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ULKOMAIDEN SANOMALEHDISTÖN 
EDUSTAJILLE ANNETTU LAUSUNTO 

TEKAISTUJEN „STALININ 
KIRJOITUSTEN“ JOHDOSTA

Vastaukseksi ulkomaisen sanomalehdistön (Associa
ted Pressin, Wolfin tietotoimiston, „Neue Freie 
Pressen“ 87 у.m.) Moskovassa olevien edustajien kyse
lyyn tekaistujen „Stalinin kirjoitusten“ johdosta kat
son tarpeelliseksi ilmoittaa seuraavaa.

Tuskinpa nyt on tarvetta kumota „New York 
American“ lehden88, tietotoimisto Wide World 
News’in tai Anglo-American Newspaper Servicen 
väärentäjäin tekemiä juttuja, jotka väärentäjät levit
tävät kaikenlaisia loruja muka „Stalinin kirjoituk
sina“, joita ei todellisuudessa ole olemassakaan, Neu
vostoliiton „ilmavoimista“, „sovinnosta“ Neuvostoval
lan ja „oikeauskoisen kirkon“ välillä, Neuvostoliitossa 
olevien „nafta-alueiden“ „palauttamisesta“ takaisin 
kapitalisteille j.n.e. Ei ole tarvetta kumota, koska 
nuo herrat itse paljastavat lehdistössä itsensä nimen
omaan ammattiväärentäjiksi, jotka elävät myymällä 
väärennyksiä. Ei tarvitse muuta kuin selailla läpi 
noiden herrojen „selityksiä“, joita oh äsken julkaistu 
lehdistössä ja joissa he yrittävät „puolustella“ veija-
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limaisia tekosiaan, ymmärtääksemme, että me emme 
ole tässä tekemisissä lehdistön edustajien, vaan 
kynärosvojen kanssa.

Kuitenkin olen valmis ilmoittamaan sanomaleh
distön edustajain kyselyn johdosta, että:

a) mitään „Hermann Gottfreytä“ tai ketään muita 
ulkomaiden lehdistön edustajia, jotka muka olisivat 
haastatelleet minua, en ole koskaan nähnytkään;

h) en ole antanut mitään haastattelua näille 
herroille enkä kenellekään muullekaan ulkomaiden 
lehdistön edustajalle viimeksi kuluneen vuoden 
aikana;

c) en ole pitänyt mitään puheita enempää 
„Moskovan Neuvoston puhemiehistössä“ kuin puolueen 
„Moskovan komiteassakaan“ mistään Neuvostoliitossa 
olevien „nafta-alueiden“ „palauttamisesta“ kapitalis
teille enkä „oikeauskoisesta kirkosta“ enkä Neuvosto
liiton „ilmavoimista“;

d) mitään siinä hengessä laadittuja „artikkeleja“ 
tai „kirjoituksia“ en ole antanut lehdistölle.

„New York American“ lehden, Wide World News’in 
ja Anglo-American Newspaper Servicen herrat pet
tävät lukijoita väittäessään, ettei tekaistuja „Stalinin 
kirjoituksia“ olisi aikoinaan kumottu Moskovan 
taholta. Moskovaan saatiin tieto näistä Neuvostoliiton 
„ilmavoimia“ ja „sovinnontekoa“ „oikeauskoisen kir
kon“ kanssa koskevista tekaistuista „artikkeleista“ 
marraskuun lopulla 1 9 2 7 .  Ulkoasiain kansankomissa- 
riaatin toimesta ne paljastettiin silloin heti väären
nyksiksi, josta ilmoitettiin Associated Pressin 
Moskovan edustajalle herra Rezwikille. Sillä perus
teella hra Rezwik lähetti heti tietotoimisto Associated
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Pressille seuraavanlaisen joulukuun 1 pnä päivätyn 
sähkösanoman:

„Tänään minulle ilmoitettiin Ulkoasiain kansankomissariaa- 
tissa, että täällä harkitaan vakavasti kysymystä oikeudellisen 
syytteen nostamisesta New Yorkissa „New York American“ 
lehteä ja yleensä Hearstin lehtiä vastaan tarkoituksella tehdä 
loppu Stalinin allekirjoituksella varustettujen kirjoitusten levit
tämisestä. Viranomaiset puhuvat erikoisen jyrkästi „New York 
American“ lehdessä marraskuun 6 pnä julkaistua kirjoitusta 
vastaan, jonka otsikkona oli: „Kirkon käyttäminen Neuvostojen 
tukemiseksi“, joka on muka Stalinin tekemä salainen selostus 
Moskovan puhemiehistön istunnossa. Ulkoasiain kansankomissa- 
riaatin lausunnon mukaan artikkelit ovat silkkaa keksintöä. 
Rezwik, joulukuun 1 pnä 1927“.

