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se niille Suomen varattomillekin, j o t 
ka antoivat  lahtarien jo h taa  itsensä 
harhaan. Niidenkin selkänahalla

maksetaan sianpäidt-n seikkailut 
M utta  vielä siellä jälleen paistaa pu- 
naiseltakin Suomessa. —  Y . S.

Vuosi työväen valtaa
T r u t  tn u id a t io n  f  lied  w lth  th e  p w t 

m a s te r  a t  F ltc h b iir s ,  M ia . ,  a s  req u lred  by 
th e  a c t  o f Oct. S. l t lT .

M arraskuun alussa tulee kuluneek
si vuosi n. s. bol s hevi kiva! Iän kum ouk
sesta. Y h den  vuoden ajan on t y ö 
väestö llä  ollut valtiovalta  käsissään, 
ty ö v ä estö  on voinut kä y ttä ä  sitä o- 
maksi hyväkseen.

Onnettom assa  tilassa oli Ven äjä , 
kun T y ö v ä en  h a 11 itu s sai sen hoidon 
käsiinsä. Sodan ja  tsaarivallan seu
rauksena kaikki oli rempallaan, j ä r 
jestystä , leipää —  k a ikk ea  puuttui. 
Vastavallan kum ouksellista  vehkeilyä 
vastaan piti jak aa  voimia, jo ita  niin 
kipeästi olisi ka ivattu  rakentavaan 
työhön, jne.

Eikä mikään hallitus koskaan m a a 
ilmassa ole joutunut hoitamaan maan 
asioita sellaisissa raskaissa ja  tu ka 
lissa oloissa kuin Venäjän  lyö väen -  
hallitus. Ja sittenkin se kunniak
kaasti pysyi pystyssä. Vihannesten 
vakuutuksista  huolimatta, että se 
kohta  muka kukistuu, on se jo pysy
nyt vuoden p ysty ssä!

Kun työväenhallitus on voinut py
syä näin kauan pystyssä  ja  on k y e n 
n yt  tekem ään tavattoman paljo vai
keista  olosuhteista huolimatta ty ö v ä 
enluokan hyväksi, niin se on saa tta 
nut koko maailman omistavat luokat 
kauhun valtaan. Ne näkevät V e n ä 
jän työväenhallituksen olevan tien
viittana koko maailman köyhälistöl
le, yhteiskunnallisen vallankum ouk
sen tulisoihtuna. Senvuoksi porvaris
ton taholta  on ry h dytty  mustaamaan 
T y oväen hallitusta  mitä hävyttomim- 
mällä tavalla. V en ä jä ltä  emme saa 
paljo o llenkaan tietoja. Jos V e n ä 
jällä tapahtuu jotain pahaa, niin siitä 
lennätetään pitkiä sähkösanomia, 
mutta kun tapahtuu jotain hyvää, 
niin sen suhteen täydellisesti vaie

taan ja  ellei tapahdu mitään pahaa, 
niin silloin tekem ällä  tehdään ka u 
heita uutisia.

Y leen sä  kaikki Ven äjän  sähkösano- 
matiedot ovat epäluotettavia. Niissä 
useastikin y lim alkaisesti väitetään 
V en ä jä l lä  vallitsevan kauhean epä
jär jesty k sen  ja  terrorin. M itään lä
hempiä selityksiä  ei anneta, ei selite
tä m itenkä jo k u  aika sitten V e n ä 
jällä  jo  vallitsi  suhteellisen hy v ä  j ä r 
je s ty s ,  mutta sitten ulkomaalaisten, 
tshekko-slovakien, saksalaisten y. m. 
retket  aiheuttivat uutta levottom uut
ta maahan, mikä vuorostaan synnytti  
sen epävakaan  tilanteen, m ikä lie
nee eräillä paikkakunnilla  nykyään  
havaittavissa.

