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TIE VAPAU TEEN

YENÄJÄN NYKYINEN TILANNE JA KAPITAUSTILEHDET

UTISET Venäjältä ovat kertoneet 
vakavasta taloudellisesta tilan
teesta, mihinkä tuo mailman kapi
talistien vainoama työläisten ja  

talonpoikain neuvostotasavalta on jou
tunut ankaran katovuoden takia , mi
kä maata on kohdannut. Kuivuuden 
ja  heinäsirkkain sanotaan tuhonneen vil
jan  etupäässä Volgan alueella ja  osaksi 
myös Etelä-Venäjällä. Y li 20,000,000 ih
mistä sanotaan olevan nälkäkuoleman par
taalla. Tuhoavien kulkutautien, kuten ko- 
lceran y.m.a. kerrotaan levenevän ja  saat
tavan väestön kurjuuden ja  kärsimykset 
sanoin kuvaamattoman kamaliksi.

K apitalistilehdet riem uitsevat. '
Porvarilehdet ovat erikoisen suurella 

mieltymyksellä levitelleet tietoja punaisen 
Venäjän kauhuista, värittäen ja  suuren
nellen ne kerrassaan pöyristyttäviksi. Yk- 
sinpä jo Yhdysvaltalainen senaattori Fran
cis, joka on juuri käynyt Venäjällä, sanoo 
sanomalehtien kertomien uutisten Venäjäl
lä vallitsevasta kurjuudesta olevan suures
ti liijoiteltuja.

Erikoisesti juuri Amerikan kapitalisti- 
luokan johtavat äänitorvet, jotka koko 
neuvostohallituksen olemassaoloajan ovat 
koettaneet syöttää mitä paksumpia valhei
ta Venäjän olosuhteista, ovat nyt riemuis
saan tästä neuvostovaltaa kohdanneesta 
onnettomuudesta. Nyt ne näkevät olevan 
tilaisuuden osottaa kouraantuntuvasti 
kuinka kehno ja  kokonaan sopimaton hal
litus Venäjällä sentään on. Nyt niillä on 
tilaisuus selittää kuinka kurjaan asemaan 
bolshevikit ovat Venäjän kansan aivan ta
hallisesti saattaneet. Nyt ne voivat rau
hoittaa Amerikan yli 6,000,000 työtöntä, 
«älkää näkevää työläistä kun ne pyrkivät 
kapinallisiksi, selittämällä kuinka kau
heassa tilassa ihmiset Venäjällä ovat —  
esim. että "tuhansia kuolee nälkään joka 
päivä," että “ neuvostohallitus ammuttaa 
leipää pyytäviä nälkäisiä työläisiä" j.n.e. 
(M.m. Chicago Tribune julkaisi hiljakkoin

tärisyttävän kertomuksen nälkäisten työ
läisten tappamisesta Venäjällä. Kertomus
ta vahvistamassa oli kuvia, joitten sanot
tiin olevan juuri tapahtumapaikoilta lähe
tettyjä. Nämat kuvat olivat kuitenkin Ke- 
renskyn hallituksen aikana v. 19 17  otettu
ja  kapinakuviaj mitkä osottivat kuinka tuo 
"jalomielinen”  Kerensky murhautti työläi
siä.) Kapitalistien äänitorvet tietävät, että 
suurimmalle osalle Amerikan palkkatyö- 
väestöstä saa vielä syöttää kuinka paksua 
valhetta hyvänsä ja  niin ollen ne eivät 
myöskään häikäile sitä tehdä.

