AMERIKKALAISET MILJARDIT

Moskovan neuvottelukokouksen tulokset alkavat
selvitä.
„Russkije Vedomostin“ 72 (elokuun 17 päivän iltanumero) tiedonannon mukaan:
„Eilen pidettiin kansan vapauden puolueen Keskuskomitean
istunto. Selostuksen piti Miljukov, joka kehoitti Keskuskomitean
jäseniä vaihtamaan mielipiteitään Moskovan neuvottelukokouksen
tuloksia koskevasta kysymyksestä. Puhujat esiintyivät yksim ieli
sesti kokoomusperiaatteen puolesta. Enemmistö istuntoon osallis
tuneista oli sitä mieltä, että Moskovan neuvottelukokous antoi
mahdollisimman paljon siitä, mitä siltä oli voitu odottaa*.

Herra Miljukovin puolue on siis tyydytetty. Se
kannattaa kokoomusta.
„Moskovan neuvottelukokous*, kirjoittavat puolustuskannalla
olevat, „oli demokratian (s.o. puolustuskannalla olevien?) voitto,
demokratian, joka pystyi nykyisinä traagillisina hetkinä esiinty
mään todellisena valtiollisena voimana, jonka ympärille liittyi
kaikki (!), mikä Venäjällä on edistyksellistä* („Izvestija* № 146).

Ilmeisesti puolustuskantaa ajavien puolue on myös
kin tyydytetty. Ainakin se on olevinaan tyydytetty,
sillä se myöskin kannattaa kokoomusta.
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Entä hallitus? Miten se arvioi Moskovan neuvot
telukokouksen?
„Izvestijan" (№ 146) tiedonannon mukaan „Väli
aikaisen hallituksen jäsenten yleinen vaikutelma" on
sellainen, että:
„Neuvottelukokous oli sanan varsinaisessa merkityksessä val
tiollinen neuvottelukokous. Yleensä hyväksyttiin hallituksen sekä
uiko* että sisäpolitiikan lin ja . Hallituksen taloudellinen ohjelma
ei kohdannut vastaväitteitä. Oikeastaan ei ollut hyökkäyksiä
myöskään hallituksen maapolitiikkaa vastaan*.

Sanalla sanoen myöskin hallitus on tyytyväinen
neuvottelukokoukseen, sillä sekin osoittautuu kannat
tavan kokoomusta.
Asia on selvä. On muodostumassa kolmen voiman
kokoomus: hallituksen, kadettien ja puolustuskantaa
ajavien.
Toistaiseksi voidaan „rehellistä kokoomusta" Kerenskin —Milj ukovin — Tseretelin toiminimellä pitää
taattuna.
Sellainen on Moskovan neuvottelukokouksen ensim
mäinen tulos.
Kapitalismin oloissa ei ainoakaan liikeyritys voi
tulla toimeen pääomatta. Nyt muodostunut kokoomus,
jonka johdossa on hallitus, on Venäjän kaikkein suu
rin liikeyritys. Se ei voi tulla toimeen yhtään
ainoata tuntia, ei yhtään ainoata minuuttia ilman
vastaavia pääomia. Etenkin nyt, sodan oloissa, joka
vaatii äärettömän paljon varoja. Herää kysymys:
Millä pääomilla aikoo uusi (aivan uusi!) kokoomus
tulla toimeen?
Kuulkaahan „Birzhjovkaa" (iltanumero, elokuun
17 pnä):
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„Moskovan neuvottelukokouksen työn lähimpänä tuloksena,
varsinkin sen myötätunnon tuloksena, jota amerikkalaiset ilm aisi
vat tätä neuvottelukokousta kohtaan, oli tiedoitusten mukaan se,
että tarjoutui tilaisuus viiden m iljardin valtionlainan solmimi
seen ulkom aisilla markkinoilla. Laina realisoidaan Amerikan
m arkkinoilla. Tämän lainan ansiosta toteutetaan Väliaikaisen
hallituksen pieni finanssiobjelma".

Vastaus on selvä. Kokoomus tulee toimimaan
amerikkalaisilla miljardeilla, joiden vuoksi Venäjän
työläiset ja talonpojat joutuvat sitten kärsimään.
Amerikan imperialistinen porvaristo, joka rahoittaa
Venäjän imperialistisen porvariston (Miljukov!), sotilaskoplan (Kerenski!) ja Venäjän „eläviä voimia11
lakeijamaisesti palvelevien pikkuporvarillisten huippukerrosten (Tsereteli!) kokoomusta—sellainen-on nykyi
sen .tilanteen luoma kuva.
Amerikan pääoman „myötätunto11 Moskovan neu
vottelukokousta kohtaan, mikä vahvistetaan viiden
miljardin lainalla, — eivätköhän ne herrat, jotka kutsui
vat neuvottelukokouksen koolle, tavoitelleet juuri sitä?..
Venäjällä sanottiin aikoinaan, että sosialismin valo
tulee Lännestä. Ja se oli totta. Sillä siellä, Lännessä,
me opiskelimme vallankumousta ja sosialismia.
Vallankumouksellisen liikkeen alettua Venäjällä on
tilanne jonkinverran muuttunut.
Vuonna 1906, kun vallankumous oli vielä nousussa
Venäjällä, Länsi auttoi tsaarin taantumusta toipumaan
lainaamalla sille 2 miljardia ruplaa. Ja tsarismi todel
lakin lujittui silloin sen hinnalla, että Venäjä joutui
Lännen uuteen finanssiorjuuteen.
Tämän johdosta huomautettiin silloin, että Länsi
tuo Venäjälle paitsi sosialismia myöskin taantumusta
miljardien muodossa.
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Nyt avautuu eteemme vielä kaunopuheisempi
kuva. Hetkellä, jolloin Venäjän vallankumous ponnis
taa voimansa suojatakseen saavutuksensa ja imperia
lismi yrittää lyödä sen lopullisesti, Amerikan pääoma
varustaa Kerenskin—Miljukovin—Tseretelin kokoomus
ta miljardeilla siinä tarkoituksessa, että nujerrettuaan lopultakin Venäjän vallankumouksen voisi mur
taa Lännessä kasvavan vallankumouksellisen liikkeen.
Sellainen on tosiasia.
Eikö totta: Länsi ei tuo Venäjälle niinkään paljon
sosialismia ja vapautusta kuin orjuutta ja vastavallan
kumousta.
Mutta kokoomus on liitto. Ketä vastaan sitten on
suunnattu' Kerenskin—Miljukovin—Tseretelin liitto?
Ilmeisesti niitä vastaan, joita ei ollut Moskovan
neuvottelukokouksessa, jotka boikotoivat tuota neuvot
telukokousta ja taistelivat neuvottelukokousta vastaan,
s.o. Venäjän vallankumouksellisia työläisiä vastaan.
Amerikan kapitalistien rahoittama Kerenskin —
Miljukovin—Tseretelin „rehellinen kokoomus" Venäjän
vallankumouksellisia työläisiä vastaan -- eikö niin,
herrat puolustuskannan ajajat?
Siten kirjoitammekin sen muistiin.
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