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OTTAVAT ETUMATKAA

Kahdessa suuressa aamulehdessä, „Delo Naroda” ja 
„Retsh” lehdessä, julkaistiin eilen, toukokuun 5 pnä, etu
sivulla ilmoitus, joka toistettiin illalla Gutshkovin—Suvo- 
rinin »Vetsherneje Vremjassa” 86 ja joka ansaitsee suurta 
huomiota.

Tuossa ilmoituksessa tiedotetaan, että ..työläisten ja 
sotilaiden edustajain Neuvoston ja insinöörien liiton väli
sen sopimuksen nojalla ja Väliaikaisen hallituksen 
toimeksiannosta” Pietarissa on muodostettu „Tuotanto- 
laitosten normaalin toiminnan ennallistamisesta ja yllä
pitämisestä huolehtiva keskuskomitea”.

..Keskuskomitea asettaa tärkeimmäksi tehtäväkseen”, luemme tie
dotuksesta, ..suunnitella ja yhdenmukaistaa kaikki ne toimenpiteet, 
jotka tähtäävät tuotantolaitosten normaalin toiminnan ennallistamiseen 
ja ylläpitämiseen, ja järjestää kaikki tuotantolaitokset käsittävä 
vakinainen tehokas yhteiskunnallinen valvonta".

Kaksi viimeistä sanaa on ilmoituksessa alleviivattu.
Ne tuovat mieleen „vanhan hyvän”, tsaarivallan ajan 

senaatin- ynnä muut virkamiesvaliokunnat. Niin pian kuin 
joku lurjus — tsaarin ministeri, kuvernööri, aatelismar- 
salkka tai muu sellainen joutui varkauksistaan kiinni, niin 
pian kuin jokin tsaarihallituksesta suoranaisesti tai välil
lisesti riippuvainen laitos häpäisi erittäin pahasti itsensä 
koko Venäjän ja koko Euroopan silmissä,— heti paikalla 
alettiin ..rauhoittaa yleistä mielipidettä” nimittämällä valio
kuntia ylhäisistä ja ylhäisimmistä, korkea- ja korkeimman- 
arvoisista, rikkaista ja rikkaimmista ..persoonista”.

Ja nuo persoonat ..rauhoittivat” yleistä mielipidettä, ja 
aina mitä parhaimmalla menestyksellä. He hautasivat — 
ehdottomasti ensiluokkaisesti — kaiken ..yhteiskunnallisen



OTTAVAT ETUMATKAA 361

valvonnan” sitä perusteellisemmin, mitä juhlallisempia 
fraaseja he puhuivat siitä, kuinka viisas tsaarimme rau
hoittaa »yhteiskunnan omaatuntoa”...

Niin on ollut ja niin tulee olemaan — tekee mieli sanoa, 
kun luet mahtipontista ilmoitusta uudesta Keskuskomi
teasta.

Herrat kapitalistit ovat ottaneet etumatkaa. Työläis- 
piireissä aletaan tajuta yhä selvemmin, että tehtaiden ja 
syndikaattien proletaarinen valvonta on välttämätöntä. Ja 
hallituspiireihin kuuluvien ja hallituspiirejä lähellä olevien 
liikemaailman »nerokkaiden” mahtimiesten päähän päl
kähti »nerokas” ajatus: ottakaamme etumatkaa. Hinat
kaamme perässämme työläisten ja sotilaiden edustajain 
Neuvostoa — se käy helposti päinsä niin kauan kuin sen 
johdossa ovat narodnikit ja menshevikit. Järjestäkäämme 
»yhteiskunnallinen valvonta”: se tulee näyttämään niin 
muhkealta, niin valtioviisaalta, niin ministerimäiseltä, niin 
arvokkaalta... ja se hautaa tosiasiallisesti kaiken valvon
nan ja kaiken proletaarisen valvonnan niin varmasti, niin 
meluttomasti... Nerokas ajatus! »Yhteiskunnan omatunto” 
»rauhoittuu” täydellisesti!

— Miten on muodostettava uusi »Keskuskomitea”?
Oo, tietenkin demokraattisesti. Mehän olemme kaikki 

»vallankumouksellisia demokraatteja”. Jos joku luulee 
demokraattisuuden vaativan, että 200.000 työläisen pitää 
lähettää kaksikymmentä edustajaa ja 10.000 insinöörin, 
kapitalistin y.m.s. yksi edustaja, niin hän olisi luon
nollisesti »anarkistisen” harhaluulon vallassa. Ei, aitoa 
demokraattisuutta on se, kun jäljitellään sitä, miten 
»vallankumoukselliset demokraatit” muodostivat »uuden” 
hallituksensa: 6 menshevikkiä ja narodnikkia »edustakoot” 
työläisiä ja talonpoikia ja 8 kadettia ja lokakuulaista 
edustaa tilanherroja ja kapitalisteja: eivätkö uusimmat 
tilastotutkimukset, jotka uusi työasiainministeriö vanhan 
teollisuusministeriön kanssa tekemänsä sopimuksen mukai
sesti on saattamassa päätökseen, todista, että suurin osa 
Venäjän väestöstä on tilanherroja ja kapitalisteja?

Ettekö haluaisi tutustua täydelliseen luetteloon, mikä 
käsittää niiden laitosten »edustajat”, jotka ovat liittyneet 
yhteen uudessa Keskuskomiteassa »vallankumouksellisten 
demokraattien” ja hallituksen välisen sopimuksen mukai
sesti:
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Keskuskomiteassa on edustettuna: 1) Työläisten ja
sotilaiden edustajain Neuvoston Toimeenpaneva komitea; 
2) Valtakunnanduuman Väliaikainen komitea; 3) Yleis- 
venäläinen zemstvoliitto; 4) Yleisvenäläinen kaupunkiliitto; 
5) Pietarin kaupunginhallitus; 6) Insinöörien liitto; 
7) Upseeriston edustajain neuvosto; 8) Teollisuus- ja 
kauppa-alan edustajain yhdistysten neuvosto; 9) Tehtaili
jani Pietarin yhdistys; 10) Sotateollisuuden keskuskomi
tea; 11) Zemstvo- ja kaupunkiliiton komitea; 12) Sotilas- 
teknillisen avunannon komitea; 13) Vapaa taloudellinen 
yhdistys...

— Kaikkiko?
— Kaikki.
Eikö siinä ole kyllin yhteiskunnan omantunnon perus

teellista rauhoittamista varten?
— Entäs jos jokin suurpankki tai kapitalistien syndi- 

kaatti tulee osakkeenomistajiensa välityksellä edustettua 
viitisen taikka kymmenisen kertaa näiden kymmenen tai 
kahdentoista laitoksen joukossa?

— Oo, ei kannata takertua ..yksityisseikkoihin”, kun 
kysymyksessä on ..vakinaisen ja tehokkaan yhteiskunnalli
sen valvonnan” turvaaminen!
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