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HRA PLEHANOVIN EPÄONNISTUNEET YRITYKSET 
PÄÄSTÄ PÄLKÄHÄSTÄ

„Jedinstvon” 15. numerossa hra Plehanov hyökkää 
»Pravdan” kimppuun kohdistaen siihen jopa tuolle rähise
välle julkaisullekin epätavallisen parjausryöpyn yrittäes
sään hämätä kaksi aivan eittämättömästi todettua tosi
asiaa.

Mutta niitä, hyvät herrat, te ette voi hämätä!
Ensimmäinen tosiasia. Hra Plehanov ei ole painattanut 

tehdessään meidän selostustamme, joka julkaistiin »Izves
tija Petrogradskogo Soveta Rabotshih i Soldatskih Deputa- 
tov” lehden 32. numerossa huhtikuun 5 pnä 1917, eikä 
myöskään Toimeenpanevan komitean päätöslauselmaa.

Se ei ole ainoastaan anarkistista kunnioituksen puutetta 
sotilaiden enemmistön valitsemia edustajia kohtaan, vaan 
se on myös pogromimiehen kunniatonta menettelyä.

Toinen tosiasia. Hra Plehanovin harjoittama ajojahti 
aiheutti protestin, joka ei ollut meidän, vaan »Delo Naro- 
dan”, jonka julkaisemiseen osallistuu jopa Gutshkovin ja 
Miljukovin virkavelikin, Kerenski. »Delo Narodassa” kir
joitettiin huhtikuun 13 päivänä 1917 aivan selvästi hra Ple
hanovin »Jedinstvosta” seuraavaa:

...»sellaisia sanoja, sellaista taistelumenetelmää olemme tottuneet 
näkemään »Russkaja Voijan” palstoilla. Mutta niiden näkeminen sosia
listien kirjoituksissa tuntuu rehellisesti sanoen raskaalta ja kipeältä”.

Siinä on lausunto todistajilta, puolustuskantalaisilta, 
jotka ovat poliittisesti tuhat kertaa lähempänä hra Pleha- 
novia kuin meitä.

Millaisiin lukijoihin sitten hra Plehanov panee toivonsa, 
kun hän jäävää todistajan lausunnon puhumalla »Delo 
Narodan” »epäonnistuneesta pikku kirjoituksesta”?
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Todistaja on paljastanut hra Plehanovin käyttäneen 
pogromimenetelmiä.

Oli aika, jolloin hra Plehanov oli sosialisti, nyt hän on 
vajonnut „Russkaja Voijan” tasolle.

Mikään parjaus ei poista sitä tosiasiaa, että jopa „Delo 
Narodakin” on paljastanut hra Plehanovin.

Johtavassa toimitusartikkelissaan, jonka me julkaisimme 
huhtikuun 18 pn numerossa, ..Izvestija Petrogradskogo 
Soveta Rabotshih i Soldatskih Deputatov” (Ne 43 huhti
kuun 17 pltä) nimittää ajojahtia ..kunniattomaksi ja inhot
tavaksi”.

Tämä todistaja sanoo suoraan, että hämäräperäiset voi
mat ja niiden sanomalehdet ovat harjoittaneet ja harjoit
tavat vieläkin kunniatonta ja inhottavaa ajojahtia. 
..Russkaja Voijan” tasolle vajonnut hra Plehanov on saa
nut riittävän rangaistuksen.

„ Pravda“ M 37, toukokuun 4 
(huhtikuun 21) pnä 1917

J u lk a is ta a n  „ P r a v d a "  le h d e n  
t e k s t i n  m u k a a n