Samainen Chicago Tribune julkaisi 
myöskin viime elokuun 14  p. numerossa 
toimitussivulla nerontuotteen, mikä oli niin 
katalaa ja  paksua valhetta, että todellakin 
täytyy olla täysiä aaseja niitten ihmisten 
jotka sen täydestä ottavat. Kirjotuksen e- 
räs paikka kuuluu seuraavasti:

“ Bolshevikit ovat syypäitä V enäjällä ny
kyisin vallitsevaan nälänhätään siksi että 
he hullunkurisen oppinsa mukaan ovat 
jaotelleet talonpojat kolmeen eri luokkaan 
niin. rikkaisiin, keskinkertaisiin ja  köyhiin, 
sekä saaneet heidät siten vihollisiksi kes
kenään. He ovat järjestäneet köyhät ja  
maattomat jotka sitten yhdessä teollisuus- 
proletariaatin kanssa hallitsee rikkaita ta
lonpoikia ja  ehkäisevät tehokkaan vapaan 
maanviljelyksen.”  Todellakin tämä on jo 
ylösrakentava älynvälähdys. Kuinkahan 
se Tribune on saanut sellaisen käsityksen 
että ne ovat bolshevikit jotka ovat jakaneet 
Venäjän talonpojat eri luokkiin, kun tosi
asia on, että ne päinvastoin ovat koetta
neet ja  edelleen koettavat luokkaeroavai- 
suuksia hävittää. Ovatkohan ne bolshevi
kit käyneet jakam assa Yhdysvalloissakin 
farm arit eri luokkiin, koska täälläkin on 
köyhiä ja  rikkaita. 1

Ei se ole tämä asia joka Tribunia sapet
taa, sillä luokka järjestelmähän on juuri se 
jota se koettaa pönkittää, mutta että Ve
näjällä on köyhät talonpojat ja  teollisuus- 
työväestö järjestäymisen avulla päässyt 
vallitsevaksi luokaksi ja  antaa rikkaille
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määräyksiä, niin tämä se on suuri vääryys 
jota Tribune Amerikan kapitalistien ääni
torvena ei voi sietää.

Myönnettävä on että tilanne Venäjällä 
on todellakin vakava tällä hetkellä. Kui
vuus kuluneena kesänä, mikä on tuntuvasti 
huonontanut satoa kaikissa Europan mais
sa ja  myöskin Yhdysvalloissa, on Venäjäl
lä tehnyt kerrassaan tuhoavaa jälkeä. Tä
hän ei kuitenkaan ole syypää soviettihalli- 
tus, kuten kapitalistilehdet vakuuttavat, 
vaan siihen on suurimpana syynä juuri ka
pitalististen maiden vuosikausia ylläpitä- 
m saarto Venäjää vastaan. Kapitalistiset 
vallat ne ovat estäneet Venäjän saamasta 
kylliksi siemenviljaa, maanviljelysvälineitä 
y.m. Kapitalistiset maat ne ovat palkan
neet ja  asestaneet kaikenlaiset rosvoken- 
raalit tekemään hävitystyötä V enäjällä ja  
pakottaneet Venäjän kansan sodan käyn
tiin, sekä estäneet sen työskentelyn maan 
hyvinvoinnin eteen. Mailman kapitalisti- 
luokka siis on syyllinen Venäjän kansan 
tämänpäiväiseenkin kurjuuteen, aivan sa
moin kuin se on syypää jokaisessa muussa 
maassa vallitsevaan yleiseen työttömyy
teen ja  siitä johtuvaan miljoonien työläis
ten nälkään ja  kurjuuteen.

T odelliset tiedot V enäjän  tilanteesta.
Neuvosto-Venäjän ulkoasiain komisa- 

ri Tshitsherin on lähettänyt mailmalle seu
raavanlaisen selostuksen Venäjällä vallit
sevasta tilanteesta:

“Venäjiin kansa ja sen työläisten ja talon
poikain hallitus lämpimästi tervehtää sitä laa- 
jaa Venäjän itäisten maakuntien väestöjen 
avustmisliikettä, mikä liike käsittää mitä mo
ninaisimpia yhdistyksiä ja  järjestöjä melkein 
kaikissa Europan ja  Amerikan maissa,

Samalla kertaa olemme pakotettuja lausu
maan, että ikäväksemme sanomalehdistö, vie
läpä hallituksetkaan eivät omaa riittäviä tie
toja Venäjän todellisesta tilanteesta, eikä 
niillä ole läheskään oikeita ja  todellisia tei- 
toja nälänhädän laajuudesta ja sen konkreet
tisista yksityiskohdista.

