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HALPAMAISIA MENETTELYTAPOJA

Rintamamiesten edustajakokous94 leimasi toukokuun 
13 pnä yksimielisesti hyväksytyssä päätöslauselmassaan 
halpamaisiksi ne menettelytavat, joita „Retsh” lehti oli 
käyttänyt levittäessään valheita meidän toveristamme 
Zinovjevista tarkoituksella kylvää eripuraisuutta armeijan 
ja bolshevikkien välille. „Retshin” gentlemannit eivät tie
tenkään ole edes aikoneet julkaista tätä rintamamiesten 
edustajakokouksen päätöslauselmaa, vaikka kokous lähetti 
sen myös „Retsh” lehdelle. Sen sijaan tämä vähemmän 
kunnioitettu lehti jatkaa provokatorista sotaretkeään mei
dän lehteämme ja toveriamme Zinovjevia vastaan yllyttäen 
panemaan toimeksi suorastaan pienoisen pogromin.

— „Pravda” julkaisee järjestelmällisesti sellaisia Saksaa 
koskevia tietoja, joita ei ole yhdessäkään muussa lehdessä. 
Mistähän ja millä tavalla »Pravda” saa erikoiset (!) tie
tonsa — kyselee »Retsh” paljonmerkitsevästi artikkelissa, 
jolla on suurimerkityksinen otsikko: »Kummallista a sian 
tuntemusta”.

Mistäkö, herrat parjaajat?
— Niistä sähkeistä ja kirjeistä, joita lähettää kirjeen

vaihtajamme toveri Radek, puolalainen sosialidemokraatti, 
joka on istunut vuosikausia tsaarivallan vankiloissa, toimi
nut toistakymmentä vuotta Saksan sosialidemokraattisen 
puolueen riveissä, karkotettu Saksasta Vilhelmiä ja sotaa 
vastaan harjoittamansa vallankumouksellisen agitaation 
vuoksi ja siirtynyt varta vasten Tukholmaan lähettääkseen 
sieltä tietoja meille. Niistä kirjeistä ja sähkeistä, herrat 
kadetit, joita Venäjän—Ruotsin rajalla isännöivien lakei- 
joidenne ei aina onnistu kaapata, lehtileikkeleistä sekä
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saksalaisista illegaalisista lehdistä ja julistuksista, joita 
meille toimittavat ystävämme, Karl Liebknechtin kannatta
j a t — samoin kuin ranskalainen internationalisti ja sosia
listi Henry Guilbeaux, Romain Rolland’in ystävä ja tunne
tun ranskalaisen internationalistin toveri Loriot’in aate
toveri, lähettää meille vastaavaa aineistoa Ranskasta.

— ..Saksan yleisesikunta on kieltänyt veljeilyn”, kirjoi
timme ..Pravdassa” uutisen perusteella, joka julkaistiin 
äskettäin Venäjän kaikissa lehdissä. »Retshiä” julkaisevat 
parjaajat ovat sen johdosta olevinaan kovin kummissaan 
ja esittävät tämän ..vastakohdaksi” Venäjän sotaministerin 
lausunnon, että »vihollisen tykistö on jo murskannut kaikki 
rintamakaistat, joilla käytiin veljeilyä”.

Me emme tietenkään tiedä, pitääkö tuo tiedotus murska
tuista rintamakaistoista paikkansa. Mutta jos pitää, niin se 
ei kumoa, vaan vahvistaa tiedon siitä, että Saksan yleisesi
kunta vastustaa veljeilyä. Ymmärtäähän jokainen, että 
murskaamalla rintamakaistoja, joilla veljeiltiin, Saksan 
yleisesikunta vieroittaa veljeilystä sekä venäläisiä sotilaita 
että niitä rehellisiä saksalaisia sotilaita, jotka eivät tahdo 
tehdä veljeilystä ansaa.

Tökeröstipä se teiltä käy, herrat kadettilaiset petkuttajat!
Päätteeksi vielä muuan valhe: »kuten tunnettua, talon

poikain edustajakokouksessa Zinovjev joutui lopettamaan 
puheensa kesken”, kirjoittaa Miljukovin lehti. »Kuten tun
nettua”, te taaskin valehtelette, herrat kadetit, aivan samoin 
kuin te valehtelitte puhuessanne rintamamiesten edustaja
kokouksesta. Huonostipa ovat asianne, herrat, kun joudutte 
puolustautumaan noin häpeämättömin, noin halpamaisin 
keinoin.
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