
TOUKOKUU, 1921

TEOLLISUUKSIEN UUDELLEEN RAKENTAMISTYÖ SOVIETTI-VENÄJÄLLÄ.
Viime tiedot Venäjältä kertovat että se 

jättiläismäinen uudelleenrakentamistyö teol
lisuuksien tehostamiseksi, johon Sovietti- 
Venäjä on ryhtynyt sen jälkeen kuin se on 
saanut vähän helpotusta vihollisiltaan, edis
tyy ihmeteltävän nopeasti.

Venäjän kansa, työläiset ja  talonpojat, 
ovat taistelleet urhokkaasti koko mailman 
kapitalistien rahastamia rosvojoukkoja vas
taan. Se on taistellut voitokkaasti kaikilla 
niillä keinoilla, jotka se on huomannut min- 
kinlaisissa oloissa tehokkaimmiksi, ja  tais
telujen lomahetkillä se on toiminut tarmolla 
teollisuuksien ylösrakentamiseksi, sillä se 
käsittää niissä olevan koko olemassaolonsa 
perustan.

Senjälkeen kuin vastavallankumoukselli
sen kenraali Wrangelin joukot kukistettiin 
viime marraskuussa, menettivät liittoutu
neet viimeisen toivonsa bolshevikien aseilla 
kukistamisesta, joten on täytynyt ryhtyä 
hieromaan ystävällisiä suhteita heidän kans
saan. Tämän jälkeen ovat monet pikku val
lat tehneet rauhan Venäjän kanssa, kuten 
seuraavat tiedot osottavat: Rauha julistet
tiin Armenian kanssa 6 p. jouluk. 1920, 
Georgia hyväksyi soviettihallitusrauodon 19  
p. helmik. 19 2 1. Neljä Itämeren maakuntaa, 
nim.: Liettua, Lätti, Viro ja  Suomi ovat teh
neet lopullisen rauhan Venäjän kanssa. Hel
mik. 28 p. 19 2 1 kauppasopimus Venäjän ja  
Afganistanin välillä allekirjoitettiin ja  neu
vottelut Persian ja  Kiinan välillä näyttävät 
johtavan sovintoon aivan pian. Puolan ja  
Venäjän rauha on allekirjoitettu ja  kaup
pasopimus Englannin kanssa on vihdoinkin 
saatu voimaan monta kuukautta kestäneen 
neuvottelun jälkeen. Maalisk. 16  p. 19 2 1  
allekirjoitettiin rauha neuvostohallituksen ja 
Turkin välillä. Näin siis Venäjä on saanut 
rakennetuksi rauhan naapurimaiden kanssa 
ja  saanut helpotusta hyökkääjien taholta 
joita vastaan sen on täytynyt monta vuotta 
puolustautua lukemattoman monilla eri rin
tamilla, ja  näin ensimäisen kerran koko so- 
viettihallituksen olemassaoloajalla se on voi
nut ryhtyä tositarmolla rauhalliseen, raken
tavaan työhön käsiksi.

Seuraavat uutiset ovat otetut Soviet Rus- 
siasta ja Rosta Wienasta, osottamaan teolli
suuksien elpymisen voittokulkua aivan vii
meisten kuukausien ajalla Venäpällä.

(Soviet Russiasta) : Kamenskin konepajat 
(Permin maakunnassa) ovat kohottaneet 
tuotantomääräänsä 70 prosentilla. Kolme 
kutomatehdasta Bukharassa ovat saavutta
neet rauhanaikaisen tuotantotasonsa. Enti
nen Brushin kutomatehdas Moskovassa on 
alkanut käyntiin viime maaliskuussa, sillä 
ilmoitetaan olevan polttotarpeita ja  raaka- 
aineita pitkäksi aikaa- Podolskin maakun
nassa on saatu sähkövaläistus kuntoon 
useimmissa kylissä. Pitkin S y r Darja joki
vartta rikkaiden kupari varastojen jalosta
minen on alkanut. Suuri lasitehdas Ksels- 
kissä on alkanut käyntiin. Kaksi sähköase
maa Pobadinka Tokarokissa on saatu toi-

15



TIE VAPAUTEEN
niintään ja  aseita toisia on juuri valmistu
massa. SähkÖvoimalaitokset Nikolayev rau
tatiellä ovat juuri valmistumassa.

Venäjän rautateillä oli joulukuussa 19 19  
9500 veturia ja  26,000 rautatievaunua, seka 
rautatietä oli S5,000 virstaa. Joulukuussa 
1920 oli veturien luku 13,000, rautatievau
nuja 45,000 ja  rataa 61,000 virstaa.

Ulkomaakauppakomisariaatti ilmoittaa 
Moskovasta maalisk. 23  p. että sillä on val
miina ulos lähetettäväksi 500 miljoonan kul- 
taruplan arvosta kauppatavaraa, tavarat ol
len nahkaa, pellavaa, puutavaraa, tupakkia 
ja  naftaa.