Europan ja Amerikan sanomalehdet ja 
kaikkien näitten maitten valtiomiesten lau
sunnot sisältävät usein täydellisesti vääriä ja  
usein lii juteltuja tai crheellisiä tiedonantoja 
nälänhätäisten maakuntien ja  yleensä puhuen 
Venäjän tasavallan oloista.

Neuvostohallitus katsoo välttämättömäksi 
ennen kaikkea pyytää kaikkien maitten halli
tuksia virallisesti ilm ottamaan kansalaisil
leen jotka toimivat Venäjän nälänhätäkysy- 
myksessä, seuraavat tosiasiat:

Nälänhätäisten avusta mi skomite an toi
meenpaneva komitea on todennut nälänhä
dän vallitsevan kymmenessä läänissä, kuuluen 
niihin A s tr akan, Tsaritshin, Saratov, Saksa
lainen (Volgan) siirtokunta, Samara, Sim- 
birsk, Tataarien ja Tshuvashien alueet, sa
moin kuin Ufan Vjatkan ja eräitä muita alu
eita näillä seuduilla. Näissä lääneissä on jat
kuvan kuivuuden johdosta koko sato tuhou
tunut ja antaa vain noin 10—15 prosenttia 
normaalista. Muutamilla alueilla huono sato 
koskee vain erinäisiä viljalajeja.

Näitten kymmenen, läänin asukaslukumää- 
rä on noin 18,000,000. Maalaisväestön ravit
semiseen menee alimpien laskujen mukaan, 
laskemalla puolet tavallisesta elintarvekäy- 
töstä ja ilman eläinten ruokkimista, viljaa
41.000. 000 puutaa. (Puuta on noin 36 pau
naa.) K a upunkil aisvä estöä varten tarvitaan
17.000. 000 puutaa. Niitten alueitten kylvöön, 
joissa kato on ollut täydellinen, tarvitaan en
nen syyskuun 15 päivää 15,000,000 puutaa.

Kun vielä ei ole tarkkoja tietoja siitä, kuin
ka runsas sato saadaan Venäjän muilla alueil
la, ei vielä voida sanoa kuinka paljo tästä vil
jamäärästä Venäjä voi itse hankkia. Hädän
alaisilla seuduilla ei ole vanhoja viljavaras
toja ja muittenkin alueitten varat ovat rajo- 
tetut.

Näillä alueilla kurjuus on suuri, mutta mis
sään ei ole tapahtunut sellaisia kauhuntöitä 
ja väkivaltaisuuksia, joista länsieuropalainen 
ja Amerikan sanomalehdistö levittelee val
heellisia tietoja. Muutamilla paikkakunnilla, 
joissa elintarpeiden puute on saattanut väes
tön toivottomaan asemaan, suuri määrä asuk
kaita pyrkii muuttamaan pois neuvostovirkai- 
lijoitten avustamina parempiosaisille seuduil
le; mutta tämä siirtyminen ei ole luonteel
taan sellaista, mikä uhkaisi yhteiskunnallista, 
turvaa ja yleistä järjestystä.

Venäjän hallitus on ryhtynyt kaikkiin toi- 
- menpiteisiin nälänhädän poistamiseksi ja hä

tääkärsivien avustamiseksi. Venäjän kansa
laiset osottavat mitä suurinta halua avustaa, 
nälkäistä väestöä mielipiteisiin tai poliittisiin; 
näkökantoihin katsomatta. Kaikkialla työläi
set ovat osottaneet olevansa valmiita uhrauk- 

i siin ja  hyväksyneet kaikenlaisia itsekieltään- tymisiä voidakseen auttaa kovaakokevia työ
läis tovereitaan. Samoin nekin, jotka ennen 
kuuluivat etuoikeutettuun luokkaan, tekevät, 
parhaansa hädänalaisten avustamiseksi.

