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KORKEAT ELINKUSTANNUKSET 
JA KAPITALISTIEN RASKAS ELÄMÄ

Elinkustannukset nousevat nousemistaan. Kapitalistien 
liitot korottavat jatkuvasti hintoja kahmien miljoonia ja 
kymmeniä miljoonia, kun taas talonpoikaisjoukot yhä köyh
tyvät, työläisperheiden toimeentulo käy yhä vaikeammaksi, 
ne joutuvat olemaan nälässä ja vailla kaikkein välttämät- 
tömintäkin.

Teollisuudenharjoittaja-miljonääriemme äänenkannattaja 
„Promyshlennost i Torgovlja” 263 esittää seuraavia tietoja 
elinkustannusten kallistumisesta. Niin kutsuttu hinta- 
indeksi, joka määräytyy eräiden tiettyjen, tärkeimpien hyö
dykkeiden hintojen yhteenlaskusta, on viime vuosina osoit
tanut jatkuvaa nousua. Seuraavassa tiedot huhtikuulta:

Viimeisten kuuden vuoden aikana hinnat ovat kohonneet 
2.195 pisteestä 2.729 pisteeseen, siis kokonaista 24 prosent
tia!! Työtätekevän väestön ja varsinkin työläisten valta
osan nylkeminen keskenään sopineiden kapitalistien 
hyväksi on „edistynyt” erinomaisesti.

Mutta herrat kapitalistit — sekä mainitussa aikakaus
julkaisussa että lukemattomissa hallituksen suopeasti salli
missa seuroissa ja liitoissa — valittavat jatkuvasti, että 
kauppa- ja teollisuustoiminnan verotus on „epäoikeuden
mukaista!’!

Tämä olisi naurettavaa... mutta työläisiä ei naurata.
Köyhät ja onnettomat teollisuudenharjoittaja-miljonäärit

Hintaindeksi
vuonna 1908 2.195

1909 2.197
1910 2.416
1911 2.554
1912 2.693
1913 2.729
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esittävät seuraavia tietoja, jotka on ilmoitettu ministeriön 
asiakirjassa kiinteistöjen verottamisesta kaupungeissa.

Vuonna 1910 näiden omaisuuksien tuottamat tulot mää
riteltiin 239 miljoonaksi ruplaksi (määriteltiin tietystikin 
virallisesti, virkamiesten toimesta, ja voidaanpa kuvitella, 
miten monta kymmentä miljoonaa on poloinen kauppias- 
sääty salannut). Vuonna 1912, siis kaikkiaan kahden vuo
den kuluttua, kiinteistöjen tuottama tulo kaupungeissa 
määriteltiin jo 500 miljoonaksi ruplaksi (yksistään Venä
jän osalta ilman Puolan valtakuntaa).

Näin muodoin kahden vuoden kuluessa kiinteistöjen puh
das tuotto kaupungeissa kasvoi runsaalla 250 miljoonalla 
ruplalla!! Tästä voidaan päätellä, millainen kultavirta 
valuu kapitalistien taskuihin muodostuen miljoonista talon
poikien ja työläisten tavattoman kurjuuden, köyhyyden ja 
nälänhädän puroista.

„Nykyinen kallis aika” ei ole mitään muuta kuin nykyi
sessä (kapitalistisessa) muodossa esiintyvää työtätekevien 
köyhtymistä, kurjistumista ja ryöväämistä, minkä ansiosta 
kourallinen kapitalisteja rikastuu tavattomasti.

Kapitalistipoloiset valittavat, että heitä verotetaan ilmei
sen „epäoikeudenmukaisesti”. Ajatelkaahan tosiaankin: 
heiltä peritään 6 pros. puhtaasta tuotosta. Vuonna 1910 
heiltä perittiin (Venäjällä ilman Puolaa) 14 miljoonaa 
ruplaa ja vuonna 1912 29,8 miljoonaa ruplaa.

Ryövätyiltä miljonääreiltä perityn veron lisäys teki siis 
kahdessa vuodessa miltei 16 miljoonaa ruplaa.

Mitä arvelette, työläistoverit: kun puhdas tuotto on kas
vanut 240 miljoonasta 500 miljoonaan, siis 260 miljoonaa 
ruplaa kahdessa vuodessa, eikö olisi pitänyt periä veroa 
sata tai kaksisataa miljoonaa ruplaa? Eikö olisi pitänyt 
siitä 260 miljoonaa ruplaa käsittäneestä lisätulosta, joka 
on kiskottu työläisiltä ja rutiköyhiltä talonpojilta, periä 
kaksisataa miljoonaa, vaatimattoman arvion mukaan las
kettuna, kouluja ja sairaaloita varten, nälänhädässä ole
vien avustamiseen, työväen vakuutukseen?

„P ra vd a " M  116, toukokuun 22 pnä 1913 Julkaistaan
„ Pravda“ lehden tekstin mukaan


