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ten suuret elämänvaatimukset tänäpäivänä tyydyte
tään työläisiltä rosvotuilla työnteoksilla.

Työläisiltä rosvotaan työntulokset siksi, että suu
rin osa työläisistä eivät välitä eivätkä ymmärrä 
välittää niiden menettämisestä. Ne rosvotaan siksi, 
että työläiset eivät halua elää paremmin kuin he 
yleensä tänäpäivänä elävät, sillä jos he todella sitä 
haluaisivat, niin he myöskin taistelisivat kaikilla 
mahdollisilla keinoilla paremman elämän puolesta.

Työläästoverit, miehet ja naiset 1 Meidän tuotta
mia ovat kaikki elämänhyvyydet, nekin, joilla ylä- luokkalaiset tänäpäivänä p o rs a s tel evät. Meille ne 
kuuluisivat, sillä me olemme ne ansainneet raskaal
la työllämme. Meidän ei kuitenkaan tarvitse odot
taa sitä, että koskaan tulisimme saamaan työnime- 
tuloksia itsellemme ilman, jos emme järjesty tehok
kaaseen luokkataistelu järjestöön ja sitten järjes
tynein voimin anasta niitä itsellemme, Siis järjes
tykäämme ja ottakaamme ne kuin meidän ovat.

“TYÖLÄISTEN PARATIISI”
\7EN Ä JÄ  on työläisten paratiisi, sillä siellä o* ** vat työläiset vallassa ja saavat itse määritel

lä omat asiansa, työ- ja palkkasuhteensa j. n. e.” 
Näinhän selittävät meille kommunistiset “ystäväm
me" tässä maassa. Venäjältä tulevat tiedot puhu
vat kuitenkin toisenlaista kieltä tuon maan asioista. 
Ne osoittavat, että tuossa mainitussa maassa eivät työläisten olosuhteet tänäpäivänä ole yhtään parem
mat, vaan pikemmin huonommat, kuin missä muus
sa maassa tahansa. Ne osoittavat, että työläisillä 
ei ole oikeutta määritellä omia asioitaan, ei saada 
välttämättömiä elämäntarpeitaan helpommalla, ei
kä nauttia vapaudesta yhtään paremmin kuin mis
sä toisessa kapitalistisessa maassa tahansa. Ne o- 
soittavat, että Venäjän palkkatyöläisten täytyy tä
näkin päivänä käydä mitä ankarinta ja katkerinta 
luokkataistelua elinehtojensa ja olemassaolonsa 
puolesta vallassaolijoita, työläisten työntulosten ros- 
voajia, vastaan aivan samoin kuin kaikkissa muissakin maissa.

Kas tässä on numeroita, jotka on julkaissut Venäjän Ammattiunioiden Keskusneuvosto ja jotka to
distavat, että asiat todella niin ovat kuin edellä on 
sanottu. Venäjällä oli v. 1922 246 lakkoa, joihin 
otti osaa yhteensä 192.000 työläistä. V. 1923 oli 
384 lakkoa, joihin otti osaa yhteensä 165,000 työläistä.

Kaikki nämä lakot puhkesivat ilman ammattiuni
oiden suostumusta. Ne siis olivat n. k. "laittomia” 
lakkoja, jotka meille, tämän maan palkkatyöläisille, ovat tulleet viime aikoina hyvin tunnetuiksi. Täl
laisia lakkoja syntyy tässä maassa siksi, että van- 
hollisten ammattiunioiden johtajat, joista ainakin 
osa on suoranaisesti kapitalistien palkkaa nauttivina kätyreinä, kieltävät työläisiltä Iakkoutumisoikeu- 
den, vaikka olosuhteet ovat käyneet työläisille niin 
sietämättömiksi, että he näkevät suoranaisen taiste

lun ainoana keinona itsensä turvaamiseksi. Venä
jällä näitä “laittomia" lakkoja syntyy siksi, että 
poliittinen hallitus, jonka tehtävänä on palvella taloudellisesti hallitsevien kapitalistien ja talonpoi
kien etuja tuossa maassa, kontrolleeraa ja hallitsee uniot ja luonnollisesti kieltää työläisiltä kapi- 
noimisoikendet isäntiään, kapitalisteja ja talonpoi
kia, vastaan.

Paljon muitakin Venäjältä tulleita tietoja voi
taisiin julkaista, jotka osoittavat kommunististen 
“ystäväimme” väitteiden perättömyyden Venäjällä vallitsevasta “työväenhallituksesta” ja “työläisten 
paratiisista”, mutta annamme nyt näille “ystävil
lemme” tilaisuuden todistella nämäkin edellä mai
nitut numerot “valheiksi ja “vastavallankumouk
sellisten levittämiksi tiedoiksi, sillä tiedämme, että 
he aivan varmaan sen yrittävät tehdä siitä huoli
matta, että numerot ovat Venäjän Ammattiunioi
den Keskusneuvoston, siis bolsevikihallituksen viral
lisen orgaanin, antamia. Juuri sellaisen viraston 
antamia, joiden tiedonantoihin he vain yksinomaan 
ovat sanoneet luottavansa.

Me puolestamme väitämme, että Venäjällä ei ole 
tänäpäivänä työläisten hallitusta ja “työläisten paratiisia”, eikä sellaista tule olemaankaan missään 
maassa, ennen kuin työläiset järjestyvät taloudelli
sesti, luokkana ja hävittävät yksityisomistuksen ja  
lopettavat työläisten työntulosten rosvoamisen kaikissa eri muodoissa
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