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Keitä he ovat?
Eilen me kirjoitimme, että vastavallankumouksen 

innoittajia ovat kadetit. Me emme pitäneet perusteena 
ainoastaan „kuulopuheita", vaan myöskin yleisesti 
tunnettuja tosiasioita: kadettien eroamista hallituk
sesta Tarnopolin „luovutuksen" kriitillisinä hetkinä 
heinäkuussa ja Kornilovin salaliiton päivinä elokuussa. 
Sillä ei voinut olla sattuma, että niin heinä- kuin 
elokuussakin kadetit osoittautuivat joutuneen samaan 
leiriin petturien kanssa rintamalla ja pahimpien 
vastavallankumouksellisten kanssa selustassa Venäjän 
kansaa- vastaan.

Tänään „Izvestija" ja puolustuskannan ajajat, nuo 
valantehneet kadettien kanssa sovittelijat, vahvista
vat varauksitta meidän eiliset lausuntomme kadeteista:

„Lvov ei salannut", kirjoittavat puolustuskannan ajajat, „että 
sitä (s.o. sotilasdiktatuuria) tahtoo kenraali Kornilovin ohella 
myöskin tunnettu ryhmä yhteiskunnallisia toim ihenkilöitä, jotka 
tällä hetkellä ovat Päämajassa" („Izvestija").

Siis:
Tosiasia on, että Päämaja on vastavallankumouk

sen esikunta.
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Tosiasia on, että vastavallankumouksen yleisesi
kuntaan kuuluu „tunnettuja yhteiskunnallisia toimi
henkilöitä".

Keitä sitten ovat nuo „yhteiskunnalliset toimi
henkilöt"?

Kuulkaahan edelleen:
„On saatu vääjäämättömästi se lv ille , että salaliitossa on 

mukana kokonainen joukko yhteiskunnallisia toimihenkilöitä, jotka 
ovat hyvin läheisessä aatteellisessa ja henkilökohtaisessa yhtey
dessä kadettipuolueen edustajiin" („Izvestija").

Siis:
Tosiasia on, että herrat puolustuskannan ajajat, 

jotka vielä eilen syleilivät maan „eläviä voimia" 
„kadettipuolueen edustajain" persoonassa, ovat tänään 
pakoitettuja alentamaan heidät vastavallankumouk
sellisten salaliittolaisten arvoon.

Tosiasia on, että salaliiton ovat järjestäneet ja 
sitä ohjaavat „kadettipuolueen edustajat".

Meidän puolueemme oli oikeassa väittäessään, että 
vallankumouksen voiton ensimmäisenä ehtona on välien 
katkaiseminen kädetteihin.

Mihin ke perustavat laskelmansa?
Eilen me kirjoitimme, että Kornilovin puolue on 

Venäjän vallankumouksen pahin vihollinen, että luovu- 
tettuaan Riian Kornilov ei häikäile luovuttaa Pietaria, 
kunhan vain saisi turvatuksi vastavallankumouksen 
voiton.

Tänään „Izvestija" vahvistaa varauksitta oikeaksi 
tuon meidän lausuntomme:

Yleisesikunnan päällikkö kenraali Lukomski, joka tosiasialli
sesti on kapinan sielu, tiedoittaa siitä, että „ellei Väliaikainen 
hallitus suostu kenraali Kornilovin vaatimukseen, niin sisällinen
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taistelu rintamalla saattaa aiheuttaa rintaman murtumisen ja vihol
lisen ilmaantumisen sella isille  paikkakunnille, jonne me sitä kaik
kein vähiten odotamme".

Eikö totta: tuo kuulostaa hyvin paljon sanokaamme 
Pietarin luovutuksella uhkaamiselta?

Tässä on vieläkin selvempi lausunto:
„Kenraali Lukomski ei ilm eisesti häikäile suoranaista syn

nyinmaan kavaltamista pyrkiessään salaliiton menestykseen. Hänen 
uhkaustaan, että kenraali Kornilovin vaatimuksen täyttämisestä 
kieltäytyminen aiheuttaa kansalaissodan rintamalla, rintaman avaa
misen ja erikoisrauhan häpeän, ei voida pitää minään muuna 
kuin varmana päätöksenä solmia sopimus saksalaisten kanssa 
salaliiton menestyksen turvaamiseksi".

Kuuletteko: „sopimus saksalaisten kanssa", „rinta
man avaaminen", „erikoisrauha"...

„Salaliittoon osallistuvat" kadetit, jotka Päämajassa 
olemisellaan verhoavat „rintaman avaamisen" uhkaa 
ja „sopimusta saksalaisten kanssa",—juuri he ovat 
todellisia „pettureita" ja „kavaltajia"!

