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R åds-R.vsslanil.
(til Lilrerrtor.)

Ilntenterr måste hålla ihoyi for att gemensa'mt övervaka genorn-

lörandet av ett {redsförclrag, vars villkor risar sig allt svår'are ati
uppf1,l1a. Samtidigt. allt långre bort vi komma från kriget, smyger

sig misstänksamhetens och tvedrägtens gift in i denna sa,mmanhåli-

ning; särintress'ena färga åter var stats politik. Värrnen i bundsför-

vanternas vänskap hacle sjunkit'botydligt, clå man för ett par må-

iracler seclan beslc;t att fl-ytta förhand'lingarna till den lugna metlel-
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havsorten. Amerika hade faktiskt lämnat konferenserna och in-
skränkte sig til1 iien intresserade iahttagarens roll.

I San Remo ha clels dragits upp gränserna för "mauilat"s{ä-
rerna i Orienten, dels behandiat,s ilet alltjämt svävancle föilållan-
ilet till det oroliga och osäkra Ty'skland. England och Frankrike
ha mellan sig regl,erat Mesopotamien och Syrien, i vilket s,enå,re

lancl Frankrike haft en gammal, traditioneil stallning ,s,o'rn c1e krist-
nes skyddisherre. Trån den ,syriska intressesfären unclantages lih-
r'ä1 Palestina, som uncler Englancls mandatur återbor'das åt jurlar-
na; häncleJ.sen firas nu i den jucliska världen som ,ett historiskt dr,-

tum jämförlieit mecl Jerusalems förstöring och juilafolkets lijr-
skingring; cläri torde ligga någon överdrift; clär finns ju sir ,m-vc-

lret judar i värlclen 
- 

omhring 15 milj. 
- 

att cle knartt skulle flå'
plats i sitt ga'mla ,hemland; västerlandets förmögna och infl--vtel.,-.-

rika juclar fiytta icke till sina urfäclers hemvist lrävcland.e en 11\.-

nationalstats frihet och ,oberoencle; derr nya juciiska staten blir i
stället ett lydlands-asJrl för' cle fattiga. av pogromer hotacle öst..u-
ropeiska judalno.

Kring Lrchanillirgerr av T)'sklancl samlar -rig hur'.utlintrcsset. I)r,

snart stundancle tyska valen torde påverkas av Englanclis och Franti-
rikes hållning. Tyska regeringen förklarar sig berodd "att uppf;'J1a,

fred,sförclraget til1 gränsen ar' lanclets för.måga". men fransm;-in-
nen tyckas ha sin egen mening om clenna gräns; tydligen blott moi-
strii,vigt ha de mo,ciifierat,sina, "trygghets" hrav; cle betrakta viclarr:
förbundsförnyelsen med Engiancl och Italien so'm ett eurolei;lit
block delvis även meil -frout mot Ämerika. 'rno't-Wilson och Nations-
förbundet. Dari röjer sig en ga.mmal rnotvilja, som lenderar alt si;'i'r
in på den gamla stormaktspolitikens vägar; ,man tor,ile även erinr'r
;sig Clemenceaus i borjan öppna antipati mot Nationernas förbun,cl.

Äiltjämt höres dessutom från detta 'liå I förebråelsen ,mot Tysklanci
för ilålig vilja ,och bristande uppriktighet. De 4ranska imperiali,"-
terna och generalerna vilja dirigera Milleran,cl och eftersträr.a cl:ls
Tysklands fullständiga avväpning, dels utstråckt 'o,ckupation av

tyska ,o,mråden. Stora svårigheter ha så,lecles rest sig i vägen för
den gemensam,ma samförstånds{örklaring, som äntligen avgivits och

som bl. a. utmynnade i avsiag på Tysklands ,anhållan att få håIla
en arm6 på 200,000 man.

I jamnbrecld ,med ,de fra.nska imperi,a,listerna, som stå fientliq'i
och misstänks,amma gentemot regimerna både i'Tyskland och Rys-.-
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Iarci, h':r' i Engla'cl e' irnperialistiskt {iirgad olri'iousriirtni'g rlrivit
sitt s1rel. nerss målsrna' \\rinston churchill motsatte sig i clet lang-
sta utrymninge' ar. arkangelsk. l)eirna {anatiska antiöols e'isrn,
som stäncligt liastar stötc,stenar: i r,ägen för {örhandlingarne med
Sovjet-Rysslancl, har nnturligtvis ej heller några s;,,.mpatiel för cn av
clem på sin höjcl tolereracl socialcl,emo,hratisk styrelse i rysklancl. r)es-
sa c.gel-qka element höllo uniler kriget trofast samman mecl ile fran-
sk:r, imlrerialisterna. Nu t5rgl6 emellertid vissa tecken på att cle viija
moclifiera sin cliag.os a' clen e'ropeiska sit'ationcn. i clet dc tänha
sig möjiigheten av att sk'apa en tysk arm6, som i impcrialisrnen-*
tjänst ku'cle riktas mot Råcls-Rvsslancl. c1e' verkiigt farliga fie',
clen {fir cle liapitalistisli-trro'serr,:rtir-a ",ordnirrgs"-intressena. Meir
clå, måste är'en tle {ranska cLaur-inistelnas anim,o,sitet mot rl.r,r_.lilanrl

cläi'1ras; clc'na r'änclning i ulrpfattningcn a.' iiiget står c'[ål u.e,, i
sambancl rnecl ett å1,err.ända'c1e till Englancls gamra jä'ivikts- ocir
iirh'igpolitih; om cle'na åter befinner sig i ny uti'eckling på -"åclar,ilinjer' liggcr clet naturligtr,-is är,en i Englands io1,ru...,-"ti rrra'ri-
rike ej får bli alltlijr starlit gent,emot TJ.sklauil. \ric1 denna strörn,
-sättting i engel-cli opinio,. sorn ric.ri:sas ar. anclra rihtni'gar, crar-.ar
Trlor-c1 G eorge m,cllan partierna.

l'ör att ej bli indraget i 
'1-a 

riourpiikationer synes c1å raget
bj*c1a Tysklancl att fullstiirrcligt a'viipn'. siilecle-q är-e..r--qlialra
riksvärnsformationerna. rliil ju t. o. m. r}.slia kontlalevolutiouärer
clri'a sitt ofog. Riksvär'et bår1e ger Fra'krihe frr-riga för-.r.iinri-
niirgar för inter'e'tion och viclgacl ockupation och tillåter c1e inre
reaktionära krafterna att korrce'trera sig kring cletta; återstocle' rrv
cle' gamla 'militarismen måste av1ägsnas ,och rena arbeta^.ärn taga
säkerhetstjänsten i sin ha,ncl.

Detta iir :bakgruncle' till clen rko'ferens, som shail sarrmar-r-
träcln i spna 25 maj. Det ,är en betyclerscfulr tingens 

'iinclning' 
att

Franhrilie slutiigen godkant T)rsklancls tiilträde till clenna. j!r,.,,
clen internatio'ella {inansko,mmissio'en sammanträ,cler {ör att bi-
triicla vicl avgörandet av skadeståqcrsfrågorna, vicl faststäIra'de av
shad.eståndssummorna. Redan för länge se,clan begärd,e tyska lege.
ringen, ,ehuru förgäves, att shaclestånclet skulle fixeras, vilket na-
turiigtvi,s var av stor vikt för clet tyska ska,tt€- ocrr finansväsendet
ocir clärmecl även för heia clet tyska procluktionslivets organisatio;r
på en någorluncla fast gruncl. Nu rsynes Ty,sklands onskan gå i up,rr-
fyllelse; ,clet är är'en irö'dvändigi; ur hera cren e'ropeiska pr,ocluktio-
nens och handehrs sJr'pu'kt. J'ust {tir kapitalis'rerr .sjiih- J.rlir clelr
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rru\:aräncle. långiariga stagnationen allestiides allt f4.rligale. bjärt
Lramträc1:r,cle i de urlakade r,alutorna. *

Ahtstr.chct för ,dagen är ciå den ovannä,mnda fransk-engelskl
förklaringen. Jtrnglancl och ltalien ha hållit ihrrp mot Milleranci.
En siirskilcl anledning har Itaii,en att orientera sin politik efter sii,t
geografiska läge; clessutom har Nitti att räkna rnecl ,sina starha so-

cialistiska och klerikala m,otståndarel som åtmirastone äro eniga i a,tt
bek|impa "ententism". Renners vii.nliga mottaganile i Rom tycler på
en str,ömkantring i italiensk stärnning gentemot Tysli-Österrihe;
c1är llinns ju ej längre i Wien någon för Italien farlig "arvfiencle";
lianske trtalien rentav hoppas finna i \Vien ett,stöcl mot Jugoslar-ier-,
li,'trkttrrenlPlr'rn .\rlrirr.

Detta blott i licirbigåencle. Förkiaringen :Lrär spår: av stridig:,r,
viljor. I fiirstn, hallten ar- ilen har Frankrihe fört tennan. De r.ilcla
imperialistis ia planerna på '1'1--.lilan.c1s uppclelning iiro skrinl:rgrla.,
men utan prut fordl:as T)tsklancls avr-iipning und,er grava anklagel-
,ser för: oulpfyllcla 1öltel i ar-seencle å krigsmaterielens förstöring.
1;r'upper:nas reclucering" koltillförseln till den fransha inrlu,strin och

unrlcrhåliei av ocliupationsk:lrerna. Men ,soclan tager tydligcn clen

eng'elska t)erllilrl r'ic1 i erkännanclet trv Tlrslilnncls sr'årighetel och i
iri{tet att mera tolerant tolha \rersaillcsförclraget. Ilncler förutsiitt-
lirrg att traktaten ej 'kränhes. vatom ju tr-ist nu ,stått en ticl, så .r;r

rnan |öjc1 för eftergifter och inbjuder t;',ska regeringen att till tlis-
liussion framlägga bestiimcla lörs1ag, 11å omfattancle clen "inre o.ri'i-

nirigeu" i Tvs,hlarrd och landets elconomi.

Det vore fiir rn1'ckg1 -qagt. om man bctecknacle clenna förhla-
ring som en .iiörröppning till el grundlig freclsrevision, men clen iri-
nebär ett första steg til] en jämhning. Uppenbart är slutligen att clet

lyslia lroblemet lian li'om,ma att intlire]rt beröras a.,' förhan'dlingarni1
i Spaa. I villien rihning iir ovisst, men vill rnan se Kra'ssinclelega-
l.ionens taggtråclsväg ut i Europa i bel;.-rning ar''den situation, som

miijliggjort Spa.a-honferensen, så -q)rnes o.m,sicler insikten o,m r'ärlcl-"-

ehonomiens beroencle av båc1e Tvshlancl och Rvsslanil befinna siq i
,*tigan de.
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TVA ARS EKoNoMISK PRoIETÄn.
DIKTATUR I RVSSLAND Av W. MILJUTIN

Ilfter ,clen tr<apitalistiska na.hten*c störtancle tillägnar sig pro-
letariatet icke .ndast cie' politiska utan även clen ekonomiska mak-
ten med alla. 'cless materiella och 'o.rganiseracle prerogativ och över-
tar 'ofördröjligen leclningelr a\r he1a. clet ekonomiska livet.

Ry'sslancls arbetarhla.ss irar först arr alla beträtt vägen till
knpitalisme's stö.rtan,de. lr.mträtt sorn förste segervinnare i clen
beg;'-nrrancle vär1'clsrer',olutionen och clen har även {ijrst av a,lla pro-
klarnerat såvä'l clen ehonomiska som den politisk,a pr,ietärcliktatu-
ren. I)ock måste clen såsom värtrilsrevolutione,ns förpost möta clet
rasancle storrnanloppcll fr'ån viirllskapitalismen, som försölier häur-
ma clen historiska utvecklingcn,s a'ing och liörkväva arbetarrevolr.r-
tionen.

.\r'I.'etarklrsserr är irLr lg*r1 r1t Iiir.r.r,rkljga.it t I,rogram lör.en
samhällsorganisatiorr prl kommrLnistish glunch,al. mitt uncler kam-
Ien rnot heia viirlclens bourgcoisi, rnot cleu engel-*ka. clen franska.
clen ryska o. s. \r.

Itrnclast från stånc1pu'hte' ar- clen Listoriska uppgifit. som tir-
fallit Rysslands arbetarklass, kan man fc;rstå ocii ulrpshatta c1e i'-
veckla'cle förhå11a.ncl.ena, cle uppnåcl,cla resultaterr ,och hel.a clet nuvir-
rancle läget samt förutse hänclelsornas viclare fc;rlopp.

Ålla krafter, alla meclel, det sarnlacle arbetet på alia omriiderr,
är riktacle ptl att tjäna ilenna historiska ulligift, s,om pro,letaliatet
n* löser. Llncler cles,sa två historisha år har det faktiskt lyckats
sel'jstregeringen på ilet ekonomiska, områclet att störta clen kapita-
listiska sam,hälls{ormen, att hefria stäiler.as arbetare och lands-
bygclens proletariat från kapitalisternas ooh godsägar'as eko'o,
miska ok. uncler clessa två år har clet Iyckats s.r.jetmakten att
stiilln' {olkhushållningen i clen sociala rev.olutionen-* och i clen hero-
i-*ka karhpens tjänst, vilken 1ly-rglnr,1_* arl:etare frjra mot c1e an-
-"tormancle fiencl,erna i clet cle försr,arar .si'a vinningar och sa,mhiil-
lets frau-ticla utveckling. Tlots cle,l hårclzr. karnpen uncler cles,sa år
har rl'et lyckats sovjetmakte* att bilcla nya ckonomisr<a {örvalt-
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u[r,n på områc1et fiir 
'eclrivanclet 

av cleu ,hapitalistiska samhälls-
orclningen.

IJet första året är cle sociaiistiska massornas genombrott från
hapitalismen. Deras sprängande av kapitalismens il:ojor, krossan-
det av al]t, varigenom irapitalismen ha'de utöva* sitt ,henaväIde.

Det andra året 
- 

clet är clen tid, varund,er tyngdpunkten av

'erksamheten 
,fdrlägges på ilet ,skapa.nde, positiva arbetet för bil-

t'landet och organiseranclet av nya {ormer för folkhushålrningen,
på fulitinilanclet loc,h förb,ättranilet av förvaltningsapparate,n, på
procluhtionens höjancle o. ,s. v.

Pil cle,srsa frågor ino,m det ekonomiska o,mrådet har Folkhus-
hållning:srådens andra kongress i siutet av ilecemb,er 1g18 och det
kom,munistish,a partiets kongress i mars 1g1g 

- 
,cle,n första i sina

resoluti,oner, ,clen senare i ,sitt av partiet godkända program 
- 

ri,h-
tat sin'förnåmsta upp,märkrsamhet.

I clen första kongressens resolution heter clet: "Hela ,clet ,oho-
no'miska iivets grundicld b,ottnar i frågan'om en,analet av ,såväl stads-
som I'anthushållningen och i utvecklingen av ile pro'iluktiva [*af-
terna inom in,clustrin ooh j,or,clbruket."

"En större centraiisering a' inilustriie,ilningen, nationaliserin-
gen a{ ,all slags intlustri kräver Iösning av uppgiften: förvaltning
n1' jätteföretag 'och förbuncl gerom proletära krafter. samt m,ass-
beräk'ips och fordelning av proclukterna enligt nationell ,mått-
stock. Denna uppgi{t är så svår, att cless ,lösancle. s,orir ytterligare
försr.'åras genorm hunger, genom liulturens låga nivå och borgar-
kriget. enclast trran ske helt långsamt."

Partikongressen ,har ännu sharpare uppdr4git den ekonomiska
li'je', i 'det 'clen säger, att huvudvilirkoret, som bestämmer sovjet-
mdlitens ekono'miska politik, består i höjanclet av alla pro.luktiols-
lira ltcrira."

Detta uppställcle vi s,om forclran till våra ekonomiska ,organ,
till fackfc;rbunilen, till arbetarna på fabrikerna, brurren, i gruvorna.
i stäcle'ra och på landet. Detta var våra uppgifter uniler ,anilra
året av sovjetmaht, och vilka även beståmcle vårt dagliga arbete
och vår hela verks,a,nhet.

un,iler villkor arr oavbruten kamp. då 'hera lanclet utgjorde
ett enila ikrigsläger och då allt underordna,cles rrrigets uppgifter,
frambragtes vår ekonomiska politik. Mecl nästan övermänskrig
kraftansträirgning må'ste man vicl geno,m,förandet av denna po,Iitik
brrrta jche enila,st clet ylfls utan är,en det inre motståndet. fcke en-
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åa,st de kontrar.evolutionår,als angrepp hind.racle dess förverkliga,ncle
utan även hemlig ,som öp,pen rsabotage från den högre tekniska per-
sonalens sicla, tröghet och efterblivenhet var fieniler, mot vilka
man måste föra. en hård kamp. Det måste betonas, a,tt vår politik
var clet verkliga uttrycket för arbetarnas vilja. fnga som helst
'ftirlikningsparoller {rån b,orgerligt eiler småborgerligt håIi llann
anklang hos proletariatet. Sovjetmaktens ekonorn-iska poiitiik var
clet följddktiga uttrycket 'för proletariatets ka.rn-p och str:fvanclen.
Då vi blich,ar tillbaka på de båda fOrflutna 'åren, kan vi av ful-
traste övertygelse bekrä{ta de'tta fa[<tum.

Iftr vilja vi övergå till översikt av de resultat, s,om vnnnits ge-
nom tv,enne år:s intensivt arbete på områilet för genomföranclet av
proletarisk ekonomisk po,litik.

Fc;r det rförsta vilja vi betr.akta organiseringen av clen ekono-
miska förvaltningen, sås,om ,den {ör närvarancle gestaltar sig.

Fackför.bun'den b,ilda grunilvalen til1 ,sovjetorg'anen, som för-
valta det ehonomiska livet.

Nerifrån och äncla upp är förvaltningsapl.raraten lagct på ,ilenna
tras i provinserna 

- 
ile lokala folkhushåIiningsråilen.

Hc;gsta lotrkhushållningsrådets ,heia arbete ledes av ett presi,
'ilium, som ,består av 11 personer. E,fter de oli<a inilustrigrenarna:
ilen metallurgiska, ilen ,hemiska, textil- och elektrotehnisha inclu-
strin etc. inilelas Ilögsta folkhushållningsråclet i S0 Ttrodukti,ons-
aad,e.lni,ngar, i vars spets stå kollegierna, betåencle av vardera 3 till
? pers'oner.

Ordföranden samt hans ställföreträdare ti lsä"tte,s av allrr-ska
Centralexejkutivk ommittön, p,residiets medlem,mar av,f oll<kommiss a -

riernas råd. Före utnämnandet biir ,clock kanclidtatlistan 
'anlige'{ramlagd fc;r fackför,bunilens a lryska råd tilI god,hännande.

Alla kollegier av Högsta rådets ,avclelningar bemyndiga-* ar,
presiiliet, ,dock ovillkorligen efter ör'erenskomme,lse meil resp. fack-
förbund. Jämte specialister (ingenjör'er och teknici) inväljas rirbe-
tare i samtliga kollegier och i presi'diet.

Folkhushåilningens l,okaia råd äro Högsta Fo khushå11nilg,.-
råclets exekutivorgan och äro b,yggda på samma principer som Hög-
sta råclet, ehuru naturligtvis i inskränktare omfattning.

fnom cie enskil'd,a ,{öretagen och statstrusterna ha organiserats
förvaltningar oc,h dire,htioner, beståencle av 5-7 pers,oner, dels ar-
;betare, ,c1els specialister, vilka tiilsättas av motsvarande zrvc'lelning

.,*.;åltsrq^
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av rrögsta rådet eller av clet lol<tila råclet i sam{örståncl meil respeli-
tive fackrförbuncl.

Många specialister finnas ;bland kollegiernas persoraal sarnt in-
om fabrilisförvaltningarna;,cle rsen&ste statistiska uppgif'terna upp-
la, cirka 60 proc. specialister mot 40 proc. ad.retare. 

n
utan specialister kunna vi naturligtvis iche reda oss. Doclr

ha 'i ännu iche I*llt h'nnit utrrota, tletta olyc.hliga arv efter kapitai-
ls'men, som gjorcle specialisterna icke til1 allm,änn)rttiga arbetare
*tan till r'erktlg :it kapitalisterna. Detta kapitalets lejcla, verli-
t)'g kan icke -.ai lätt bli kvitt sina gamla ranor. Han är
,.h triommer änru länge att fcirbli en kapitalismens hemlige ti1l-
becljare. Där'av kommer sig hans fientlig,het mot clen n)ra orclnin_
gen. Ilä:ar' även hans, om icke öppna, ,c'Lodk rhemliga motstå'd.
l)ock ha vi hittills erhållit icrle få framståencle a,clministratorer och
organisatorer ur arbetarklasse'; och uncler ticlens lopp skola nllt
fier och ,fler såclana {ramkomma.

samticligt'c1ärmed ko,mma nya, unga speciarister, villia nu ar,-
'rir"rta liögskolan och ännu ickq blivit utsa.tta för kapitalismens för-
clän'liga infl;rtancle. arbetet till godo oc.h dkola ingjuta n},tt liv i
clet ekon,omiska livets organisering ooh förvaltning.

På samma sä,tt. eller nä'stan likacrant mecl eraclast 'få avvikelser,.
iiro åven cle övriga elionomiska kommissariaten inrättade 

- 
Jorcl-

bruksfoll<kommissariatet, Folkh'mmissariatet for Folkförsörjnin-
ningen och arbetsfolkkommissariatet. Detta senare rhar såväl ifrii-
ga 0'm sitt arbete som ifråga'o,m ledning nästan rrelt ooh hållet ,qam-
mansmri,lt med rf ackför;ltunilen.

På cletta sätt äga vi reclan en stark förr-aitningsaplarat. \ra-
iruligtvis har 'c1en alh'arliga brister. som äro svå,ra att avhjärpa.,-.å
lrilge cle bästa förrnågorna liro bunclna vicl fr,onten.

Denna apparat är kollossal tilt sin omfattning, ooh inom c'[en-
sanlrna förehommer nog mvcken byrå/kratism, många för'artnings-
tr-i-.1igheter, vilka vi måste utr,ota. \.i äro f'lIt iivertygacle ,o,m, att
clet till slut skall lychas oss att bringa ,ilenna apparat til enheilig-
het' vilket sk'ile rara en stor rrraftbesp,aring och urcrerrätta -"nall-
lrelrrr i hruriling.

