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KADETIT ESTIVÄT DUUMAA KÄÄNTYMÄSTÄ 
KANSAN PUOLEEN

Saimme juuri tiedon, että Duuman tämänpäiväisessä 
istunnossa tapahtui seuraavaa. Parhaillaan käytiin keskus
telua kuolemanrangaistusten lakkauttamista koskevasta 
lakiehdotuksesta. Työryhmän jäsen Aladjin asetti kysymyk
sen jyrkemmin kuin mitä tähän saakka oli tehty. „Meidän 
on taisteltava toimeenpanovaltaa vastaan”,— sanoi hän 
(siteeraamme „Birzhevije Vedomostin” iltajulkaisun yli
määräisestä pikalisälehdestä). „Me hankkiudumme nään- 
nyttämään ministerit välikysymyksillä, mutta eikö ole 
selvää, etteivät he tule välittämään niistä? Ei, meidän pitää 
valita jompikumpi tie: joko jatkaa välikysymysleikkiä tai 
ottaa kansan asia omiin käsiimme”. Aladjin esitti, että asia 
ratkaistaisiin heti, lykkäämättä sitä kuukaudella ja lähettä
mättä lakiehdotusta valiokuntaan. Hän päätti puheensa 
sanoihin: „Ja voi meitä, ellemme saata koko totuutta kan
san tietoon, ellemme sano sille selvästi, että syyllisiä ovat 
ne, joiden käsissä ovat tykit ja konekiväärit”.

Pappi Pojarkov esiintyi samassa hengessä. „Hallitus 
tekee pilkkaa Valtakunnanduumasta”, sanoi hän. „Meidän 
ei pidä pyytää, vaan vaatia: kuolemanrangaistukset on 
lakkautettava jo tänään taikka huomenna, muussa tapauk
sessa ehdotan, että lähdetään takaisin koteihimme, sillä 
katson kunniattomaksi tehdä työtä ja saada palkkaa ennen 
kuin kuolemanrangaistukset on lakkautettu”.

Näin siis Työryhmästä kajahti kehoitus, jonka tarkoitus 
on selvä: kääntyä kansan puoleen,— vaatia eikä pyytää,—
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olla välittämättä kansliasäännöistä,— ei lykätä kysymyksiä 
eikä jättää niitä valiokuntaan.

Kadetit estivät Duumaa kääntymästä kansan puoleen. 
Kadetti Nabokov, joka puhui Pojarkovin jälkeen, kehoitti 
„pysyttelemään laillisella tiellä”. Hän vaati, että lakiehdo
tus on jätettävä valiokuntaan.

Duuman puheenjohtaja (kadetti Dolgorukov) sanoi 
puheenvuorojen päätyttyä: „Meillä on neljä ehdotusta: 
kahta niistä en voi asettaa äänestykseen, sillä ne eivät ole 
parlamenttitoiminnan käytännön mukaisia. Näiden kahden 
ehdotuksen sisältönä on: kääntyä kansan puoleen ja kään
tyä itsevaltiaan puoleen”.

Muista kahdesta ehdotuksesta— 1) jättää valiokuntaan, 
ja 2) käsitellä heti — edellinen meni läpi yksimielisesti, 
koska jälkimmäisestä luovuttiin.

Nähtävästi Työryhmä antoi vielä kerran periksi kadettien 
painostuksen ja uhkausten edessä eikä pysynyt sillä jyr
källä kannalla, jolle se oli jo miltei asettunut.

Kansan, joka suhtautuu tietoisesti taisteluun vapaudesta, 
pitää protestoida kadettien käyttäytymistä vastaan Duu
massa ja kehottaa Työryhmää julistamaan päättäväisesti 
ja peruuttamattomasti kansan puoleen kääntymistä ja 
panemaan se täytäntöön!
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