T y ö v ä en va lta ,  jos olisi saanut toi
mia vapaasti Venäjällä  ilman muitten 
maitten sekaantumista, olisi tähän- 
mcmiessä kyenn yt  jo aikaansaamaan 
huom attavia tuloksia. M utta  vaikka 
sen toimintaa vääristeliäänkin ja  sol
vataan, se sittenkin, kaikista  sekaan
tumisista huolimatta, on kyennyt pal
jo  tekem ään, on kyennyt lujittamaan 
ty öväen valtaa  yhä vankemmille pe
rusteille. Niinpä äskettäin  sähkötti 
Lontoon D aily  Newsin erikoiskir
jeen v a ih ta ja  A rthur Ransome, että 
V en ä jä n  porvaristokin alkaa nyt huo
mata oman voimattomuutensa ja al
kaa mukautua olosuhteisiin. Samoin 
vastava  lian kumous! iike heikkenee, 
kyeten  enää pysym ään pystyssä  vain 
ulkomaisen voiman avulla. T y öv ä en -  
vallan vaarana Ven äjä llä  ei enää ole 
V en ä jä n  oma porvaristo, vaan u lk o 
maiset voimat,

*

Sanom alehtisähkösanom at eivät o- 
le antaneet paljo mitään tietoja sii
tä, mitä V en äjän  T yöväenhallitus on 
tehnyt. On senvuoksi mielenkiintois-
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ta tutustua V e n ä j in  kansallistalou- 
den ylimmän neuvoston toim eenpa
nevan komitean jäsenen, tov. Larinin 
lausuntoon työväen hallituksen saa
vutuksista.

Kansallistalouden ylimmän neuvos
ton toimeenpanevan komitean jäsen, 
toveri Larin, neuvostohallituksen ko- 
misionin jäsen, jo ka  lähetettiin S a k 
saan tarkistam aan Brest Litovskin 
sopimusta, on julaissut Saksan puo- 
luelehdissä seuraavan silmäyksen 
Venäjän  neuvostohallituksen saavu
tuksiin, osoittaen, että Venäjän  pro- 
1 et a nätin  vallankumouksellinen hal
litus on nyt pannut suurimman osan 
teoreettisesta ohjelmastaan k ä y tä n 
töön :

1. Kaikkien  pankkien sulattaminen 
yhdeksi laitokseksi ja  juoksevien  
suoritusten selvittäminen on pantu 
käytän töön  suuremmissa ke sk u k sis
sa.

2. Ulosvientiliikenteen valtion mo- 
nopooliksi ottaminen on jo  h y v ä k 
sytty. On perustettu jär jestö  (neu
vosto  ulosvientiliikettä varten), joka  

-on perustanut alaosastoja  tärkeim 
mille tuotte il le:  nahkalle, ka ikenla i
sille harjoille, naftalle, a pteekk itav a 
roille, pellavalle, puuvillalle, villalle, 
puutavaroille, voille, paperille, savu
ke-tavaroille , mu siikki-itistrumenteil- 
le, t ieteellisille  välineille jne.

3. Ven äjän  tilastolliset voimat on 
k e rä t ty  (jokaisessa kuvernementissä 
■ on t i lastotoimisto) ja  parhaillaan j ä r 
jestellään  sensuksen ottam ista  V e 
näjän teollisuudesta tänä syksynä  
(ollen se ensimäinen teollisuus-sen- 
sus, mitä Venäjällä  on otettu  tuhan
nen vuotta kestäneen olem assaolon
s a  ajalla).

4. Laivaliikenne kaikkialla  sisäjär- 
viMä ja  joilla on otettu valtion hal
tuun ja  yksityispääom a on tältä  alal
ta kokonaan suljettu pois. M aan rau- 
tat iesysteem i on asiallisesti valtion 
hallussa. Hallitus on myös ottanut 
haltuunsa uaftateollisuuden, k ivihii
len kuljetuksen ja  puutavarateolli- 

suuden.
Täten  hallitus on ottanut jä r jes te l

mällisen kontrollinsa alaiseksi k a ik 
ki ne teollisuudet, joiden t ä y ty y  olla 
perustuksena kansakunnan sisäiselle

taloudelliselle uudelleen raken tam i
selle.

5. V erkk o  langattomia sähkötys-  
asemia on perustettu. Useita tuhan
sia postikonttoreita  on avattu Euro- 
pan Venäjällä  paikkakunnilla, missä 
niitä ei ollut laisinkaan. Hallitus par- 
haallaan järjestelee  postin k u lje tta
mista ilmalaivoilla.