Pzl cietta sätt ha 'i er,satt iie' kapitalistiska förvaltningsappa-
rate' mecl en ekonomisk sor,'jetapparat, som reilan slagit cliupa rötter.
i alla vr'år av vårt ekonomiska iiv. Och clenna apparat uppfvller,
trots alla i're och l'ttre s'tirigheter. sin uppgift på ett'tomorclert-
ligt sätt, -cåsom r.i sk,ola se i det följanile.
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Såsom resultat ar. ett tvåårigt arbete,fullborclacles procluktions-
mecllcns niistan fullståncliga övergir,ng från liapitalisternas och
goclsägarnes hrincler till samhället, i form ar- -sovjetorganen.

Beg5rn12n6'[e mecl cle förnämsta in,clustrigrenarna och ,cle -.tör-
sta företagen har natiorr,aliseringen av falriker. bruli. grur-or o. -q. r.
geriomförts. I Yåisteuropa lia helt och hållet oliktiga r1-1iteu ut,
spritts om, att nationaliseringen u.tförts a11deles p1an1ö,st. Detta iil
alltigenom ogrunclat prat. Natjonaliserir.rgen,försiggich. i svnner-
het uncler senare halften av år 1918, högst planmässigt ooh sträc,k+.c

sig till cle fc;r folkhushållningens ,organisation nöclr'äniliEa. vihtigir-
ste områcl'ena och flijretagel. Nationrliseringen hade icke enclast crL

ofantlig ekonomisk utan ä.r.en ,stor llolitish 'bet1.del-se. Meclels natio-
naliseringen fråntogo vi r'åra hlassfiencler tle medel oc.h vapen. rnc'cl

r-jlha cle behärstracle. förtryctrte ocir expl,oaterade arbctarmassornå.
(lenom natrionaiiseringen ha vi :berövat clem clen m,atcriella grunclen.

Srnåjnclustrin och hemin,iLustrin samt lio,operatir.a företag blevo
iclie nationaliseracle utan tili och meil -skyfl6'[a,6][s ge]lom s'ärskil,da
clekret och förorclningar. Nedanståencle tabeli ger en ,föreställning
om clen uncler loppet ar- tr':i år utförcla nationaliseringen.

Oncler lo1.t1tet uu Ia[i, år (1918-19) nahionaliset'acles:

Fiiretng 4,000
Ilair'clelsf artl'g 16,000
(*otis och annarr prir.at iorrl . 60.0(10.(100 r1e-sjatin

Alla iraniier i alla stäcler.

]jessa -ciffror torde lihr.äl betrrillfanile företagen stiilla sig uå-
got annorluncla. 4.000 fi;retag ;befinna 

'sig unr:ler Högsta foLlihu".-
hållningsråc'lets ledning, clock ,finnas i provinserna icke få- na'tiona-
liseraclc företag, r'ilka fölvaltas av c1e lokala organen och därför
iclie upptagits av ,cle ccntral-statisti.sha organen.

n'[ed visshet ]ian man påstå, att förniirvarancle 90 proc. av hela
i nr'lustrin iir nationaliserad.

\ri crhtill i ,arv av kapitalisrnen splittracle. ickc ena,cle industri-
ftireiag. Såsom re,dan påpehats bIer. 'c1et vrir uppgift att organisela
{olkhushållningen på socialistis'k grun,clval. Det var ounclvikligt
att på ind.ustrins områ,cle, liksom på jorcl;brukets onrråde bilcla sam-

manslutningar av cle enskilcla företagen. att organisera förclelnirr-
gen ti1l c-[em av briinnmaterial och råä,mnen samt att om'bilda cleras

f in ansiella f örhå11an'clen.

1.

2.

4
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I)etta var en oerihör{.1 up}rgift. vals lösande ännu icke på långt
ntir ,fullb'onc1ats. Uncler loppet av clessa tr'å år har en fast gruncl
blivit }agcl. men iinnu återstår m)rcket arbete.

Om 'i betrahta 
'acl s,om uncler tr'å års förJopp nyorganiseral,s

på rlet elionomis'l<a områclet, errhålla vi fc;ljancle bild:

Or:ganiserade :

I. På indu,stri,ns ontrriile:
Statstruster
Fabriksleclningar
Statliga intröpsorgan fiir triir-aror. lin. ull. hampa. o. s.

II. P å, jct,rcl bru,ltsout årI et :

l. Sovjetjorclbruk
2. Jorilbruk-qkommLrner ooh arteller

1.

2.

i).

90

4,000

2,399
5.961

På clc,tta siitt har sår,iil irrrlustlin som iiven jorrlbruliet iclie
blott in{ogats inom r.lmen av proletärclilitaturens nya förvaltningr-
organ. utan iiven mecl häns1.rr till tlriften unclergritt inrr: nyorgani-
sering. En koncenlration av prorluitionen har genomfört-s. lln i eko-
norni-qkt hiinseencle betrrclelscfull lr;reteclsc i.iro såc1ana truster. sorn
'cle r:lc,ktroteknislin. r.ilka utan undantag on'r{atta alla {öretage',
vilka iin'cla till-" oktoberrevolutionen 1ågo i bitter konkr-rrrelisstriel
mecl valanclra. eller trusten av cle statliga rnaskinverkstiicl.-rna. som
omsluter 16 av c1e allra största företagen. .L)e na,tionaliseracle ,före-
tagcn inom textiiinilustrin, r.arav tiver 500 finna-", iiro lil<aså -"am-
manslr,rtna i flera fi;rbuncl (i a1lt 40) sor'orn,Latta {lera friretag och
lcclas ar. en "centralförvaltnirg".

Trustsvstemct på industrins områcle lämnacle ifråga on fli-

nansieringen. provianteringerr och r.egi-*treririg ar, prcillrliterna, gliin-
sande r:esultat" l)e natioiralisera,cle företagens uppgörelse mecl cle-

Las förbuncl försiggår nu i "penninglös" form meclels b,okforing.
Äveri fijrclelningen av briinnmateriel ,och råämnen iblir genom cletta
,rystern jämnale och rilitigare. Om r.i ta i:bi:trak1.anc1e det ovanligl
sr.åra läge, r'ari Sovjet-Rysslanil uncler rlessa tvenne år ifråga om
briinnmateriel ,befunnit sig, i clet man kunnat för{oga ör'er en,c:last

10 ploc. a,r' clet nötlrräncliga kolforråclet oc,h enclast 93 miljoner pucl

lafta i stället för årligen 400 miljoner, så är det t1'clligt att tlet en-
c1a-.t var tack r.are cler.rna centralisation och en viss sparsa,mhet som
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rlet lycka,des oss att unclvika en fruhtansväriL kris. Förcleln ngen av

rå,ämnen har gått ganska tillfredsställande.
I j,or.d'bruket har organisationen av sovjetjordbruk, som förval-

tas av sovjetorgan, möjliggjort vi,dma'kthålianclet av jordbru'kdkul-

turen och större jor'd.,brutr samt för {ör'sta gången givit inclustripro-
letariatet tillfal1e att cleltaga i jorclbruk,sarbetet; för fö,rst'a gången

har ett f.ast ,bancl hnutits mellan industrin och jordbruket, mellan
sta,clen och land,sb;tgden. För clet mesta'b'Ievo godsägarnes egenclo-

mar uppdelade, och ,ctren rfaran Iåg nära tiil hands, att stordriften
inom jordbruket skulle allcleles gå ,om intet. Dessutom kuirde marl

frukta f,ör ett förstärkande av ,småegendornarna. Men livet har vi-
sat motsatsen' allt starkare ooh 'starlkare tr'ängde de',. sociali-*tiska
strömningen igenom 1,r larLdsl-r1'gden. För närvarande llefinrru -ig
ungefär 3 miljoner ilesjatin jor'cl i hänclerna på 's,ovjet'bruken ocli
jorclbruiksk'ommunerna. Detta 'betycler ett 'stort steg framåt. INn

{ortsatt utveckling ,skall göra det möjligt att uppbygga jorclbruket
på nlr grunrlval, ,at bringa det till en hög te[rnisk nivir och meclels

sovjetjorclbruken och jor''dbrukskomrnunerna sprida socialistislk kul-
tur på lanclsbl'gdeu oi'h organisera jor,dbrurhet på socialistisk grund-

val.
Då vi betrakta det ekonomiska iäget och resultaten av clen

ekonomis'ka verih-*amheten, måste vi framför allt säga. att clet eilio-

nomisika läget såsom resultat a-,' vår ekonomiska verlisamhet var
beroende av cle förändracle förirrillanclena, i in'biirileskriget.

Ända till mitten av rir 1918 lihvicleracle vi det imperitrlistiska
kriget. \ri demobilisera,ile vår industri och uppstäIlcle huvudsakli-
gen lör oss uppgiften att tillfreclsställa ,c'[en civila befolhningens
oc,h arbetaritrrl.assens 'behor,'. Kapitalisterna och storgods,ägarna \-or'o

tillintetgjorcla och representeraile icke 1ängre någon makt.
Men inblandningen av värlclsbour.qeoisin, som ,hela tideu un-

derhr;lI kontrarer.'olutionen i Rysslanil för att stö'rta sovjetmakten,
ingjot nytt mo,c1 ho,s cle llclrclrivna kapitalisterna och goclsägarne or.:lr

drer. iborgarkriget till sin ,sp,ets. AlIt efter resultatet av liamlen.
uncler r-ilken vi stäncligt mziste r'ärja oss mot våra fiender, växla,c1e

vår ekonomiska grund ständigt.
DonetzbåcRenet. Ural, Kaukasus 

- 
de {örnäm,sta källorna lijr

brännämnen oc,h råämnen, av ko1, nafta, tackjärn, järn och ståI -gingo ur ,hand i hand. Någon tid befunn,o cle ,sig i sovjets händer.
men r.itgarilisternas förn5'n6lg angrepp ,frånryckte oss clem åter. for-
störcle 'c1en reclan framba,gta procluktionen och berövacle 'oss cle ,ho'p-
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sarmlade förråclen. Nu biev Sovjet-Ryssiarcls centrala områ.de vår
l-'a s.

Genom förlusten av Don-bäclkenet förlorade vi 80 proc. av kol-
förråclet, Bakus intagancle av engelsmånnen berövacle oss naftan,
inta.gandet av söclra Rysslanc1 och TJral fråntog oss metallerna. Det
är lätt att inse, undler vilka svåra villkor vårt ekonomiska ]iv ut-
vecklacle sig.

Men bortsett {rån c1e territoriella fOrhållanilena rönte vårt eho-
nomiska ,läge även inflytande genom den omständigheten, aft vi
för andra gången mäste tnobi,I,isera vär in,clustri. åter ställa den i
krigr is ijän;1.

IJnder sådana villkor utvecklacle sig vår ekonomisk:r, verksarn-
het och förverhJ.igailes r'årt program.

Men såsom resultat kunna r,'i konstatera, att vi oa,htat såclana
svåra förhå.llanclen under tidens l,opp uppnåclde ekonomiskt allt
bättre resultat. Låt oss betrakta ile uppgifter, som karaktärisera
huvuclgrenarn,a a\r r'år ek,onornislia verksamhet. så, som clen utan ari-
brott kunde forsiggå uncler loppet av tr'å år.

L Anskaffttin.g cr,u ltrcinnma,teriel, oclo rciäm,nen.

Produkter Kvantitet i91 B

A. Anskaffning av
brännmateriel.

1. KoI.......... cirka 30 nrill. pud
(Moskvas o. Borowotsch

området)
2. Tritvaror...

(anskaffat o. redan före-

3. Torv
4. Nafta

B.

fintligt)

Anskaffning av rå-
ämnen o. förråd av
råämnen på lager.

Lin .....
Bomull

4 , kub.-sasj.

Kvantitet 1919

c:a 20 mill. pud

5 , kub.-sasj.

60 r pud
(Baku besatt av engels-

männen

51/z mill. pud
6rlz

(inklus. det i Turkestan* inköpta)
2 mill. pud
2,D
2,365,000 st. (på 6 mån.)

40 mill. pud

58 r pud
93ilD

1.
)

J.

4.

6.

.. 2,794 pud

5,461,000 st.
30 mill. pud
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ovanståencle uppg'ifler giiller e'dast a' Högsta Folkh'shåli-
r.ringsriiclel, anskaffacle och {örclela,cle brännmateriel och råämrren.

Yi ser, att läget ifråga om brä'nmaterial genom rförluste'
av naftakäIlor'a {örsämrats. 1918 l-vckailes clet oss ännu att e_r.-

hål1a nafta lrån Baku, 191g icke längre. l)ärigenom föranlecliLt_,s
vi att införa elc'lni'g mecl vecl r-icl järnvägarna och en hel ilel in-
clu-*triför'etag, r'arigenom irat'rligtvis'ppr,ärmninge' av ;bostiider-

'a Llev liclande. Fiire kriget anskaffades icke mera r-e,cl än n' (it--

-5 
m'illio'er ,li*b. -sa-*h.), me. på clen ticlo' .nvri.ncles nalta och

kol siisom btiinslemateriel i'om i'c]u-qtrjn ,och veclen huvu,clsaklige*
till uppr.riluurirg av ibostiiclerna..uncler clet att uu ve,clen användes
irom industrin. Torvpro,cluliiioncn har tilltagit. (lglg-bg mill.
p*cl. 191g-ti0 ni1l. p'cl). För textilinclustri' har anskaffni'ge'
al rrlärnnen hunnai; slie tillfreclsstiillanrle. så att.lensamma 1ålt
sitl' be'ho' tillgodosett. Lin och skiri' har samlats i sriclan miingri
a1t clessii artiklar äveu kan exporteras till utlanclct.

r-ad metallcrna, betriiffar rrefann r-i 
'ss i ett svårt riige: ,.-i

mri-.te ]rela ticlen rålla ,oss till clc gamla förriiclen. Me,r secl"u ,i
iördrivit r{oltial< ocir ural ör.crgick i våra hä.'d cr, Iör,bättraclcs
läget. ocli föl 

'iirr.trrn'cle fcir-qer oss LIral mecl metaller.
På clet hela taget iir sor.jetmaiitens förpläglaclsapparaler i

biista orclni'g och {ungerar bra, sil att cle icke encrast har gjori
cle' f o'ra för'mecllare' 

- 
af färsmannen 

- obehövlig, utan re-
t1a' börjar k,ukur'era mecl iien kooperati'a rörelsen. \ri har reda'
peliat på c1e sr'åra förhållander, varun.cler vi arbetaile: ochuperi'g
ar' clc la'clområclell. sorn lämna,cle brännmateriel, sanit av cle our-
låclerr som försåg oss mecl spannmål. arbetskrafterrs clr.ganrle {riirr
inclustrin till kri.qet 

- 
allt cletta rrämmacle utvecliiirgn, 

"., 1,rn-
rl'ktionen och av procluktionshrafterna på de oii,ka områclena av
clet erkonomisha 1ivet.

En del företag måste helt och hållet stä'gas, arclra ,drivas
i. starkt {tirminskacl skala. xren cletta ozr,ktat äro mecldelanclena i
cle r'ästeurorreiska borgerliga tidningarna angåencle stilleståntlet
inom 'r-år inriustri ör'erclrivna och lögnaktiga.

De senaste, ehuru ioke allcleies fullständiga statistiska upp-
gifterna visar, att i Sovjetryssiand (exklusive järnvägarna. ;han_

{e-ln 
o. .. r'') för niirr-ara'cle över en miilion arbetare sysselsättas.

På en c1e1 inilustriområden (kot i Moskva-området, i clen ele,ktro-
tekniskaibra'schen bl. a.) arbetar alla företag med fulltalig arbets-
personal, på andra, t. ex. inom textilbranschen, uppgår antalet



192r)

stiing,cln {öretag tiil 50 proc.. men clocli finns clet ingen gren ar- irr-
clustrin. c1är man kan påstå att clriften ligger alliLeles nere. Ett
i alit uppgår lönearbetarnes antal (arbetare oCh anstäilda) tiii rnilst
i3 rniljoner. På några omr:iclen fijrmiirlies til1 och me'cl framåtsliri-
clan cl e.

[Inder loppet al- cle-.sa två år har våra eionornislia organ l,:rgit
ittL mecl uppbyggandet av 1li bcfu'r'[n*d" {tiretag, a"v vilka lågr;r
re.clnn iir färdiga och i funhtion. En stor lolkomotivremouterings-
I'abrih i Poclolsh (Moskvaguverrrementet) är reclan i full verksarn-
het, likaså en patronfabrif i Simbirsk. två stora elektricitetsr.er,li.
.1c,.1 ena i. Ka,schira. c1el, anclra i Sumpf Sahatursk (drives 11sd {or'\7
iir snart färdiga och ska,il böja arbeta inom några rnånader. lln fa-
brih för lantbrulisrnaskiner oc,h verht)tg är uncler ,|1'ggancle i Sa-

ratov. Men tlet allra stijrsta fi.i,retaget rir bearbetningen av stora

skifferlager i guvernementen Sarnara och Kasan. som påbörjndes

under 1919. Flera bergverk arltetar rerlan. Detta iir den mest be-

t)'clelseful1a hänilelsen i viir inclustrieila verk-samhet. Dessutom }ar
i guvernementct Ka-.an naltakiillor upptäckts. och seclan några
miin:rcler tillbaha pågrir borrniugar tlärstäcles. Det å \roigaområdet
upptächta och bearbetaile briin-"lematerialet öppnar uto,morclentligt
vicrlstrtickta pcrspektii.'. l{yheter av unilerorclnacl betvclelse lämnar
li åsic1o. Ar. cle ovanniimnila exenrplen ser vi. att c.'len skiilarrdc
processen av procluktionens utr.ecliliug icke avdomnat utan fort-
,siitter oc,h skricler framåt. Viir huvuclsakliga ppgift inonr cleu ,e.[io-

nomiska r'erlrsamheten består i att rförsvara revolutionen. i arbctet
['tir röcla armörr, i cless förseencle necl clet allra riöch'äncligaste. Om

tlenna sicla ar. procluhtionen vill vi icke orda. Om ,clensamma kom-
mer vår liamp att bära vittnesbörd. Men uniler 'cletta r,illkor rir
arbetet för tillgodoseencle av clen civila beflolliningens f,iehov ar-

;tur'1,r015'rielse.

Yi anf ör enclast någr:a clata ibeträ{fande rle ind.ustrigrenar.
vilhn tillgocloser miiitärers som rlcir privata befolkningens behov.

I'roiluktion och för'råd år 1919.

Yiiunacler.

Genomsnittstiliverkningen per måna,c1 1+ mill. atsjin ("altt" -t/3 sasjen, "{amn" : 0,7112 m.)
Förrådet arr vär'na,cler utgör ungefär 1 milliarcl arsjin.
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Prollukliorr urrrlel loIpel av säsongcr lglg_191g:
I Sovjet-Rysslancl 4 miljoner pucl.
I Sovjet-Llkraina 10 miljoner pud.

u"a., år 1e18 ti11'."ku;:"or'Åuåli,Tzu askar;" lele tiltverkades
uncler loppet av sex måna,cler 412,g09,000 askar.

Såpa.

Pro,ilulitionen uppgår ti11 20- å 25,000 pud. p,er månad.

Salt.

Omkrj'ne' 10 miljoner pu,cl erhålles.

Yicl förclelningen av des,s,a va,ror fc;ljes en ,bestämd ,ord.nings_
{oljcl. r främsta rummet förses röila arm6n, ,seclan k,ommer arbe-
tarna .oCh i tredje rummet 

- clen övriga befo,Ikningen.
tr'or att kunna viclmakthålla 1andets försvar ooh produktions-

krafterna rnåste röila arm6n och arbetarklassen förses med ailt
nticlr-rincligt. Denna uppgift an{örtro'ddes åt vår industri.

llnöer första året efter revolutionen stätlde vi hela.industrin
i clen fredliga befolkningens tjänst. vi demobiliserade ind.u,strin.
Men hänclelserna utvecklade ,sig på ett sådant ,srätt, adt vi ,måste ut-
bytn 1'fi11 "fretlliga" ek,onomiska progra.m m.t ett "militärt',, vil-
het r.i är'en gjorde. Därtilt vet vi mycket väl, att vi endast ge_
nom ctt allmiint starkt ekonomiskt räge rkan lösa våra, militara
ulrpgifter. Därför rihtar vi vår uppmärksamhet på ett alrsidigt
Iiojanclc ar. procluktionskra,fterna och på viiLmakthåilanilet av våra
elronomisrka,h jälpkä1ior.

\ri vill nu behanclla 1ivsmeclelsfrågan, som under dessa tvenne
tir gjort sig särskilt påminci. De sädesrikaste trakterna, I),on,
Siltlra Rys..lancl, \rolgaområdet, Sibirien befann sig i händern-a på
motstånclarna eller gingo ur hand i hancl.

När vi efter oktobenevolutionen tog makten i våra hånder,
ha.le vi nästa' inga sä,des{örråcl. Skörden år 191g var över mecre-L-
måttan (i Sovjet-Ryssland uppgick den i 25 guvernernent till 1,236
miljoner pucl). Förp1ägna,clsappa,raten, som vid. d,enna ticl organise_
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raa[,es, ha-c1e möjlighet att anskaffa 106 miljoner pucl. Därigenom
;blev 'det möjligt att mot slutet av 1918-1919 förse befolkningerr
mera planmässigt mecl ibrö,cl, ,än uncler första häivten av år 1g18.
Även skörden år 1919 var över meclelmåttan. Yi,ii ,ilenna ticl 1yc-
kades vi få i våra rhänder,hela Volgaområdet oeh en c1el av Sibirien.

{Jnder detta är äro skördeutsikterna betydligl bättre iin un-
nler clet ,föregående. Men fördelningen stöter tikväl på sr,årigheter
mecl hänsyn tiil transporten, som huvuclsakligen står i iiriget-.
tiänst. Men tack vare en mer fuliänclaci förplägnaclsapirarat karr r-i
råkna på någon forbattring. En väsentlig ftirbättring i lir.smetlels-
frågan kan man räkna rned. seclan l)on-områclct återelijvrats elti:i'
Denikins besegrand.e.

Vi 'har här enclast lämnat en Lresklir-ning av Sor.jet-Rvsslaucls
allmänna ekonomiska iäge och tr å års terksarnhet på det ekono-
miska området. Naturligtvis Jrar r-i i clerrrra artikel iche hunnat
omnämna allt vad arbetarna uträttat f ör tlet gigantiska arbetet
mecl upp:bygganclet av ett nytt 1iv. Man kan enila-.t säga. att clet
ryska proletariatet icke enclast tog cle politiska tyglarna i sin hancl
utan åven lanilets ekonomiska förvaltning, samt att clet har Iö1,
stått att förena heja folkhushzillningen och un,iler,orclna rlen för,-

'altningen samt att till en enhetlig organisation omJrilda cle f'rna
splittra,de ekonomiska förhå11anc1ena.

