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„SILMÄNKÄÄNTÖTEMPPUJA”
JA PERIAATTEETONTA POLIITTISTA 

TEMPPUILUA

Sanonta „silmänkääntötemppuja” on otettu „Delo Naro- 
dan” tämänpäiväisestä pääkirjoituksesta. „Sosialistival- 
lankumouksellisten” lehti, jonka julkaisemiseen ottavat 
osaa Kerenski ja Tshernov, kirjoittaa ..porvariston kesyt
tämän sosialismin” ranskalaisten edustajain tekosista seu- 
raavaa:

...,,Ne ovat vanhoja, ikivanhoja silmänkääntötemppuja, ja meillä 
niillä lystäilee usein ja epäonnistuneesti G. Ptehanov voimatta johtaa 
ketään harhaan"...

Yksinkö vain Plehanov, kunnianarvoisat herrat?
Mutta teillähän on vaaliliitto tuon saman plehanovilaisen 

..Jedinstvon” kanssa, tehän yritätte viedä sen kaikin 
mokomin läpi, te pelastatte sitä!!

Ja teidänhän lehdessänne (Ne 44, toukokuun 9 pnä)
S. Mstislavski kirjoitti Plehanovista:

„kun Venäjän sosialidemokratian taannoinen aatteellinen johtaja 
ryhtyy samanlaisiin vastavallankumouksellisiin hyökkäilyihin” (kuin 
„Russkaja Voija” ja „Novoje Vremja” lehdet), „niin tuollainen tosiasia 
joudutaan toteamaan syvästi surkutellen ja vilpittömästi murehtien, 
sillä emme todellakaan osanneet ajatella, että Internationalen rappeu
tuminen on mennyt niin pitkälle”.

...ja samoin sosialistivallankumouksellisten rappeutumi
nen, jotka ovat suostuneet tekemään liiton tuon „Jedin- 
stvon” kanssa!

„Delo Naroda” lehden 48. numerosta (toukokuun 13 pltä) 
saamme allekirjoituksetta julkaistusta, t.s. toimituksen 
kirjoituksesta lukea:

„ , Jedinstvon" ja liberaalisen porvariston poliittinen yksimielisyys 
on yleisesti tunnettu tosiasia”...
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Kuulkaa! Kuulkaa! ..Sosialistivallankumoukselliset” ja 
menshevikit ovat yksimielisiä sen saman ..Jedinstvon” 
kanssa, jonka poliittinen yhtenäisyys liberaalisen porvaris
ton kanssa on yleisesti tunnettu tosiasia. Älkää unohtako 
tätä, toverit työmiehet ja työläisnaiset, toverit sotilaat!

Menshevikkien „Rabotshaja Gazeta” kirjoitti huhtikuun 
20 pnä 35. numeronsa johtavassa, toimituksen artikkelissa:

„Me olemme englantilaisia imperialisteja vastaan. „Jedinstvo” on 
englantilaisia sosialisteja vastaan. Siinä koko ero. Siinä piilee syy, 
miksi ..Jedinstvon” on järkeiltävä hottentottilaisittain... Venäjän työ
läiset muistavat erittäin hyvin, kuinka Plehanov tsaristisen (tekstissä 
on painovirhe: tsaristis-tasavaltalaisen) järjestelmän aikana yritti kai
kin tavoin saada heidät luopumaan kaikkinaisista lakoista. Silloin 
Plehanov myös pelotteli meitä vieläkin suuremmilla kauhuilla vakuut
taen, että tuo taistelu on vain palvelus Saksan armeijan pääesi
kunnalle".

Ja saman lehden 57. numerossa (toukokuun 16 pnä) perin 
maltillinen ministerisosialisti Tsherevanin kirjoitti:

..Plehanov ja hänen „Jedinstvonsa” tekevät kaikkensa kompromet- 
toidakseen meilläkin maanpuolustusperiaatteen, jota on jo kyllin 
kompromettoitu kansainvälisessä mitassa saksalaisten, ranskalaisten 
y.m. sosialistien enemmistön ponnistuksin”.

Sellaisen arvion narodnikit ja menshevikit antavat 
,,Jedinstvosta”, noin he aitautuvat erilleen siitä, noin he 
häpeävät sitä!!

Mutta samaan aikaan he ovat blokissa (vaaliliitossa) 
sen kanssa, ja Plehanov ottaa vastaan edustajanpaikkoja 
niiltä, jotka haukkuvat häntä julkisesti »temppuilijaksi”, 
»porvariston kesyttämäksi”, »hottentotiksi”, »kompromet
toiduksi” mieheksi, joka »on samaa mieltä liberaalisen 
porvariston kanssa”.

Kumpi tuollaisen liiton osapuolista on huonompi?
Työläiset ja sotilaat! Ei ainoatakaan ääntä narodnikkien 

ja menshevikkien vaaliliitolle, joka naamioi ja yrittää viedä 
kaikin keinoin läpi „liberaalisen porvariston kanssa samaa 
mieltä olevaa’’ »Jedinstvoa”!

K irjo ite ttu  toukokuun  25 
(kesä ku u n  7) pnä 1917
Ju lka istu  kesäkuun  9 Ju lka istaan  lehden

(tou ko ku u n  27) pnä 1917 tekstin m ukaan
„Pravda" lehden 67. num erossa


