
ULKOMAALAISET JA KORNILOVIN 
SALALIITTO

Kornilovin salaliiton yhteydessä on viime aikoina 
havaittavissa ulkomaalaisten matkustamista suurin 
joukoin pois Venäjältä. Porvarillisen lehdistön palk- 
kakätyrit yrittävät yhdistää tuon ilmiön „rauhan 
huhuihin1* tai vieläpä „bolshevismin voittoon11 Pieta
rissa ja Moskovassa. Mutta se on keltaisten suuri- 
ääninen ja typerä juoni, jonka tarkoituksena on salata 
lukijalta poismatkustamisen todellinen syy. Pois- 
matkustamisen todellisena syynä on eräiden ulkomaa
laisten varma osallistuminen Kornilovin salaliittoon, 
ja nyt nuo urhoolliset herrat yrittävät viisaasti 
välttää edesvastuuta.

Tunnettua on, että „villiä divisioonaa11 Pietariin 
saattaneiden panssariautojen miehistö oli kokoonpantu 
ulkomaalaisista.

Tunnettua on, että eräät lähetystöjen edustajat, 
jotka olivat Päämajassa, eivät ainoastaan tietäneet 
Kornilovin salaliitosta, vaan myöskin auttoivat Kor- 
nilovia sen valmistelemisessa.

Tunnettua on, että „Timesin11 ja Lontoon imperia
listisen koplan asiamies seikkailija Aladjin, joka oli
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saapunut Englannista suoraan Moskovan neuvottelu
kokoukseen ja sitten „jatkanut matkaa*1 Päämajaan, 
oli Kornilovin kapinan sielu ja ensi viulun soittaja.

Tunnettua on, että Venäjällä olevan huomatta
vimman lähetystön eräs huomattava edustaja sitoi 
itsensä selvästi jo kesäkuussa Kaledinien ja muiden 
vastavallankumouksellisiin puuhiin ja varmensi 
yhteyksiään heihin suurilla avustuksilla' isäntiensä 
kassasta.

Tunnettua on, että „Times** ja ,,Temps“ 79 eivät 
salanneet tyytymättömyyttään Kornilovin kapinan 
epäonnistumisen johdosta ja manasivat ja parjasivat 
vallankumouksellisia Komiteoita ja Neuvostoja.

Tunnettua on, että Väliaikaisen hallituksen komis
saarit rintamalla olivat pakoitettuja antamaan selvän 
varoituksen eräille ulkomaalaisille, jotka käyttäytyi
vät Venäjällä aivan kuin eurooppalaiset Keski-Afri- 
kassa.

Tunnettua on, että noiden „toimenpiteiden** joh
dosta oikeastaan alkoikin ulkomaalaisten matkustami
nen pois joukkomitassa, ja tällöin Venäjän viran
omaiset, jotka eivät halunneet päästää käsistään 
arvokkaita „todistajia**, olivat pakoitettuja ryhtymään 
toimenpiteisiin tällaista poismatkustamista vastaan, 
mutta Buchanan (itse Buchanan!), ilmeisesti paljas
tuksia peläten, ryhtyi vuorostaan „toimenpiteisiin“ 
kehoittaen Britannian siirtokunnan jäseniä matkusta
maan pois Venäjältä. Nyt Buchanan „kumoaa jyrkästi** 
„huhut**, että Iso-Britannian lähettiläs olisi kehoittanut 
kaikkia Pietarissa olevan Britannian siirtokunnan 
jäseniä matkustamaan pois Venäjältä (kts. ,,Retsh“). 
Mutta ensinnäkin tuo omituinen „kumoaminen** vain
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vahvistaa „huhut14 oikeiksi. Toiseksi, kenelle ovat nyt 
tarpeen valheelliset „kumoamiset44, kun eräät ulko
maalaiset (eivät „kaikki44, vaan eräät!) ovat jo mat
kustaneet — livistäneet tiehensä?

Toistamme, että tämä kaikki on tunnettua ja 
moneen kertaan märehdittyä.

Tästä kaikesta huutavat jopa „mykät kivet- 
kin“.

Ja kun kaiken tämän jälkeen jotkin „hallituspiirit44 
ja varsinkin porvarillinen sanomalehdistö yrittävät 
hämätä kysymystä vierittäen „syyn44 bolshevikkien 
niskaan, niin se on varma merkki siitä, että myöskin 
nuo „piirit44 ja tuo sanomalehdistö hyväksyvät „sisim- 
mässään44 täydellisesti „eräiden ulkomaalaisten44 vas
tavallankumoukselliset hankkeet.

Kuulkaahan, mitä sanoo „sosialistisen ajattelun44 
äänenkannattaja, sanomalehti ,,Den“.

„Ulkomaalaisten — ranskalaisten ja englantilaisten— joukko
mittaisen Venäjältä poismatkustamisen johdosta Väliaikaisen hal
lituksen piireissä todetaan surulla: ei ole mitään ihmeteltävää, että 
sen epävakaan tilanteen vallitessa, jossa me olemme, ulkomaalai
set katsovat parhaaksi olla saattamatta itseään alttiiksi ikävyyk
sille . Eihän valitettavasti syyttä puhuta, että jos bolshevikit 
saavuttavat täydellisen voiton, niin ulkovaltojen edustajat katso
vat parhaaksi poistua Venäjältä44 („Den44, syyskuun 10 pnä).

Siten kirjoittaa bolshevismin aaveen pelästy ttä- 
mien poroporvarien äänenkannattaja.

Siten „toteavat44, ja vieläpä „surulla44, jotkin kai
kille tuntemattomat Väliaikaisen hallituksen „piirit44.

Epäilyksille ei ole sijaa: kaikkien maiden keltaiset 
liittyvät yhteen järjestäen salaliittoa Venäjän vallan
kumousta vastaan; pankkien äänenkannattajissa olevat
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töhertelijät yrittävät verhota tuota ,,työtä“ meluisilla 
valheellisilla fraaseilla „bolshevistisesta vaarasta"; 
ja kaikille tuntemattomat hallituksen „piirit" eng
lantilaisten ja ranskalaisten imperialistien tahtoa täyt
täessään viittailevat farisealaisesti bolshevikkeihin 
suojellen karkuun livistäviä rikollisia kömpelösti 
valheellisilla mietelmillä „epävakaasta tilanteesta" 
Venäjällä.

Kuva...

„Rabofshi P u tj“ M  8, 
syyskuun 13 pnä 1917 
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