Varlciskapitalismen gör under ilen växancle sociala r'ärjitL.clc-
volutionen,förtviviacle anstrångningar att förhvii,r'a Sovjet-R)'ss,
land. Blockaden tjänar ,ilen som meclel till att uppnå cletta s;-fte.
Men åven häri väntar clen en stor missrälining. Redan nu är clct
tycliigt, att Sovjet-Rysslands ekonomisha 1ir- uncler clessa båda
ovanligt svåra år om också långsamt clock shridit framåt avser-iirt.
Derr ekorromiska krisen. som unrler kapilrlisl inlta lörhållarrrlc;r
hacle varit ounclvr'klig, kan icke inträffa rnecl ett system av välor-
ganiserail ekonomislt förvaltning av hela folkhushål1ningen.

Vår framticla ekonomiska politik shall bestå i procluditioner's
Jröjande, i utveckling av arbetarmassorras sjäh.uppfostran, i för-
battring av clen ehonomiska förvaltningsapparaten.

-Soi;et-nysslanils 
proletariat står orubbligt såsom clen -"ociaiir

världsrevolutionens f örpost.
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NACOT OM INDUSTRINS SOCIALI.
Au J. LUMIVUOKKO (Forts.)SERING

fnduslrins socialisering.
Gr*nc1en flör i'clustrins och inrlus,triinrättningarras socialise_

1ir1S .iir ur ko'mmunistisk ,s;'npunkt klar ,ch obestricllig: alla ,ro-
cl.ktionsinrättningar bör rivertas av samrriilret. Me' om tillvagagai-
e*det. i 

'ilken 'tsträckning och h.r siralt ,clen'a gruniLta,nke gen.rrn
r:e''olutio'en bör {örverkligas, diirom lia' rnan vara, ,av olilia åsihter.
På lörlrancl är clet rlock,onöcligt att tiinka't cretaljernir. hLrr ma'i'ar,ie särskilt fall bör gå tilrväg'. ty clet sk'lrc i alra {all icrr.,
meclliiln nligot resultat. ne faritiska förhållan,ciena komrner clrc:li
att i si'sta han,c1 ,avgr)ra clenna fråga,, och clet kan hrincla. att rretrrL
a'göranclc kornmer att ,slie u'cler såclana förhållanclen, som ma. l;irförhailcl ic,ke alls |.a. kuurat liir'tse. net encla, som ,'ran på föi.*
]rancl ha, ta i ibctraktanrle. iir ,cle Iörrit-qiittningar. ur,ec1 r:ilft2 11,,r,
genast r-id revolutione.s utbrott liorn,mcr i beröring och r.ilka
o'neilcl'bart trr.cker si' prägei på incl'-.irins reorga'is,rt-io'. r_)css,r
olika förut-*ritt'ingar iir clet shiil att gr,an-slia lite 

'är'rare.Krigsverliszlmhe,ten. cless utstriick'i'g och långr-arighet, korrr,
mer att spela en betyclan,cle rol1 vicl irr,ilustrin,s reorgani,serirrg. I)et
är m1'cket möjli$,, att revol.tio'e' följes a' ett ltingr.arigt fro't_k'ig. som forclrar också ur industriarbetarrias iecl cle brista kralter:-
na för clirehta krigsuppgifter. orclnarrciet ar- fijrhållanLlena bad{orl
flrorr'terL är bero'encle a' h*r s'abibt man rycliras kro-*sa bourgeoi,si'.

Äve' 
'nc'ler 

de bästa föruts,ättni'gu, ,,a.t" ma' räkna me,rl att
hriget ko,mmer att räck* så rringe. att nan icke ka' r,änta, mecl i'_
dustrin-s reorganisation tilrs hriget 

'pprrör. nenn,* fråga bör crrirför
orcl*as ii'en om ,kriget ä'nu sliulle pågri. och clä,rfrtr blir orcl'.ii-
cl'et a' rle''a 1iråga a' så mysksf större betyrlelse. Re.lan vi.r or-
ganiserarclet av armen 1.,ör !r'c'cruktio'e',s org.nisering taga,s i be-
akta'cl'e' T-rt f.amgången {ör' c1e rrägge 

- 
viiket iir cletsa,mmA so11i

rernolutionens framgåag 
- 

iir beroetrclL, ar- hur vi kau beriihna de
olilin uppgifternas betS.dgl,sg o.h .rtirclela cle tillb'cls ståe'cle kra.t-
terua' Masliineriet i sin helhet måste b;:gga,s så r,ä1, att dess c,ri,k.
tlelar vilket ögoniblicl, som hcl-qt kan stiiilas at1 liipa srrabbare elLer
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lårrgsammare och anclra 'ilelar åter ,om förhållandena rså iorrirar lielt
avbryts. sin r''erksamhet. ,.,.

Detta är nöclvänrligt reclan c1är:för, att clet hapitalisåpiska kriget
.har {örorsakat en stor ibrist på alla slag a,r' varor. Om vi också

kommer a,tt utgå från ,den princiiren 'att enclast ,procluoera nyttiga.
nöch'Liu,cliga produkter och att alla såc1,ana pr.oduhter, som icke ha,r

rrågonting att ska{I'a ,mecl arbetarnars väl'b,efinnande, såsom kligs-
material för i,mperialistiska krig. olikra slag av lyxartiklar m. rrr.

icke liommer att tilh'erhas uircler proJetariate'ts dihta,tur, så kom-
mer elet iloc,h att förflyta cn lång ticl innan en's clen -qtörsta niiclen

är ar.siraffacl. Så r'idsträc,kt har nöc1en uncler krigsticlen biivit.
Lltan tvivel kan vi säga,, att det råder och uncler en lång tid lramåt
kommer att råcla rstor brist på nyffigs inclustriproclukter. För revo-
lutionen är det i månget fall en direht livsfråg,a att pro,ducera c1r:

f elal,cl,e proclukterna.
Och till nöd.r.äncligheterna ka1 man iclie riilina slll,art såclana

pr.odu,hter. so,m clirekt erlorclras for Jrriget eller revolutionen. utan
också såclana. rsom J:ehörrs på jorclbrukets c,mrå,Ie. Ty furhåIlan-
c1,ena, iir nu s:iclana, att inclustrin utövar ett s'tort in{lyta,ncle på
jorclbrrr-ket. Fitr förli,:lling av jorclbrukets pro'dukter behövs t. ex.

olik'a slag al iniLustriproclukter såso,m jorcl:bruksma'skiner, lsepara-

torer och mejeriuten-"ilier m. m. \ri ran me,c1 fullt fog såga: "Om
rrllan kunLle anal;rss1n e1t kilo smör i el<onomiska enheter liksom
man l<rrr lrralysclr,lei ikemisl<4.,.lå.lru]1o,lpl hpll sii kcll ri.a
-rig. ntt inrlustriarbetet ,har lika stor r.'lel i ,clerss tilltrromrst som lant-
hushållningerr." l)essutom kan man uncler revolutioncn erhrilla
lantlm,chåliningsproduliter. där'säclana'behövs enc'last genom a-tt

ti1lb1,-ta sig clem mot inclustripioclukter.
IJå man äger ,känneilom om bristen lå inclu'stripro,ilukter och

möjligheterna ,att avhjiilpa clenn'a brist, cl'å må,ste m,an tänlia, att
rLniler revolutiouen måste man möjliga-st noggrant överväga c1e

meclerl m,an betjänar sig av. Man må'ste beräkna: dessa e'Itrer cle'ssa

industriproclukter kommer att i clen närma'ste fr'amtiden äga en så-

clan eller såclan betyclelse, fijrutsät,tningarna att mecl egna kra{ter
tiilverrka clcssa proclukter är så och så rstora. och först därefter be-

sluta lacl i varje särshilt fall 'bor göras.
En rsåclan rberähninE och 'eftertanhe kan nog i vissa fall ochså,

lecla ,c1ärhän, att man miist'e lämna clen if'rågavarande {aibriken
uncler t'[en förra iigarens förvalining. ,men nafurligtvis uniler arlte-
tirlnas hontrojl. Men inclå ,bör m'an anse clet scm självklart. ati,
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åtminstone alla mera betyilancle inclustrier och industriell,a företag
kommer att bli socialisera'de e{ter revo.Iutionens utbrott. De re'u-
lutionär.a arbetarna k.mmer nog att clra dörsorg om. att ,clet iche
går på annat sätt. Me' clet hin,drar icrhe clen centra,liseracle led-
ningen att ha ett be,stämt mål fol verksamheten uncler clen niir-
m,ast'e ticl'en. Leclningen mzlste från börja* ha ett kl,art progra,m.
Den bör 

- då förhållanciena så foidra,r 
- 

kunna, säga åt arbetar-
na: revolutionen krärner nu ilet och clet och just på c'letta sätt bi;r
verksamheten nu beclrivas.

Förhållandef till hantverhe{.
l/år ställning till hantverkarn,a och ha'tverksföretage' 

- 
iir

'ochså en av cle frågor, rsom vi i ticl bör precisera. De är till stör,st^
rlelen 

- 
utom några få 

- 
såclana företag, som clet icke 1önar att

socialiser'a. 'r;r storföret,agen har jämfört med. -"måföretagen aila
.1e för.clelar på si' sicla, s'm ile ägde reclan uncler clen kapitalistiska
ticle' och i många fall är fördelarrra. ännu större. Driftkostnaclerna
iir för större företag jämförels,wis ;birligare och lättare att kontrol-
lera. Des,suto,m kan ,man i större pro,tluktionsinrättninga,r tillva.ria,ta
'såclant ,av1lal1, rsom i minilre liiretag är allcleles värdelöst. som t.
ex. l<an nåmnas slakterierna i chicago, varifrån till marhnaclen
säniles icke aIle'ast köttproclukter, utan c1är a,llt avfall tilivara,-
tages: av inn,anmätet och benen tiliverkas gö,c1ningsämne,n, av hor-
nen ka'mmar, av borsten borstar, av tarmarna korvskirrn och violirr-
.strängar, .av benen knappa'r, pipmunstycken, 1iäpp- och paraplSr-
kryckor samt ,ile,ssuto,m tillverkas av clem lim, såpa. gelatin, blanh_
svärta, vagnsfett, färgiimnen m. m.

Då storföretagen allticl är ur nationalekono,mi,sk synpunkt för-
delakt'igare än småföretagen och ilå det r,evolutionära pr,oletariatet
icke har ]edarekra{ter till bverlopps, så bör man avgöra hur'vi.la
såcla,na företag, som på grunil ,av sin ]itenhet icke är värcl,a att so,
cialisera,s, bör slop,as -- såsom i Ryssland 

- 
eller bör de tillåtas

att fortsätfa sin verksamhet och, om ,ile clet får, bör man clå upp-
stålla n'ågra villkor? Frågan h,an irresvaras s,årunila: De fle,s.tra, ar.
de ifråga,varancle småföretagen är sådlana, att clet ur na,tiona,I,eko-
no,misk synpunkt icke under någ:ra förhållanclen kan an.es. lönancle
a.ti hålla dem i gång, ty ,av den ,arbetslrrarft, som fö,rbruka,s i d,es_*a
företarg, bor'd'e 'man ovillkorlige'n erhål ,a b,ättre resur,lat, än v,ail ilen
kan lämn'a i clessa s'rriåve'r-,kstäder, men'clå också cle pr,odukter,,s.om
tillverka,s clär, kan vara till nytta för Rådsrepubiiken. så är der
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ingen orsali att mecl vålc1 liinclr,a ,cleras verksamhet, , utan bijr cle

lämnas i fretl. Fa-stäri r'-i hanillar på cletta sätt, karr clet clocl< icke
bli annat iin en liort ticlsfråga, innan,arbetarna. i cle,ssa småföretag
och en stor clel ,ar. ägarn,a ko'mrner att ,märka förclelarna av en på
s,ocialisti'-"ka grrurcler byggcl storinch:rstri och siailva frivilliEt in-
träcler i denrras tjänst.

Revolulionär disciplin och organisafion.

Tnclustrius -"ocia1i'sering ä,r närzl fiirbunclen rnecl frågan om på
arLcisplatserla, rå,c1and'e disciplin och ordning. t;. en gocl orclning
och disciplin är en nö,ch'ändig lö,rut-sätining för rer.olutionens lvcli-
liga geno,mförancle, Jia en clirekt livsfråga. Denna fråg,6, fi;16;n.-
lika stor uppmärksamhet som frågau om inclustrins socialisering.
T1' clet tir icke nog. att samhället ör'ert.a,r några ,inclustrier, utnn
man bör 'cl,e'ssutom få arbeiet att löpa. Men arbct'et slrrider jcihe

framii.t, om icke arbetarna unc]crliastar sig r.i..sa krav. r'ilka utg,ör'
,en fiirutsättlilg {ör ,arbetets fr:arngång. I)cssa lirav liommer rtt
piL .dc,olika områclena yara,a\: olilia be-.kaffenhet,,men alla känle-
teokir;rs:rr-.,att,clen ens'hilcla, inriiviclen fåi böja,sig för c1e gemeu-
6a,ll1rn:1 litar-en.

I)ct iir helt naturligt, ,att revolutionen ochså uppstäJ1er ctt
sådarrt problem att lö,sas, tJt nlet allrir, r-anliga,ste i en arbetarrevo-
lirtion rir frårrvaron av all or,clning. Annorlun,dra lian man icke crrs
trinha sig .en ,arbetarrer,-olution. Samticiigt scm liapitalisternas 'ma,ht
förirrtas. lirossas ock,-qå,clet av trrapitaliste,rna skapacle mashinerie.t.
helt och hrillet. 'Och jnnan man lyckats sh'apa, en organisation,
sorn m,otsr.arar arbet:rriLiktraturens {orc1,ringar. och tläriseno'm inföi:t
('n n\r orclning, liomrner clet att förllyta hansli,e rågla, måna,cler.

l)essuto,m iir ciet iclie enLa,rt en fråga om, att clanra en n1,- ordl-

ning i stiillct för clen gam1a, utan clet är av allt alt clö,m,a mJ'cket
r-i'htig'are att r,änjra arbetarna vicl d,e änih.ac.le förjråll,and,ena. ll--r.
i-na,pitniismell3 s1'nlio. undergring utövar ett s ort inflJ'tan'cle. Ilet
gilr sig liänn,barf på nlla omrricJen, och särshilt ,pil rsådana saker
som tliscillin 'och or,clning. IIan försttlr cletta t1å'rlr'an vet, att ha-
pitaiismen ock,så på ,iLessa, oimrti,clrcn upprätthållit ,sin ,aukt,oritet gr-
nom hunger. battonger. fiirgelser 'ocli bajonetter. Och ,clå ilen n,alr',
sotl betjä.nat,sig ay clessa medei en gång liro,ss,ats, så känner r-al
och,en.,soun fått prör'a,tlessa medel, en outs,äglie glaclje och fröjrl.
I en c1el f,all kan clet lecla till en så,clan ytterlighet elI,er rättare
sagt en fullkomligt ori,ktig uppfattning om cle n1'a förhål]anclen,
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clär var och en får ler,ra så rsom han själv bäst finner. Något sådant
{år clet d,ock ioke ens ,bii tal om. Revo,lutio,nens fr,a,mgång {,orclra,r
eit enigt uppträdande, förutsätter åter disciprin och ordning och
att ,clen enskilcl'a indivi.d,en utan hnot unclerka,star sig de gemens,arm-
rla l<taven.

Men fastän cletta är alld'ele,s klart, ,så naturligt, att varje tän-
kan'c]e arbetare utan vida.re inser cletta., ,så kan ,man dock anse det
troiigt' att clet finns såclana, ,arbetare? s'om ioke kommer a,tt vid aiia
tillftillen folja,ens en så tydlig,reger. Det k,an hända, att d,et konr.-
:ner att uppenbara sig anm,årkningsvärda unda,ntag. I början ar
såclana {örete,elser ,- ib,aXro,m vilka ,ofta, döljes kontrarevolutionära
avsikter 

- 
ic.he alls omöjliga. Det kan ookså hända, att man vid

'issa till{äl1en är fvungen att hysa överseende med ibrist,ande disci-
plin och orclning för att därigenom efter någon tid kunna förverk-
liga en verklig revoluti,onär cliscipiin ,och ondning.

Regislreriug. av eg.endom.

Revoiutionen för f'r.m ookså br. a. såela,na frågor, som regi-
strering av de 'sociralistiska {öretagerrrs fasf,a. ,och lö,s,a, egendom, något
som viil första ögonkas'tet kan förefalla rninilre viktigt. Men då
man närmarre överväger frågan, märker man, aiht mran inna"n rörei-
sen rs2iffss i gång 

- 
om det rbl'ott finns ticl och ,möjlighet diirtiil

- 
bör 1åta 

'erlcställa inventering av a.lla råä,mnesforråd. ,och ,fä,r-

.-[iga pro'c1ukt'er. Ty 1) ma,n m'åste känna. förråd,ens storlek, veta
hur ,mycket det finns av den elle.clen varan. forxt da,refter är det
möjligt 'at,t no,ggrant bestärnma. vilken vara eller pro,dukt ,ma,n ka'
ti)lverka; 2) nan måste från br;rjan äga kännedom,on,r hur före_
tagets verkr-qarmhet fortskrider, så ,att man vicl behov i tid- kran i'-
gripa och clet är ,möjligt först då, när m'n i detalj vet hurudan före_
t,agets stallning var då r,.enksamheten återupptogs .ch 3) det bör
finnars 'en deta,lje.ad inventarieförteckning redan d,ärför, a*t de per-
sonet, som ko,mrrner ,a'tt ha hanil. o,m förråilen och den gemenaarm.ma
egendomen, är skylcliga att ,an,svara för cl,en egendo,m som anfö,r_
trotts i dera,s vård. och ,o,m man icke rrånner den anförtnodda egen-
tlo,m,ens värde och ,mängd, d,å man ,m,ottager uppdraget, blir det
svårt och ofta omöjt'igt afit senar,e redo,yis* 4"o. Och o,m icke, den
anwariga pers'onen i iletalj kan a:edovisra den 'anförtr.o'dde egendo-
men, €ir clet möjligt, att han Jrlir före,rnåI f,ör ,mångra ,ogrundade
beskyllningar. Också med den basta vilja, kan ,man ioke unrlgå d5,_
lika beskyllningar, men då rnan tydligen ser af,t revo,rutionens

qaa
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{iencl,er hårigenom får va,pen
undwika såclrana, om ,o&så
dröjas.

i håndern'a, bör m,an åtmins,tone söka
verksamheten, häriglenorn skulle for_

Ett tillfreds,ställande resultat i clenna fråga kan m,an uDlnågenom att man efter inventeringen, då driftei aturopptugus, be_tra.kta,r följande:
a) fäster den största möjriga uppmärks,amheten vid förvart-ningen 'av {öretagerbs föT råd o"n stoa.rå* filr att orn mr;jligt g"rro.*för'a en enhetlig or,dning i förråden:
tr) man st'r'ävar tilr att anda'mårseniigt och detaljerat grulperade oliika \rarorna i fiorråilet samt på ett lä,mpiigt sätt prissätta atavaror rrercLan i förrådeö;
c) varor får ioke utgiva.s eller m,ott,agas utan voderbörligtkvitto;
d) ,bokforingen ibör ,ordna,s så, att il,ärav framgår rra,d som ,kom_mit till fö'rrådet och vad som utgivits, varvid man ,ookså bör ob-servera' ai;t ilet även fr'amgår ,rnottagning ocrr utgivni.g, *arrg,r.r.

och;beskaf'fenheten 
'av 

,de va,ror, .o* {,ioo. i förrådet, sam,t för virkaända mål och på vilka avdeiningar varornu t.;.a*tutr.
om vi bygger den industrie,ta v,erksamrh,oten på ,ovan anförcragrun'cler och k'ompretterar clem efter b,errov, då ka,n vi vau:a för'is-

lade om, att någon stor förvirring ioke kan upp,stå. Men clet ä,rdock tvenne oli'ha saker, ,att uppgöra planer och a;bt ve,r.kstär'a, clem.
P:l ut myoket ,möjlig.b a.tt rcvqlutiorr,Å bryt", ut ,*nde*aaurru lir-hållamden, att arbetarna icke har några ,rnojligheer utt .,;kl r,;.-
yerllisa längre ,syftancre pla,ner -- otän är tvungna att söka til-freclsställa end,ast stund,ens behov.

Arbels- och lönevillhor.
Ar,,etarnas revolution innebär icke i *ig själv, att lönear.betet

utan vi'ilare s o'pars. Penningebeteokningar är man ännu under pro-letariatets cliktatur tvungen att använrda. Det Qlir forst då ,möjligt
atf 

-istropa 
lönearbetet, när cr,en sociaristiska pro,duktionsorcrningen ärfullstan'digt förverkligad. Därfiör följer lönearrbete.ts förderar ocbna'ckclelar ookså pr'otret'a,riateihs diktatur. Titl förhå[a,ndena ,och avdem föranl,ed,d,a missförhållanden ibör man därför forhålla isig i

överenss,tämmelse rhärm,ed.
anbetarn'as ra,rbets- .ch rönevilrko,r kommer ,clärför ,ännu rne,r

urailer proletari'atets cliktatur att *v arbetarna och arb,e,tarregerin.gen
kräva rnycket ,orrnsorg ,och ,besvä,r, k,ansk,e de också i ,en clel fa.ll kan
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föranleLlir, meningsskiljahtigheter meilan arbetarna och redningeu.
T1. att maliten övertas av arbeta,r'a innebär ick,e ännu, att alla, cre
.nder cle' kapitalistiska ticlen käncla ibriste,rn,a och missförhåll'n_
rlena avliigsna,s. Tvärtom, ,clet ka' händ,a att ar:Lretsvärdet råkar iseictrana iörhållanrien, att nöcle', rrur stor ocrr för,skräcklig clen ä*
uncler clen kapitalistiska ticle' r,arit, kan bli i vissa fall än;u stö,rre.
om arL'etarna ägc1'e lika, stor frirmåga som vilja, crå ,sk'rie ,de utan
tvivel genast orclna löne- och arrbe,ts'illko*en på ett tilll.reilsstäl-
lande ,sritt. Men om 'ciet icke fin's möjrigheter, 

',m 
man icrie har

helt lyckats krossa, cle borgerligas m,akt, -*å att man erhilller till_
räc.hligt mecl livsmeclel, råäm'ne' ocrr a'clra nöclr,äncligra proclukter.
då kan icke ens clen bästa virja .ici vis,sa fall hinilra att brancl cie
minclr'e tiink'ancle a.r.betarna *ppstår mi,ssnöje. fastän nöd,e',s orsaker.
iir tle allra naturligaste.