Paitsi yleisen toimeenpanevan komiteani 
hallinnollista järjestelykomiteaa on Venäjän
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hallitus antanut luvan muodostaa komiteoita 
henkilöistä, jotka eivät kuulu neuvostokoneis- 
toon. Tämä komitea tulee itse jakamaan kä
sissään olevat elintarpeet. Se on itsenäinen 
järjestö, jonka toiminta saa neuvostohallituk
sen täydellisen kannatuksen. Sen edustajia 
lähtee pian ulkomaille, samaan aikaan kun 
yleisvenälaisen toimeenpanevan komitean, 
Venäjän taloudellisten järjestöjen keskusko
mitean ja osuusliikkeitten keskuksen edusta
jat.

Useista eri maista saapuneet tiedot koskien 
halua ryhtyä avustustoimintaan Venäjän nä- 
länhätäisten avustamiseksi vastaavat Venä
jän kansan ja  hallituksen toiveita saada pi
kaista apua ulkoimailta hätääkärsiville.

Venäjän hallitus, kääntyen tässä kysymyk
sessä kaikkien hallituksien puoleen, haluaa 
lausua toivomuksenaan sen, että nämä halli
tukset eivät sekaantuisi minkään järjestön 
tai yksityisten toimintaan, jotka haluavat aut
taa puutteessa olevia venäläisiä tovereitaan:

Venäjän hallitus kiitollisuudella ottaa vas
taan apua kaikilta eri suunnilta, ottamatta 

. huomioon vallitsevia poliitillisia suhteita.
Lausuen Venäjän kansan nimessä kiitoksen 

kaikille niille järjestöille ja yksityisille ulko
mailla, jotka ilmaisevat vilkasta haluaan aut
taa nälkänäkeviä venäläisiä tovereitaan, Ve
näjän hallitus uskoo olevansa oikeutettu o- 
dottamaan, että muitten maitten hallitukset 
eivät asettaisi minkäänlaisia esteitä kansa
laistensa ponnistuksille avustuskysymyksessä.

, Tshitaheriu.”
A vustustoim enpiteet.

Venäjän neuvostohallituksen vetoomuk
set nälkääkärsivien avustamiseksi on otet
tu huomioon työväenjärjestöjen taholta eri 
maissa. Useissa maissa ovat järjestyneet 
työläiset luvanneet tehdä ja  tehneetkin voi
tavansa Venäjän avustamiseksi. Avustus
toimenpiteitä tietysti on suuressa määrin 
estämässä kaikissa maissa vallitseva työt
tömyys ja  siitä johtuva nälkä ja  puute 
työläisten keskuudessa. Kuitenkin yhteisil
lä ponnistuksilla mailman työläiset tulevat 
saamaan ihmeteltävän paljon aikaan V e
näjän avustamiseksi, sitä todistaa jo  tä- 
hänastinenkin toiminta. Useissa maissa 
ovat järjestyneet työläiset antaneet päivä
palkkansa nälkää kärsiväin tovereinsa hy
väksi, mikä todistaa mailman työläisten so- 
lidarisuutta vallankumouksellista Venäjää 
kohtaan.

Onpa eri maiden hallituksien taholtakin 
ryhdytty avustustoimenpiteisiin. M.m. Yh
dysvaltain hallitus, mikä ei tähän saakka 
ole antanut minkäänlaista tunnustusta neu
vostohallitukselle, vaan päinvastoin on teh
nyt voitavansa sen kukistamiseksi, on nyt 
ryhtynyt laajakantoisiin avustustoimenpi
teisiin kuten sanotaan.

