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KAPITALISTIEN HÄIKÄILEMÄTÖN VALHE

Ei siinä vielä kaikki, että kapitalistien lehdet valehtele- 
vat ja harjoittavat pogromiagitaatiota ..Pravdaa” vastaan, 
että ..Retsh” kilvoittelee tässä valehtelussa ja agitaatiossa 
sen samaisen ..Russkaja Voijan” kanssa, johon se itse 
suhtautuu halveksivasti.

Nyt myös kapitalistien hallituksen ministerit ovat ruven
neet puhumaan ..Russkaja Voijan” kielellä. ..Retsh” jul
kaisee tänään ministeri Nekrasovin sanat, jotka tämä 
lausui huhtikuun 9 pnä pidetyssä kadettipuolueen Mosko
van kokouksessa:

..Kauheaa on se väkivallan propaganda, jota nyt kuullaan Kamen- 
nyi Ostrovin valtakadulta”.

„Russkaja Voijaa” jäljitellen herra ministeri valehtelee 
häikäilemättä, petkuttaa kansaa, auttaa pogromimiehiä 
ja piilottautuu heidän taakseen uskaltamatta mainita suo
raan yhtään nimeä, sanomalehteä, puhujaa tai puoluetta.

Herra ministeri pitää parempana ladella hämäriä viit
tauksia — ehkeivät kaikki pääsekään selville!

Mutta kaikki poliittisesti valistuneet ihmiset pääsevät 
selville: hra ministeri puhuu Venäjän SDTP:n Keskuskomi
tean äänenkannattajasta ,,Pravdasta” ja sen hengenheimo
laisista.

Te valehtelette, hra ministeri, hra „kansanvapauden” 
puolueen jäsen. Väkivaltaa propagoi hra Gutshkov uhaten 
rangaista sotilaita viranomaisten erottamisesta. Väkivaltaa 
propagoi teille ystävällinen »Russkaja Voija”, pogromi- 
mies-„tasavaltalaisten” pogromi-lehti.

»Pravda” ja sen hengenheimolaiset eivät lainkaan pro
pagoi väkivaltaa, vaan päinvastoin puhuvat täysin selvästi,
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tarkasti ja määrätysti, että toimintamme keskiönä on nyt, 
erotukseksi shovinistista häkää nielleestä pikkuporvaris
tosta, proletaaristen tehtävien selittäminen proletaari- 
joukoille.

Niin kauan kuin te, herrat kapitalistit, Gutshkovit ja 
kumpp., rajoitutte vain väkivaltauhkailuihin ja olette käyt
tämättä väkivaltaa, niin kauan kuin ovat olemassa työläis
ten ja sotilaiden edustajain Neuvostot, niin kauan kuin te 
olette täyttämättä uhkauksianne Neuvostoja vastaan (noita 
uhkauksia on avomielisesti julkaissut esim. hra Miljukovin 
työkumppani „Times’in” 50 kirjeenvaihtaja hra Wilson) ja 
harjoittamatta väkivaltaa joukkoja kohtaan, niin kauan 
me, pravdalaiset, sanomme ja toistamme, että tunnustamme 
työläisten ja sotilaiden edustajain Neuvostot ainoaksi 
mahdolliseksi hallitusmuodoksi.

Taistelu vaikutusvallasta proletaarijoukkoihin, taistelu 
vaikutusvallasta työläisten ja sotilaiden edustajain Neu
vostoihin, niiden taktiikassa esiintyvien virheiden selittämi
nen, koko shovinistisen (=  „vallankumouksellispuolustus- 
kantaisen”) intoilun pettäväisyyden selittäminen — siinä 
meidän taktiikkamme, kaikkien pravdalaisten, koko puo
lueemme taktiikka, jota me noudatamme nyt ja niin kauan 
kuin te, herrat kapitalistit, te, joiden käsissä on armeijan 
johto, olette harjoittamatta väkivaltaa.

Hra ministeri Nekrasov tietää sen mainiosti,— vaikkapa 
vain niistä sitaateista, joita itse „Retsh” on ollut pakotettu 
esittämään. Hra ministeri jäljittelee »Russkaja Voijaa”, 
valheella, parjauksella, usutuksilla ja pogromiuhkauksilla 
hän haluaa häiritä rauhallista totuuden selitystä.

Siinä ette onnistu, herrat Nekrasovit, ette onnistu!
Työläiset ja sotilaat haluavat tietää totuuden, haluavat 

päästä selville sotaa, rauhaa ja valtiorakennetta koske
vista kysymyksistä. Ja he pääsevät niistä selville.
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