Men utom av 'clessa ,allmänna {örhåila'clen möjrige' {örorsakat
missnöj,e ko,mmer att på a,rbetsplatserna ylrpa sig mis,sf,örhåilanden.
vilka ickc kan 

'nclvikas 
och s'm ,av alrt ,att c1öm,a ggnast frå,n bor-jan forclrar uppmärksamhet. av sådan* missfci håra,nclen ka' r-i

nti,mna ohälsos'amt arbete, osnygghet, dåtig ventilation, ibristfäliigt
sk5rdfl,o11" maskiner. oiycfu.1ui]. brist på crugrigt clricksvatten, c1ålig.,
tvät"t- och k.läclrum. brist{iillig arbetsle,cl'i'g och ann,ars oråmrrisa
arb'etsle'ilare, oskicklig tilrämp'ing .v de re'olutionära föres,r*ir-
terna eller: bristfiillig övervakning arr deras tillampning o. ,q. r:.allt cletta är såclant. som många gå'ger i clet praktisk,a livet h*n
ge anledning till stri'digheter. Därtilt kom,mer lönefr.ågan, s.m clii.

'en'ingevärclet 
sjunker och 1ivsmeclels- ocrr a,ila nöcrvänclighcts'a-

r,rs plis stiger, kommer 'att for'clra en mycke,t stor uppmärksamhet.
Dessuto,m komm,er lönefrågan att också på ,många anclra sättge a'leclning till me'ingsskiljaktigheter. Red,an p,rincipe': bciralla hn err like sto-r lörr cllor.skali r,lef betalas olika stora iöner

beroenrle ,av olika yrkes- och sp,eci,alku'ska,per? kommer att ge or_
sah till m'eningsolikheter, ty många ,afbetare betraktar rsake' ,som
så' att ingen rha'r rättighet att leva ibättre ti' en ,annan, och att
alla arbetancie bör dga s,armma rättigheter. och otviveraktigt lecrer
utveckiingen ilärhän, att iall,a kom,mer at;t få e,fteg ibehov. Men clet
är clock iche ,möjligt a,tt förverkliga cietta uncrer a.betar,diktatu'ens
fors'ta tid' Då ar ma,n ännu tvungen a,tt betaia orika röner åt orilr.e
personer och för olika uppdrag. Men också tillämpningen av dennaprincip förutsätter, att man måste äga n'åg'a vissa allinänna gr'n-
der, enligt r.ilka man r<a' fastställa ar.beiets svårighet, ohä,lsosam_
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het och rlcn ;.1ks3tr L1nsliap s,amt teknisha biltlning, som 'erf orclra's

fiir arbe.tets utförande.
Då man uncler unclantagsför"hållanr.leu. r,ilka oullhö,rligt viix-

lar. borcle 
- 

all'cl'eles nö'clviindigt i arbetarnas jntre,sse 
- 

söira få
till stånc1 e t enhetligt uplträc1,ande, clå förstår man uppgiftens sr'å-

righeter. Redan 1önef,rågans lösning kommer att förors,aka svårig-
heter. 'Ty om vi också skulle ta som regel. att alla arbeten såvitt
miijligt ordnas som ackorcls'arbe'1;e, så kommer ,clock en ,cletaljerati

prissättning för olika arbeten och områden, som icke tidigare hal
varit un,clertrrastade tariffbe,stämmelser, att medföra ett stort och

ltingvarigt ,arfoet,e. D'e1; iir .m1.chet liittare att uppgöra timlönet:r-
rifler.

I),etaljern'a vicl orclnanclet av löne- och arbetrsvilllioren 1år: r-i

clock här lri,mna,att utan vi,clare av cle faktiskri fö,rhållanclen'a ui-
vecklas. T)' cle år clock endast ömsesicliga organisationsfrågot.
vilka iiven i r'ärstra fali är lätta, att lö".a jämflr;rt mecl ar'..clra, ar'

revolutionen f ram{öriL,a rspö,rs,mål.

Den'betytlelseful1a. c1,e en av clenna fråg'a.'och,den.,so,m forclr'al
d,en stör.sta, uppmärksam,het är spörsmålet ,om vem ell'er vilka orgal
clet iir. som bör al'göra clenna fråga. I{orn,mer c1e 'av löne- octh ar-

betsvillkoren {ör,anleclila spörsmåIen att 1ösas av fabriksstytelsernri
tjllsanmans 'met1 anilra olg'an, som bil'dats för oliLnan'c1e ar- andra

frågor, r'illia b,e,rijl clen i,frågavarancle inclu'strin. eller bör fcirb'ere-

c'l,anclet och utrrecklirge]1 a\r ilJ.liha,spörsinåI lämnas åt r-ec'lerbörantl.e

arbetare? IIen ocksri i clet fall. att rn,an omfattar clen lrincipen,,
att fabriksst}.relserna hur-u,c1sak1ige'n cl,rar försorg endast om failri-
kens ledning. eller med anclr'a orcl encla-qt om cle merliantila ange-

liigenheterna, och arbetarna åter om orclnantlet av aTb'ets- och 1öne-

r.illhoren. ,så bi;r man clocli be'stämima på r.ilket 'stitt 'clessa, frågor
hommer att b'ii'st avgöras så att cl'e ,motsva,rar arbetarnas och revLr-

Iutionens forclringar 
- 

vilhe,t i sjalva verhe't iil samm'a sak.

lJn,cler ,cl'en kapitalistiska" tiden htirde orcluandet av t1ess'a lriigor
tili flac,hföre'ningarna,5 uppgifter. l)e var just för cletta änilamril

bilclaile. I praktiiken prilnacl'es dle såluncla, att clå clet blev tal onr

förbattranclet av a,rbets- och lönevillkorel. så upptogs saken ti)I
behariilling vj,c1 facXrfr;reningarna,s sa,mmau'träc1en. Om man inom

föreningep fa.nn, att frågan vann tillrächligt un'c1er'stöd, så si'inc1e's

flörs1ag clärom till förbunclsrstyrelsen. Förbundsstyrelsen be]rancl-

lade frågan och säntle ilen i gynnsa,mt fall, jämte sitt eget utlå-
tancle till lan,clssekretariatet. Först efter 'c1et arbetarna erhållit fiir-
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enirgens och fö{buntl-cst)rre.,lsens samt l,anclrsorganisationens godliiin-

n'atle. kuncle frågans förr.erkligan'iie genom strejk 'komma ifråg'a.

flncler a b,etarr'äldets ticl lian tiet naturligtvis icke b]i tai om

str.ejk för 1önevillkorens för1,iitt,rancle. De rer.olutionära arbetartla

ko'mmer nog ,att ,c1ra försolg om, att cle hontrarevolutionära ele-

menten icke biir i tillfäIle att bedriva, agitation i clenna rihtninq.
ty strejk unilcr arbetarvälclets ticl r'ore cletsa'mm'a som att untler-
griiva arbetarvrilclets grunclr-alar.'Iänkancle arbetare ko'mmer iclie
ens i missta,g att {alla för sriåant och kan ickc ens faIla, t1' cle

{örstå,r ställningen. De vet. att man me'rl strejker: en'clast försr'årar
såkerställand'et ar- rcrrolutionenis r-inningar och unclerstöc1er ile vita,
arb,et'arklassen-q bloclsfiencl,er. I)ärför ,liommer cle jche att tillåta en

strejk ens av iclie tiin ra.nde arbetare.
Men c1å uppfattningen orn cle {ackliga organisationerna har

tä,mligen starkt rotfäst sig i arbetarnas sinnett, och clå rletta ,sam-

rnanhang ocikså utvecklat sig en vi,ss uppfattning 'om cles-qa orga-

nisationers uppgifter. så hommer ;denna förutfattacle åsilit att un,cler

clen för,sta ticlen vara av stor bet}rdslss. Och ciartili bör,man obsetr-ela

att cle fachliga organisationerna vicl clessa fall han vara likar-äl
motstånilarc ti11 strejher. -.om cleras organi,satör och un'clerstöclare.

De anpas,sacle sig' rc,clan uncler clen hapitalistisha ticlen efter for-
]råli'anclena. iblalcl upptrticltle cle som aufallancle och iblan'cl åtcr
r,"ar rle mychet frerlsir-rancle. Allt beroclcle r-rå förhållalclena. Så

kom,mer ctret ochså att vara under proletariatets clihtatur. Strejhen
komtne,r att str]-lra,s från programmet och i -ctiillet kommar ett pri

fredlig gruncl b)'ggt sa,marbete fatr orrlnarrrlet arr ar:bets- och liine-
vi1ll<oren.

Iir clenn,a s1'npunkt sett ;behör.er man under arbetsvä1clets ticl
icke h1.sa rnotvilja eller stä1la 'sig främm,anc'le för otreroencle llackliqa
org:rni-sationer. D'et ,eniLa, som hiirvicl är' avgörancle. li.- blott iincla-

målsenligheten, hur åen till bucls stziencle arbets;iiraften bäst blir
anvä,ncl. O'n bero,end.e fackliga o' ganisationer bilclas e1ler utvech-
1as, så shulle clet forclra, ett ganska istort ,maskineri lör de olika or-

ganis,ationerna och för shötandet av detta masliineri skulle 'erforcl-
ras ml'oh,et ,så,d,an a,rb,etsihra{t. som man mecl fra,mgång kunclc arr-

vända också för anilra, revolutionära uppdra[J. lVlen c1å 'clessa upl-
gilter, r'ilk,a liksom alldeles naturiigt tilihor cle fackliga organisa-
tionern,a, i rrarje {a1l ,måste lösas och 'det clärtill mJcket omsorgs-

fullt. så uppstrir frågan. hur kan tlessa uppgifter lösas lättast och

mecl,minsta'arbetskra{t?
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Frågan torrlc lätta-*t lösa-{ såluncla. att all,a firågor om a,r.bets-
och lö'evillkoren fairst behancllas .r- r-c'kstaclsrirlub'barna, vicl la-
brikens arbc.tares alluränla. rnijte uuh r {abriksko,mmittöerna. Då
t. ex. 'en llabriks arbetarkår r,i,cl be,hardlingeir av de all.männa ar-
bets- och lö'e'i111iore' hommit tiil det resultat. att cles-.ta borcle för-
b'ättras och a'ser att det fi.ns möjlighet att göra ilet, så gör c1e c1är-

om ett skriltlig lörslag och -qiincler clet till a1,et lokala inriustrir.årlet.
r clet lo,li'ala incl'strirticlet är alla,rte's cller områ,clets fabriker r.c-

lrrc;errterarle. De 'oliha la'br.ikernirs styr.ise -qåviil so.m ,ileras ar'be-
tarcr. L)å {riin en fabrik inläm*ats ett förslag. som i.clirekt berör
alla ortcn'-r fabriker och ar,bet,ar'e, så biir d,et 1oka1a inclustriråclet
allsidigt begruncla saker. Det bör ta i beakta'cle såvii1 arbetarnas
utkomstmöjligheter som c'lct rcvolutionrira l:iget. Ovc'r'iiga. om clet
rer-olutionära läget iir såclant, att det miijiiggör cn höjning ar, lir-
nerna. Om resultatet är såclant, ntt l'åclet an-cer c1c:t mi-iiJigt att gå,

me,c1 på el liineförhöjning. c1å,bör clet tir-crviiga, hur stor loneförhL;j-
nirrg som ibör bevilja,-r och om clet icke rir sliiil att utvidg'a förslaget
så. att 'c1et kommer .tt ornfatta alla ortens i'rlustriella inrättrri'-
gitr' Seclari c1,et loliala rår1et Lar ör'err-iigt, alla flahtorer. sorn mitjli-
gen trian inverka. på -raken, bifogar ,c1et sitt ,eget utl,åtancle till lor-
slaget oc,h siincler dct till clet hela ]anclet o,m{att'ancle Inclustriråciet.
IJetta åter- iir sh1-ldigt att l"reh.r*.11rr -fiirslaget i ljuset av all:r de
faktorer, som kan öva någon slag-. inr,'orhan på h,ela lancl,e,ts inc'lu-
stri eller j'tressen. och om clet fin'er fi;rslaget berättigat och rnöj-
ligt att förr-erkiign. c1å, sta,clfii;ster rndustririiclct sl'tligen förslaget,
efter ntt ilock fijrst ha tngit r'lel av Htigsta FoikhushåIlningsråclets
å.sikt. Och på sam,ma siitt han mair behanclia alla frågor om r-illia
alimänna arbetsr.'illhorsom hälst.

En s.ic.lan orclning licl beirancllanclet av lijne- och albctsvill'lio-
ren giir alla, -.tiiilr,stäncliga fackliga o'rg,anisationer ör'erfiöcliga. Merr
cle'ssa frågor blir iinilå behanclla,cle mecl samma om-cclrg och sak-
kunsliap, som om c1e sliulle behanrllats n1' ,sj;i11--stänclign {ackliga
organisationer. T)essutom lilir resultatet rnvcliet enhetligare än va.rl

osrrr \iore lallet, om t. ex. cle ganila organisation-qflolmerna skulle bi-
behåil'as. Det är ju ett obestriclligt {aliturn. att n.ran i ett organ karr
behanclla en sirk mvc{ret enhetli.qare iin j f1era.

I)etta syst.em rnedför föru,tom en enhetligare vedrsamhet cless-

utom, att rlet ltlir lättare,att för,cleia arbet,skrafterna, ty i flera små
organisationerna mecl ,egna fun rtioniirer och biträ,den kan rnan

-*ir
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alclrig göra arbete så fii.clelaktigt och så inbringa'c1e so,m g.errorn
centralis'erail r"erksamhet. ,och tre,'na {i;rclel h*n icke 

'niler 
rer.olu-

tion,en uppskattas för högt.

Enligt mi' å,sikt är cletta tret l-rästa sutt att merl använclning
a' minsta arbetskraft orclna löne- och aribetsr.,illli,oren. \risserii,gen
r.'itrar detta syst,e,m pii an,clra gruncler iin våra r).slka k,amra:ters åt_
gärc1er i iletta avseencle. r R'sslancl or,iLnar de fachriga o,rganisa-
tionerna hela ,den inclustrierla pro,duktioncn. riksom dä ockå or,1-
nar all,a frågor ,som iberör arbetarnas arb,ets- och lönevillkor. Men
det oaktat ha' man i an,crra länder betjäna sig av ett annat srstem
eller rättare "s,agt börja meil ,c1et sJrs,tem till vilket vår,a ryska kam_
rater s'art efter ett ocir ett halft års erfarenrr,et har kommit. De'
ekonomiska utvecklingen har un,rler clen sen,a,ste ticl,en i Rl,ssla.nd
le'tt cliirhri'. atb alet icke ä,r arnat iin e' ticlsfråga, nåir Rysslår1s i'-
cl.stri .ch in,clustriarbetar,es 1er.nacrsr..illhor hu'uclsaklLen orclnas
a'r- ett organ; cl'etta org'a1 må seclan,kalra-" in,c1u,^strifiirbuncl eller in-
dustriråcl. och ett fahtum är recran nu. att inclustriförlrunclen i
RJ.sslancl tar så stor clel i inclu-ctriinrättningarna,s leclning. att rnan
icke 1ängre ka' liall. trem för. fachriga organisati,oner" åtminstole
iche i ,clen ,Lemärlielse sonr man licligare vant sig vicl.

D:l frågorna om arbets- och löner,.illkore' orclnas lar samn'il, or-
Ean. som c,rclnar hela tlen inclustriella proc,luktione'. så uppstår {rri_ga': b'ehörner m.n ''nder såclana förhållan,cl,e' längre några med-
leinsböc.ker och u,pbiires fortfara'cle rne,diemsar.gltterl? An_
taglige' måste all'a irrneha neigot siags int;rg över att cie a,rJrctar.trr arb,ets,ilugliga ,kan icke få gå utan a,rLe,te. Och clå clet lqyuc,.s
möil igt, 'att den sociala f örsäkringsverksa,mheten. rar.bletslösh,etrs_.
s.i'h-. in'aliclitets- och ålclerclomsfiir:säkririgen Jrommer att gör,as
rllnr;irr .c[ 611 Iatla alia arLelar. oclr mnrr r'ör rle11a iirrrlrmir rir
tvunge' att a' c1e arbetancle uppbiira avgifter. ,så är det na,turrig"t,
att cle'rsa z*.gjfter uppbäres på arbetsplatsen och rr'itteras i arbets-
bokerr' På detta sii.tt rl<o,mmer arbetsiboken att va;ra ett bei,is för att
man deltar i arbetet ocli att ma,n ,erlagt sina ska;tter. visserlige'
är det orsäkert. o'1rr rrnål1 

'nder ar.betarvälcrets ticl ko,mmer att be-
clri'a någo' -qocialförsiik,ri'gsverrrs'a,mhet. Då samharlet en gi|ng
til1{ör,qäkrar alla, sina anedlemmar tleras utkom:st i alja livets vr,ix_
lingar. clå kan man fin'a må.ga öätt'e former att förr,-,erkiiga cletta
än ge'om soci'al försäkring. Me' cräremot är .let'mycket troligt att
fabriksko'm'mittderna kornmer att uppbära avgifter for buta.,kurr-
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clet av ,sina utgifter. Ochså för cletta änclamål är arbetsböcher nöd.-
vändiga.

Vicl ,såväl orclnanilet av inclustriella f,rågor som frågor om a,r-

'bets- och iöner.illko,ren kom.mer råclplägningar att spela en stor ro11.

Dem måste ,man d,en för,sta ticlen hålla o{ta. TJ' -.,1 tleras till-
hiälp måste man söka 'a,tt utveckla och faststäIla såilaraa system,
som i allmänhet har virs,at sig rrara cle bästa, icke ailenast tekniska,
utan också mer.hantila och såclala som berör arbetsle,clning, bohfo-
ring, aribetsclisciplin och ,or,clning samt ranrcl,ra frå,gor. Av ilessa råcL-

lfiigningar kom'mer ,cle mest b,etyclancle att vara:
1) möten, ,so.m hålles av pers,o,ner:, r'ilh,a, är sl,sselsatt'a inom

r-is,sa bestämcla yrken eller inclustrier orrh mecl clem jä,mstäitda ,per-
rionel;

2) hongr'e'sser. so,rn }å1les av l.elrrelent,anter fö,r företag, viLha
står un'cler ett bestä,mt inclustriråcl,s Jeclning: konglesserna,s, sammalr-
sättning Jcör göras såc1,ana, att int'lu-qtrins alla grenar blir represen-
teracle av ,såväl aribetare som leclare;

3) hongresser, cliir irela ,c1en inclustriella procluhtione,n och alla
Hogsta Folhhushållningsråc1,et un,clerly,clandeorglan och företag är
tel,r,'setr1r.t a,le.

Såclana hela lanclet ,och industrin omfattancle kongress,er, kom-
mer otvil.elaktigt att i många ,avseentle vara vägvisare 

- clå man
clär äger möjlighet ,att berälina ,och bestämma, alla, k'after ,och för.-
uts'ätt'ingar 

- 'och be,stämma. vilken inclustriell politik och i hur
stor omfattning m'a,n vicl oiika till{ailen s,kail beclriva. Det är ju
naturligt, t). c1är är från olika om,råcler represe,nteracl cl,en störstn
rnöjliga rsahhunskap

Fabrikskommi{teer.

r {c;rsiaget om orilnancle av cle,n inclust,riell'a proiluktionen har
också fa,brik,sko'mmittder blivit nrimr:r,cla. Det är ka,nske nöclvän-
cligt att här nämna litet ,om clessas uppgifter och ändanoå1 urxler
arbetarnas aliktatur.

Fabriksl<o,mmitt6e,r bildas a' faibrike'nas arbetare och i större
fabriker av representanter från de,olika arbetslokalerna. Deras upp-
gift ar att ,rrara. en fö,r,eningslänh ,rnelian alla i fabriken erler på ar-
betsplatsen sJrsselsatita ar"betare, att dra försorg ,om alla :anstä1lcl,as
upplysning ,och organisering i avsikt att stödja råc1,svä1cl,et, över-
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t!t

r.aria arbe'tarsk'cldsåtgärder, u'derrätta hr;jancret ar_ arbetarnas 1r1.,l<eskunskap' f'<;retagets 
".*;;i;; o.h ,k,;t..r ,samt i ,airmä,'r'etar''etarnas creltagande i dJour,r,ei o.h ot e.kringen ,a.,, e' sociaris_1is'k forkhushillning. Däril; ;;; ärik.{.o_*iftöerna,:

*,,", il'.i T,in,:ii:',1:l,l ä1ilil, "J, 
^, 
:.u,"::* 

o.^:,:n a ncrra or -

retagers a,rbetare uu 
"" ."r,;ö;_1.-;l"lH'j,,?,i;ååT Jä:il ji;för arbetarna reJogöra, om in,du_striråcl,tilrlrgifter; 

-'\r/1(! (/ru r''ttLt-sr:nr'Ltlerl's rnerk-"'it'nrh'et, änciamål och

b) verkrstä'a' 
.'av 

incrustriråclen {attade besr't .m proJetär ar._betscliscipri' och företa*.', i"..',r.glu**tiorr, överr.arha att cless;rireslut li;Jjes, tillsiitta fnrnn,;,rg.rrrarird", m. m.:
c) tid'i's ano'rclna föredrag, vicr vilka Råclsrepublirrens folhrrus_håll'ingsorg.rs verks'amrr" rr-io..,. -io ,rttn;rtp ar. statistisrr. i..-beller och cliagram,_a'ge r.eclogörelse o,m arbetet i ilet ,egna före_tagets olika arl_,et..toka1!r., u.._ **iä* _. _.,d) bildn Jio'rn'mitt6er, r,'rra lu;;;*"r.,mecr fabriksstv,rer,se''afaststiillcr acriorrlpliseu,,,,tr 

-t,.t.i,ärl..,
- e) r''aka ör'er. att arbetsr,okare'ra hå1res i srrick. a.tt lriirorcl_nr ngarna orir a,r,ltel,ar-s,k;rclc1 f riJ js. samf'u

-'taclganilen o.h r.gl"" -.;1-^ r-., -Irl$öra för-rl6g tili tiliaggs-
rr- rr'',lorlrömr,i"';;;,;,"'no uur Ilirrrrr rie 11;;''lp'' i kLrlll go ik;i,ir,,,.

f ) orcl'a ar'etat nais rellre,se'tatio' i l,abrikens st-rrr91__,, ,.r,och råcl' uppstiirla irärför .t;;il;;;;"ion,1i,rutnr, 
unclerstöcla ocrrhjälpa fabrikens str-relse, ,,,""",1;; ;?;.rr.,u*_o miiten med fa,bri_

*l:,J:;:t;;J:il,tl u'i' 
"'"..ul' i'u ä"' 

"' 

""' r'; erör a rbetets 
-o"ga,'i-

,.,... :) 
clra fö,rsorg' om anskaffa,nclet a.r.,nö.liga li'r'meclel för faliri-

::äil:'Tlliål i l:l" a'sikt .r"tJ" tjr r,r,u,,,ui"*"'. -åu'-,,
matsar,rr och 1rijr ,Jh::,_":l ;:ä1,:il;.:,,'i':il'u. 1,, uii-enn,,

Jr) upprätta unc,ler inclustrirårlens let,l
sa rn pr a,r rrurt'r_ ;; i,ffi ;;l;il,JåTi].J:l_.r,iä,iå.i.l"l.jl"kets hu,-., lcijc,si'riittrringar,. lekplatser. för barn m. m.

