
ELÄMÄ VOITTAA!

.Anomukset, joita työläiset ovat 
yhdistymisvapautta vaatien lähettä
neet, eivät ole yhtään helpoittaneet 
heidän asemaansa, vaan päinvastoin, 
vastaukseksi tähän vaatimukseen 
työläiset saivat ampumisen'...

E d u s t a j a  K u z n e t s o v  In 
p u h e e s t a

Siitä ei ole kovinkaan kauan — vain vuosi sitten, — 
kun „legaalisen puolueen11 innokkaat harrastajat, her
rat likvidaattorit, alkoivat suurella melulla ja häli
nällä niinsanotun anomuskamppailun.

Likvidaattorien „julkisia kysymyksiä käsittelevä1- 
äänenkannattaja, kaikille tunnettu „Dielo Zhi/.ni“10i, 
kirjoitti, että työväenliikkeen lähimpänä tehtävänä on 
taistelu yhdistymisoikeuden puolesta anomusten avulla.

Likvidaattorien „tieteellinen** äänenkannattaja 
„Nasha Zarja“10e vakuutti työläisille tätä tehtävää 
„perustellessaan**, että anomukset järjestävät ympäril
leen „laajoja joukkoja**.

Mutta Lenan kultakaivoksilla esitettiin verinen 
murhenäytelmä, näyttämölle astui elävä elämä armot- 
tomine ristiriitoineen, ja likvidaattorien anomustak- 
tiikka meni pirstoiksi. Laillinen lakko, anomukset ja 
pyynnöt — kaikki ne menivät hukkaan. „Uusittu** 
järjestelmä näytti todelliset kasvonsa. Ja tämän jär
jestelmän edustaja ministeri Makarov lausui aivan kuin 
suuremman selvyyden vuoksi, että 500 työläisen ampu
minen ei ole vielä kaikki, että se on vasta alkua, että 
edelleenkin tulee jumalan avulla tapahtumaan samoin.
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Se on sanottu selvääkin selvemmästi! Elämä löi 
pirstaleiksi suurella melulla esiintyneen anomustak- 
tiikan! Anomuspolitiikka osoittautui voimattomaksi Г 

Siis anomuksien ei ole säädetty ratkaista vanhan 
ja uuden Venäjän välistä iänikuista riitaa...

Entä lukuisat joukkokokoukset ja Venäjän kaikilla 
kulmilla alkaneet työläisten lakot Lenan verilöylyn 
johdosta—eivätkö ne vielä kerran puhu siitä, että 
työläiset eivät lähde kulkemaan anomuksien tietä? 

Kuulkaa työläisedustaja Kuznetsovia:
„Oikeastaan ne anomukset, joita työläiset ovat 

yhdistymisvapautta vaatien lähettäneet, eivät ole 
yhtään helpoittaneet heidän asemaansa, vaan päinvas
toin, vastaukseksi tähän vaatimukseen työläiset sai
vat ampumisen"...

Niin puhuu edustaja Kuznetsov.
Ja toisinhan ei voi puhuakaan työläisten edustaja, 

joka kuuntelee hänelle läheisten työläispiirien ääntä. 
Niin, likvidaattoreja ei vetele!,.
Entä anomustaktiikka? Minne se olisi sysättävä? 
— Tietysti jonnekin loitommalle työläisistä...
Niin, niin, elämän opetukset eivät mene luulta

vasti turhaan likvidaattorienkaan suhteen. Anomus- 
päihtymys alkaa kai haihtua. No niin, onnittelemme 
heitä päihtymyksestä seivenemisen johdosta, onnitte
lemme koko sydämestämme!

Mehän olemme jo kauan teroittaneet mieliin: elämä 
on kaikkivoipa, ja se voittaa aina...
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