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Keskiviikkona 18 p. heinäkuuta.

-------------------------------

kin olisi mieluummin tämä valta uskottava känna. Om icke någonting alldeles oförutsedt inoouskunnalle kuin muukalaisille (Vasemmalta: träffar, måste händelsernas logik bli den, att -i
t>ikein!). ·En minäkään pidä tätä lakia täydelli- Ryssland uppstår ·en vänsterregering, som är vänsenä, mutta onhan helpompi sitten järjestää täällä ligt sinnad .gentemot de små folkens sträfvan till
kotoiset asiamme mielemme mukaan, vaikkapa s.iälfbestämmelserätt.
,eduskunnan puoluesuhteet vaihtelevat, kuin että'
J ag har härmed icke velat säga, att det ena
muukalainen hallitus, joka ainakin tulee olemaan eller andra regeringsskiftet i Ryssland kunde vara
milloin minkinlaisen meille enemmän tai vähem- på något sätt utslaggifvande för vårt handlingsmän vieraan puoluetaistelun heiteltävänä, saa niitä: sätt. Den land'tdagsgrupp jag tillhör fastslo.g ju
rat)iaista. Vai pelättäisiinkö sitä, että vaHa siir- sin ståndpunkt flere dagar, innan de fem minityy sosialistien käsiin? Sehän niillä nyt jo on. strarnas afgång i Ryssland inträffade. Men efterOvat kai muutkin kuin minä tällä istuntokaudella som herr Schybergson och kanske andra med hotehneet sen havainnon, että saavutettu valta-asema nom tillmätt telegrammet en stor betydelse, har
toi myös entistä enemmän vastuunalaisuuden tun- . jag velat ställa denna sak i dess rätta belysning.
toa vasemmistoon~ Ja nythän. ovat olot sellaiset,
etteivät muut ole, vaikka hyviäkin haluja on ollut,
Ed. T h u ne b e r g: Kun minä hyväksyn ne
päässeet vaikuttamaan ratkaisevasti tähän suu- periaatteet, jotka perustuslakivaliokunnan suurimpaan kysymykseen. Minä puolestani olen kii" relle valiokunnalle tätä asiaa k'0skevassa kirjeltollinen vasemmistolle siitä, ~että se on ottanut vie, mässä tuodaan esiin ja joihin tämä lakiehdotus
däksensä tätä asiaa eteenpäin, ja että se tässä ky- P'erustuu, hyvä:ksyn tämän lain korkeimman val-symyksessä on pysynyt laillisuuden tiellä. Jos tiovallan käyttämisestä. ~Samoin hyväksyn sen
..eduskunta hyväksyy tämän lain, jää sille työtä kiireelliseksi. - Ja minä hyväksyisin myös sen
sen , puutteellisuuksien korjaamiseksi, ja se saa sosialid·emokraaattisen ,puolueneuvoston kannan,
varmaan ne tulevaisuudessa korjatuiksi. Hyväk- että tämä laki olisi saatettava Venäjän väliaikaisymisestä on se hyöty, e'ttä olot meillä pääsevät sen hallituksen tiedoksi ja tunnustettavaksi. tämän levottoman ajan yli kehittymään laillisen Se kyllä ei ole valtiopäiväjäöestyksen mukaista,
järjestyksen tietä. Mutta täytyy kysyä itseltänsä muitta mielestäni ei se myöskään '0le valtiopäiväja yhä uudelleen kysyä, mitä seuraa, jos tämä laki järjestystä· vastaan. Sillä eihän valtiopäiväjärjestulee hylätyksi (Vasemmalta: Sisällinen sota!). tys tunne tällaista olotilaa kuin missä nyt elämme,
T·ekisi mieleni luottaa nykyiseen lmtimaiseen hal- sitä nimittäin, 'että keisaria .ia suuriruhtinasta ei
litukseen ja ajatella, että se pitää joka tapauk- enää ole.
Mutta kun näillä valtiopäivillä .io olemme jätsessa maan .ia kansan parasta silmällä eikä käs'ita
eduskunnan päätöstä epäluottamuslauseeksi, tuli täneet toisia lakeja Venäjän väliaikaisen hallitukse millaiseksi tahansa. Mutta tätä lukuunotta- sen vahvistettavaksi, tahtoisin olla johdonmukaimatta näyttää todenmukaiselta, että tämän lain nen .ia lähettää tämänkin entistä tietä vahvistettahylkääminen juuri tällä hetkellä tuottaisi isän- vaksi. Tähän johdonmukaisuuteen on minulla sitä
suurempi syy, kun juuri tälle laill'e olisi tuiki tärmaalle onnettomuutta.
Arvoisat edustajat! Viemmehän tänä iltana keätä, että se Venä.iänkin hallitusvallan taholta
munaan sen lipun, josta hyvällä omallatunnolla tunnustettaisiin riidattomaksi. Ja kun olen vavoimme vastata rakastamamme isänmaan edessä kuutettu, että eduskunnan vasemmisto, jos se, luo(Hyvä-huutoja ja pitkänisiä suosionosoituksia).
pumalla päätöksestään tähän vahvistamiskysymykseen nähden .ia yhtymällä minuun, tulisi saaEd. K. H. Wiik: Vid senaste plenum upp- maan oikeiston puolelta useampia tämän lain kanläste land'tdagsman Schybergson ett telegram, som nattajia, ehkäpä enemmistön, rohkenen siinä tahan ansåg att väsentligt förändrade den uppfatt- 'pauksessa, että laki tulee hyväksytyksi ehdottaa,
ning man hade fått anmående de senaste dagarnas
että eduskunta päättäisi jättää lain V ehändelser i Ryssland. Det är skäl att nu, diå närnä.iän väliaikaisen hallituksen vahvistettamare uppgifter föreligga, konstatera huru därmed'
vaksi.
förhåller sig. Det är sant, att icke ryska regerint:ten i sin helhet blifvit störtad, såsom först meddelades; men d,et" står fast, att från densamma
Tähän ehdotukseen on minulla sitä suurempi
varit tvungna att afgå just de ministrar, som mot- syy, kun otaksun, että kotimaiselle hallituksellemsatt sig ukrainska folkets frihetssträfvande:n, och1 rnekin on helpompaa esiUääi tämä 'laki Venäjän
att deras afgång berodde på de'tta deras motstånd. hallituksen vahvistettava:ksi, kuin saattaa se vain
Denna omständighet är för oss af intresse att sen tietoon ja tunnustettavaksi.

