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KAPITALISTIT KANSAA PILKKAAMASSA

Toukokuun 23 päivänä päättyi etelän vuoriteollisuuden 
kapitalistien ja työläisten edustajain neuvottelukokous.

Neuvottelu päättyi tuloksettomasti. Herrat kapitalistit 
katsoivat kaikki työläisten vaatimukset sellaisiksi, joita on 
mahdoton hyväksyä. Kokoukseen osallistunut työläisten 
valtuuskunta ilmoitti, että se kieltäytyy kantamasta vas
tuuta mahdollisista seurauksista.

Tämä on päivänselvää. Kriisiä ei suinkaan poistettu. 
Liikkeenharjoittajia ei taltutettu vähääkään.

Olisi naurettavaa, ellei olisi niin murheellista, lukea, että 
päätettiin nimittää vielä valiokunta hallituksen edustajista 
ja osapuolten (!!) edustajista, että liikkeenharjoittajat pyy
sivät säätämään hinnanlisäykset nyt heti!!!

Jotta lukijat voisivat kuvitella havainnollisemmin mieles
sään, kuinka pitkälle herrat kapitalistit ovat menneet kan
san pilkkaamisessa, esitämme muutamia lainauksia eräästä 
ministerien sanomalehdestä (t.s. sellaiselle puolueelle kuu
luvasta, jolla on edustajia ministeristössä):

„Tänne saapunut (etelän vuoriteollisuuden) työläisten valtuuskunta 
tiedotti työläisten ja sotilaiden edustajain Neuvoston Toimeenpanevan 
komitean talouselämän osastolle asiain todellisesta tilasta, ja tätä 
tiedonantoa hyväksi käyttäen me voimme ilmoittaa, että ne numero
tiedot, joita N. N. Kutler esitti teollisuudenharjoittajain sanoihin perus
tuen, eivät ole vähänkään luottamuksen arvoisia.

...Hiiliteollisuuden harjoittajat saivat ennen vallankumousta suun
nattomia liikevoittoja, ja siitä huolimatta he tinkivät vallankumouksen 
edellä vanhan hallituksen kanssa hiilen pakkotilaushinnan korottami
sesta. Hiiliteollisuuden harjoittajat vaativat 5 kop. korotusta saamiensa 
3 kopeekan lisäksi, jotka vanha hallitus oli suostunut antamaan heille. 
Sen sijaan Väliaikaiselta vallankumoushallitukselta he onnistuivat saa
maan vallankumouksen ensi päivinä heti 8 kop., ulottaen tämän



548 V. J. L E N I N

lisäyksen myös vanhoihin rautatiehankintoihin sekä pakko-ottoihin 
tammikuusta alkaen, ja sitten heidän onnistui saada vielä 3 kop., 
yhteensä 11 kop.

Pakkotilaushinta oli ennen vallankumousta 18 kop., nyt se on 29 kop. 
Sopimukset hallituksen kanssa solmittiin ennen noin 22 kopeekasta puu- 
dalta, mutta nykyisin solmitaan 33—34 kopeekasta ja enemmästäkin” .

Eikö tämä sitten ole kapitalistien harjoittamaa ennen
kuulumatonta kansan pilkkaamista?

Kapitalistien hallitus, joka sanoo itseään »vallankumouk- 
selliseksi” ja petkuttaa tietämätöntä kansaa tuolla »kun
niakkaalla” liikanimellä, lahjoittaa vallankumouksen joh
dosta kapitalisteille yhä uusia lisiä! Pistää heidän tas
kuunsa yhä uusia miljoonia!

Maa on perikadon partaalla, 10 kapitalistia, Väliaikaisen 
hallituksen jäsentä, suosii liikkeenharjoittajia, jotka rosvoa
vat maata, ryöväävät kansaa, suurentaen ilmankin jo ääret
tömän suuria pääoman liikevoittoja.

»Kauppa- ja teollisuusministeriö on Etelä-Venäjän vuoriteollisuuden 
harjoittajain edustajakokouksen vanki, ja katastrofin edessä, jota kohti 
Etelän teollisuus on menossa, se ei suinkaan ryhdy mihinkään toimen
piteisiin katastrofin ehkäisemiseksi, vaan vieläpä alistuu järjestelmälli
sesti toiminnoissaan Etelän teollisuudenharjoittajain painostukseen”.

Näin kirjoitti sama ministerien lehti, menshevikkien 
äänenkannattaja, »Rabotshaja Gazeta”, toukokuun 14 pnä 
1917, enemmän kuin viikon kuluttua kokoomusministeristön 
muodostamisesta.

