Punainen Karjala, NKP(b):n Karjalan AK:n ja KASSR:n TpKK:n lehti. N:o 210. V. 1937 - Torstaina
syyskuun 30 p:nä:

NKP(b):n Karjalan Aluekomitean II pleenumin päätös syyskuun 9 ja 11
päivinä 1937 "Pravdan" julkaisemista kirjoituksista "Porvarillisten
natsionalistien äänitorvi" ja "Vihollispesiä Karjalan sovettiaparaatissa"
NKP(b):n Karjalan Aluekomitean pleenumi tunnustaa puolueen
pää-äänenkannattajan "Pravdan"
julkaisemissa kirjoituksissa osoitetut tosiasiat Karjalan puolue-,
sovetti- ja talousjärjestöjen tilasta ja "Pravdan" tekemät poliittiset johtopäätökset oikeiksi ja
katsoo, että viimeaikana paljastetut porvarillisten natsionalistien
ja trotskilais-buharinilaisten spionien, tuholaisten ja diversanttien
vastavallankumouksellisen toiminnan ja tuholaisuuden tosiasiat
ovat seuraus revolutsionisen valppauden kohottamista koskevien
NKP(b):n KK:n antamien moninkertaisten osoitusten ignoreeraamisesta ja tuholaisuuden ja
tuholaisten, ulkomaisten tiedustelulaitosten spionien ja diversanttien pikaista likvidoimista koskevien NKP(b):n KK:n helmimaaliskuun pleenumin päätösten
ja toveri Stalinin ohjeiden täyttämättä jättämisestä aluekomitean taholta.
Inhoittavat kansan viholliset —
trotskilais-buharinilaiset spionit,
tuholaiset ja diversantit, jotka
liittoilivat porvarillisten natsionalistien kanssa kapitalismin restauratsion, sosialistisen Karjalan
Sovettiliitosta irroittamisen ja
sen saksalais-suomalaisen fasismin orjuuteen antamisen tarkoituksessa, hajoittavat sosialistista
rakennustyötä, hajoittivat kolhooseja, kaikin keinoin pyrkien huonontamaan Karjalan työtätekevien asemaa.
Karjalan kansan piintyneet viholliset porvarilliset natsionalistit
Rovio, Gylling, Hyppönen ym.
kavalsivat
Karjalan
kansan
intressejä, toteuttivat Suomen
porvariston politiikkaa, vastusti-

vat Karjalan tasavallan poliittista, kulttuurista ja taloudellista
kasvua.
Porvarilliset natsionalistit julistivat
vaatimuksen
karjalan
kielen käytäntöönottamisesta Karjalassa "taantumukselliseksi" ja
käytännössä toteuttivat karjalaisen väestön suomalaistuttamista
(väkivaltaisesti juurrutettiin kouluissa suomenkieltä, tuotiin ja levitettiin suomalaista porvarillista
kirjallisuutta, juurrutettiin suomalaista porvarillista taidetta,
jarrutettiin Karjalan kirjakielen
käytäntöön ottamista jne.).
Estäen uusien kaaderien
kasvattamista karjalaisten keskuudesta, porvarilliset natsionalistit tunkivat johtaville paikoille
tasavallan sekä myöskin paikallisiin järjestöihin natsionalistisia
kaadereitaan, jotka suorittivatkin
siellä inhoittavaa tuhotyötään.
Aluekomitean pleenumi tunnustaa törkeäksi poliittiseksi virheekseen sen, ettei se huomannut
ja aikanaan paljastanut Karjalan
kansan vihollisten tätä vastavallankumouksellista
toimintaa.
Aluekomitean pleenumi tunnustaa, että bolshevistisen valppauden ja terävyyden aluekomitean
jäseniltä puuttumisen takia aluekomitean byron kokoonpanossa
saivat pitkän ajan hääriä kansan
viholliset Irklis, Bushujev, Hyppönen, Hosin ja porvarillisten
natsionaljstien apurit Nikolskij,
Arhipov, Polin.
Aluekomitean byron ja pleenumin jäsenet eivät nähneet sitä,
että spioni Irklis lörpöttelyllään
valppaudesta,
paraadimaisella
melulla, kultiveeraten ja kylväen
liehittelyä, tukahduttaen itsekritiikkiä, hämäsi puolueaktiivin ja

