
HE AHERTAVAT HYVIN...

Lenan ampumisten jälkeen — lakkoja ja vastalau
seita ympäri Venäjää.

Ministeri Makarovin Duumassa antamien „selitys
ten" jälkeen — mielenosoitus Venäjän pääkaupungissa

Hallitus halusi puristaa Venäjän veristen „toimen
piteiden" pihteihin.

Mutta Venäjä osoittautui olevan hallitusta voimak
kaampi ja päätti kulkea omaa tietään...

Luokaamme vielä kerran silmäys Lenan tapahtu
mien historiaan.

Lenan kultakaivoksilla oli käynnissä öOOO työläisen 
lakko. Lakko oli rauhallinen ja järjestynyt. Tietysti 
valheellinen „Retsh" lehti saattaa puhua „vaistovarai- 
sesta kapinasta" Lenassa (kts. № 103). Mutta me 
emme päättele asiasta valheellisen ..Retshin" mukaan, 
vaan silminnäkijä Tultshinskin „tiedoituksen" mukaan. 
Ja herra Tultshinski vakuuttaa, että työläiset käyttäy* 
tyivät tuona päivänä mallikelpoisesti, että työläisillä 
..ei ollut minkäänlaisia kiviä eikä seipäitä". Edelleen) 
kaivoksilla vallinneet helvetilliset työolot, minimaali
set vaatimukset työläisten puolelta, vapaaehtoinen
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luopuminen 8-tuntisen työpäivän vaatimuksesta, työ
läisten valmeus muihinkin myönnytyksiin — kaikki 
tuo muodostaa tunnetun kuvan Lenan rauhallisesta 
lakosta.

Siitä huolimatta hallitus katsoi tarpeelliseksi ampua 
työläisiä, rauhallisia ja aseettomia työläisiä, joilla oli 
käsissään tupakkakukkarot ja taskuissa anomus van
gittujen tovereiden vapauttamisesta...

Treshtshenkoa ei ole vedetty edesvastuuseen — 
eikö ole selvää, että hän toimi ylhäältä tulleen mää
räyksen mukaisesti?

Edesvastuuseen on päätetty vetää työläiset eikä 
Treshtshenkoa — eiköhän ole selvää, että joku tarvitsi 
proletariaatin verta?

Ampumispäivänä haluttiin tappaa kaksi kärpästä 
yhdeJlä iskulla. Ensiksikin tyydyttää lenalaisten ihmis
syöjien ahnas ruokahalu. Toiseksi, pelästyttää muiden 
kaupunkien ja paikkakuntien työläisiä —kantakaa 
muka napisematta pääoman iestä, muuten tulemme 
tekemään teille saman kuin Lenan työläisille.

Tuloksena oli, ettei saavutettu kumpaakaan.
Lenan ihmissyöjät eivät ole tyydytettyjä, sillä 

lakko kaivoksilla jatkuu.
Ja muiden kaupunkien työläiset eivät suinkaan 

ole pelästyneet, vaan päinvastoin alkavat lakon toi
sensa jälkeen vastalauseeksi ampumisten johdosta.

Enemmänkin. Venäjän pääkaupunki Pietari vastasi 
Makarovin „selityksiin" tuhansien ylioppilaiden ja 
työläisten mielenosoituksella.

Venäjän yhteiskunnan kaikkein herkin osa, opis
keleva nuoriso, ojensi kätensä Venäjän kansan kaik
kein vallankumouksellisimmalle osalle, proletariaatille,
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ja kohottaen punaiset liput julisti: niin, „niin on ollut" 
mutta niin ei saa enää olla!

Lenan rauhallisesta taloudellisesta lakosta poliitti
siin lakkoihin ympäri Venäjää, Venäjän poliittisista 
lakoista ylioppilaiden ja  työläisten monituhantiseen 
mielenosoitukseen Venäjän keskuksessa — sen saivat 
aikaan hallitusvallan edustajat taistelussaan työläisiä 
vastaan.

Niin, hyvin „kaivaa" vapautusliikkeen „myyrä". 
Venäjän kaukonäköinen hallitus!

Vielä pari kolme tällaista „urotyötä", niin voi
daan varmuudella sanoa, että ministeri Makarovin 
kirkuvasta fraasista jää jälelle vain surkea muisto. 

Ahertakaa, herrat, ahertakaa!

Pietarilainen „Zvezda“ lehti Julkaistaan lehden tekstin
M  31, huhtikuun 17 pnä 1913 mukaan
Allekirjoitus: K. S o l i n


