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NEUVOTTELUT MINISTERISTÖSTÄ

Eilen kerroimme lehtiuutisia odotettavasta Jermolovin, 
Urusovin, Nabokovin, Heidenin y.m. ministeristöstä *. 
Tänään „Retsh” kirjoittaa tuosta luettelosta seuraavaa: 
„Kadettipuolueen jäsenet on merkitty luetteloon nähtävästi 
vain sen laatijain arvelujen nojalla; todellisuudessa kadetti- 
puolue ei tule osallistumaan tämänluontoiseen minis- 
teristöön”.

Mainiota, herrat kadetit! Mutta mistä „Retsh” tietää, että 
kadettipuolue ei tule osallistumaan tuollaiseen ministe- 
ristöön?

Kuinka niin „mistä”, kysyy lukija. Onhan „Retsh” kadet
tien pää-äänenkannattaja? Oikein. Mutta me juuri 
haluammekin kiinnittää huomion siihen, että sellaisen puo
lueen kuin on kadettien puolue, joka pitää julkisia edustaja
kokouksia, joka on vallitsevana Valtakunnanduumassa, 
rikkaan, „valistuneen” ja liberaalisen puolueen on sopima
tonta, kerrassaan sopimatonta olla kuuropiilosilla. Eikö ole 
aika sanoa, että „Retsh” on puolueen virallinen ja pää- 
äänenkannattaja? Eikö ole aika julkaista kadettipuolueen 
Keskuskomitean päätöksiä? Jompikumpi, hyvät herrat: joko 
teidän puolueenne ei ole virallisesti käsitellyt kysymystä, 
minkälaiseen ministeristöön se „tulee osallistumaan”. Siinä 
tapauksessa se on sanottavakin suoraan. Silloin „Retsh” 
lehden ei pidä puhua kadettipuolueen nimessä, vaan omassa 
nimessään, t.s. „olemme vakuuttuneita, että kadettipuolue 
ei tule osallistumaan" j.n.e.

Tahi puolueenne on käsitellyt virallisesti tuon kysymyk
sen. Siinä tapauksessa on julkaistava tuon käsittelyn pöytä

* Ks. tätä osaa, as. 24—25. Toim .
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kirjat, sillä vaikenemisenne on varmistava sen, että te 
käytte suljettuja neuvotteluja kansan selän takana.

„Tänään puhutaan jo paljon puhtaamman tyypin luette
losta”, kirjoittaa samoin „Retsh”, mainiten vain Jermolovin, 
Timirjazevin, Heidenin ja Stahovitshin, t.s. virkamiehiä ja 
lokakuulaisia ilman kadetteja. Siis neuvotteluja on käyty. 
Kadeteilta on kysytty — ehkäpä Valtakunnanneuvoston 
„keskustapuolueen” välityksellä — tuletteko tällaiseen 
ministeristöön? Kadetit ovat vastanneet: ei, sellaiseen emme 
tule.

Niinkö, herrat kadetit? Onko vai eikö ole käyty neuvotte
luja? Oletteko vai ettekö ole puhuneet siitä, mitkä ovat 
teidän ehtonne? Ovatko nuo ehdot koskeneet vain määrät
tyjen henkilöiden nimittämistä ministereiksi vai myös täy
dellistä amnestiaa, vapauden takaamista, Valtakunnanneu
voston hävittämistä ja suostumista yleiseen äänioikeuteen?

Niin kauan kuin kadettien puolue ei anna virallisesti 
näihin kysymyksiin täydellistä ja aivan tarkkaa vastausta, 
emme me väsy toistamaan kansalle: kansalaiset, varokaa! 
„Kansan vapauden” puolueen jäsenet käyvät kansan selän 
takana „epävirallisia” neuvotteluja kansan vapauden myy
misestä kohtuulliseen hintaan.

„Eho" M 2, 
kesäkuun 23 pnä 1906

Julkaistaan „Eho" lehden 
tekstin mukaan


