
LIBERAALISET FARISEUKSET

„Retsh" lehti on vielä kerran „erehtynyt"! Näkö
jään se „ei odottanut" hallitukselta „tahdittomia" 
selityksiä Lenan petomaisuuksien johdosta. Se, näh- 
kääs, oli „odottanut", että ministeri Makarov vetää 
herrat Treshtshenkot „lailliseen edesvastuuseen". Ja 
yhtäkkiä saadaankin Makarovin lausunto, että Tre- 
shtshenko on oikeassa ja työläisiä tullaan edelleenkin 
ampumaan!

„Me erehdyimme", lausuu tämän johdosta teen
näisellä katumuksella liberaalinen „Retsh" (kts. „Retsh" 
huhtikuun 12 pltä).

Kadetti poloiset, monennenko kerran he „erehty
vät" laskelmissaan hallitukseen nähden!

Vielä joku aika sitten he „ajattelivat", että Venä
jällä on perustuslaki; ja he vannoivat kaikilla kielillä 
Euroopalle, että „meidän yhdistetty hallituksemme" 
on „täysin perustuslaillinen". Se tapahtui Lontoossa, 
kaukana Venäjältä. Mutta heidän tarvitsi vain palata 
Venäjälle, „käskyjen" ja „kieltojen" maahan, tunnus
tukseen „virheensä" ja „pettyäkseen".

Vielä joku aika sitten he „uskoivat", että Stolypi- 
nin on onnistunut saada maa parlamentaarisen „uudis
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tuksen" tielle. Mutta Stolypinin tarvitsi vain ottaa 
käytäntöön kuuluisa 87. pykälä102, kun kadetit alkoi
vat taas laulaa „virheistä11 ja „väärinkäsityksistä".

Onko siitä kauan, kun kadetit rinnastivat Venäjän 
hallituksen (palauttakaa mieleenne satamatyöläisten 
lakko) ja Englannin hallituksen suhteita lakkoihin? 
Mutta Lenan murhenäytelmän toimeenpaneminen oli 
riittävää, että kadetit alkoivat vieläkin kerran veisata 
omaa farisealaista „me erehdyimme".

Ja kuvaavaa on: „virheet" ja „pettymykset" yhä 
lisääntyvät, mutta kadettien harjoittama hallituksen 
mielistelemistaktiikka jää entiselleen!

Kadetti poloiset! He „perustavat laskelmansa" näh
tävästi naiiveihin lukijoihin, jotka uskovat heidän 
vilpittömyyteensä.

He „ajattelevat", että väestö ei huomaa heidän 
lakeijamaista kiemurtelemistaan Venäjän vapautuksen 
vihollisten edessä.

He eivät vielä tiedä, että jos he tähän asti ovat 
tämän tästä „erehtyneet" toiveissaan hallitukseen näh
den, niin nyt he joutuvat „pettymään" väestöjouk- 
koihin nähden, jotka vihdoinkin käsittävät heidän 
vastavallankumouksellisen luontonsa ja kääntävät 
heille selkänsä.

Ketähän herrat kadetit silloin alkavat pettää?
Lakeijamaisuus hallituksen edessä, farisealaisuus 

maan edessä —mutta minkä vuoksi heitä nimitetään 
„kansan vapauden puolueeksi"?
Pietarilainen „Zvezda“ lehti Julkaistaan lehden tekstin
ЛЙ 30, huhtikuun U pnä ISIS mukaan
Allekirjoitus: S.


