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KRIISI LÄHENEE, RAPPIOTILA PAHENEE

Joka päivä on pakko lyödä hätäkelloa. Kaikenlaiset tyh
myrit ovat moitiskelleet meitä siitä, että me »pidämme kii
rettä” kaiken valtiovallan siirtämisessä sotilaiden, työläis
ten ja talonpoikien edustajain Neuvostojen käsiin, että olisi 
»maltillisempaa ja varmempaa” arvokkaana »odottaa” 
arvokasta Perustavaa kokousta.

Tyhmimmätkin näistä pikkuporvarillisista tyhmyreistä 
voivat nyt nähdä, että elämänmeno ei odota, että emme me 
»pidä kiirettä”, vaan rappiotila pitää kiirettä.

Pikkuporvarillinen pelkuruus eserrä- ja menshevikki- 
puolueiden persoonassa päätti: jättäkäämme asiat toistai
seksi kapitalistien huostaan, ehkäpä rappiotila »odottaa” 
Perustavaan kokoukseen saakka!

Tosiasiat puhuvat joka päivä, että rappio ei taida 
odottaa Perustavaa kokousta, että romahdus tapahtuu 
ennemmin.

Tarkastelkaamme vaikkapa tänään julkaistuja tosiasioita. 
Pietarin sotilaiden ja työläisten edustajain Neuvoston Toi
meenpanevan komitean talouselämän osasto päätti »saattaa 
Väliaikaisen hallituksen tietoon”, että »Moskovan tienoon 
(15 kuvernementin) metalliteollisuus on kovin kriitillisessä 
tilassa”, että „Guzhonin tehtaan hallinto saattaa ilmeisesti 
tuotantoa epäjärjestykseen, pyrkii tietoisesti pysäyttämään 
teollisuuslaitoksen toiminnan’’, että sen vuoksi »valtioval
lan” (jonka eserrät ja menshevikit ovat jättäneet nimen
omaan Guzhonien puolueen, työnsulkuja julistavien vasta
vallankumouksellisten kapitalistien puolueen käsiin) »on 
otettava tehtaan johtaminen omaksi huolekseen... ja myön
nettävä käyttövaroja”.
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Käyttövaroja tarvitaan kiireellisesti noin 5 miljoonaa 
ruplaa.

Neuvottelukokous (joka pidettiin talouselämän osaston 
ja Moskovan työläisten edustajain Neuvoston huolto-osas
ton valtuuston kesken) »kiinnittää Väliaikaisen hallituksen 
huomiota” (poloinen, viaton, lapsellisen tietämätön Väli
aikainen hallitus! Se ei tiennyt tätä! Se on syytön! Se saa 
tietää, Danit ja Tsherevaninit, Avksentjevit ja Tshernovit 
suostuttavat sen, vetoavat sen omaantuntoon!) »siihen, että 
Moskovan tehtaiden neuvottelukokouksen ja Moskovan 
tienoon huoltokomitean väliaikaisen toimikunnan on jo täy
tynyt ryhtyä ehkäisemään Kolomnan veturitehtaan ja 
samaten Sormovon sekä Bezhetskissä sijaitsevan Brjanskin 
tehtaan pysäyttämistä. Siitä huolimatta Sormovon tehdas 
on nyt pysähdyksissä työläisten lakon vuoksi, ja muut 
tehtaat voivat pysähtyä minä päivänä tahansa”...

Katastrofi ei odota. Se lähenee hirvittävällä vauhdilla. 
A. Sandomirski, joka on epäilemättä varsin perusteellisesti 
selvillä tosiasioista, kertoo tämänpäiväisessä »Novaja 
Zhiznissä” Donetsin tienoosta:

»Ulospääsemätön noidankehä — hiilipula, metallipula, veturien ja 
vaunujen puute, tuotannon seisaus — laajenee yhä. Ja sillä välin kivi
hiili palaa, metalli kasaantuu tehtaisiin, samalla kun sitä on mahdoton 
saada siellä, missä sitä tarvitaan”.

Eserrien ja menshevikkien tukema hallitus suoranaisesti 
jarruttaa taistelua rappiota vastaan: A. Sandomirski kertoo 
täytenä totena, että Paltshinski, kauppaministerin apulai
nen, itse asiassa Tseretelien ja Tshernovien virkaveli, on 
teollisuudenharjoittajain valituksen johdosta kieltänyt (!!) 
»omavaltaiset” (!!) valvontakomissiot vastaukseksi Donet
sin komitean kyselykaavakkeeseen metallivarastojen suu
ruudesta.

Ajatelkaahan, mikä hullujenhuone siitä syntyy: maa on 
tuhoutumassa, kansa on nälänhädän ja perikadon partaalla, 
hiilestä ja raudasta on puute, vaikka niitä voitaisiin hank
kia, Donetsin komitea suorittaa sotilaiden ja työläisten 
edustajain Neuvostojen kautta kyselyä metallivarastojen 
suuruudesta, t.s. etsii rautaa kansalle. Mutta teollisuuden
harjoittajain käskyläinen, kapitalistien käskyläinen minis
teri Paltshinski kieltää kyselyn yksissä tuumin Tseretelien
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ja Tshernovien kanssa. Ja kriisi laajenee laajenemistaan, 
katastrofi lähenee vielä uhkaavampana.

Mistä ja miten saadaan rahat? Eikö ole selvää, että on 
helppo »vaatia” 5 miljoonaa kutakin tehdasta varten, mutta 
pitäähän toki käsittää, että kaikkia tehtaita varten tarvitaan 
paljon enemmän.

Eikö ole selvää, että rahoja ei voida hankkia ilman sitä 
toimenpidettä, jota olemme vaatineet ja suositelleet huhti
kuun alusta asti, ilman kaikkien pankkien sulauttamista 
yhdeksi pankiksi ja sen valvontaa, ilman liikesalaisuuden 
lakkauttamista?

Guzhonit ja muut kapitalistit pyrkivät Paltshinskien 
myötävaikutuksella »tietoisesti” (tämä on talouselämän 
osaston sana) teollisuuslaitosten pysäyttämiseen. Hallitus 
on heidän puolellaan. Tseretelit ja Tshernovit ovat pelk
känä koristuksena tai pelkkinä pelinappuloina.

Eikö sentään ole jo aika ymmärtää, hyvät herrat, että 
eserrien ja menshevikkien puolueet joutuvat puolueina vas
taamaan kansan edessä katastrofista?

„ Pravda” M 95, heinäkuun 13 
(kesäkuun 30) pnä 1917

Julkaistaan »Pravda” lehden 
tekstin mukaan