Dessa'av'ar,etar"na bilclade fa'briksk,om,mitteer ko,mmer otr-i'cr-aktig't att ricl 
'rga'iseringen ".,- 

"." -"..i"1istisk 
forkhushålr'ingspcla err 'stor ro'' f)essutom ä.a.t -ulri*ia1t mod,ileras rrjärp b'r|_
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arbeta mis,s'ppfattningar ,mellan arbetarna och lecla,rna. Tv a,lla
av a,rbetarna bitrclacle organ ko,muner att 

- 
vart ,och ett på sitt om-

råcle 
- 

clirekt ,cl'eltaga i procl'litionens le,ilning och organisering.

Ile rysha kamralernas erlarenhefer.,,
Den. som har varit i tillfalle att om också endast ytligt fol,ja

m,e'cl c1e ryska ka'mraternas verksra,mhet vid reorganisationen av r:[e'
jnclustriella prorluktionen, han måLste å ena siclan äga liunskap om
c1e många, tunga svårigheter, som på ,cletta oirr:rå,cle mött ilem virl
r-arje steg och so,m möter 'dem,al1t ännu innan inclustrin iir ens'öcl-
torftigt reorganiserad, och å andr,a siclan ,blivit förvissail om, att
kapitalisterna ,och cl,eras h,antlangare ic,he liunnat och icke kan
lagga så Lstora hirader i vägen, att det revolutionära p,roletariatel,
joke för'mår i)rryta ,c1e,t''. Men proletariates största och bety.le1se,
fullaste segrar blir fc;,rst ,då syniiga, ilå cie lvckat-s krossa ,bour-
geoi,sins krigshopar. Ty så länge ,som ,cle "nationelia" och internrL-
tionella borgararm6ern,a angriper Rzidsvälclet på alla fronter s,amt
saboterar på ,alla sätt bali fronterna., kan resultatet av clet sociala
nr.claning.arbetet iclie vara så gotrt som önskvärt vore, t). cle ltä-
-qta. blancl arbetarklassen har pii gruncl av kriget varit förhindrncle
att clelta i pro,cluktivt :rr,b,ete. Då kriget är ,slut, rom,mer ,cles-.lr

spörsmå1 att snabbt organiseras på ett tillfredsställande sätt. rlir-
om {iir clen. som liom.mcr i beröring mecl de's,sa frågor, ber.j-" från
alla hrill.

lln clel pr:rhtiska, spörs,rnål r,iiclier cl,ocli en sij -stor r-Lpp,r:lirir-
samhet bland dem. som -qaknar en närmare kunskap trm ile-"sa ting.
att c1e icke har han fiörbigås. i sr.nnerhet som det il sliäl att sö;ha
un'dlr'ika ,att falla för lihnancle {restel'ser. Det iir rniingclcn. av iim-
betsverh och förorclningar. Naturligtvis behijvs cl,et mycket sår1ana
om man betänker cle stora fc;rhållanden. som rå,cler här. och natur-
lig'tvis rhar cl,e tillko,rn,mit på gruncl ar. r.i.ssa orsaher. Men för en

utomrståencle ser clet ut. rsom om,c1e v,ore onödigt rrånga: Avriellil-
gen för organise'ringen av Rvsslancls metail.inclu-.tri t. ex. har- lJ9

-qtörre och rninclr e un,cl era\',al.e l ni n gar.
I)enna mängcl av ämibetsverk gör. verksarnh,eten Iångsam och

g'er sab,oterancle element tilllallen till allehandn intriger. I prak-
tiherl kan clet lec'la c]airhän. att el besökancle. som jcke äger käune-
c1o,m om hur och vilha inclustrigren'ar frirrielats på ile oliika äm,bets-
r.erken och va,cl clet eller ctret timbetsverket ombesö,rjer, r-äntar erL
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Iång stund på företräde och dä har slutligen får förei;räde' får han

hör.a att rhan ko,mmit till orii'tt stäIle. Och hiirifrån kan man ännu

av orkunnighet eller med av'sikt visa honom orätt. Den besöhande

förlorar sålunda mycket ticl ooh han blir neclsfuimd då han ioke i
ticl får ä.rendet uträttat.

D,e många ämbetsverken med{ör en annan 'olägenhet: många

albetsförerskrif'ter och reglem,en'ten. En sak kan nämligen behand-

1as i flera ämbet'sverk. Man mäste 'därför vid sådana tillfällen ha

vissa föreshrifter att rätta sig 'till, lik,som i allmänhet vid aII verk-
sa,mhet.

Men d,etta gör, att clå man i clen praktiska verks'amiheten skall
följa vis,sa regler, så är det möjligt för lättingar eller saib'o'terande

funktionärer ,artt gen,o,m att ibokstavligen fr;Ija reglement'et göra' allt
{ruktbringancle adbe't'e omöjligt.

I),et iir battre 'och nyttigare för revolutionen, om ämbetsverk
inriittas så litet som möjligt ,och om detaljeracle föreskrifter uiges

mycket spaa:sa,mt. De-t är lordelaktigare 'a,tt'rnan fås'ter större u,pp-

märksamhet vid. a'rbetsresultaten-, vilkeb ,sker ,sålunda, atf på an-

svarsfulla poster placeras ansvariga persroner, vilk,a' bör anwar&
för att arbet,et blir o,rdentligt och och inom en bestä'md tid utfört
O,m man vid all,a tillfällen och inom alla, o,mråden fö jet denna re-
gei, ,så J:lir clet område, rsom en person har a,tt leda och ansvara, föt,
så litet, att han kan göna det utan ,skri{tliga föreskrifter och reg-

lem,enten och sålunda förhindrar man en reglementsenlig saibote-

ring. Vis,serligen [<a,n man icke helt undva"ra alla föreskrifter och

clet är icke heller meningen. Men cle bör utfärdas sparsamt och

h,ellre endast ange riktlinj,ern,a än innehåila cletaljerade hestämm,eI-

ser. \/id rsådana tillfalien då m,an än: 1,vungen att uffärfla detalje-
rade best,ämmelser, så bör "le -tfärdra,s fö'r ett så b,egränsat område,

att man kan vara sätr<er om'deras tillämpning.
Dgt rs'tora anfalet halgdaga,r väckrer ock,så upp,m,rirks,amhet hos

c1en, som är obekant,rnsd de ryska {örhållanclen. Enligt almanaokan

är c1e icke flera än 6. Om andra fridagar beslut'er facl<förbunden
och Rådsre'publikens ,organ. De m,ånga fridagar, som under ilet
senaste år,et har rhållit's, torde h,a beslut,aits ar' 'i[es,s,a, 'd,e har väI för-
orrsakats av ga'mia religiösa bruh, vilka icke, i en handvän'dning kan
ändras. Men ,clet ser ut, som om m,an ilo,ck i cletta avseen,ile har va-
rit för friko,stig.

En del tyska lackföreningsmän räknad,e en gång vail, arbetarna
förlora'ile i ,arbetslöner 'genom a.tt hålla ledig* rrå första 'maj och c1e

289
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kom till clet resultat, att Tysklancls organise,r,a'de arbetare förlorade
så myoket i,arbetslöner,aiit clet icke iönade sig fc;r arbet,arklassen

att hålla ledigt den första maj i synnerhet som man kun'de'befaia
att arbet-*inställelsen skulle folj'as av lockout. Yi kuncle icke gu,1-

kånna ,en såilan beräkningsgruncl uncler clen kapitali,s,tiska tideri 
-

och vad första maj betråffar, 'så 
kommer vi alclrig att goclk'ärura en

såc1an beräkningsgruncl 
- 

men clå, ,man som bä;st fo,l krig 1lå alln
{ronter i avsikt att tillintetgöra tle kapitalistiska arm6erna oc}r ,1å

allt nyttigt arbete hak fronterna är för ar;betarklassen värt 'mer' iiu
guld, clå är clet rent lättrsinnigt att för några, extra friil'agar iLr-en-

tyra heia saken. Forst då när vi utgåt't som segrare ur striderna ,it'

clet ticl att hålla extra friclagar, oclt .cle fest- och friclagar vi clå kan
hålla, c1e komm,er a*t bli storartacle. Men intili cli:ss trrommer det

att vara en encla tung'hamp. (I år firacie-q {tjrsta'rnaj -.s11 ,:l irll-
rnii,n arbetsfest i Rysslancl. Rei1. anm.)

Socialismen.

Arbetare, kamraterl Ni ]rar hört J:orgarnas 'stiincliga srnri-

clelser mot s'ocialismen och c1e ::evo utionära arbetarna. ni lirr i

flera olika s:,m,manhang ,och former hört fra'mkastas priståenciet,

'att arbetarnas alla liclanclen och olr,clior har fiirorsakats ar. oarls\-r1-

riga personers agittion, bolsjevismen. Kapitalisterna och clet irrtiri-
talistiska sJ/',ste,met, som ansvaxar för "liv och egen'rlom" - 

så,cctttt

k'apitalisterna sjäiva säger 
- 

är helt utan skulil. D'e har icke fi;r-
orsakat krig, hunger och sjuktlorrrar och ej heller något sådarrt för

viiket arbetarna, kuncle beklaga sig.

Den här gjorcla ör'erblicken över 'clen inclustriella procluktio-

nens reolga,ni'sation efter proletariatets r'evolntion ger icke reller
en ljus bild av forhållandena. om man niimligetL endast 1'ästel sig

vid ögoniblicketrs krav. Enrlast arbete. striingt arbet'e och clet knn-
ske under ilåliga 'arbets- 'och 1önevillkor; ka'mp kanske är'en mot

stora livsmeilel,ssvårigheter; kort sagt strid. en hård 'och bloilig
strid. Se där, vail ilen närmaste framticlen har a,tt bjuda'oss.

Men trots alla cles'sa svårigheter tir arJ:et.arnas revolutiolår'a
lrraft i tiliväxt i alla länder. Allt tätare ska.r,or samlar 'sig krint
det revolutionära pro etrari'atets fana. I/arför? Jo' 'clärfö'r. att arjbe-

tarna i alla länc1er inser, att det finns blott en räiLdning ur clet

eläncle, i vilken kapitalismen störtat de,m, nämligen 'clet socialis-

liska samhäilet.
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I)et irapitalistis,Lr procluktion,ssl,stemets uppgift har varit _,
-'om t' ex" Gusta' Ra'g så ler-anc1e beskri'it 

- 
att höja prorl'ktio-

ne' I'r'årr det f(tråldrac1e, errkla och ji mför,elsq-i-s lite ekonomisht lii_
naude -qtacliet till nutjdens stor.inclustri, cliir miinniskorll i rstiirsta
mitiliga utstriicliring bctjrirrar. sig n,r, 

'at*rkra,lter,a, varige.orn cle-
ras procluktiorrsfijrmåg:r'iri'gdubblas. Kapitalismen lrar f'l]gjo't
clen'. 'ppgift, mc' rless ticl iir ocliså r1ärrn.e,rl tillä',clalupe', .1;. 6lpn
l'a' icilie mer. 'ågo' liistorisk beiogenrret. Det liapitalistisha lrro-
duhtioir-"systernet 

'ås1e 'iilia rör ett .irnat. Den inclirekta garanti'
härflil tir cle rrrilioner arllet,ale. sont Jiapit,ali_rmen irar mörclat iyislagliilte'. clc, miljoncr ar'betarc. s0' imper:ialisme' gjort tilr
liryrnplio*,,r" inv,liclcr. sarmt cle' ar- i.Lrge,r och sj'hcl,o'irr Ilågirile
arbetirrklasse.. Illoil clå. 'iir irela cie' .rbeta'rle beilolk'inge' q,e-
mensarnt äger och brukar pro.rluktionsnrerllcr. lär mervär,clet iir ei.1,
okä't bege|I. niir proclu,htionc' ir,lie trr.ser- att bara till'er,ha r,ar.or.
Ior ltirsal,ini'g 'ta' att till{reclsstrilra ,s,arnhii[et oc]r rles,s rnetlrc'-
ma's lehov. blott di. niir sådana so.iala fi;rhålianden råclcr, iir r,lei;
möiligt att bescgra cle sr-årigireter, clen nii,Ll ocrr clet eliinde, so,nr tleri
kapitalistiska 

't'eclilirgerr Iiöror.aliat och fö,r.st c1å kan miin.hris-
heten gri en hirgre oc.h 1r:iar:c utr,ecJiling till mötes.

Sociali;rnerrs seger Jr'n 1'örrlri)jtl-( nre. ic,he fi;rhirrrlr,a,s. tr- 't-r-ccli1i'gens strri' h.r' bli'it rlLt -qlarkare. r)e imperi.lisiiskri r.t;_

'ar'a inser rletta. niirlli. siilicr. de r,ecl sådan hast sarnla lirallcr
mot det segrancle lroletariatet för'a,tt titmin_qtone för en ticl riirlrla
sitt llnllfärcliga s;'-stem. ne. rrj,storisk,a'tr-eckringe. fiulrgör oLre,
vekligt sin 'ppgift. .lu hårclare kapitali'mers m.otståncl iir. ,cess
vålrl-rammare b1i' ge'rombrotlet: p.ore1,ari'tets revolution.

llevolutio'en innebär arbetarrrrasse's {rigöreis,e -[rårl kair_ita-
listi-"li 

'tsugning. Men cleuira h'igörel,se brir fi;rst clå möjlig, nii'
privatäga'c1erätte' til1 pro,cluktio'snietlre' avshaffa,s, niir rigancle-
rLitter till irroclulitionsme'dlen ör,ertars a' trrbetar'a själ'a. oc,h
rletta kan fijrverkliEas blott Eenom en levolution.

rJe* historiska ut'echringen kii''er ick,e tirJ någ'n tillbaka-
gång; clel går oupphiirligt framå,t. Det firrns _cåluncla Llott en ut_

'iig: arbetarna måste erör,ra p ocluktionsmecllen. lfen icire en oc]r
en, icke så att 

'arje 
,arbetare erijvrar t. ex. ,clen m,askin ,breclvid lil-

ken han arbetar. uta' socialt, ,sri att h.ela ,clen ar:,betande befolh'i'-
get gemensmt erövrar och brukar .alla cle ,marskiner och råmaterial.
byggna'cler. trarispor:tmeclel .ch jorcl, som är behovliga för procl.ri-
tionen. Se diir clet pro.g.ram, sonr irrLrtarklasse' brtr ]iålla f.st r-irl.
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1)å r'i kro-qszrr 'det hapitalistisiha 'svstemet' 'börjar vi att prorlu-

ceraencla,stnyttiga;l,u.loktt''attförhin'clraettv'anvettig'tsltiseri
mecl nat*rkra{terna, utt -uttu alla arbets'dugliga i n;'ttigt arb'etc ocli

attiindamålseniigtorganiseral'n1jg3i'i1-rkilelprocluktionsgten-c1ti
ri',mmer samhäilets rirr.*,1o-u, .att ökas ,otroligt snabbt och ,sarm'ti-

digt förbättras de levnadsvil1k61' -sorr') -camhäUet lian garantera sina

nLe,l lemm a t'.

I.detsocia,listiska.s.amlrälletska]lfinnasstorpl,atstillutr-ec}i-.
ling.Drirraturensochsamhåilletslrra{terblirbättreutforskactre'.dri
t oilout man att {inua n-va, lii'mpligare' änc1'amåLsenligare meclel

at,ttillförsäkra.oclrbe{rämjamänsklighe,tensuti]romst.Detsocirr-
listiska samhället är 'en 'organism' som växer' Jdrmp'ar sig efter dc

omgiv,ancle f örhållandena, utveckla's' f ullkomnas'

{Jndercl,etkapitalirstiskasystem'ets'tårmänniskanråcl.1ösoc]r
m,aktlös framför de mälrtiga sociala krafterna, på sa'mm'a' sätt som

lrons,t,o,drä[llosochmakt]osinförettås,lrr'äclerunc]er,'civilisat'o-
nens,, barnclomsticl; i .c1et sclcialisti-qrka samhäl1et är ]rorr .tlärelu-öt

lrerrcöverclesocialakrafterna.brulkar.dem,må1'medvetet,lilrso.rn
hon b'ru[<ar el,e1''tricite'ten att clrir''a frarn järnvägståg' 

's'om 
ibelr's-

nirrg.{örgator.ochbonirrgsrumoctLattframbefor.clrarryhe.t'erlrårr
en lliat's till en aDnan'

Då socialismen och tlet'socialistislia pro'clulltionssy''rtetnet flor-

verkligas, sker clet iche rlärftu, 'att människorna har iblivit i någorr

rnån lrättre. utan därfor at't de ekolomiska förhå'tlanclena tvinsat

rlern c1ärtill och därför att clet rir proletariatets enila utr'äg att riiclda

-sig r-rr det eliinde so'm kalitalismen störtat iLet j' Den kapita istisl<a

utveclilinlfen har rnöjhg;jort cletta ocli clå aribetarna lyftet oket

frrin sina sliuldror. .1ä fot"**figas löften'a' och möjligheterna blir

r-erklighe,t.Först'då.niir'detotiul*ltirhåilanden'aiindras'förstclå
blir rnännishorrra bättre. då frigör's'c1e från'de liclelser och 1åga irr-

-qtinliter'sompril,,atägalclt:rättenioc.lrdctiiapiit.alistisliaproclrrli.
tion,qs)tstemet har inplant'at i cleru'

(Fört. var ticligare
och iur-al,cles iu' arbetarrla
miissarie för' de allmänna

den tirtlärilska larrtlsorganisationens ortl{öralde

i revolutionsregelingen 1918, clär hln vrr kom-

arbetena.)
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HALSOVARDEN
Av N. SEMASjKO

I SOVJET.RVSSLAND

" l. De yllre arbetsförhållandena.

Ilc svår'a lörbåilanclcn unrler villia Irolkliomrnis-qariatcn arbe-
tat. har synnerligen känubart -försr'årat verks.amhetcn liir tlen apptr-

rat, som hade att sörja för rlet allra c1;,'rbalaste, som miinnislian iigel
för henn-es liv och hiilsa. Arvet efter det Lapitalistiska s;-stemct och

r.iilltlshrigct var härvic1 en vihtig fnhtor. Lilsmeilelsbristen, clcl
eliorromislia villervallan, imperialisrriens blockaiL ernot Sov,jet oc'h

inbiircleJliriget har i h,ogsta gracl verkat menligt för kampen err'ot
sjukligheien. Fc;ga hjälper sanitära anorclningar när rniinniskorrra
iir i1-sislit unclerniirclii oclr mottagliga for allsköns smitta. eller r,,ir'

belloiliningen liclr:r brist pä cle allra, elementära-ste niiclviinclighetsrri-
tiklar och jclie kan iakllaga ett b.r'gieni-.iit levnaclssiitt; ill:r {unsc-
rar sjulivårclsappalateu, niil r,tiril [. cl. "a]ljeracle" avstiinger {.)ss

från de inrlustrilänc1er illriin r'-ilka vi litt mcrlic-iner och instrumell.
eller niir livsrneclelsblistcn omöjliggör all rlictbehandling.

f[en clet oahtat be{innt:r sig Soviet-R1's-slanil-s sarritiir,'t lij.r'-

hillanclen iche i ett beclrör.1igale till-qtånd rin r-ar1 llallet iir i c'le ar-
gri.insaircle,områc1en, rs'onr:står undr:r vitgardistelna-s hi)ga -*1rir'.r.

Tviirtom har vi ilet bättre stäIlt. Sommaren 1918 frirskonailes Sor-
jet-R;'sslnn6[ i clet nännaste ifrån lioleran, vi]ken inorn Denikins
lantlamiiren sliiirclacle sina lunclliga ollier'. FIäckt-r fu,serr så goit
som lilir-icleracles sommaren 1918. r'illken glaclje dock gmmlacles ar,'

att tlenna sjuhdorn jämte anclra farscter utplanteraiies av icigsfår-
Ea1', sorn befliats lirån Iioltjaks områc1en, dlär fa,rsote,n honstant haft
sitt hernvist. Spansharr genomgicli f i 111.sftg{ linclrigare iin lii-st-
Europa. Koleral 1918 stiicl'tes iiven clen relativt l5.ckligt.

Förklaringen till att vi trots allii clessa r,iclrigheter stått o-.s

rätt viil i tkampen emot epi-lemierna. clessa ounrlvikiiga löljeslrLgale
till clet imperialistiska luiget. står att sökas i cle n;,'a, socia,la .lc;rhil-
lanc1en, sonr framskapats av Riicl-"makten.

tr'rämst gör epirlemicrna siir sköu1 bland ile fattigare folklag-
reu. blancl arbetarna. Råcl-qnialiten är clessa-c regeringsorgan. f clet
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clen befriirnjar cle lattigas -qali, -.1år clen samticligt clet -ctijrsta slas
l'(ir foil(htilsan. lltrotanclet ar, rlc'n halitalis,tislia exploateringen rni),i-

liggör inf iiranclet av eu sunrl arbet-*h1-gign och stipulelilnclet av rror-
mcl till moclelslia|ets ot:h c1et up1lr.'iixanc1er sliihtets skrrrlcl. upIhii-
vartclet xl, }rivategenilotnen till iorclen och lrusen iir l'orutsiittnirrgerr
fiil ei1, or:r'lnancle av bostaclslrågan, -qtaten-q rnorropol på bagerier:ira
rnöjli.ggrir. iitt arbetarnn i lör:sta hand cr'htiller c'let brcjtl. sorn finnc,r.
apctelicns nationalisering är medlet fitr Lilienecllens n-ckancle nl
lpeliulauters ha.ncler och lillkorr:t Itjr clera-" rrittvisa och ckuno,misliir
f iircielning o. s. \'., o. s. r..