Eikä siitä asti ole tapahtunut kerrassaan mitään 
muutoksia.

Ja ministerien lehden on ollut pakko tunnustaa vielä 
pahempiakin tosiasioita. Kuulkaa, kuulkaa:

„...Teollisuudenharjoittajat ovat italialaisessa lakossa. Tahallisesti 
he eivät ole ryhtyneet toimenpiteisiin. Pitää etsiä pumppu, mutta sitä 
ei etsitä; tarvitaan lampun verkkoja, mutta niitä ei hankita. Teollisuu- 
denharjoittajat eivät halua lisätä tuotantoa. Samaan aikaan he eivät 
halua kuluttaa rahaa välttämättömiin korjaustöihin, tuotantolaitosten 
kuluneen kaluston uusimiseen. Koneet ovat ränsistyneet, kohta niillä 
ei voida tehdä työtä. Kun työläisille vastataan, että sitä tai tätä ei ole 
myytävänä, niin usein he lähtevät itse ostamaan välttämättömiä työ
välineitä ja löytävät niitä. Liikkeenharjoittajat eivät ole ryhtyneet 
mihinkään toimenpiteisiin valmistettujen tuotteiden — hiilen, valurau
dan — poiskuljettamiseksi. Kymmenien ja satojen miljoonien arvosta 
näitä tuotteita lojuu käyttämättöminä, samalla kun maa tarvitsee niitä 
kipeästi”.
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Näin kirjoitti ministerien lehti, sen menshevikkipuolueen 
lehti, johon kuuluvat Tsereteli ja Skobelev.

Tuohan on suorastaan kapitalistien harjoittamaa kansan 
pilkkaamista! Tuohan on kuin jossakin hullujenhuoneessa: 
kapitalistit ovat tehneet sopimuksen Väliaikaisen hallituk
sen porvarillisen osan kanssa (hallituksen, jonka istuntoja 
pitämässä on menshevikkeja ja sosialistivallankumouksel
lisia); kapitalistit jarruttavat asiaa, turmelevat töitä, eivät 
ryhdy toimenpiteisiin kuljettaakseen tuotteita, joiden puut
teessa maa joutuu perikatoon.

Ilman hiiltä tehtaat ja rautatiet pysähtyvät. Kasvaa 
työttömyys. Kasvaa tavarapula. Talonpojat eivät voi antaa 
viljaa ilmaiseksi. Väistämättömästi lähenee nälänhätä.

Ja kaikkea tätä saavat aikaan kapitalistit ollessaan sopi
muksessa hallituksen kanssa!!

Narodnikit, sosialivallankumoukselliset ja menshevikit 
kuitenkin sietävät kaikkea tätä!! He kuittaavat asian 
sanoilla, he kirjoittivat näistä kapitalistien rikoksista jo 
toukokuun 14 päivänä. Tänään on toukokuun 31 päivä. On 
kulunut kolmatta viikkoa. Kaikki pysyy ennallaan. Nälän
hätä yhä lähenee.

Ja peitelläkseen kapitalistien rikoksia, kääntääkseen kan
san huomion muuanne kaikki kapitalistien lehdet: „Retsh”, 
„Den”, „Novoje Vremja”, „Russkaja Voija”, „Birzhevka”, 
„Jedinstvo” joka päivä syytävät kaikin voimin lika- ja 
parjausryöppyjä ..bolshevikkien” niskaan... Bolshevikit 
ovat syyllisiä siihen, että hiiliteollisuuden harjoittajat ovat 
tehneet sopimuksen hallituksen kanssa, turmelevat ja 
pysähdyttävät tuotantoa!!

Niin, tämä näyttäisi hullujenhuoneelta, ellei luokkatais- 
teluteoria, ellei yleismaailmallinen luokkataistelun koke
mus sanoisi meille: liikevoittojen puolustamisen nimessä 
kapitalistit ja heidän hallituksensa (jota menshevikit tuke
vat) eivät kaihda rikostakaan.

Kuinka pitkälti tätä tulee jatkumaan? Pitääkö todellakin 
käydä niin, että katastrofi puhkeaisi jo kaikkialla, että 
ihmisiä alkaisi sadoin ja tuhansin kuolla nälkään?

P ravda” M  69, kesäkuun  13 
( toukokuun  31) p nä  1917

Ju lka istaan  „ P ravda"  lehden  
tekstin  m u ka a n


