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Rappiotilasta puhutaan. Rappiotilasta kirjoitetaan.
Rappiotilan aaveella harjoitetaan kiristystä viittaillen
tämän tästä „anarkististen1* mielialojen vallassa ole
viin työläisiin. Mutta kukaan ei halua tunnustaa
avoimesti, että kapitalistit usein saavat aikaan ja
tahallaan kärjistävät rappiotilaa sulkemalla tehtaita
ja syöksemällä työläisiä työttömyyteen. „Birzhjovka“ antaa tästä kysymyksestä mielenkiintoisia tietoja.
„Venäläis-ranskalaisen puuvillakehruuyhtiön tehtaalla Paviovski posadissa, Moskovan läänissä, on puhjennut selkkaus sillä
pohjalla, ettei noudateta sopimusta, joka laadittiin Orehovo-Zujevon piirin toimikunnassa ministeri Prokopovitshin puheenjohdolla.
Tehtaassa työskentelee noin 4.000 työläistä. Työläisten komitea
on ilmoittanut työm inisteriölle muodostuneesta uhkaavasta tilan
teesta, kun teollisuuden harjoittajat eivät halua alistua sovintooikeuden päätökseen ja tahallaan alentavat työtehoa. Neuvotteluja
on käyty 4 kuukauden ajan, ja nyt on muodostunut tehtaan su l
kemisen vaara. Samaan aikaan venäläis-ranskalaisen yhtiön tehtaan
johtokunta on jättänyt Ranskan lähetystöön ilmoituksen, että
työläiset eivät halua alistua sovinto-oikeuden päätökseen ja uhkaa
vat omavaltaisuuksilla ja hävityksillä. Ranskan lähetystö on
kääntynyt ulkoasiain ministeriön puoleen pyynnöllä auttaa se lk 
kauksen lopettamista".
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Kuinka asia on? Osoittautuu, että niin „tehtaan
johtokunta14 kuin myöskin „Ranskan lähetystö44 ovat
yhtä lailla valehdelleet työläisten kontolle pyrkies
sään kaunistelemaan työnsulkija-kapitalistia. Kuul
kaahan:
„Asia jätettiin työministeriön Moskovan komissaarille, joka
tutustuttuaan paikanpäällä selkkaukseen ilmoitti työm inisterille,
että tehtaan hallinto välttelee järjestelm ällisesti sovintooikeuden päätösten täyttäm istä. Työministeriön Moskovan kom is
saarin tiedoitus on jätetty ulkoasiain ministeriölle".

Kuten näette, jopa vastavallankumouksellisen
ministeriön komissaarinkin on täytynyt tunnustaa
työläisten olevan oikeassa.
Mutta siinä ei ole vielä kaikki. Sama „Birzhjovka44
ilmoittaa toisen, vieläkin mielenkiintoisemman tosi
asian.
„Moskovasta tiedoitetaan työm inisteriölle, että А. V. Smirno
vin tehtaalla hallinto on ilmoittanut sulkevansa tehtaan, jossa
työskentelee 3.000 työläistä, raaka-aineen ja polttoaineen puutteen
takia ja perusteellisten korjaustöiden välttämättömyyden vuoksi.
„Moskovtopin" ja Moskovan tehtaiden neuvottelukokouksen edus
tajista kokoonpantu valiokunta toimitti yhdessä tehtaan työläiskomitean kanssa laitoksen tutkimuksen ja tu li siihen johtopäätök
seen, että laitoksen sulkem isen syyt ovat perusteettomia, sillä
töitä varten on riittävä määrä raaka-ainetta ja remontti voidaan
suorittaa töitä pysäyttämättä. Tämän jälkeen työläiset vangitsivat
laitoksen om istajan. Eunnalliskokous on lausunut kannatta
vansa tehtaan takavarikoim ista. Selkkauksen ratkaisemiseen
osallistuvat Pokrovskin toimeenpaneva komitea ja Väliaikaisen
hallituksen kihlakuntakomissaari".

Sellaisia ovat tosiasiat.
Eserrä- ja menshevikkisovittelijat huutavat kai
kilta katoilta kokoomuksen välttämättömyydestä
maan „elävien voimien44 kanssa ja viittaavat suoraan

PAPERIKOKOOMUS

»65

moskovalaisiin teollisuudenhanoittajiin. Tällöin he
joka kerta korostavat sitä, että kysymys ei ole suu
sanallisesta kokoomuksesta Talvipalatsissa, vaan todel
lisesta kokoomuksesta maassa...
Me kysymme:
Onko mikään todellinen kokoomus mahdollinen
työttömyyttä tahallaan kärjistävien tehtailijoiden
ja heitä siitä syystä vangitsevien työläisten välillä,
Väliaikaisen hallituksen komissaarien osallistuessa
suosiollisesti vangitsemisiin?
Onko „vallankumouksellisten" jaarittelijain tylsyy
dellä rajaa, kun he eivät lakkaa ylistämästä kokoo
musta rikollisten työnsulkijain kanssa?
Oivaltavatko nuo kokoomuksen naurettavat ääni
torvet, että nyt ei ole mahdollinen mikään muu
kokoomus kuin paperikokoomus, joka on saatu aikaan
Talvipalatsin seinien sisällä ja on jo ennakolta tuo
mittu romahtamaan?
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