puoluejoukkojen valppautta ja
vieroitti puoluejärjestöä taistelusta porvarillisia natsionalisteja,
oikeistolaisia tuholaisia, trotskilais-buharinilaisia spioneja ja diversantteja vastaan.
Aluekomitean pleenumi merkitsee, että, aluekomitean byron jäsenet (tt. Leoninok, Miljais, Gashkov, Sakkeus) ovat osoittaneet
sallimatonta poliittista huolettomuutta, mätää liberalismia eikä
kyenneet aikanaan paljastamaan
kansan vihollisten vastavallankomouksellista toimintaa Karjalan
puolue-, sovetti-, talous- ym. järjestöissä.
Kelpaamattomat, epäbolshevistiset ohjausmetodit, kritiikin ja
itsekritiikin
tukahduttaminen.
perhekuntaisuuus, elämäntapojen
rappeutuneisuus
(Sainavolok),
aluekomitean byron irtaantuneisuus puoluejoukoista johtivat siihen, että vielä "Pravdan" julkaisemien kirjoitusten jälkeenkään
aluekomitean byro ei mobilisoinut
puoluejärjestöä ja työtätekevien
laajoja joukkoja vihollisten ja
heidän apuriensa edelleen paljastamiseen ja ulosheittämieeen, sekä heidän vihollistoimintansa seurausten likvidoimiseen.
NKP(b):n AK:n pleenumi katsoo, että aluekomitean byro päätöksessään kv:n syyskuun 10 päivältä ei antanut oikeaa poliittista
arviota lehtikatsauksessa "Porvarillisten natsionalistien äänitorvi"
"Pravdan" paljastamille faktoille,
osoitti liberalismia paljastettuihin
.porvarillisten natsionalistien apureihin (Nikolskia, Ventoa, Gradusovia) nähden. Tämä päätös ei
voinut mobilisoida puoluejärjestöä todelliseen taisteluun puolueen ja kansan vihollisia vastaan.

Aluekomitean pleenumi merkitsee, että kommunistisen nuorisoliiton järjestöjen epätyydyttävän
ohjauksen johdosta aluekomitean
byron taholta, Kommunistisen
nuorisoliiton elinten johtaville paikoille pääsivät tunkeutumaan
kansan viholliset ja niiden apurit
(Marinushkin, Ivanov, Serkevitsh
ym,). Useissa rajoneissa kommunistisen nuorisoliiton järjestöt
ovat ryvettyneet porvarillisilla
nationalisteilla.
Kommunistisen
nuorisoliiton järjestöjen työtä
nuorison poliittisen kasvattamisen
alalla, taistelua elämäntapojen
rappeutumista vastaan nuorisoliittolaisten keskuudessa suoritetaan
kerrassaan epätyydyttävästi.
NKP(b):n AK:n pleenumi katsoo oikeiksi keskuslehden "Pravdan" osoitukset, että aluelehtien
"Krasnaja Karelijan", "Punaisen
Karjalan" ja "Komsomolets Karelijan" toimitukset ovat kärsineet poliittisen vararikon ja faktillisesti muuttuneet porvarillisten
nationalistien äänitorveksi,
NPK(b):n Karjalan aluekomitean pleenumi päättää:
1. Velvoittaa NKP(b);n AK:n
byron järjestämään "Pravdan"
kirjoitusten ja AK:n tämän pleenumin päätösten laaja selostaminen, paljastamalla vihollisten
työn metodit, mobilisoimalla Karjalan puoluejärjestön ja työtätekevät kansan vihollisten, oikeistolaisten tuholaisten, trotskilaisbuharinilaisten spionien ja diversanttien, porvarillisten natsionalistien ja niiden apurien edelleen
paljastamiseen ja murskaamiseen.
2. Katsoen puolue-, sovetti- ja
talousjärjestojen suorittamat toimenpiteet tuholaisuuden jälkien
likvidoimiseksi kokonaan riittämättömiksi, velvoittaa kaikki puoluejärjestöt, sovetti- ja talouselinten johtajat harkitsemaan ja
toteuttamaan käytännössä tehokkaat toimenpiteet tuholaisuuden
seurausten likvidoimiseksi sosialistisen rakennustyön kaikilla
aloilla.
3. Antaa NKP(b):n AK:n byron tehtäväksi pikaisessa järjes-

