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VIELÄ ERÄS KAPITALISTIEN RIKOS

Hiljattain Donetsin työläisten valtuusto paljasti Pieta
rissa esittämässään selostuksessa herrat Donetsin hiili
kaivosten omistajat, jotka saattavat rikollisesti tuotantoa 
sekasortoon, keskeyttävät sen ja syöksevät (varjelukseen 
,,pyhää” hirmuvoittojen saantioikeuttaan) työläisiä työttö
myyteen, maan nälänhätään ja teollisuuden kriisiin hiilen 
puutteessa.

Tänään saimme sähkeen, jossa tiedotetaan hiiliteollisuu- 
denharjoittajain yhtä häikäilemättömästä ja rikollisesta 
menettelystä Venäjän toisessa laidassa. Tuo työläisten ja 
sotilaiden edustajain Neuvostolle sekä kolmelle ministerille 
lähetetty sähke on seuraavanlainen (sulkeissa olevat 
tekstikorjaukset ovat meidän tekemiä):

..Sotilaiden edustajain (Neuvosto) ja Michelsonin Sudzhenin kai
vosten palveluskunnan liitto syrjäyttivät huhtikuun 29 pnä 9 kaivos- 
hallinnon jäsentä virasta rikollisen, provokatorisen asiainhoidon vuoksi, 
mikä uhkasi johtaa kaivostöiden keskeytymiseen. Johtoon on asetettu 
insinöörien neuvosto, teknillinen neuvottelukunta, ja sitä valvoo välittö
mästi työläisten ja sotilaiden edustajain Neuvosto. Tarkastuksen jälkeen 
Tomskin johtavien järjestöjen toimikunta vahvisti päätöksemme.

Toukokuun 11 pn sähkeellään Michelson kielsi työläisiltä tilin; vaa
dimme täydellistä restauraatiota. Restauraatio on mahdotonta *; kai
voksia uhkaa anarkia ja  työläisiä kärsimykset. Ryhtykää kiireisesti 
toimenpiteisiin puolen miljoonan rpl. lähettämiseksi, päättäkää kaivos
ten kohtalosta, pakkoluovuttakaa. Kaivokset palvelevat maanpuolus
tusta, vuorokautinen louhinta on 135.000 puutaa, seisaus uhkaa rauta
tieliikennettä, tehtaita. Toistaiseksi työ on normaalia. Maalis—huhtikuun 
tilitykset keskeneräisiä. Työläisten sotilaiden edustajain Neuvosto, 
palveluskuntalaisten liitto”.

* Ajatus on epäselvä; merkitsisiköhän se, että töiden keskeydyttyä niiden 
uudelleen aloittaminen käy vaikeaksi ja  miltei mahdottomaksi?
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Ei voida löytää oikeampaa sanontaa kuin se, jota sähkeen 
lähettäneet työläisten ja sotilaiden edustajain Neuvosto ja 
palveluskuntalaisten liitto ovat tässä sähkeessä käyttäneet: 
kapitalistien »rikollinen, provokatorinen asiainhoito”.

Ja kaikki Väliaikaisen hallituksen jäsenet, myös muka- 
sosialistiset ministerit mukaan lukien, ovat tässä asiassa 
kanssarikollisia, jos he edelleenkin »taistelevat” lähene
vää romahdusta vastaan vain päätöslauselmien ja valio
kuntien avulla, liikkeenharjoittajain kanssa pidettävien 
neuvottelukokousten avulla, jos he edelleenkin »sanoja 
siinä turhaan hukkaavat, missä vallan käyttö (kapitalisteja 
vastaan) vain on paikallaan”.

„Pravdaf *  M 61, kesäkuun 1 Julkaistaan „Pravda' *  lehden
(toukokuun 19) pnä 1917 tekstin mukaan