Nuo „rintaman avaamisen" sankarit syytivät kuu
kausikaupalla lokaa puolueemme niskaan syyttäen 
sitä „petoksesta" ja puhuen „saksalaisista rahoista". 
Kuukausikaupalla matkasivat tuota inhoittavaa juttua 
„Novoje Vremjassa" ja „Birzhjovkassa", „Retshissä" 
ja „Russkaja Voijassa" olevat pankkien keltaiset 
palkkakätyrit. Entä miten kävi? Nyt jopa puolustus- 
kannan ajajainkin on pakko tunnustaa, että petos — 
rintamalla — on päällystön ja sen aatteellisten innoit- 
tajain kätten työtä.

Muistakoot työläiset ja sotilaat tämän!
Tietäkööt he, että porvarillisen lehdistön provoka- 

tooriset kirkumiset sotilaiden ja bolshevikkien „petok
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sesta“ vain verhosivat kenraalien ja kadettipuolueen 
„yhteiskunnallisten toimihenkilöiden" todellista pe
tosta.

Tietäkööt he, että kun porvarillinen lehdistö alkaa 
ulvoa sotilaiden „petoksesta", niin se on varma merkki 
siitä, että tuon lehdistön innoittajat ovat jo valmis
telleet petoksen ja yrittävät vierittää syyn sotilaiden 
niskaan.

Tietäkööt työläiset ja sotilaat tämän ja tehkööt 
siitä vastaavat johtopäätökset.

Haluatteko tietää, mihin he perustavat laskelmansa?
He perustavat laskelmansa „rintaman avaamiseen" 

ja „sopimukseen Saksalaisten kanssa" luullen saavansa 
erikoisrauhan aatteella taivutetuiksi sodan näännyttä- 
mät sotilaat mukaansa ja sitten lähetetyiksi heidät 
vallankumousta vastaan.

Työläiset ja sotilaat ymmärtävät, että noille Pää
majassa oleville pettureille ei saa antaa armoa.

Salaliitto jatkuu...

Tapahtumat rientävät. Uusia tosiasioita ja huhuja 
kiitää editsemme. Liikkuu vielä, tarkistamattomia 
huhuja Kornilovin neuvotteluista saksalaisten kanssa. 
Puhutaan varmuudella kornilovilaisten rykmenttien 
ja vallankumouksellisten sotilaiden välisestä laukaus- 
tenvaihdosta Pietarin edustalla. Ilmestyy Kornilovin 
„manifesti", jossa hän julistaa itsensä diktaattoriksi, 
Venäjän vallankumouksen saavutusten viholliseksi ja 
haudankaivajaksi.

Mutta Väliaikainen hallitus, sen sijaan että ottaisi 
viholliset vastaan vihollisina, pitää parempana neu
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votella kenraali Aleksejevin kanssa, keskustelee yhä 
uudelleen Kornilovin kanssa, suostuttelee yhä uudel
leen salaliittolaisia, jotka selvästi kavaltavat Venäjän.

Ja niinsanottu „vallankumouksellinen demokratia" 
valmistautuu uuteen „Moskovan neuvottelun.malliin 
järjestettyyn erikoisneuvottelukokoukseen, jossa oli
sivat edustettuina maan kaikki elävät voimat" (kts. 
„Izvestija").

Samalla kadetit, jotka vielä eilen kirkuivat „bol
shevikkien salaliitosta", kehoittavat tänään, Kornilo
vin salaliiton paljastamisen lannistamina, „järkevyy
teen" ja „sovintoon" (kts. „Retsh").

Ilmeisesti halutaan „saada aikaan" uusi sopimus 
niiden samojen „elävien voimien" kanssa, jotka bol
shevikkien salaliitosta huutaessaan itse järjestävät 
salaliittoa vallankumousta ja Venäjän kansaa vastaan.

Mutta he, nuo sovittelijat, tekevät tilinpäätöksen 
ilman isäntää. Sillä maan todelliset isännät, työläiset 
ja sotilaat, eivät halua minkäänlaisia neuvotteluja 
vallankumouksen vihollisten kanssa. Kaupunkipiireistä 
ja rykmenteistä saadut tiedot puhuvat yhteen ääneen 
siitä, että työläiset mobilisoivat voimia ja sotilaat 
ovat aseissa. Ilmeisesti työläiset katsovat parhaaksi 
keskustella vihollisten kanssa vihollisina.

Muuten ei voi ollakaan: vihollisten kanssa taistel
laan eikä neuvotella.

Salaliitto jatkuu — valmistautukaa vastaiskuun!

„Babotshi“ Л 8 e, 
toinen erikoisjulkaisu 
elokuun 38 pnä i e n  
Pääkirjoitus