tyksessä harkita kysymys toimenpiteistä porvarillisten natsionalistien tuhotoiminnan seurausten
likvidoimisekäi
kulttuuri-rakennustyön, Karjalan kirjakielen luomisen, sanomalehdistön, kustannustoiminnan; taiteen, ym. alalla.
Järjestämään aluelehden karjalan
kielellä.
4. Velvoittaa NKP(b) :n AK:n
byro ja rajonikomiteat lähiaikoina nostamaan paljastettujen ja
työstä poistettujen kansan vihollisten tilalle uusia työntekijöiden
kaadereita, varsinkin puolueelle
uskollisten ja käytännöllisessä
työssä tarkastettujen karjalaisten
perus-asukkaiden keskuudesta.
5. Merkiten epätyydyttävän
työn Korkeimman Sovetin. vaaleihin valmistautumisen alalla, velvoittaa NKP(b):n AK:n byro ja
rajonikomiteat kehittämään Stalinilaisen Konstitutsion ja "SSSR:n
Korkeimman Sovetin vaaliasetuksen" laajan selostamisen ja tutkimisen työtätekevien keskuudessa. Agitatsiotyön suorittamiseksi
lähettämään kaupungeista ja tasavallan teöllisuusrajoneista maaseuturajoneihin
valmentuneita
agitaattoreita.
6. NKP(b):n AK:n byron
työssä on saatava aikaan todellinen kollektiivinen johtaminen, yhteyden lujittaminen alempien puoluejärjestöjen kanssa, organisoitava päätökseensä täytäntöönpanon tarkastuksen ja rajonikomiteoiden taholta NKP(b):n AK:n
eteen asettamien kysymysten ratkaisemisen.
7. Velvoittaa NKP(b):n AK:n
byro
lähiaikana
lähettämään
"Krasnaja Karelijan", "Punaisen
Karjalan" ja "Komsomolets Karelijan" toimituksiin työhön kommunisteja, jotka kykenevät asettamaan lehtien palstoilla kärkeviä poliittisia kysymyksiä, herkästi kuuntelemaan joukkojen signaaleja, kykeneviä signalisoimaan
Keskuskomitealle
pienemmistäkin vihollismielisistä esiintymiisistä, puolueen linjan vääristelyissä kenen taholta tahansa,
Velvoittaa NKP(b):n rajoniko-

miteat lujittamaan rajonilehtien
toimitukset tarkistetuilla työntekijöillä.
8. Pleenumi velvoittaa aluekomitean byron ja rajonikomiteat
viipymättä ryhtymään toimenpiteisiin puutteellisuuksien likvidoimiseksi
puoluepropagandassa,
vaatii NKP(b):n AK:n helmimaaliskuun pleenumin päätöksien
ehdotonta toteuttamista bolshevismin valtaamisesta ja Karjalan
järjestön kaikkien kommunistien puolueopiskeluun vetämisestä. Sitäpaitsi pleenumi velvoittaa NKP(b):n AK:n ja rajonikomiteat tarkastamaan ja puhdistamaan propagandistikaaderit
ihmisistä, jotka eivät kykene suorittamaan bolshevistista propagandaa, sekä järjestämään systemaattisen työn propagandistien
teoreettisesti aseistamiseksi.
9. Merkiten, että valmistautumistä suuren Lokakuun sosialistisen revolutsion 20-vuotispäivään
suoritetaan epätyydyttävästi, velvoittaa NKP(b):n AK:n byro ja
rajonikomiteat parantamaan poliittista joukkotyötä. Erikoista
huomiota kiinnittämään Lokakuun
edellisen sosialistisen kilpailun
laajentamiseen ja kehittämiseen.
10. Velvoittaa NKP(b):n AK:n
byro ja rajonikomiteat voimistamaan kommunististen nuorisoliittojärjestöjen
ohjausta,
jotta
kommunistinen nuorisoliitto ja
sen johtavat elimet tulisivat mitä pikemmin puhdistetuiksi kansan vihollisista, likvidoiduksi vihollisten toiminnan seuraukset
kommunistisessa nuorisoliitossa ja
kohotetuksi nuorisoliiton poliittinen kasvatus sosialistiselle synnyinmaalla uskollisuuden ja proletaarisen internatsionalismin hengessä.
11. Pleenumi velvoittaa Aluekomitean byron päättävään taisteluun perhekuntaisuutta, elämäntapojen rappeutuneisuutta vastaan ja muunmuassa likvidoimaan niinsanotun "Sainavolokin"
lepokodin.