6. Hallituksen ja piirineuvostojen 
muodostamisen kautta yleisten asiain 
säädöstely  ja jär jeste ly  kansan toi
mien johtamiseksi on saatu aikaan. 
T yölä isten  jär jestöt  valitsevat nämä 
neuvostot ja niiden täytteeksi  tulee 
spesialisteja, (miehiä joilla on johto- 
ky k yjä  ja teknillisiä tietoja) joiden 
luku ei kuitenkaan saa nousta yli nel
jännen osan neuvostojen jäsenluvus
ta, K äm ä neuvostot nyt jo toimivat 
37 kuvernementissä (Venäjään kuu
luu, oikeuden mukaisesti. 68 kuverne- 
menttia, jos  seuraavat alueet luetaan 
siihen : Vironm aa, Liivinmaa, Donin 
alue, Georgia , Krimi, Siperia ja  V a l 
kea Ven äjä).  Kansantalouden ylin 
neuvosto, joka 011 näiden neuvostojen 
yläpuolella, muodostettiin joulukuun 
21 päivänä, 1Q17-

7. Enemmän kuin 20 valtion kes
kustoimistoa on perustettu, jo ista  j o 
kainen toimii kansantalouden neu
voston orgaaneina ylivalvoen sen 
maakunnallisia  a laosastoja  maakun
nallisissa neuvostoissa. Kaikki keski- 
suuruiset ja  suuret teollisuuslaitokset 
011 laillisesti julistettu yhteiseksi o- 
maisuudeksi. (Tämä on teh ty  neu
vostojen määräysten kahdeksannen 
osan mukaisesti.) Useimmissa ta 
pauksissa kontrollivalta  on jä te tty  
entisille omistajille  siksi kunnes 011 
muodostettu valtion hallinto niitä 
varten. Proletariatin  kansallisen 
hallituksen todellisen ja  ehdottoman 
kontrollin alaisina on pankkien, kul
jetusvälineiden ja polttoainetuotan- 
non ohella myös sokeriteollisuus, 
platinan tuotanto, tehtaat, jo tk a  val
mistavat rautatietarpeita  vetureita, 
kiskoja  ja noin 400 suurinta teh das
laitosta teollisuuden eri aloilla.

8. Tuotannon järjestelmällinen 
kontrolli  on myös otettu käytäntöön. 
T äten  esimerkiksi, sensijasta kun en
nen valmistettiin 4o:tä eri mallia kyn 
tö a uroja yksityisen yritteliäisyyden
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vallitessa, niiden luku on supistettu 
seitsemään normaali-malliin.

g. Suunniteltu teollisuuden rahas- 
tam isjärjeste lm ä on jo  käytännössä. 
Jokaisen  kansallisomaisuudeksi o t e 
tun teollisuuden hallinto voi k ä y ttä ä  
sitä luottoa, jo k a  on sille m yönn etty  
ka ikkia  muita tarkoituksia  varten 
paitsi niitä, jo tk a  on m äärite lty  m e
noarviossa. Hallinto  sellaisissa ta 
pauksissa pidetään vastuunalaisena 
luoton oikein käytöstä.

Kansallisomaisuudeksi otettujen te
ollisuuksien valvonta kä y  seuraavalla 
t a v a l l a : kolmannen osan hallitus-
neuvoston jäsenistä  valitsevat t y ö lä i
set, yhden kolmannen osan koko 
maata käsittävä tällä teollisuuden a- 
lalla työskentelevien työläisten jä r
jestö  ja  kolmannen osan kansallinen 
teollisuusdepartementti. Tehtaan 
jo h to  on vastuunalainen tälle neu
vostolle.

10. Valtion  osto- ja  han kin ta jär
jestelm ä on alkanut juurtua maassa. 
M. m. on m yönnetty  500 miljoonaa 
ruplaa puuvillan ostoa (m yyntiä) 
varten. Puuvilla ostettiin T urkesta-  
niasta (missä holshevikismi vielä on 
häiritsem ättä  voimassa ja  jo k a  011 
ollut yhteydessä  Ven äjän  kanssa  K a s -  
pian meren kautta). 250 miljoonaa 
ruplaa käytettiin  viljan ostoon, 400 
miljoonaa m aanvilje lyskalujen o s
toon ja  melkein biljoona ruplaa ku- 
tomotuotteiden ostoon. (Näm ä o s
tot luonnollisestikin on ym m ä rrettä 
vä kirjojen kautta  tehtyinä liiketoi
mina.) O suuskauppojen luku on li
sään tyn yt  ihmeellisellä tavalla. (Nii
tä on nyt 30000.) Näiden ja  muiden 
toimenpiteiden ansiosta y ksity iset  
kauppayritykset  vähitellen täydelli
sesti katoavat. T äm ä yksityisen  os
ton ja  myynnin pakkoluovuttaminen, 
jo ka  kaiken todennäköisyyden perus
teella täy dentyy  ensi vuoden loppuun 
mennessä, lopettaa keinottelupaheen, 
jo sta  Venäjä  kärsii enemmän kuin 
mikään muu kansa.