Julkaistunko tämä sähkösanoma Yhdysvalloissa? 
Ja jos ei, niin minkä takia? Eiköhän vain sen takia, 
että hra Rezwikin sähkösanoman julkaiseminen olisi 
vahingoittanut Amerikan unkarilaisen eli Unkarin 
amerikkalaisen hra Cordan tulolähteitä?

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun „New York 
American“ yrittää hyötyä tekaisemalla olemattomia 
Stalinin „haastatteluja“ ja „artikkeleja“. Tiedossani 
on esimerkiksi, että kesäkuussa 1927 „New York 
American“ julkaisi tekaistun „Stalinin haastattelun“, 
jonka hän on antanut muka jollekin Cecil Winches- 
terille „suhteiden katkaisemisesta Englannin kanssa“, 
„maailmanvallankumouksesta“ luopumisesta, Arkosissa 
tehdystä kotitarkastuksesta j.n.e. Lehtileikkeletoimisto 
Argus lähetti minulle silloin sen yhteydessä pyyn
nön, että minä vahvistaisin tämän „haastattelun“ 
oikeaksi ja ryhtyisin toimiston asiakkaaksi. Varmana 
siitä, että olin tekemisissä huijarimaisen vehkeilyn 
kanssa, minä lähetin silloin heti New Yorkissa
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ilmestyvälle „The Daily Workerille“ 89 seuraavan 
kumoavan lausunnon:

„Arvoisat toverit! Lehtileikkeletoimisto Argus lähetti 
minulle „New York American“ lehdestä (kesäkuun 
12 päivältä 1927) otetun leikkeleen, joka sisälsi haas
tattelun, jonka minä muka olisin antanut jollekin 
Cecil Winchesterille. Täten ilmoitan, että en ole kos
kaan nähnytkään mitään Cecil Winchesteriä, mitään 
haastattelua en ole antanut hänelle enkä kenellekään 
toiselle eikä minulla ole kerrassaan mitään tekemistä 
„New York American“ lehden kanssa. Ellei lehtileik
keletoimisto Argus ole huijaritoimisto, niin on 
luultavaa, että „New York American“ lehden kanssa 
yhteydessä olevat huijarit ja kiristäjät ovat vieneet 
sen harhaan. J. Stalin. Heinäkuun 11 pnä 1927“.

Kuitenkin hra Cordan järjestöön kuuluvat väären
täjät jatkavat huijarimaisia vehkeilyjään...

Mikä on näiden vehkeilyjen tarkoitus? Mitä Corda 
ja Kumpp. haluavat saada aikaan noilla vehkeilyil
lään? Mahdollisesti sensatioita? Ei, ei yksistään sen- 
satioita. Heidän tarkoituksenaan on lyödä alas se 
vaikutus, minkä Neuvostoliiton valtuuskunta saavutti 
Genevessä täydellistä aseistariisumista koskevalla 
julistuksellaan.

Saavuttavatko he tämän tarkoituksensa? Eipä 
tietenkään! Väärennys paljastetaan (se on jo paljas
tettu), mutta tosiasiat jäävät. Ja tosiasiat taas ovat 
sellaisia, että Neuvostoliitto on maailmassa ainoa 
maa, joka harjoittaa todellista rauhanpolitiikkaa, 
että Neuvostoliitto on maailmassa ainoa maa, joka on 
asettanut rehellisesti kysymyksen todellisesta aseis
tariisumisesta.
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Se tosiasia, että pääoman kätyrien on taistelussaan 
Neuvostoliiton rauhanpolitiikkaa vastaan pakko tur
vautua kaikenlaisten epäilyttävien henkilöiden ja 
erilaisten kynärosvojen apuun, — tämä tosiasia osoit
taa mitä parhaiten sen asenteen moraalisen lujuuden 
ja  periaatteellisen voiman, minkä Neuvostoliiton 
valtuuskunta Genevessä on ottanut aseistariisumis- 
kysymyksessä.
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