Venäjälle lähetettiin ulkomailta joulu
kuussa 1920 kauppatavaraa yhteensä
348,000 puutaa. Viime tammikuussa ulko
maalta tuonti oli yhteensä 736 ,713  puutaa. 
“ Suurin osa tavaroista tuli Saksasta ja  Y h 
dysvalloista” , sanotaan tiedotuksessa. (Ame
rikan kapitalistilehdet ovat vakuuttaneet, 
että Yhdysvalloissa ei huolita bolshevikien 
kullasta, mutta siltikin se näyttää kelpaa- 
van.)

Englantilainen kauppalaiva saapui Rii
kaan maalisk. 24 p. lastinaan 4500 tonnia 
kauppatavaraa Sovietti-Venäjälle. Höyry
laiva Heimdahl on lähtenyt Tukholmasta 
Rääveliin maalisk. 23  p- lastinaan kauppata
varaa Venäjälle 430,000 kruunun arvosta.

Nämät uutiset, joita voitaisiin luetella lop
pumattomiin, toteavat vaan sitä seikkaa, 
että teollinen elämä on nopeasti elpymässä 
Venäjällä ja  että kapitalististen maiden täy
tyy taipua vähitellen kauppasuhteisiin bol
shevikien kanssa, koska näyttää mahdotto
malta kukistaa heitä.

T e o l l i s u u s  t y  ö v ä  e s t o .

Venäjä on maanviljelysmaa jossa talonpo
jat ovat ehdottomasti määräävänä voimana. 
He käsittävät 85 prosenttia väestöstä. Teol- 
lisuustyöväestö siis on pienenä vähemmistö
jä , ainoastaan 15  pros. Kuitenkin nämä 
työläiset ovat täydellisemmin järjestyneitä 
kuin missään muussa maassa, joten he voi
vat myös hoitaa omat asiansa paremmin 
kuin muualla. Nämät työläiset ovat ennen

kuuluneet 23 eri ammattiunioon, joitten yh
teinen jäsenmäärä on ollut noin neljä mil
joonaa, mutta viimeiset tiedot kertovat että 
he ovat yhdistyneet yhdeksi suureksi teolli- 
suusunioksi aivan I. W, W. liiton edustamain 
periaatteiden mukaisesti, ja  on tämän mah
tavan teollisuusjärjeston jäsenmäärä yli 
seitsemän miljoonaa. Seitsemän miljoonaa 
työläistä yhdessä järjestössä yhdessä maas
sa, jotka sitäpaitsi ovat järjestyneet vallan
kumouksellisen teollisuusunionismin mukai
sesti sen periaatteita ja  menettelytapoja sil
mälläpitäen. Sellaisella järjestöllä on jo 
voimaa ja  merkitystä missä maassa tahansa. 
Tällaisen järjestön avulla kapitalistisissa 
maissa, missä suurtuotanto ja  kehittyneem
pi teollisuustekniikka vallitsee , vallanku
mouksellinen työväestö pystyisi kohoamaan 
ehdottomasti määräävään asemaan ja* otta
maan teollisuuksien kontrollin täydellisesti 
kontrollinsa alaiseksi, ja  luoda työläisten 
teollisen tasavallan.

Venäjän tilanteesta tässä kysymyksessä 
sanoi N. Lenin puhuessaan Venäjän ammat
tijärjestöjen kongressissa m. m. seuraavaa:

“ Niin kauvan kuin talonpojille täytyy 
myöntää yksityisomistusoikeus omalsuuten- 
sa yli, ei sosialismia voida toteuttaa. Se oli 
verrattain helppoa taistella ja  puolustautua 
valkokaarteja, suurmaanomistajia, kapita
listeja ja  heidän apureitansa vastaan, mutta 
tämä voitto (talonpoikain yli) tulee olemaan 
vaikea voittaa, sillä taloudellisia pyrkimyk
siä ei voida voittaa samoilla menettelyillä 
kuin sotilaallisia pyrkimyksiä. Edessämme 
on pitkä tie mikä voidaan valloittaa vain 
askel askeleelta,”  Teollisuustyöväestön mer
kitys ja  voima kuitenkin kasvaa suurem
maksi aina sitä mukaa kuin suurteollisuus 
ja  konetekniikka voittaa alaa Venäjällä, jo
ka kehityskulku näyttää edistyvän nopein 
askelin. Teollisuuksien uudelleen rakenta
mistyö ja  niiden mahdollisimman tehokkaik
si kehittäminen on Venäjän kansan ja  teolli- 
suustyöläisten elinkysymys ja  sellaisena he 
sen pitävät, sekä työskenteleväe tarmolla 
sen eteen.

16