n .  F.nsimäinen kerta kahden vii
meisen vuoden ajalla tarkka  tulo- ja 
m enoarvio  on hyväksytty .  T saari v i i
meisenä hallitusaikanaan enempää 
kuin Kereuskikään  ei julaissut tu lo
ja  menoarviotaan, Proletariatin  h a l

litus 011 selventänyt maan raha-asiat 
ja huom attavasti vähentänyt tu o tta 
mattomia menoja, erikoisesti sota- 
menoja. Seuraaviin toimenpiteisiin, 
joiden tarkoituksena on lisätä kan 
san tuotantovoimia, on r y h d y tt y :  
kastelem aan “ N älkä  aro ja ”  T urkesta-  
niassa tarkoituksella  lisätä puuvil
lan kasvatusalueita  (500,000 hehtaa
ria), rakentam aan kaksi  yleismaallis- 
ta voim a-asem aa Sveiri ja  Volkhoffi 
joille tarkoituksella  hankkia  sähkö
voimaa Pietarille, tcollisuustarkoi- 
tuksiin kuin myöskin rautatien pää
teasemille, parantaa noin miljoonan 
desjanan suuruinen ala maata M o s
kovan piirissä tarkoituksella  lisätä 
viljan kasvatusaluetta  ja  rakentaa 

kanava V olga sta  Dou-joelle.
12. Järjestelmä työn välitysto im is

toja, jollaisia ei koskaan ole ollut 
Venäjällä, on muodostettu työläisten 
johdon alaisiksi. T y ö ttö m y y s v a k u u 
tus on jo käytänössä. Työväenuni- 
oitten liitto on laatinut sarjan ku- 
rinpitosäädöksiä. Pakollinen asunto
jen ja k o  on käynnissä ja avarat por- 
vareiden huoneustot on annettu t y ö 
läisille, jo tk a  ennen asuivat h ö k k e 
leissä. K aikil le  työläisille  on m yön
n etty  vuotuinen loma-aika täydellä 
palkalla. Ja tästä yhteiskunnallises
ta lainsäädännöstä huolimatta V e n ä 
jällä  valm istettuja  kyn töauroja  m y y 
dään Ukrainassa helpommalla kuin 
Saksasta  tuotettuja. Ei ole olemassa 
minkäänlaisia pakollisia työm ääräyk- 
siä, mutta Ven äjän  lakien mukaan 
jokainen  työläinen on oikeutettu saa 
maan kaksi  ja puoli kertaa  niin pal
jon ruokaa  ja va a tetta  kuin porvari.

13. Keväällä  ja kesän alussa j a 
ettiin välillisesti maat, jo tk a  oli pak- 
koluovutettu  suurilta maanomistajil
ta. K a ik k i  maat tulivat hallituksen 
kontrollin alaiseksi ja  noin tuhannen 
kollektiivista  maan viljely syritystä
jär jestett i in . Talonpoikien  yleinen 
opetus on otettu käytäntöön. Ensi- 
mäisen kerran V en äjän  historiassa 
kansanvalistuksen menoerät ovat 
suuremmat kuin armeijan menot. 
K y lv ö jä  tehtiin tänä keväänä mel
kein norm aalim äärissä.

K irko n  valtiosta erottaminen on 
toimeenpantu yli Venäjän  ilman min
käänlaista  kuohuntaa. Talonpojat o
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va t  h yväk syn eet  siviiliavioliiton suu
remmitta metelöittä.