J)ct1.n arLcte. sonr ingen aruran mal<t iil alltetarnas Rårlsmalrt
sku'[lr ]ra mrilitat rnec]. hal betr.clliof unclerliittats genom bilrlanclu-t
ar I,'ollilrornmis-qariatets ar.c'lelning för hrilsor.årrl-qiirenrlen. I stiillrt
fiil dc ticligare splittracle och -qär-qtriir-aucle irstitutioner som bc-
tjrinar'le ilen allmänna follkhri.lsal. hac'le nu Hiil-.okornmissnriatet all
lecla, r'erhsamheten i enhetlig ri;htning'. s|aranrle }ti c1e kraft€r rrrir
rnerlel som splittringen .lör'tog.

T)en plnlitislia vcrk-samheten or'h rlen vetenshnplign rlolitlil:rr
hal seclan liinge r,isat Liin mot clelta mål. Såväl rlen r;,.sha som dcn
jntcrnatiolella lacklitteratur.cn belianillacle Iöre hriget cletta t,en-
traiiseringrs-spörsmri1. Såluncla siiger {ransmannen Mirm;an 191i] i
"H\-gitrnt"': "(llta hiirrrler'clet att erl llre{elit intresserar sig för cleu

aliniirrrra folhhii.lsan ocl att han vi ll gtira något till clcss frornmii.
Siilianrle lristind Los mt-ncliolieterna måste han ltlpa igenom -qam1-
liga rninistcrier j Pari-. -qamt ultr-alrta ett tiotal clirektörer.{ijr clilir
iirrrl,rcf-s1,sl'l;. Ar- horrorn llordra-. riitt m-r-chen seghct l]ör att ]ian ilte
s'hn11 gc talpt i f(trtid. triitl, av cie omåttlign nolig'ireterna. Siir:slrilt
hr;rnmt:r cleita till s\-nes i liampen crnoi, r'le socjala -.juhclomarna
tr.iJrerliulosen och iiikoholisrnel. f villret ministeiium lrar man r';i1

någousin d11-Itat fi'lign orn lungsotens beliiirn1lantile, lattat beslut
.1191 vicltagit åtgärclcr i nöc1ig i'iktning. Den li.gger nu d.elr-is j hiiu-
clcrla pli .\rbetsministeret. som har att -"ijrja lijr ansliaffanclet nr-

bil liga J-rostiider. l'iir-ciil(rirlgsvii,-qeirclet och r-erkstaclshygien. c1elr'is

hos jorclbrLr'ksrrini-cteriet. sr;m siirier fijr: lir,-"nlerlels- och njölhlron-
trol lon. iikaså irar rninisterjet l'air iiiriliesärcnclen att ge allmiiulir
fri'olclningar rörancle Lvgien och Folkripplr'-rningsministeriet uppe-
håller liikarin-slrelitionen i sliolorrra. Niir det gä1ler att s1ry6ld11

rasen un'cla.n cless me-qt lii,mska fieu'r'ler må,qte 'l ministelier behaircll,r
silkerr rnen i regeringeu -.jiilv finncs in.geu. sorn iir ånsvilrig för att
{olhhiilsan Ansas."
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Det önskad,e sammanslutandet skedcle i Sovjet-R;,,ssland gt:_
nom ett clekret av den 21 jan. 1918. när Hälsovårdskommissari,atet
bilclacles, som ett i regeringen ingåenc1,e organ. Biand dess uncler,ar,-
clelningar mil nämnas:

Epiclemi- och -sanitetsavdelningen, Sjukhusavclelningen, Apo-
teksavclelningen, Avclelningen för barnskycld (sko1h;rgien, fysisk
k'ltur). avcLelningen för s'ocia1 hygien (prostitutio.. ven,erjska
sjukclomar och tulberilrulos) o. s. r,.

over'ahanclet av de medix<osanitära avclelningarna, sorn ile lo-
kala orga'e' fiir hälsor,årclen ka1la,s, ligger i händorna, på a,rtre-
tarerticlen, och de fcireshrivna sanitiira. åtgii,rclerna verk,ställas ge.
nom arbetareorganisationerna. Man kunde ,som exempel ,omnä,mna
r.'ill<a ovärderliga tiänster som c1e beryktacie arbetarehomn.rissi.on:r-
la gjorcle vicl nedslåenclet av koleran och fläckt5rlus.

r clet foljancle skail vi göra en resum6 över Hälsovårclskom-
missariatets verksamhet. r {örvag vill vi clock rrär för jämförel,sens
sli*l1 relaiera några siffr'or rörand.e c1e hygieniska anorclningarna i
llosk'a såclana de var före oktob,er 191? och sådana de är nu elter
Hiilscr,årclskommi-qsariatets tr'ååriga existens.

Sanitetslä r{are

Före Nu (d. v. s.
oktober- hösten

revolutionen 1S19.)

8,000 22,000
100.000 1,500,000
1ir,000 46.000
20,000 34,000

50,00{.)

10,000 22,00t)
31,000 137.000

O. S. Y.

Härtill bijr ännu rähnas n)ra anstalter som Råilsmakten inrät_
tai för att betjäna clen allra fiattiga,ste befoikningen. Frågan oLn
gratis 1äharehjalp i hemmen för cle ,allra fattigaste hade i Rysslancl
stått på dagordningen i hela 10 år men'stannat vicl blotta diskussio-
nen. Nu är i Moskva 80 läkare och omkr. 160 kvinnliga fäitskärrr
anställcla hiirfor och 'har sig emellan stacleu uppcleiacl i clistriht:
Stationerna, för' snarhjälp so,m avhämtar de ,sjuka ur hemmen, är:
förseclcla mecl vaktliar.ancle 1äkare ciygnet runt och har automohiler

Sju[isängar j cle a] lmiinna ]rospitalen
irir civilbefoikningen

Sjuksringar på epiciemisjuhhusen
Allmänna mottagningsplatser

omkr.

f_.

A-ssistenter åt sanitetsläkarna
Liiirare för födoämneskontroll 

..:

Liikare lör -"kolhJ'giel . .
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till siti förfogaDde. Ånnu vore c'let skäl att ltär ornnäinna clen ltrL

nytt organiserade kampen emot tuberkulosenochs;tfilis eller r',le

sociala sjukdomarna, den vitt förgrenade unclervisningen i l1'gie-

niska frågor, clen gratis till buds ståenile tancl1ä,karer'ården (10 mo'.-

tagningslokaler ,med 2li stolar var), anordnantllet ar' hjähr åt sirr-

,r..rjoXu, också den efter distrikt, den stränga rättvisa förclelningol

avapoteksvalolnao.S.v'Darviclärickea}itberörtsomHii]scl-
våclskommissariatet gjort i Moskva uncler rtressa 2 år'

Dettaurkvantitativsynpunllrt.Vad]rvalitetenirvclen.Iii,rrr-
narle sjukhjälpen beträffar, så har I'i for allticl utplånat clet sy'stcrrr.

.o- oppd.iode medicinen i en förstklassig [ör cle rika mecl ilen -'' li'

"gyilere praktiken" och sistklassig för rle fattiga mecl c1e kiintln

1r. p.-r..npt.n (pro pau!ere : för clen fattiga)'
I staclens sjukhus ger Mo,slivas alla bristn -specialistel tttt sittrt

nottagningarochviguru,tt.'u'attingenproliessorcllers}ecialist
iir otiilgauglig för o-ilk.r,, hur,,ucl_"tac1,er-q irrvlin:rre som hiilst i ocir

för konsultation eller operåtion och besöket giire's avgi{tsfritl'

Sammaårfiirhitllaililetilancletsör'rigastricler'Allaoerlri)rda
sr,årigheter tili trots har Råclsmakten -"åIuncla or'dnat sjukviircl'rrr

e[1igt bä.ror.arr beriirrla principer och detta uncler clen korta ticlen är'

cnclast 2 år.

Ett arbetsår.

Tnrättandet ar. Hrilsovårclskommissariatet och fuil-ttii1lcligrrrL-

clet av iLess inre organisati,on lcirlopte samticligt rnetl uthämlir'l-

clet av en hårcl kamp emot de varandra ar.lösancle epiclernicrla' So]rt-

rnä,ren 1918 hemsöktes he a R)'sslancl av sranska sjukarr' Ti]1 olika

orter utsäncles expeditioner ilels for att utforska clenna ännu lii']:r

kåncla sjukclo'm och dels for att bekämla den' En serie vei'enskal;-

ligasammankomsterhöIlos,enenqueteutsiiriclesoc}r}rärigenorn
kl* *u. till den slutsatsen att sjukdomen i llråga står influensiui

nära. SåväL vetenslhaplig som populär litteratur utsände-q om sjuii-

rlomen.
Om span.ska sjukan avlöpte rätt lindrigt så blev en epiclerni

medfiäckty{ussomsärskiltflr-,reraileunclet'r.intern1918-19]l)
meralångl'arigochsr'år'Bilclenavdessframfartstårniigorlrrncla
klar när man omnämner att intill sommaren 1919 11 /' milj' rniir'-

niskor insjuknat i clen. Den kom icke oväntacl' På hösten 19L8

höllsrådplägningarmeclförestå.nclarnaförclelokalameclikosarril,rira
avclelningarna. och mecl ba\kteriologer' En 1l1a]l uppclrogs för verk-
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silrnheten och cirliulär ut,-qåndle-q till laucLsorten. l'olkkonrmissariatr:t
utgav ett särskilt clekrel; om kampen emot fläckt5,fusen eiler Iläcii-
ferbern sorn clen rättare torde kallas. rretenskapiiga sammankornster
hölls och försök gjorcle-* m,e,cl preventiva vacciner och terapeutislia
sera. Litteratur sprecls rätt mycl<,et.

sommaren 1918 floreracle li.lera till e' viss grad ocrr clen 1ill
l9J9 rni'o r'änlarle [u'sc,terr kom. rnerr höll sig inom belrörig, gl.J.rr-
ser ehuru en stiinclig {ara Iör cle,ss spriclning ifrån l)eirikius onrrår]e
fiirelåg, \'aLe-*t cle' härjade rätt så sr-årt. FOr att förebygga cless
slriclning hacle man i stort sörjt för clricksr-attnets lilorer-ing och iijj-
niint genornförc1 holeravaccinatiou.

För att stiivja utveckiinge' ar, -"'ittkoljlornar som hotacle a1t

-"1å ut i en epiderni 
'tarbet.cles ett clek'et om obligatorisli r,acciir,r-

tion cmot smittrkoppor. genorr 
'ars -"tac1fä-qtaircle clen 10 april 1gJ9

en ar- grunilstenarna 1ac1es till vår lagstiftning i hl.gien. I anslut-

'i'g tili ilehrctet utarbetades regeln -[ör rlc lokala mJ-ncligheterna
och bestrimmelser angåenctre vaccinprocluhtionen. För genomfijrarrdr
av clekretets bestämnelser anslogs 51/, miljoner rubel och utsänr]es
i miljorer' {lu:cl' \ ir(.oitr.

Mr.ijlighete' litt anshalfla lrrofr'lalitiska'acciner och terape*ti-
ska sera 'al så gott sr-irn 

'teshiteri 
geiro/m r-år. isolering ifr.ån E*-

ropa. For att i någou rriå' råiLa bot lrtirpå rationali-qeracres aila
s1,örre bakteriologislia, institutioner och öpp'.c1cs rågra nya,. ifrå.
r-illia seclan bristen så r'itt miijligt avbjä1pt,"-r. och i-*r.nnerhet -cmit1-
hopps- och koleravaccil utstincles i tillriicklig mängcl.

Här iir clet på sin plats att ibetona. hurusom haml;en emot epi-
clemierna lörc1es e'ligt 'ya pri'ci}er, så att befolhningen sjäiv mecl
arbetarna och bönrlerna sattes i rörelse iufiir clen ho,tancle {arsoten.
Till och rnecl bo'gerliga tiilningskorresponc'lenter. ,som vistats i sor,-
jet-R;,.'sslanrl, måste er;liänna att kam,pen nu föres på ett n)rt1r sätt
så att hcla befiolhningen mobilisc-ras i önskat syfte. Den insats. som
{ackförbuncl'en och fabrikskommittderna gjort'ir1 bekämpancle a.,,

holera och illäcktvfu-q är icke liten, i clet cle ör,ervakat renliglieten å
respektive arbet,splatser:. inrättat bacl- och tviittanstalter, anskaffat
vatte'kö r och framlör allt ibeclri'it propagancla för upply,s'ing i
hvgieniska frågor.

tr'or att finansicllt stötla ar-beta'eorganisationernas arbete i
kampen emot epidemierna }ar seclan 1okt. lg18-1 okt..lg19 ut-
gått 292 mili. rubel.
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I svfte att Iöreb1'gga utbreclning a\r epidemisjukclomar vtrtr-

laile .sig Hiilsovårclskommissariatet on renligheten i clricksvattnet

ocir r,ärclet :rri födan och om bostäclerlas beboelighct. Ett konsptllit

tiil lag anqåe1c1e '1-rostaclsinspektionen framiacles 6ch staclfästes so!]l

clerkret ru, Folkkhommissariatet, r.arigenom man I'elirt galarittlt':t

alla -s,rmhället-c meclborgar-e. uyer arl,etalna. icke hiil-qor.'irc1liga 1,o'

stiirlcr.. I{urser satte,s i gång för att utbiida inspelrtorer 1lör rlert

åsr,lt'rcle kontrollen.
Hancl i hand mecl cletta arbet,e beclrevs en inten-qiv upplysning-.-

r-erks:lmhet blalcl massorna: en rad broschyrer och tavlor utskic-

liaclrs i I[osliva, Petrograc'I, och i lanclsorten tippnac'les museer liir
social h1'gien ,och mirrclre utställningal mcr'l material i anslutriiL{

till de viktigaste epiclemierna och c1e sociala sjr-rliclomarlla. llnr1|rr

organi::atio1 i[efinner sig som brist Hii]soviirclshomrrri-.sarial'cts r'':-

tcn,ska,pliga institut. som hommer att urirmast a1.beta mecl lrågor Iii

rr rr,l,' rlcrr soria lrr li;'giorrerr.

ArJ.tetet för flen clirelita sjtrlibeliuniliingen har huvuclsaklise:l

gått ut på att samrnanföra och i ett arbetsschema inranger:r nLlrr

r1e aDstaltcr {ör terapeutish lrchanclling, sorn ticligare clels va'rit i
Irir.at iigo och tili stör-sta clelen legat i vil,t shil'cla stiirre institt-
tioners hiincler. Ellel el märrgcl r.edermöclor har man nu llitt allrr

at1 arbeta i sr,stcm. otrh av omr.älr-ningcn har sjukr'årr]en ickc blott

icke lirlit utan mtingenstii,c'les {örbatit,rat,s ocli utr.'ic1gats. I cletaij har

man necllirgt etr oerhirrrl mö la för att flå behanclungen ar,gift.tlii
fi;r allmänheten och tillgiilglig lika llor alla.

I(nmpen entot cle sociala sjuhclomarua - 
c1e r-cnsrislra oclr tu-

berknlosen -. 
alkoltoli,srnt:n [örsu(oty uled tiperk,l.usst;iil6lp[ - 

\i1i-

tagit siirsliilcl ullmärksamlet. Kliniker fijr besmittatlo uppriiltrr-

c1es. och produktionen ar- slecialpreparat J'rärnjrLrle. (eul.,art 11 f f'r-
parirtcl "606" h1 60 kg. ltc1e1ats), sanatoriernls lör lungsjulia artt:tI

Lar. tioclub'blats och cli-spensärcr har utsatts på lanr'lsbygclen, varvirl

man siirskilt bealitat 1rurt 1o5g1liulo-ren. Jlet viktigaste h'ar hiir

emelertirl r,arit jgåDgsiittanclet a\r er Yitt lliirgr"nacl agitation fiir

-"prir1airc1e av insiit i lt-vgien lncler innerlig kontakt och -"amverlrrln

urcrl arbetarorgariisationernaS anclra bilrlningsstriivantlen.
I)cnihin be}agacle sourrarlla 1918 och 19'l 9 {c;r sig och sirl

ör'eriklassfrtircler behålla cle allra stijrst& och härligaste baclortetta

i sötler: a]la c-[e anc]ra som Lipetsli' Stara Russa, Elgton, Sergijeffeli

m. fl. har {liiigt nyttjats av arbetarna. På cle liurorter clär clen

garnla 'ibourgeoisil fcjrr återhämtacle sina kafter ellter allshöns ut'
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rlrir' m'ss^v'iittrri.gu.'. av röara arbcturc i yiborg maj 191g.
(Jltler eti till Zinrrc.r'rrlrrs förfogtrrcie stä1r1. u.ilir. r,o1 ,g.rfi.)

tg.'.5
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-rvå\'ningar och ör-erclåcligt lir" c1är linner nu R;tsslancls albetare orrh

böncler tilu o"}t veåerkvickelse'

Som känt importeracles så gott som alla mecliliarnenter uti från

hur,udsa'kligast från'ilt;i;'-under, clet att clen iniremJka prt'-

duktiolen 'rot mioi*ui I t'ilken prehär ställning imrc'-ialismets

'blockacl {örsatt ot','u' ot'otnbart' Hälsor'årdshommissarintet 
natio-

nåliseracle o*.{:1.li)uit uiå- rutu*.c1elsförråcl 0cir riidrlacle därme'1

stora mängclt' ott-t'uttiga utensilier och meclikarnentcr' som alrnais

skullc ha försvunnif'*åf^" spekularternas {ingrar' Smtidigt sottt

en tlel {abrilker '"dtt 
i *U"* rekvire'-ac1es tiotals och huncl'atals-

t..-..r, Lg. mecliciner hos spekulaltel' 
-

I)en ornsorg som sjukr'årclen iuom Röclil alllÖn tagit har r-arit

så onrfattancle, att tit-i"ga""ae på c1:: -qkulle iivermåttan sk)'tlt-nir

unclan clen o"tlg^ tt'k?mheteil tili clen c'ivila be{ollilrilqcns

It:omma.
IngenstiidesiErrropastårirrtressetl]ijrlllr'.navårtlensåiriigi:

-.orn i Rysslu*a' It"ft* i,io*' tt'lto"ua rttaI stora lager ar- iilef olkDin-

gen iir i Yerlisamhe;i't;it;; Recla11 i tleccrnbcr ]91? biLclacles ett Firti

llör vilrnanclt 't" ;'t;;;t-' L"t*n' i r-iliets sammansättning i'gick

ltikare {råu Iliitsoiti"i't'o"toti'-qariatet och representanter föt lac'li-

lijrbuntlen. lnt"ifttttllot'-'i'ttee'rr1a' totrh clenrlionrmrrlistislia iungrl'l

*t"-rf;ltt]i^1 
och lr.ir.r'a-q intresse för b^r'ens Lrilsa Lar m1-cliei

stirlkt livats ar' ,1;-t;t al1r1'ska liotrgres's'er Ior skolh'r'gien' stttn

uucler stor ansiutning hållits t i t]t"':j och i augu-rti) och iivera'llt

icke blott i ..rrtronr".r.'a.rr ;".; i lanrlsorteir ha'- upp"-r.ått uuclerav-

rlclningarr f ör rk"il;lg;rr--(],.1t, t ornur.ärc1 r,iå cle mecliliosanitiira ar'-

clelningana 
iirrti:tT*" liir r1e urs.s liiilsa går i tre Lresinmda ri*t-

lringar: 1' tlyg;ienish kontro]] iiver alla alstalter' clar barn ulll-

viixer' 2' ltojuotlo u-'at" fJ"siska kolttl'"o' 3' Birrnens förrlelnin-- i

olika klasser efter hiilsan åch c1e svagares ltirlclancle 
til1 skolor ute

i naturens '' tt' "*ttogt'kolor eller hem {ör clefehtn unga'

r s;'l1g "t' ;i;t;;; 
lilt g't"n^töranclet av den plan ftir banr-

u p 1, r o st r a', "* il;;-.' *or*ä" 
i11 1s.11 }; å Jl "Jj*Ll :l'. l 

tiJl I;
trronstrationsma't'erial till cle pro\rln'qli

giira clem fott'"igu med såväI den vetensliapliga grunåen {ör som

ilen prahtisr."r-?ii.*lngen ar lll.Eienens forclringar vj'sa\Iis rlet

tt"*"rtlOll,f;r 
191g öppnarle;s ett instit.t {tir fvsisk ktrlt.r' ^r'sglt
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att avra el} försökssliola för frislia Lrarn. Institutet är samticligt eti

laboratorium. där barnets lrbetsprestationel stucleras och diir 1ärare

för barnens fysiska förliovran och gymnastik finner sin utbildninq.

\ric1 denna anstelt kommer är-en arbetsf orclringarnu 1i;t $6r'je1'-

Rysslancls Enhctliga Arbets-qlio1a, som al'la måste genomgå' att sti-

trol.ru. på gruncl av c1e r-etenkapliga tön' som man här gjort och

tidigare äger.

Ilppsikt iit'er barnen utör'as av lälkare' Tlessa uppdelar elenr

sorn iir i behov ar. r,årc1 e11er lättnad i siuclierna i 3 grupper: 1'

sjuka som r'årclas å sjulihus e11er sliolsanatorier' 2' svaga och tu-

berhulOsa. som srinclas att lå sin skolbildning tills liclrc i s' li'

skogs- elier steppskolor. cliir s'kolarbetet tas linclrigt' lielst ute i cleil

friaochkralternasmåningomåterYinne-s'3'defdkta'somsänclirs
ti11 uppf ostringsskolor.

Där läkarehjalp st:ir att fi'L anorclnas iiven såc1an' Tuberknlösir

barl} behandla.s av tli.spensläkare, vilka iLven har uppsikt ör'cr bartr

i familjerna och se till att c1e kommer i besittning av kliicler' nii-

rirg mecl fett o. a. nödig't.

