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VALLANKUMOUKSELLISEN TARMOKKUUDEN 
IHMEITÄ

Meidän miltei sosialistiset ministerimme osoittavat mil
tei uskomatonta tarmokkuutta. Peshehonov ilmoitti, että 
»kapitalistien vastarinta on nähtävästi murrettu” ja että 
kyllä meillä, pyhässä Venäjänmaassa, tullaan jakamaan 
»tasapuolisesti” kaikki mitä on. Skobelev julisti, että kapi
talisteilta tullaan ottamaan pois sataprosenttisesti heidän 
liikevoittonsa. Tsereteli julisti, että hyökkäys imperialisti
sessa sodassa on sekä demokratian että sosialismin kan
nalta katsoen mitä oikeudenmukaisin asia.

Mutta ministeri Tshernov on epäilemättä saavuttanut 
kaikkien näiden ihmeellisten tarmonilmausten ennätyksen. 
Väliaikaisen hallituksen viime istunnossa Tshernov pakotti 
herrat kadetit kuuntelemaan hänen selostustaan hänen hoi
viinsa uskotun viraston yleisestä politiikasta ja ilmoitti 
esittävänsä kokonaista kymmenen lakiehdotusta!

Eivätkö nämä jo ole vallankumouksellisen tarmokkuuden 
ihmeitä? Toukokuun 6 päivästä ei ole kulunut kuuttakaan 
viikkoa, ja näin lyhyen ajan sisällä on luvattu kokonaista 
10 lakiehdotusta! Ja millaisia lakiehdotuksia! Ministerien 
»Delo Naroda” tiedottaa, että »yleisenä kokonaisuutena ne 
koskevat maaseudun taloudellisen elintoiminnan kaikkia 
tärkeimpiä ilmauksia”.

Ei enempää eikä vähempää kuin »kaikkia ilmauksia”... 
Että kehtaavatkin vannoa!

Yksi asia vain herättää epäilystä: ministerien lehti 
uhraa toistasataa riviä luetellakseen muutamia näistä 
oivallisista lakiehdotuksista puhumatta yhdestäkään mitään 
tarkempaa. »Eräiden talonpoikia koskevien lakisäädösten 
soveltamisen keskeyttäminen”... millaisten, siitä ei ole tie
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toa. Lakiehdotus „sovittelulautakunnista” on kaikkein kiin
nostavin. Ketä niissä aiotaan sovittaa, kenen kanssa ja 
miten, on tietymätöntä. ..Vuokrasuhteiden säännöstely” on 
kokonaan hämärän peitossa; ei tiedetä edes sitä, tarkoite
taanko tällä tilanherrain maiden vuokrausta, jotka on 
luvattu pakkoluovuttaa lunastusmaksutta.

»Paikallisten maakomiteoiden suurempaan demokrati
sointiin tähtäävä uudistus”... Herrat laajakantoisten lu
pausten sepittäjät, eikö olisi ollut parempi esittää viipy
mättä luettelo, jossa olisi mainittu vaikkapa kymmenkunta 
paikallista maakomiteaa ja annettu tarkat tiedot niiden 
nykyisestä, vallankumouksenjälkeisestä kokoonpanosta, 
joka teidän oman tunnustuksenne mukaan ei sittenkään 
vielä ole täysin demokraattinen?

Asian ydin onkin juuri siinä, että ministeri Tshernovin 
kuten muidenkin edellämainittujen ministerien puuhakas 
toiminta valaisee mitä parhaiten liberaalisen virkamiehen 
ja vallankumouksellisen demokraatin välistä eroa.

Liberaalinen virkamies lukee »esimiehille”, s.o. herroille 
Lyöville, Shingarjoville ja kumpp., mitä laveasanaisimpia 
raportteja sadoista lakiehdotuksista, joiden on määrä tehdä 
ihmiskunta onnelliseksi, kun taas kansalle... kansalle hän 
tarjoaa vain korkeatyylistä lavertelua, lupauksia, nozdrevi- 
laisia korulauseita (sellaisia kuin liikevoittojen satapro
senttinen poisotto tahi »sosialistinen” hyökkäys rintamalla 
j.n.e.).

Vallankumouksellinen demokraatti — samalla kun antaa 
raporttinsa »esimiehelle” ja jopa ennen sen antamista
kin — vetää kaikkinaisen pahan, kaikkinaiset epäkohdat 
päivänvaloon, paljastaa ne kansan nähtäviksi, vedoten sen 
tarmokkuuteen.

»Talonpojat, paljastakaa tilanherroja, paljastakaa, kuin
ka paljon he perivät teiltä »vuokramaksujen” nimellä, 
kuinka paljon he ovat kiskoneet »sovittelulautakunnissa” 
tai paikallisissa maakomiteoissa, kuinka monta tekosyytä 
ja estettä he ovat keksineet häiritäkseen kaiken maan 
kyntöä, estääkseen käyttämästä tilanherrojen maatalous- 
kalustoa kansan ja erittäinkin sen köyhimmän osan tarpei
siin! Talonpojat, paljastakaa itse tällaiset asiat,.ja minä, 
»vallankumouksellisen Venäjän ministeri”, »vallankumouk
sellisen demokratian ministeri”, autan teitä julkaisemaan 
kaikki sellaiset paljastukset, autan oikaisemaan kaikki
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vääryydet teidän painostuksellanne alhaaltakäsin sekä 
omalla painostuksellani ylhäältäkäsin!!!” Eikö oikea val
lankumouksellinen demokraatti puhuisi ja toimisi juuri 
tällä tavalla?

Johan jotakin! Vielä mitä! Katsokaapa, millaisessa ääni- 
lajissa kirjoittaa ministerien lehti Tshernovin »rapor- 
tista”, jonka tämä esitti herroille Lvoville ja kumpp. »Kiel
tämättä sitä, että eräissä kuvernementeissa on sattunut 
lukuisia agraarilevottomuuksia, V. M. Tshernov lausuu 
mielipiteenään, että kokonaisuudessaan otettuna on maata- 
viljelevä Venäjä osoittautunut paljon maltillisemmaksi kuin 
mitä olisi voinut odottaa”...

Mutta ainoasta selvästi nimeltä mainitusta lakiehdotuk
sesta, »maan osto- ja myyntikauppojen keskeyttämisestä” 
puhuttaessa ei ole sanottu sanaakaan siitä, miksi se on 
keskeytetty? Sillä talonpojille luvattiin jo kauan sitten kes
keyttää maakaupat viipymättä, luvattiin jo toukokuussa, 
mutta kesäkuun 25 päivänä lehti kirjoittaa, että Tshernov 
on esittänyt »raportin” ja että Väliaikainen hallitus »ei 
vielä ole tehnyt lopullista päätöstä”!!!
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