14, Luokkataistelu on ulotettu maa
laiskyliin, kysym ys elintarpeiden han
kinnasta kaupunkien asukkaille  on 
te h ty  sen lähtökohdaksi. Sen sijas
ta, että olisi k ä y te t ty  sellaisia keino
ja  kuin hintojen kohottaminen, jo 
ka vallitsee muissa maissa ja  olisi 
m aksettu korvauksia  nopeasta viljan 
hankinnasta  ja  annettu muita lahjuk
sia rikkaille  maanviljelijöille, ka u 
punkien kaikkein sorretuimmat kan 
sanainekset mobilisoitiin rikkaita 
maanviljelijöitä vastaan ja  heitä tu 
kemassa olivat asestetut jo uko t  kau
pungeista. Mitä enemmän leipää jo n 
kun vissin maanviljelyspiirin köyhät 
talonpojat saivat rikkailta m aanvilje
lijöiltä kiskotuksi kaupunkien asu k
kaille, sitä enemmän myönnettiin te
oll isuustuotteita  sille alueelle. Vain 
tällä tavalla  voitiin pelastaa Ven äjän  
kaupungit ja  teollisuuskeskukset n ä 
länhädästä, vaikka tsh e k ko-slovakit 
ovatkin  eristäneet nämä kaupungit 
Siperian vilja-aitoista ja saksalaiset 
joukot  sulkivat tien pohjois-K auka- 
siaan valloittamalla Rostovin.

Täm ä tov. Larinin selostus t ieten
kin selostaa työväenhallituksen saa
vutusten pääpiirteitä. M utta sekin 
jo  osottaa  työväenhallituksen saa
neen lyhyessä  ajassa huom attavan 
paljo aikaan. Jo nämäkin tulokset 
kerto vat  meille toista  kuin y lim alkai
set väitteet, että Venäjällä  on “ k a u 
hean sek aista”.

Ja mikä vielä surullisinta, ei aino
astaan porvariston taholta, vaan 
myöskin eräitten sosialistienkin ta 
holla ollaan taipuvaisia vieläkin us

komaan liioteltuja, vääristelty jä  ku
vauksia V en äjän  "epäjärj esty ks eli i- 
syydestä” , samalla koettam atta y m 
märtää niistä ne ovat johtuneet, jos 
sellaista joissakin paikoin V e n ä j iä  
ilmenee. Sensijaan, että pantaisiin 
syy  sinne niihin se kuuluu, useinkin 
jotkut sosialistit laskevat sen ty ö v ä 
enhallituksen kontolle.

Suomenkin sosialistien keskuudes
sa on havaittavissa erimieltä V e n ä 
jän kysym yksessä. Niinpä tässä R a i
vaaja julkaisi lokakuun 8 päivänä O s 
ta r i  Tokoin  A rkan gelista  lähettämän 
kirjeen, jossa T ak o i  suhtaantuu V e 
näjän työväenhallitukseen lievästi 
sanoen kansainväliselle  sosialistille 
valitettavalla  tavalla. Emme va iv aa n 
nu toistamaan kirjeessä esitettyjä 
mielipiteitä, mainitsimme sen vain o- 
sotukseksi, mitenkä Suomenkin so
sialistien keskuudessa on Venäjän 
kysym yksestä  erimielisyyttä. Me y m 
märrämme kyllä hyvin Tokoin vai
kutteet ja tiedämme hänen nykyisen  
rajotetun ja  ahtaan olinpaikkansa 
synnyttäneen vastaavasti ahtaita kä 
sitteitä. M utta  me uskomme, että 
V en ä jä l lä  olevan suomalaisen t y ö 
väestön valtava  osa on kuitenkin työ- 
väenhallituksen kannalla ja  omasta 
puolestaan tekee voitavansa sen tu 
kemiseksi.

Niin, vuosi on ollut ty öväen valtaa  ja 
vielä näemme yksinpä sosialistienkin 
keskundessa henkilöitä, jo tk a  eivät 
ym m ärrä, eivät koetakaan ym m ärtää  
työväenhallituksen toimintaa. M utta  
kaikesta huolimatta maailma menee 
eteenpäin. T yöväenhallitus jatkaa  
suurimcrkityksellistä  työtään ja  va l
mistaa maaperää työväen maailmal
le. Ja yhä  laajemmat kansanjoukot 
liittyvät päiväpä ivalta työväen halli
tuksen seuraajiksi 1
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