Hä]sor.årclskomrrrjs-sariatetsar'clelningförbarndkycldharson
sin grtLnclprincip {öresatt sig att strär'a c1ärhän' att intet sjuhligt

bam skulle behör,a fiirbli uttrn pcclagogi-.l; unclervisning och r'åri1

i ntigon meilikopeclagogish anstalt'

Institutet for clefehtu llarn har att organisela unilerr-i-'niugetr

for psykiskt eller {)'sisht vanartaile eller clefe'hta småttiugar' I)ci

har tilt sitt forfogancle en sliola för ps-vkiskt något efi'erblivnrr

barn, en 1lör starkt eftcrblivna, ett sjukhus för sinnessjuka barn

ochen läroanstalt {ör clör,stumma. I clessa unclervisar lä'irare och

peclagogerclemsomiframticlerrskallsörja{örc1el'anlottacl'eungii-q
llsr.ki.ka och f--vsisha {ijrkovrau'

I borjan ar'år f918 såg ei't clehret clagen' sorn iir enaståent1r:

isittstagihelaväriclen,ityattcletfastslåratticke18årf;'llclr
tlersoner.sornförgått,si"gemotclenallmännaorclningen'även'orn
de vore rent ar. farliga. icke får, ka1las brottslingar' D',e ]rar ol1il

r"arit olycliliga offer iOr ett hårt kalitalistisht slstem ocir behijvcr

srla ar:€ u.PPfo,stran än straff'
De unga lagbrvta nas förseelse kan icke behandlas r-icl en vau-

1ig ciomstol, utan btlr komma fore viil en kommission för bedömtrrr-

de av minclerårigas brott, i viiken en ps;rkiatriker-läkare bör var:t

bisittareåtc-[enjuricliskadomaremakten.Enhelstabavexperter
ochlärar,e har utgått till lönerå.den att ibistå clem virl fuilfö1jand'rt

i:
1;
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av clessa principer och en hel massa observationsanstalter ,har in-
rättats, från vilka cle unclersökta små "brottslingarna" antingen
återbijrclats åt förälilrarna eller sänts til1 uppfostringsskolor.

T allmänhet ii.r clessa anstalter för elterblivna barn förlagda
till länens hur.'udlstäc1er, men även i härad,sstäclerna kan man reclrrn
påtriilla ciem. I m:inga länscentra finns reilan både mottagniug--
lilats för unclersökning av barn, ,sk.olor för något efterblivna o,rlr
anstalter för moraliskt clefekta småttingar. Mera sä1lan påträffas
skogsskolor och skolsanatorier. Den vanliga anstalten i härade' fi;r-
brrrrrr.rrs .l,eciella hr:l.or årrl 5r en urrrlersökuirrg.:al Llär liiliarrr gi;r
sina eranskningar ,av ilet allmä'na hälsotillståndet bl^n'cl sinrr
skr',l,lslirrgar.

Blanil de allvarligaste frågor som förelåg lc;r Rriclet för r.iir.-
nancll av barnens hälsa va,r clen. hur man skulle kunna räclda dc
unga undan livsmeclelskrisen. Man bt;rjacle mecl att sända c1e sinå
ut ti}l l,andet och til1 rikets östrrl bröclrikare clistrikt. Men m,it
ftiresatte sig att även i stailen ge gocl mat åt cle kvar,blivan:de oc'h
försc tlem mecl ,mänskliga bc,stiicler. I)essa uppgifter fyllas nu me.l
hecler av 3 oli,ka hommiss,ariat.
, Genom ett dekret arr clen 17 mai 1919 utgavs en bestiimmelse

cm att ko,mm,unerna bör ge fri mat åt sina minderåriga. På stri-
tens Lrekostnacl skullc alla uncl.er 16 rir i Moskva, PetroErad och tle
stcra inclustricentra häilanefter frl sin {öc1a. Geno,m denna föror,:l-

'ing lades börian ti]l eir kommunistisk fördelning av livets {örst,r
niicltorft blancl cle Llnga, meil reclan c1e.s,sförinn'an ha,cle endast uncler
19i9 50 milj. rubel lagts på utclelningen av gratiskort bland l_rarn
och i november 1918 hacle shilcla skatter uppburits f,ör clenna sak.

I{astar man biichen tillbaka. sökancle efter vacl som gjorrles i
Rysslancl till barnens fromma före clen sociala revolutionen, -qå fin-
ner nran knappast någon punkt att låta dem vila, på. Statsbudgeten
hade ingen p,lats för anslag till barnens skydd. Efter revolutionen
har den u'ga socialistiska staten mec'[ iver offrat sina krafter fi]r
cle ungas väl och ,härviil har clen besegrat de mest gensträviua mo-
tigirei,er och lagt en gocl grunclsten fc;r framtida, b;'ggnadsverksarli-
het. Våra hänilers ariltete skall vara barnens värn. Arbetarnas ocl-r

bönilernas Rådsrepubiik sätter hogt värde på iie ungas hälsa, rned-
veten om, att de unga kommunisternas hälsa är clen underpant merl
vilken framticlens socialistiska Ry,ssland skall befasta den sociala
revo utionens vinningar och föra landet till dess utvecklings mål
-* ett formfullänclat kommunistiskt samhällsskiek.
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DANSKA
Av C. N. CARLESON

Den hiiltigaste valstorm i nära nog marnaninne har clragit

{lam ör,er clet "1i11e ynclige" 1anc1 mellan Öresund och Norclsjön,

mellan Siiagen och . . . ja var clen slutliga rsydgränsen liommer att

tLagas iigger iinnu i storrnakter.iras ,o'ch cleras internationellr,r kom-

rrLissions hnän. Sjä\-a r.al,ctragerr spelacles ut ett medclelancle frårl

Paris. som slog kallt vatten på högerns förespeglingar om utsili-
terna att få en ändring til1 stånc1 rörancle anclra Slesvigzonen trots

llolkomröstni n gsresultatet.
allte{te som clen i valbataijen upptornacle krisen fortskriclit,

ha em,ellerticl ilc ek,onomiska ,och sociala motiven tr'ätt allt kral-
tigare fram, mcclan det "patriotiska" Flensborgmotivet avsiöjat sig

so,m viisentligen ett shickligt beräilinat och utnyttjat 'slagorcl på cle

håil, c1är clet kuncle utör.a någcrr r.ärkalr. At rlen extretma natjoni1-

listhögern ör.erläts att s1å på cleri slesvigslta larmtrumm'an; clet

högerparti.. "\renstre", som burit hem lejonparten av röster och

mandat, drog cläremot i härnad mecl mer substantiella och ma-

teriella argument. och clcss hövclig, clen ga,m1e rär'en I. C. Chlisten-

sen-Staclil, var nog försiktig att ingenting ibestämt säga om "in
uppliattning av Slesvigfrågan. Den sociala skihtningens tlrag ha

r;ålecles fått så tämligen obeslOj,ade sätta sin stämpel på r'alut-

gången.
Hur: ,de-*sa 'c1rag utform'ats urtder krigs- 'och krisårens inr'ä:rhan

lir-rrrna vi även ar,Iäsa i valresu'ltatet. Sex ir sju år had'e koalition"-
ministär'en Zahle suttit vicl styret. Dä,r fanns är'en i Danmark en

ahtivistfalang, men tlar riktacl mot Tysklantl for Slesvigs skuli'
a anilra siclan visacle sig clen åansk,a socialdem,okratin ,mer tysh-

bet'onac1 än något annat soeialclemohratiskt parti i värl'c1en. Det

irationalistiska inslaget i danslr po'titik var iikviil tämligen svagt

under,stormarne c1ärute; l,anclet tycktes sköta sig så, att clet kuncle,

särskilt i sin livsmoclels- och utbytespolitik, framhå11as som ett

mönster för ,oss i fråga 'om p,raktisk och smidig neutralitet. Goda

a{fär,er 
- 

d. v. s. även blomstrande gulascheri 
- 

förena'cles mecl
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viclgacl cl'emokrati i en tåmligen raclikal representations- och valre-
llorrn. Danmar"k var a11tj:irnt "clet javne lanil" mecl en lagom dosis
iiven av ministersocialism, i ilet att ett par sociald'emohr'atiska lion-
trollministrar hacl,e säte ocli sti.irnma i ministären.

Me.cl vLirlilskrigets slut försvunno ile tillfalliga förutsättniu-
garna för clenna a{färsveget,a,tion på krigets ruinhögar. I)e fcta
iiren. som varit särskilt gvnnsamma för de clanska jordägarne, voro
förbi. I sin egoism blevo c1e ursinniga på kristicls{örordningamc:
en klassegöism hos välstallcl,a befo,lkningslager. som vi l<tinna åv'crr

lirån vårt larcl och som fått sitt politiska uttrr.ch i r-iira "bonde-
-lijrbunc'lare", hade i Danmark ett re,c]an f:iriligt. nationeilt r.otat
pnrti i "venstre"; cletta partis leclåre var och åir J. C. Christerrseu,
en gammal 4,örfaren clemagog, frir tio år sedan svårt hompromettc-
ra,cl i 'ministerkollegan Albertis bedriigerikrasch. men snart åtqr
flytande ovanpå som bönclernas borne måIsman, ursprungligen en

folksko{1ärare-,streber, ,erinrantle ej så litet om r.år \'ärner Rycl6rr.

TilI situationens skärpning otllr tilltra-.sling 'bidrog n,u iiverr
partiliivet ,om ,clen revicleracle vallagerr. clenna vallag, som är en
h1-bric1 av enmanskretsar. proportionsval och prop,ortiouellt rnut
partiernas vi,c1 valen utrönta, str,rk'r tillilelacle tilläggsmanrlat.
Zahleministiiren råka,rle i konflikl mecl "venstre" om tiilämpnirg*-
ticlen för lag'en, r'arvirl r-iil ii iim-qe siclor iir-en pa.rtitakti-sha hänsvn
gjorcle'sig giillan,cle.

Biancl arbetaremassorla åter liändes a.lit hårclare trr.cket'iv
en clyrtic1. srom nu ar'löser c1e relativt skap,liga forhållanclena rlnder
en c1el av hrigsperioc'len; c1ärtiil hcm arbetslöslLet i ökacl ritsträcli-
ning. Det försämracle"chonomiska laget för ar;bctarne sAmrnall-
hänger mecl tlen aIlmänt intriiclan'ile rstagnationen. Ett genom kri-
get utblottat Tysliiancl r'ar icke iängre ntlgon g,or1 och betahiingit-
kraftig avnämArs.. och tysftn11es krångel i Norclslesr.ig kunde c1å

liitt sammanflätas mecl ehonomiska srl,'npunkter" till en elronomisli-
patri'o1i-"k valparoll mot Za'hle och h,ans kolleger. Yiclare lar ,rlen

livlign hancleln på Engian,il avtagit, secl,an cletta laniL börjat åt-
strama sin export. och särskilt kännbara för den danska inclu,strin
ha cle engelska kolexp,ortrestriktionerna varit, clå ju Danmark saili-
nar skog och virke som ersättning för kolibränsle.

De borgeriigt radikale, som ,sam\rrirkat me'cl so,cialdemokr,atin.
ha alltid hatt eJt $vagt och osähert so,cialt underlag. Det r.isar sig
nu tr"c1ligt och kla,rt i deras oerhörcla nederlag m,ot boncle-"r'iin-
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DEN SOCIALDEMOKRATISKA UTRIKESPOLITIKEN

7e*ce*r tnaEet+Lts*l' )

Paiilstjerna: Ers höghet kan vara fullkomligt lugn! llhuru socialisl
komlter jrg inte uncler några förhtillan.den att Ji.irråda r.åra hernli.gheter
tof 10Uiet.

(Teckning för Zimmerr.al.cl av h'ar Starken{rerg.)
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stern". Samtidjgt mccl att cletta urrclerlag skrecl bort åt höger iir-en

under iien rent nationalistiska ag'itationen,s påtryckning, ;blev stå,nt-

ningen inom a,rbetarema,s'sorna alltmer hotanil'e, ja fick t. o. m.

en revolutionär anstrykning i munnen å:t'minst'one. Oppositioneri

in,om fackorganisationerna m'ot,den gamla sociall'clemokratiska lecl-

ningen torcle nog vara stark'are än som synes i valresultate[: re'clarr

här bör anmärkas. att cle 4,000 r'änster'socialistislia rösterna icke

ge någon tillförlitlig ,mätare av ilen aärlildga ställningen iuom clen

clanska arbetarevår1clen lika litet som de 300,000 röster, som social-

clcrn,okratin saml:rt clenna gång. Vjll man -qöka en måttstoch frjr
beclcimande av skiftningar och strijm,sättningar inom de clan-.lra nr'-

b,etareorganisationerna. ,så ,har man att först och {rämst taga i be-

traktande den s'ocialclemokratiska ledningens taktih i och o'mlirir.g

de kritiska dagar. då kungen, påilriven ar- konserr,-ativa och m'o'rle-

rata takblåsare, {örsökte sin lilla statskupp rnot Zahle. Då stocl

Danmark 
- 

i påskas 
- 

i genrevnllockoutens oc"h generalstrrijkens

tecken. Det {ackliga aktionsprogramrnet tillfördes plotsligt poli-

tiska brand'ämnen. Den lrungliga kupllen besl.arailes m'eil mas,soL-

nas rolr :p:1 republiken. Mot såsom clet tychtes sammangatlclade

Flensb,orgspatrioter och ar'betsgivareorgani-<ationer re'ste sig etl;

ögonblick en väl sammanslutel proletiilisk front.
Nu infiir en avslutacl valkamp. som 'berett högerp:rrtierrla ell

sri' lysande triumf' förstiirkes intr):chet av att clen 'ntialderLolira-
ti-cka lednirlgen, sarn,oliht under påv?irhan av ile borgerligt rarli-

kala bunclsförvanterna, begick ctt taktis rt fel. clå 61sn nl'blfrglg gr:-

neralsträjken. lat republik-ropet t-vstna och stoplade in llorgnräs-

ta,re Jen'sen i clen Friis'ska rninistiir, Som åt liungamaktetl krar.sailr:

liastanjerna ur ,elilen, sedan Liebes 4-ilagarsmiristiir tvungitir rr--

troppa från scenen. Om 'clenna leclning al'c1rig menade något allr':u'

mecl sin antimonarkiska gest och sin genelal-strrijk, om clerr frtin
bör,ian var beredcl att stanna på hah'a vägen. rså skulle man lä'-qtan

vara frestacl att bcteckna den c'lanska koalitionsdemokratiens ne-

clerla,g, ty i sin helhet är clct ett nerlerlag trots socialdemokrai,iens

cr,övring trv några manclat, s,om ett rättvist straff fijr en politi1i.

so'm icke 'stod på hiljc1 mocl en 'situati,on, varur ett så starkt arbe-

tarparti son ctret ilanska kunnat framprä,ssa åtminstone någon Vinst

av bå,de politi,sk och fachlig art. om sarl,ma leclning å aDclr'l sidau

mecl sina tänclanile paroller ha'cle avsett någonting mera än et{;

bluff'artat hot, så hatle inbcircleskampen i Danmarh i logi-"h skär1'a

,och klarhet vidgats friin parlament och valbatalj ti1l en bred. social-

_*)
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politisk arera, till en kamlr rnecl revolutionära konsekvenser. Meu

clenna leclning har ryggat, och d.et skail bli intressant att se, om ej

efterrä'kningarne börja homma inom socialdemokratin sjä1v för eu

halvhetspolitik. som är så, äkta karaktäristjsk för "vrövel"andan
hos borg'bjergare och stauningar.

Ytterligare några reflektioner framkalla clessa tlanska "h,haki"-
val. ,n[en cles,sfiirinnan. må valutgångens grova siffr,or an{ttras.

Yttersta högern har vunnit 6 platser, tioncl"vens,tre" 4, ,social-

clemokratern.a 3 platser. Det ll.filf[6cle s. k. "Erhvelvspartiet". en
ny borgerlig politish näringsiclkaregrupp, tränger sig frarn mecl n;'-
vunna 3 manclat; intet manclat tillföI1 smågruppens. \rare sig Sles-

vig-Marotts "fria socialclemokratislia parti", vänstersocialister:na
eller 1-r,öger-Bricks utbrvtning.

Men röstförclelningen blancl c1e omkriug .en miljon valclelta-
g'alne ger en bjärtare 'och sa{tigare bilrl av partiernas "rt)rrlia:
"Yertstte" 350.000, sociafii,emrokratierita 300,000, cle konservative
201.000. cle borgerligt raclikale (liberalismen) 122,000. erhvervs-
pzrrtiet 29.000, Brickgruppen. clen -s. k. "centern" 9,000, "c1e frizr
sociaiilemoliraterna." 7.000 och siutligen viinster-sociaiisterna 4,000.
Härav fra,mgår så1ecles, att cl,en borgerligt-agrariska reaktionsmas-
san sirmlat ei minclre än 551,000 rös,ter mot cle Jråc1a firrra regerings-
partiernas 422,000 röster. Har man så s:rnuolilit {og att till clerr

..cgi'ancle siclan 1ägga "erhvervspartiets" 29,000 löster, sii ökas reah-
tiorrsrösterna llII 580,000. Den Lorgerligt-aglarislia klumperL uniler
clen ha;bi1e Christensen,s, leclning r1'cker clå in i Folretinget mecl cj
niilclre än 81 mandat, meilan den, nya opl'usitiolen kr;'mper ihop
till 59 mandat. I manclaten såleaies en fic;rskjutrring från 4 rösters
koalitionsövervikt i ,clet gamla tinget tlll 22 rösters realitionsör-er-
r,'ikt i clet nya tinget. Sannerligen 

- 
hacle inte liungamakten ii,-"n-

na gång en långt fina,re näs,a för 1äget och möjligheterna tå par-
langnf-rlrnllriigen än hrr Za.h1e, S'tar-rning och Borgbjerg, clessa tvätt-
äkta,parlamentsilemokrater! Sif{rornas mäst påfallande mome'rit
a*r slutligen liberalernas 

- 
raclikalvänsterns 

- 
fullstäncliga dc-

båcle, I)e'kr1'pa necl til1 .1 7 mandat och från 21 till 12 procent a.,'

väljarne. Av tlessa förlor,aile 9 procen,t ha högerp,artierna tagit 6

å 7 procent och "erhvervspartiet" re,sten. Så bekräftar sig ävel r

Danmark, att liberalismen visar betänkLiga avtyningssymtom 
-en ailvarlig varning samticligt ,m,ot socialilemokra:tisk intimitet mecl

cletta av politisk tvinsot medtagna parti.
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framgångar .oc'h rlzirmecl foljancle trälclom ,fl. D., framhallarle
,oenighet, som till sin:r verkningar lörst oc,h främst meilförcle splitt-
ring, varigenom'sarnhällena spricl,cles och rne'cllemmarna ;bilclacle

inclividuella jorclbrulL; och c1å inga iagar utgjorcle hirrder 'här{tjr.
var givetvis alla i sin fulla. rätt. På denna grtuilval uppstocl allt-så

bonilesam,hället, som efter ;behag 'satt ,och ratacle kungar, rlemo-

kratiskt, som ,c1et ursprungligen var till sin innersta kärna.

Men länge skulle icke denna ,clemoirati {å vara allenahrir-
slitrn'cle i lanclet. Så småningom unclersiog sig c1e ,starkare. 'c1e, soin

err gårig (e11er ileras förfäder') åstaclkommit splittringen allt störle
ägoområden, nyä liailrer av trälar an,ska'ff as gen'om r'å1'c1 eller
köp, och ,cle smiirre, men iikväl hittiits friil bönclerna fick maha

pri sig. Klass-sam,hället uppstocl ocrh clärmec1 börjar vår egentliga
historia. Men också bondeträ1clomens och klasskampens.

De flesta tord,e känna de ;rl;f1s konturerna av detta t'örlopp.
I[ä,r må c1ärför enclast konstateras, att medelticlens b,oncle. sorrL

lerreklassen ville aga mecl järnpiska, förde en bittrare liamp mot

förtr;,'charna än frihets- och clen nyare ticlens. Hela denna epok

bildar en enila stor helhet, om{attancle ständiga stricler mellan stor-
rniiu oc,h ibijutler. clir, iche sällan cle förra meC biocliga huvuclen flick
:bita i gräset. llen närmare våra ,c1agar, clå icke längre svär'ilet ocir

muskedunclret finge tillhöra bonclens eller lantma.nnens husgeråcl,

förc1es .striclen ,lamare, och allticl stannacle herrarna som se€irare

på r-alplatsen. Man kan niippeligen påträffa ett encla unclantag.

Så gich clet årtionde efter årtionde, århunclratle efter rirhunrl-

racle, ända fram till 1865, c1å äntligen clen omutliga utvecklingt-'n
,själv framtvang ett drägligare valrättssr.stem tiil bonclehlasserrs

fxviil 
- 

och {rån denna ticlpunkt begynner cless stormaktsperiotl.
llen lihafullt: clen'boncle, som regeracle vrrr polilik fram till 1890-

talets borjan, och hade Karl Il-arssori tili sp'iritus rect'or niirapii
en manså1,c1er! var icke clensamma. soln rklassfränclen i r'åra 'c'lagar:.

Sextio-, sjuttio- och rittiotalets bönder var renocllacle försvarsnihi-
lister ;blancl annat. De såg ,1ianhäncia litet egoistiskt på sam-

hället och själva ville de njuta stiirsta förclelarna, men raclikala vr.r

r1e framför allt .- och böncler.

Nu har ,clessa raclikaiers eftcrkommancle för 1ängeseclan krupit
in i herremanrlens jaliett, anlagt clennes politisha uppfattning. kol-
servatismen. och ser föraktfutlt ned på clen hämpan'cl-e lantarbetar:-

lilas,sen. som clock synes vara historiskt bestämcl att upptaga tlr:
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Rysk gatuaffisch.
"Ti1l borgarrr;,rs skriirli r-i br.änner tleras r-iirld.'.

forna radihala böndernas frånfiydcla plats i samhället. Lantarbe-
tarna, som nu är cle mest föralitacle av samhäIlets kryp, kan iche
av någon makt i värltlen frånhända,s sin kallelse: att uwra fram,
ticlens lolft. IIen när man resonnerar så, måste man givetvis utgå
från clen premissen, att böildernas ro,l1 är utspelad. socialt som po-
liti.ltl. ävc'om rle iirrnu niEra rrr mod si5'Jlorna lagrla över sinr
hnii' skall sitta vicl ,c1en erkonomiska maktens köttgrytor. D'e harj aila 'fall, med få unclantag, löpt över gränsen till herreklassens
jaktmarker. oc,h clärmed har ,de förnekat sitt eget stånd.

När man nått så långt i bevisföringen rörande bondeklasse's
omvanclling uniler ett årtusencle, bör man hanhånda påminna oi',
vacl som r:rttalacles främst, att ile,ss historia bc;rjar i jordgemenska-
pens tecken. kommunismens. Det var de rörliga bylrommunerna.
viika {örst genom sve'cljelandets ocllingssått tillgodogjorcle sig jor-
clen för livsuppehället, äncla till cless k,onung Fre;rs chsllning Disa,
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enligt sagan, 1ät utsända rikets halva befolkning: "längst bort i he-
ilentima", som ,det heter, "utrusta'd.e med vapen, jaktrodskap och
så mycl<et säil, som tiil utsäde kunde erfoldras", fc;r att aniägga
ny,byggen och nyodla jor:clen.

Efter trälclomons upphöra.ncle genom Skara stadga 1346, upp-
sio,cl lsg6- och inhysesiklasserna, som uniler anhra benämningar fiuus
än i dag. Deras kamp har varit ,särdeles hård under senare år'en
och med 1919 års skör,clestrejk nådde den sin kulmen; även i år
torile man med säkerhet få 'bevittna parternas sammanilra,bbning.