Kapitalistien avustustoimenpiteitten ta
kana tietysti on olemassa kavaluus saada 
eri maiden rahaeduille vaikutusvaltaa V e
näjällä ja  koettaa vaikuttaa sen avulla 
neuvostohallituksen kukistamiseksi, siksi 
että on nähty sen väkivallalla kukistami
nen mahdottomaksi.

Yhdysvaltain hallitus m.m. pani avus
tustoimenpiteiden ehdoksi, että neuvosto
hallituksen tulee vapauttaa viipymättä 
hallussaan olevat amerikalaiset vangit. Nyt 
ovat nuo vaaditut vangit vapautettu, mutta 
viimeisten porvarilehtitietojen mukaan ei
vät Amerikan avustuskomitean jäsenet ja  
neuvostohallituksen virkailijat ole vielä
kään päässeet täydellisesti yksimielisyy
teen ehdoista, että avustuksen jakaminen 
voitaisiin alkaa esteettömästä. Tämä siis 
todistaa sitä että Amerikan kapitalistit 
vaativat siis venäläisiltä muutakin kuin 
noitten vangittujen amerikalaisten vapaut
tamista. Mitä sitten ne muut vaatimukset 
lienee, se kai tulee selville myöhemmin.

V allankum ouksellisten työläisten  on toim it
tava entistä tehokkaam m in.

On ymmärrettävä että neuvostohallitus 
vallitsevan tilanteen alaisena on pakotet
tu vastaanottamaan kapitalistien tarjoo- 
man avustuksen ja  ehkä osaksi täytyy tai
pua heidän asettamiin ehtoihin, kuten esim. 
Venäjän luonnonrikkauksien riisto-oikeuk
sien myöntämiseen ulkomaalaisille kapita
listeille j.n.e. Kuitenkin riippuu mailman 
valveutuneesta työväestöstä jos kapitalis
tit tulevat onnistumaan Venäjän työläisten 
ja  talonpoikain hallituksen kukistamisyri- 
tyksesaään. Jos mailman työväenluokka 
on välinpitämätön, eikä toimi tehokkaasti 
kunkin maan työläiset oman maansa ka
pitalisti! uokan kukistamiseksi, niin silloin 
todellakin voi mailman kapitalismin kava
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lat yritykset Venäjäänkin nähden vielä to
teutua.

Mailman vallankumouksellisen työväes
tön siis, samalla kun sen tulee tehdä kai
ken voitavansa Venäjän työläisten ja  ta
lonpoikain avustamiseksi, on muistettava 
pitää jatkuvasti yllä leppymätöntä luokka
taistelua jokaisessa maassa. On pyrittävä 
entistä tehokkaammin toimimaan suurten 
työläisjoukkojen herättämiseksi ja  jär jes
tämiseksi taistelurintamaan. On tehtävä 
selväksi työläisten suurille joukoille, että 
heille on välttämätöntä pyrkiä anastamaan 
teollisuuksien kontrolli jokaisessa maassa,

sekä valmistettava itseään kykeneviksi hoi
tamaan ja  pitämään niitä yhtämittaisessa 
käynnissä.

Mailman palkkatyöläiset tulee saada 
yhä suurilukuisemmin järjestym ään työ
läisten punaiseen kansainväliseen, sillä ai
noastaan sen avulla he voivat tehokkaasti 
taistella mailman järjestynyttä kapitalis
mia vastaan. Sen avulla he voivat ehkäistä 
kapitalismin kavalat aikeet neuvostovallan 
kukistamiseksi, ja  sen avulla he voivat va
pauttaa itsensä kapitalismin palkkaorjuu- 
desta.

Boss (arguing with striker) : “ ME work ? ? ? ? An who in hell’I be left to pay ye yer vvages ye fool!”
K a p ita lis ti  (V ä lte lle n  lak k o la isen  k a n ssa )  “ M inäkö  ty ö h ö n ?  K u k a  h e lv e tti, jä is i  s in u l le ' p a lk a n  m ak sa—
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