet pitää vahvistaa 
(saman lehtisen 7. sivu).

Menshevikit laskivat heillä olleen Moskovan piirissä 
48 ääntä ynnä 98 ynnä 97 yhteensä 243. Niistä kiistettiin 
195, mutta menshevikit itse väittivät silloin itsepäisesti 
(heidän lehtisensä 7. sivu), että kaikki 243 ääntä ovat vah
vistettavia!

Menshevikit pitivät siis itseään voimakkaana enemmis
tönä Moskovan piirissä: 243 ääntä 185 vastaan. ...Niin, 
»Nash Mir” on menetellyt kovin varomattomasti: sen 
sanoista seuraa, että menshevikit menettelivät konferens
sissa epärehellisesti.

Lopuksi muistutamme toverille, joka on lähettänyt 
meille selostuksen Moskovan piiristä, että äärettömän 
tärkeitä ovat täydelliset tiedot erikseen joka tehtaan osalta 
valtuutettujen valitsemisesta ja eri ehdokkaiden saamasta 
äänimäärästä.

..P ro le tari"  M  13. 
helm ikuun  11 pnä  1307

Ju lka istaan  „ Proletari"  lehden  
te k s tin  m ukaan


