UUSI HALLITUS

Ministerimylläkkä on päättynyt. On muodostettu
uusi hallitus. Kadetit, kadettimieliset, eserrät ja menshevikit—sellainen on hallituksen kokoonpano.
Kadettien puolue on tyydytetty. Kadettien perus
vaatimukset on hyväksytty. Nuo vaatimukset on
pantu uuden hallituksen toiminnan perustaksi.
Kadetit pyrkivät hallituksen yoimistamiseen Neu
vostojen kustannuksella, hallituksen riippumattomuu
teen Neuvostoista. Neuvostot, joita johtivat eserriin
ja menshevikkeihin kuuluvat „pahat paimenet", ovat
tehneet tuon myönnytyksen ja allekirjoittaneet siten
oman kuolemantuomionsa.
Väliaikainen hallitus ainoana valtana —sen ovat
kadetit saaneet aikaan.
Kadetit vaativat „armeijan tervehdyttämistä", s.o.
„rautaista kuria" armeijassa, armeijan alistamista
vain välittömille päälliköille, jotka vuorostaan alistu
vat vain hallituksen tahtoon. Eserrien ja menshevikkien johtamat Neuvostot ovat tehneet tuonkin
myönnytyksen ja riisuneet siten itsensä aseista.
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Ilman armeijaa jääneet Neuvostot, yksinomaan
kadettimielisten ainesten hallituksen tahtoon alistettu
armeija —sen ovat kadetit saaneet aikaan.
Kadetit vaativat ehdotonta yhtenäisyyttä liittolais
ten kanssa. Neuvostot lähtivät „päättäväisesti" tuolle
tielle... „maan puolustuksen" etujen hyväksi unohtaen
„internationalistiset" julistuksensa. Niinsanottu hei
näkuun 8 päivän ohjelma jäi tällöin riippumaan
ilmaan.
Sota „ilman armoa", „sota loppuun saakka" —sen
ovat kadetit saaneet aikaan.
Kuulkaahan itseään kadetteja:
„Kadettien vaatimukset ovat epäilemättä tu lleet koko halli
tuksen toiminnan perustaksi... Juuri sen vuoksi, kun kerran
kadettien perusvaatimukset on hyväksytty, puolue ei ole enää
pitänyt mahdollisena jatkaa riitaa erikoisluontoisista puolue-eri
m ielisyyksistä”. S illä kadetit tietävät, että nykyisten olosuhteiden
vallitessa „heinäkuun 8 päivän kuuluisan ohjelman demokraatti
sille aineksille jää hyvin vähän aikaa ja mahdollisuuksia” (kts.
„R etsh”).

Lienee selvää.
Oli aika, jolloin Neuvostot loivat uutta elämää
pannen toimeen vallankumouksellisia uudistuksia
ja pakoittaen Väliaikaisen hallituksen vahvistamaan
nuo uudistukset asetuksilla ja säädöksillä.
Se oli maalis- ja huhtikuussa.
Silloin Väliaikainen hallitus kulki Neuvostojen
talutusnuorassa verhoten epävallankumouksellisella
lipullaan Neuvostojen vallankumouksellisia toimen
piteitä.
Nyt on koittanut aika, jolloin Väliaikainen hallitus
on kääntynyt taaksepäin pannen toimeen vastavallan
kumouksellisia „uudistuksia", ja tällöin Neuvostot ovat
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näköjään ,,pakoitettuja“ vaieten vahvistamaan ne
vesitetyissä päätöslauselmissaan.
Toimeenpaneva keskuskomitea, tuo kaikkien Neu
vostojen edustaja, kulkee nyt Väliaikaisen hallituksen
talutusnuorassa verhoten vallankumouksellisilla koru
lauseilla viimemainitun vastavallankumouksellista
hahmoa.
Osat ovat ilmeisesti vaihtuneet, eivätkä ne ole
vaihtuneet Neuvostojen eduksi.
Niin, kadeteilla on syytä olla „tyytyväisiä".
Kuinka kauan, sen näyttää meille lähitulevaisuus.
„Babotshi i Soidut" M 3,
heinäkuun SS p n ä 1917
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