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KORULAUSEET JA TOSIASIAT

Ministeri Skobelev on julkaissut vetoomuksen kaikille 
Venäjän työläisille. »Meidän” (siinä on tosiaankin sanottu: 
meidän) sosialistisen ihanteemme tähden, vallankumouk
sen tähden, vallankumouksellisen demokratian nimessä 
ynnä muuta, ynnä muuta, ynnä muuta — työläisille suosi
tellaan »sovittelulautakuntia” ja tuomitaan ankarasti 
kaikki »omavaltaiset” toimenpiteet.

Katsokaapa, miten kauniisti livertelee ministeri miltei- 
sosialisti, menshevikki Skobelev:

»Teillä (työläisillä) on täysi syy suuttumukseen sodan aikana tapah
tuneen omistavien luokkien rikastumisen johdosta. Tsaarin hallitus 
tuhlasi miljardimäärin kansan varoja. Vallankumoushallituksen tulee 
palauttaa ne kansan kassaan”.

Hyvinpä visertää... minne mahtanee istahtaa!
Hra Skobelevin vetoomus julkaistiin kesäkuun 28 päi

vänä. Kokoomusministeristö muodostettiin toukokuun 6 päi
vänä. Ja koko tänä aikana, jolloin rappiotila ja ennen 
näkemättömän musertava katastrofi ovat leviämässä maa
han seitsemän peninkulman askelin, ei hallitus ole suoritta
nut yhtään ainoata lujaa otetta niitä kapitalisteja vastaan, 
joiden taskuun „miljardit” ovat joutuneet! Jotta olisi voitu 
„palauttaa kansan kassaan" nämä miljardit, olisi pitänyt 
toukokuun 7 päivänä säätää laki kauppa-alan ja pankkien 
liikesalaisuuden lakkauttamisesta ja pankkien sekä kapita
listien syndikaattien viipymättömästä alistamisesta valvon
taan, koska muutoin on mah-do-ton-ta ei vain »palauttaa”, 
vaan edes löytöäkään näitä miljardeja.

Pitääkö menshevikkiministeri Skobelev tosiaankin työ
läisiä pikkulapsina, joita voidaan ruokkia lupailemalla
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mahdottomia (..miljardien” ..palauttaminen” on mahdo
tonta, suokoon jumala, että kyettäisiin tekemään loppu 
kruununvarkauksista ja palauttamaan edes joku sata mil
joonaa) ja samalla jättää viikosta viikkoon tekemättä se, 
mikä on mahdollista ja välttämätöntä?

Ikään kuin kiusalla juuri samana päivänä, kun men- 
shevikkiministeri Skobelev lykkäsi työläisten eteen vielä 
yhden kopallisen mitä vaikuttavimpia tasavaltalaisia, val
lankumouksellisia ja ,.sosialistisia” korulauseita, juuri 
samana päivänä pälkähti puolustuskantalaisten (s.o. shovi- 
nistien) ja työläisten »yhteenliittäjänä” tunnetun tov. Avi- 
lovin päähän tavattoman onnistunut, harvinaisen onnistu
nut ajatus: kirjoittaa „Novaja Zhizniin” artikkeli, jossa ei 
tehdä johtopäätöksiä, mutta esitetään tosiasioita.

Koko maailmassa ei löydy mitään niin kaunopuheista 
kuin nämä koruttomat tosiasiat.

Toukokuun 5 päivänä muodostetaan kokoomusministe- 
ristö. Juhlallisessa julistuksessaan se lupaa... sekä valvon
nan että myös »tuotannon järjestelyn”. Toukokuun 16 pnä 
Pietarin Neuvoston Toimeenpaneva komitea hyväksyy »toi
mintaohjeet” ministereitään varten vaatien, että nämä 
»viipymättä (kuulkaapa!) ryhtyisivät mitä suurimmalla 
tarmolla toteuttamaan (totta totisesti, niin siellä on sa
nottu!) valtiojohtoista tuotannon säännöstelyä” ynnä muuta 
ynnä muuta ynnä muuta.

Tarmokas toteuttaminen alkaa.
Toukokuun 19 päivänä Konovalov eroaa esittäen hyvin 

»päättäväisen” lausunnon... »äärimmäisiä sosialisteja” vas
taan! Kesäkuun 1 päivänä kokoontuu yleisvenäläinen teolli
suuden ja kaupan edustajain konferenssi. Konferenssi aset
tuu päättävästi vastustamaan valvontaa. Konovalovin 
erottua jäljellejääneet kolme apulaisministeriä »toteuttavat 
tarmokkaasti”: ensimmäinen apulaisministeri Stepanov 
asettuu Donetsin hiilentuottajain (jotka lamauttavat tuo
tantoa italialaisella lakolla) riidassa tukemaan... työnanta
jia. Työnantajat hylkäävät tämän jälkeen kaikki Skobelevin 
sovitteluehdotukset.

Toinen apulaisministeri Paltshinski sabotoi »polttoaine- 
neuvotteluja”.

Kolmas apulaisministeri Savvin luo jonkinlaisen »hal
lintoalojen välisen neuvotteluelimen” muodossa säännöste
lyn »karkean ja jopa älykkyyttä vailla olevan irvikuvan”.
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Kesäkuun 10 päivänä ensimmäinen apulaisministeri 
Stepanov esittää Väliaikaiselle hallitukselle »selostuksen”, 
joka... polemisoi Toimeenpanevan komitean ohjelmaa 
vastaan.

Kesäkuun 21 päivänä Neuvostojen edustajakokous hyväk
syy vielä yhden päätöslauselman...

Alhaaltakäsin perustetaan oma-aloitteisesti huoltokomi- 
teoita. Ylhäältä luvataan muodostaa ylin »Talousneuvosto”. 
Toinen apulaisministeri Paltshinski selittää: »on vaikea 
sanoa, milloin se (Talousneuvosto) alkaa toimia”...

Tällainen kuulostaa pilkanteolta, mutta nämä ovat tosi
asioita.

Kapitalistit tekevät pilkkaa työläisistä ja kansasta ja t
kaen naamioitujen työnsulkujen politiikkaa ja skandaali
maisten liikevoittojen salaamispolitiikkaa ja lähettäen 
samalla Skobelevit, Tseretelit ja Tshernovit »tyynnyttele- 
mään” työläisiä tyhjillä puheilla.

„ Pravda" M 94. heinäkuun 19 
(kesäkuun 29) pnä 1917

Julkaistaan ..Pravda” lehden 
tekstin mukaan


