
356

HAMMASRAHAKSI...
„UUDELLE” HALLITUKSELLE

„Retsh” kirjoittaa vakavassa pääkirjoituksessaan:

»Toivokaamme, ettei meidän suhteissamme liittolaisiin tarvitse 
tapahtua suuria järkytyksiä, jotta saadaan todistetuksi »ilman alue
valtauksia ja sotakorvauksia”-ponsilauseen kannattajille" (lue: uudelle 
hallitukselle), »ettei tuota ponsilausetta voida toteuttaa käytännössä".

Ja nuo kapitalistit, jotka puhuvat „Retshin” suulla, ovat 
oikeassa. Todellakaan tuota ponsilausetta „ei voida toteut
taa käytännössä”... ellei käytännössä toteuteta vallan
kumousta pääomaa vastaan!

*  **

Miljukov, joka ei eronnut, vaan joka pantiin eroamaan 
puhui näin:

»Me voimme kirjoittaa vaikka miten kauniita ponsilauseita liitto
laisia kohtaan tuntemastamme ystävyydestä, mutta jos armeija pysyy 
toimettomana, niin se on sitoumuksemme tosiasiallista rikkomista. Ja 
päinvastoin, me voimme kirjoittaa vaikka miten kauheita, lojaalisuutta 
rikkovia ponsilauseita, mutta jos armeija tulee tosiasiallisesti käymään 
sotaa, niin se on tietysti liittolaisia kohtaan ottamiemme sitoumusten 
tosiasiallista noudattamista”...

Oikein sanottu! Toisinaan hänkin, tuo kansalainen Milju
kov, käsittää asian olemuksen... Kansalaiset Tshernov ja 
Tsereteli, ettekö te tosiaankaan käsitä, mikä johtopäätös 
tästä seuraa, kun on kyseessä teidän tosiasiallinen suhtau- 
tumisenne imperialistiseen sotaan?
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* **

Shulginin puheesta, jonka hän piti järjestäytyvän vasta
vallankumouksen istunnossa 8S:

„Me olemme mieluummin kerjäläisiä, mutta kerjäläisiä omassa 
maassamme. Jos te voitte säilyttää meille tämän maan ja pelastaa 
sen, niin riisukaa meidät vaikka alasti, emme me sitä suremaan käy”.

Älkää säikytelkö, hra Shulgin! Silloinkaan, kun me 
tulemme olemaan vallan ohjissa, me emme »riisu” teitä 
»alasti”, vaan turvaamme teille hyvät pukimet ja hyvän 
ruoan asettaen ehdoksi sen, että te teette täysin voimienne 
mukaista ja tottumuksianne vastaavaa työtä! Säikyttely käy 
päinsä Tshernovien ja Tseretelien suhteen, mutta meitä te 
»ette säikäytä”!

* **
Maklakovin puheesta samassa (»Valtakunnanduuman 

jäsenten”) istunnossa:
»Venäjä ei ole osoittautunut sen vapauden arvoiseksi, jonka se on 

hankkinut”.

Lue: herrat Maklakovit ovat tyytymättömiä talonpoikiin 
ja työläisiin. Maklakovit haluavat, että Tshernovit ja Tsere- 
telit saisivat aikaan »sovinnon” joukkojen ja Maklakovien 
kesken. Se ei onnistu!

* * *
Samasta puheesta:
»Monia voidaan moittia, mutta me emme tule Venäjällä toimeen 

ilman porvaristoa, emme ilman proletariaattia, emme ilman erilaisia 
virtauksia emmekä ilman erinäisiä henkilöitä”.

Suokaa anteeksi, kansalainen Maklakov, mutta „me” 
(proletariaatin puolue) »tulemme Venäjällä toimeen” 
»ilman porvaristoa”. Jahka elätte, niin näette ja myönnätte, 
että muuten ei olisi päästy pois imperialistisesta sodasta.

* **
Samasta puheesta:
„Me näemme koko joukon esiin tulleita alhaisia vaistoja: näemme, 

ettei haluta tehdä työtä, ettei haluta tajuta omia velvollisuuksia
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synnyinmaata kohtaan. Näemme, että ankaran sodan aikana maa on 
muuttunut juhlimisen, joukkokokousten ja puheiden maaksi — maaksi, 
joka ei tunnusta valtaa eikä halua totella sitä”.

Oikein sanottu! On koko joukko »alhaisia vaistoja”, var
sinkin tilanherroilla ja kapitalisteilla. Myös pikkuporva
reilla on alhaisia vaistoja: esimerkiksi vaisto muodostaa 
kokoomusministeristö kapitalistien kanssa. Myös proletaa
reilla ja puoliproletaareilla on alhaisia vaistoja: esimerkiksi 
hidas vapautuminen luonteeltaan pikkuporvarillisista illuu
sioista, hidas vakuuttuminen siitä, että juuri tämän ja vain 
tämän luokan pitää ottaa käsiinsä kaikki »valta”.

* *#

Samasta puheesta: £
»Valta vasemmistolaistuu yhä enemmän, samaan aikaan kun maa 

oikeistolaistuu yhä enemmän”.

»Maaksi” Maklakov nimittää kapitalisteja. Siinä mie
lessä hän on oikeassa. Mutta työläisten ja talonpoikais- 
köyhälistön »maa”, vakuutan teille, kansalainen, on 1.000 
kertaa vasemmistolaisempi kuin Tshernovit ja Tseretelit, 
100 kertaa vasemmistolaisempi kuin me. Jahka elätte, niin 
näette.
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