Men statar'en och daglönaren ,kan icke i {ramtidens fria san-
häl.le tjäna under samna {ormer som hittills) me.l en ofta obillig
husb,oncle 

- 
icke sällan i bonclens gestalt 

- 
som påclrir.anile krafi.

Något annat måste påIinnas 
- 

och d,ärmed är vi framme vid clen

nya tidens jo,rclbruksform, som icke Jrönclerna ,enbart skall reg-
lera. Til1 dess h,oppas vi att goclsägarna för 1änge seclan är ur
sp elet.

Vacl ral man då att tillgripa Sovjetrepubliken på anilra si-

clen Östersjon har alla.reclan givit 'sva,ret: lord;bruksltonlmun'is1ne1t.
Själväganilerått tiil grundvärclet ä,r nutidens kräfts1kac1a. Den må-
ste bort. Jolden ,måste återföras till det allmänna, clärifrrin cl:t
är tagen, stulen. Såclan är framticlens lösen, När jordarbetarna
skall lämna sin tjänande ställning, och clen tiden måste ju komrna
förr elier senare, har samhällets styrand.e ingenting annat att till-
gripa än sam;bruket, med, eller ,r0o, bönderna. L-vckligast vore gi-
vetvi"s nzed. Utvecklingen i dlenna riktning synes ounch'iklig; oclt

utan avsevär,il smärta 'bör operationen hunna ske. Mångenstärles
har ibönclerna ej heller mera att förlora än sina hypoteksskulder,
och 'cle kom'mer nog icke onödigtvis att skria. Det skall herrehlas-
sen, höger och liberaler, göra i deras stälie.

Sedan skall framtidens nya bon'desamhäl1e iromma att uppstå
på det kommunistiska sa,mbrukets grun,cl 

- 
ty bc;nder skäI1 det al1-

tid ,finrras.

Men utvecklingen lian ingen makt i värlclen hej,cla.
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Alilrcas Paulson,

Andreas Paulson: Ianker og fenkere.
Den nu utkornna nyåI essay-samlingel ar- Paulsen bestyrker till fullo

rans gamla gocla r1'kte sorn clen sktrnclinar.iska socialismels ypp'ersta
c\ssayist vicl ,siclan av Arvid G. Hanserr. Ilans uiidiga, men på sarnma gång
iljupsinniga skrivsätt, hans fasta grep! om sitt ämne och förmäga :r,tt all-
tid träffa huvudet på spiken. hans smidiga konst att .kortfattat g'e huvurl-
summån av vaeL han vill r'eferera, - allt cletta har från gamm.alt glort ;Jrans

'böcker ti i en kär och på samma gång i orclets bästa m,ening rolig läsning
för o.ss rörla. En ticl hactre han irrom våra leder i Sverge en motsr'-arighet i

r Erik H,et16n, meclan denna gav sin korta gåstroll hos o'ss. X[en Paulson i'ar
en ler.antle kraft för oss långt cless'förinnan ocilr står alltjåmt kvtir bland
de rråra, oberöril ar- alla 15,'nn'esnycker och skiftancle konjunkturer. Jag
ha.rle för' om.kring ett år seclan nöjet iästa kamraterna.s uppmärksamhet
r.icl hans utmärkta samling biografier Fr,a Thornas Mor,e til August Beb,el.

Till denna ansluter sig nu värtligt clen tili ,sista julen på vårt norska bro-
d,erpartis föriag - naturligtr-is och som vanligt i en okla.nderligt vårclad

utstyrsel - utgivna essay-ibok.
I nära ans utning till de fem för,egående bio.grafier-na står cie tr'e, r'ilka

bilclar seaare delen av Tanker og teenk,ere. D.elna gången är tlet Thomas
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Llarl)-le. Konra,cl Deublcr och -\ntol flerrgcr. scttn Paiulson ågnar en l<iir'-

leksfull och pietctsrniittatl tppnär'ksamhet. I varje :[a11 är r-i ironom 'up]r-

rikligt tackslmma, att;ha1 rådclat de tr-a sistliirnncla frirn.ell mcr iin oför-

l,.iänt glömskir bl:lrrtl oss hår i rrorclerr. Vi får'ofta skål att häpna övct. hrri

många {ör cle llcsttr ol<äntla vägrörljningrsmän r'år' rörelse har Laft. lllrr
mir.tlga sniirt förgätna, men osl<attbara itffer sorn ,burits Iör proletarielets

stora lrigörclsesak - eller för att tala clet rnårgfulltr gammalbiblisktr

tulgomålet: r'ilken sky ar. vittncn sorrr gålt före oss. carlylc kä,nner j11

cLe l]cste ay oss rätt r.ä1, oc,h rloch htrr Paulson i clen 1i11:r, korta skisscn

om horront err rcl cle1 n;rtt ktLnskapsmirterial alt ge oss' lltr rnånga lv
oss r-is-qte excrnpeh,is, att l'ra1rs ]ir.ssyu I'ar Yntl r'i ,sli1rlle kunna kallrl

så hlart :narxi.stiskt utfornatl, ,som clctta c.itat alger: "IIvrd 'st'emmeret
ånsaal r-ic1 j,eg slaa fast ,qom 1.ege1, at err notorisk s I a r',e s stemlne ikkc
litrn gjore andet cnd fortrir:cl, naal ell,er hvorsomhelst og paa ht'atl nraate

tlcn entl blir avgit. Og cler er en anden sartdhet likesaa sikker, nemlig

cleri: at, sair,solll naturen og tlen strerrge skjrbne og ikke en,rolot og Lrar

parlilmcntsakt og peng,e hestemmer en mands slave,stantl. saa er tlenne aY

tle siclste to i utallige tilf.r1clcr blit bestemt g ir i t, som f orholclene ligger.
liuhtum er. slat-eltre cr i oiblikket i or-crvtr:lclcntle mnjoritet overallt'"

Ar- Konrad D,eublels liåmpagcstalt firr r.i genurn Ptrulsorr cn mäktigt
tilitalaniie bitcl. En fullstånitigt ,sjäh'bilrin11 österriliisk mjÖlntrre, triiilcr
hnn i irttimt tanketLtbytc mr:d slrl tiils -1'1t1-'e1gfå trnclar' llet är i synner'-

het hals brcr.r'iixli1g mecl Fcuer,btrch, soln fäst Ptrulsons lppnärksamhet
r-icl honorn. I tle borgerliga rer.olutiotrsrörelsetna i Iörla seklets mitl iu-

tager.Lharr ctt.be.miirkt rum. Ifans ancle iir fullstänrligt fri från alla

boior.ocl-r:r1I frnkttln. och i sitt tcstnmeDtc jijreskriver han följande
gra.r'skrif t ör.er slg sjäh.: "-\andell cr en cgenskap veil stoffet I ctreu op-

staar og gtrtrr til grmrcle necl clet' J'er- vcl' tlu slijonnc verclen' du kjrt-r'e

so1 og T evige stjcmer! l,{ine ijile faal ier aldrig rner at se." ,\ntingcn
li 11elar. clennrr I)euble.rs teorelisl<n ör ertygclse clleI iclie. mirste vi be-

unclra lika nycliet rlen poctiska sl<önhetcu som clet nroraliska morlet i
clessa cn r-erlilig rnans ar-skedsor,cl till 1ivet.

En irelt annan t;'p företråilcr llengcr. Ha]I år heit oclt hitllel rlon

riitl,slärtle tänkaren och teoretikern. J'Ier.L arrstrintlstrrgancle .friln all uto-

pism vill han pii relrt vetenskapliga grunctrel söka ge en bild ar- ,ilct 'sot'ilr-
tistiska frantiilssamhället. ll1'ctr"1 i lians framstä1luing r'åckclhärviil
plivetvis är'en fr'ån 's'ocialistisk syllprnlit kritih oeh gerlsagå J{cn i rrrje
fail rnåsl,e vi r.ara Paulson uppriktigt tack,sanna fiir clct ]ätt{trttliga s.ått.

r-alpir lian i korthet -qkis.serar upp för oss rle1} ]'Icngelslia samtulilsbilden"'
I cLe cssnl'er, sorrr hilclar cleD fijrsta. oc]r största ar-clelningen av 'lan-

ker. og trcukere, framiågger 1örI. rlcnntr gång.en ,ett nog så blan'dat'irrnc-
hå11, somligt Yisserllgen a\r s\:agale i:Lalt, nen dct mesta i hög gracl in-

tressant ,och lärorilit. l,Ian kan gott pi Pnulsoil sjäh- ti1lämpa hans ntt,ti-

lanttrc sid. 25: "Det sori el mig rlest rnagtpaaliggenale, naar jeg larser en

'ah'arlig'boli. cr:rt {aa ttrk i Jor-tatteren,s personlig}ret. Selv om htltr har

-qhrer-et en rrekke lröker, saa jeg s-vncs, jeg kjentLer ham, har jeg hver gang

paå n.v.kralr paa {örst og fremst at föle ham selr': hans egen aand' gjcn-

lem linjerne. Jag vil ha glimt rv hans sjrcI - ing'en maskc. Jeg vi1 paa-
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virkes ay ,et perscnlig syn - ikke ar- ,en leksikonar,tikel.,, Paulson upp-
fyller sjä1v beundransvårt,detta i s;mnerhet för cn es,sayist ytterligt svår'a
krav. På samma gång lian o,bjektivt och klart tecknar för oss slna kära
tånkaro och tieras tankar, Iåter han oss strax också få tag i hans egcl
personlipJhct, känner honom själr- och hans an,cle gelmm c1e skrivna radcr-
ria, får en glimt nv h:rns sjäi.

Jag tänker hiir sär'skilt.på alerr.utmärkta artikehr llen modern,e men-
nesketype. Så,sorn ;sprungen fr:rrn ur ,clen social& rcvolutiorrens eget hjärtil
år ,Jramställningen av nutidslivets r.op efter samfundsmännisl<or: ,'der-
for maa livet baseres paa arbeide. ,et arbeide hvori samfundets enkeltc
indiviilel d,eltal og virkcr samnen som h.!ul i en ma.sliine. Vi behover
derf or i k k e at viere maskiner ell.er la o,s overmancle a.r- mekani,srnel.
Men vi maa larggc vor liris.anskuelse pn.a tlet grundlag, hvorpaa hele vort
liv er lagt: arbeidet." \rerka ieke dcssa teser som elr kort. sammarrfatt-
ning av ryska aribetarrcpublikens författning? Och hur äkta marxistiskt
är icke detta härliga orclet: "socialismen mener. at dct inilre liv ia.lfalrl
rar ganske antlre ,b,etingelser for at fuldliommengjores, hr.or de ydre iivs-

f orholci elbekvmningsf ri.,,

Enda.st ett par små stickprov till ,Lrr derna talkemåttacle bol< rnå
medges mig: ör'er det outslitliga ooh påtagtigen f ör r,:rrje år allt
rne r bränuandc rimnet Socialisne og l)arrvinisme jrar förf en ser.ie
s),nnerligen beaktarsr'ärcla uttalarrden. (Jåmför Edwarcl,A.velings ut-
märkta broschyr i ämnct Jör ett par. år sed,an irå nor,ska ung,ilomsf.ö1.-
ibunclets förlag i kamrat rorgeirsons god:r. översättnilrg.) Irär är ,ilet 1rär-
mast Enrico Ferris utrcdning orn kanrpen för tilh.trron, som paulson rc-
dererar. rlan uppvisar dennn utvecklingsfakto's relatiorr till den ,stigancle
kulturen: "Naturfolkene r: r meget frugtbare men har f,orholdsr.is kort
l'evetid, mens k,ulturfoikene fremviser lavere fo.dseltal men lever .forholcls-
vis lrengere." Socialisrnen intar här en rent r.etenskaplig ståndpunkt:
"cl,en hverken uclehulcler el},er fornegter erkjendel.sen.rv at der findes be-
seirede i kampeu for tilr'arelsen. Men socialism,en l,il fore m,eil sig clcn
store fordel rned Jje.rnelsen av,tlen store masse fysiske og moraliske elen-
dighet at kunne tilstoppe m.ange kilcler jor fj'sisk og moralsk urartrring.
Man maa ogsaa i clette forholcl ta rnecl i betragtnirig lor-en om ,solidariteten
nr,ellem individer arr samme årrt." Futl;t riktigt ti1lf ogas längre flarn:
"rlarrvinism'err ihar pa,avist arternes ut'il<ling gjcnnem kampen for til-
vaerelsen. x{arxismen har paa samme maate forenklet samfuardsutrriklin-
gen til loven om klassekarnpen. ser man ,slegternes historie i d,ette 1;rs.
satr, blir de vekslencle tidsavsnit - fra vildhet gj,ennem ;barbari .og lar-
Itultur til en hoiere form f.or civilisation - ikke ibar.e utslag av inilivi-
clu'elie handlinger. De viser sig scm et drama, hvor de vretdige kreeftcr
i samfundet .lrives ti1 ka,mp mot hverandre.,, Och i uppsatsens slutord
fastslås, att "det ,histori,ske syn paå samfunclsutviklingen, sotn er sier-
kjende for sociaiismen, maa stile mot en omform,ning. Det er .clen. sorn
er i sin 'for,be.eilels,e runclt om os. . Idet ,,det ,gam1e samfuncl albeider mot
,sin oplosning, rned'irker det ti1 at skape 'clen nye form. hvorunder fr,e'r-
tidens epoke skal utvikle sig.,'
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l)crrua tanke .fullföljes sti tricla,te i cl'en {öljtrncle upp,satsen Socialismen
,qorn kulturfaktor. Ingen kal kraftigare än Påulsor och i allm.ä,nhet r.åra
levolutionåra norskrr karnratcl tramhiir-a socialismens cljupa andIig.r
bef riclsegäming. Är'el hår är orcle i likasom l.ramsprungna ur den stora
rysk;r revoluticnens hjärta: ",Io 'rlypere man forståar rlet okonomisle sy-
stem i sociali,stish rnening, tl.esto sl.erlicrc vil rnlrn optlage lunlighetcrne
for rrt utl.vttc llle liulturcns gotler.''

H. F. Spak.

Allred Kämpe: $ovief-Rysslands iordpolitik.
På l''rarns förlag har utkornmit err ar-,\llreti Iiiimpc gjorrl stnman-

fattning av Sovjet-Rysslaarcls joitlprogram.

I ett lancl, clär inclustriens arbetarebefolknilg r.icl värklslirigels
utbrol.t upl.rskattacles ti11 cndast trc mi]lioner m,ot 130 rniliioner bölder,
r1är rnåste -sjiilvtnllel jordfrrigan trälga sig flan i {örgrtnctreu flamför trllt'r,

anclrn. ]Ia.n skulic clessutom ay clessrr för'hållarrden kunna. cha rlen slut-
satseu att borrrleklasseu sjåh- har haritl om d.err politiskn lecinilgen. l{ert
,oii iir iLet oj i i.erhlighcten. Diilonr yttrrs pir,sidan l1 i clen förcliggainde
brosr:hvrcl: ett 1;,al millioncl arbctarc utör'ar dilitatur och {ör' lilasskamp
rlot cn nästnn icke eristeralile bourgeoisi. nedan bef,olkningens stora
Jler"tal. bönclerla. pralitisk,t taget stiir ful1st.ändigt utanlör. Sovjetmuiiten
-<töclel sig på boncleklasscrl i,c1cn rrteriilsen att J:oncleklassen ger sitt "pas-
siva goclkännrrnc'lc'' irt rcgcrirrgens åtgiirtlcr. l.'astäl bondekla,s.sen enligt
lanlisrl lagar för flertalets r'iitt Lal rnrrlitcn i lirnclct, beclriver dock tlenrta,

liiass in,gen klassme,dveten honclepolitik. I)etta ]<al bero på bönclelnas
olir,rlrrighet och ofiirmig:i att 'bära 111)1,r en rer.olulionilr rörelse och den
rlärpri Iöljande änclå -qtörre uppgiften att bygga upp något n"vtt. J{er rlet
kan ocksii bero 1,ii att börrrlerna över huvucl finner sig r-ä1 unclcr clet nya
systenet. I)etta senare torcle i långden biiva rlet 1r-göranile. Kunnir de

nu maktäganile b.ega,gna, sin rnakt sti. att inga anledningar till s\riiråre
ni-ssnöje uppstår. -qa kan rnan ttgri ifrån att dettn folk ska1l förhiilln sig
lojrrlt ;rltt Ir';rrngctrl.

llegcringskor*xten i iletta 1ani1 syne.s såluarcla ligga däri att ma.n kan
regefl bönderira så, att nan cj får ricm cmot s.ig. Den lionsten försto'd
Lenin fråu början, då han "på ;borilskantcn" n.edkastade tio rader ,om

konfiskation n1- jord,egendomårna. Därmecl,sanktio'n,erade han böndernas
irnncxion 1v jorden och indrog cle ha,tade .storgoclsågarntrs domäner.

Detta r.ar R1'sslantls stora agrariska revolution, mot r.ilken livegen-
sliapens upphär'ancle förirleknar till en pappersåtgärd utan reeil innebörd.
tv clen gav ej böntlerna en encla tumsbredrl jord, enclast en "frih'et" att
sr-älla ihjäl av 'brist på jorcl. En kopia av clessa förhållanclen har vi här
i landet på r-åra brukssam,hällen. Seclan bruksadeln siagit ulder sig cl.e

förra ägarnas "frih'et" att a.rrenriera .clem om de ville - eller ge sig i
r-äg ti1l industrien ell'er -{merika. Gav de sig ej frivilligt ir-åg. så
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vräktcs de. Det var clen frihet, ,som

l:ruksherrarna,s klor.
här bjitds tle böuder. som liom i

I)en regering, som här kan skriva ut
gel jorclen tillbak:r, till dessa utplunclrade,

'ett reduktionsma'nifest, .sorn

den gör ett verk liknandtr
Len ins.

I'nder holu clen tid, soru gul{ s€'dn11 lenin gjorde rletta sitt histo,tisk:r'
p.ennstreck, har ryska regeringen varit s;r,sselsatt meil att organisera
jor,dbruket e,fter komrnunistiska principer. Redogörel'sen f,ör d,enna orga-
nisation upptar lejonpa,rten av den föreiiggantle broschyren, som vi re-

kornmenderar till noggrannt ,studium. Möjligen går vårt 'eget land mot
en lilinande rernolutiorr, möjligen icke. För.utsättningar och förhållantlen
är vitt åtski1da. D ä r en i grunden raserad feoclalism mecl vidhäftad lir'-
egerrsklp, ,sedan sekler hatad ar. en genom förtryck r,evolutioner.ail bonde-
kla.ss, h ä r en på privat eganderätt till jorden uppbygd bondekultur, viil
vilke r :l:onrleklasseri iimru hä.nger f.a,st 'som vid sitt dyrbaraste arrr. Där-
till kornmer a,tt denna ,bonclel<1a,ss har cn historia, som politiskt ställ,er den
i jämnbreild ned övriga samhällsklasser och en organisation 'beredcl att
kåmpa, till det ytter,sta för sin ågantlerätt tiII jorden, Var och en förstirr
av detta att jordfrir.gan här i landet måste bli något helt annat än i
Rysslancl. Någon kopiering kaar aldr:ig öns ifråga,sältas vad beträffar tlen
gamltr, 'Jrondejor,clen hos oss. Men frågan iblir en artnau då det gällcr ibo-

lag,sjor.ctren,,storgo,dsen och fidcikommissen.

llen å-,'eri i R1'ssianrl har man just lrämj.at böndernas ,åtkomst av
jord, såluuda ej i'ubbat någon deras äldre rä'tt, utan tvärtom vidgat dera.s
jor'dinnehav i betydlig mån. I den föreliggancle broschyren bekråftas
att bönderna.s anrrexion av jor'cl börjats redan uniler Keren,skis koalitions-
r'egering och ortsatte uncler f"enins tid. Jorilens sociali'sering och läg-
gaudo' uncler s61'jglniakten har nödr'ändiggjort en rcglering av förhållan-
d'ena efter ,en mycket 'detaljerad pian. De viktigaste paragraferna i ile
utlärtlarle föreskrifterna återges i broschyren orcl efter orcl. I första
häl'cl fastslås "att all priv:rt åganderätt ti11 jorden och vacl densamma
eventuellt kan ,gömma, ti1l allzr vatten och skogar, Iiksom alla naturens
kr:rft.er, upphäves för oöverskådliga tider inom Ry,ssands Ferlerativa Råds-
rcpubiks omr.åcle". Det arb'etand,e folket äger a;tt utan er,sättning komma
i åtnjutand.e av rukningsrätt." De icke ar;betande jordd.g,arnas pri-
vata jor,clbruksinv'entarier. ävensom rleras hus, överföras utan ersätt-
n i l g till hära,ctrs, guvernements, krets- eller centralråds agrar"avdelni,ng.
Yid npplåte1,ser av jor'd äger jorclbrukskommuner öreträde fra.mför en-
skiltla personer. Att ,exploatcring av en mälniska ,genom en annan omöj,
liggör'es, industri- och jordl:ruksproletar'iatet f,ör'enas i ka,mpen not kåpi-
talismen, se ,clär tvenne ,gruncllåggande plincip,er för den ryska sovjet-
maktens jorclpolitih.

Ilela lanclet's jordbruk i;'der untler jor'clbrukskom,missariatet med siua
underlydando guvernements- och lokal,styrelser. I övrigt skall jordbruket
bedrivas 'de1s ,i bykommuner, dels 'av enskilda eller av ko,operativa sam-
rnanslutningar o. ,s. v. Bykomrnunernas jorclbruk torde vara 'en direkt
utbyggnad pil den g:r,mla r;',ska hykommunismen. Programmet är e,tt djärvt
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och stortänlit grepp på ulra scklers rsailhällslorlner' Lilisom allt nytt kan'

rlet komma att genomgå föriinch'ingrir, lilisom d.et ,ekonomiska iivet 'sjålvt
stäIcligt Lryter form. Ing,en kan profetera om i Yilken riktning ticlen I'i1l

korr.igera ett rnånrriskor.erk som detta. llcn för närva.rancle och helt Yisst

för ]ånga titlcr f,-amåt har sovjetmaktens jordprograrn givit ett till ciöds

pintrt ocli förtryckt folk anilrum att i frerl ,och arbete bygga sig en fra,m-

ticl. ljusarc och iyckligare än någon annatr periocl av tusenden av gångna

iir i -qlaveli och iljurisk Iiörnetlrlng.
O. Dalkvist.

Ilaniel De Leon: lames Madison and l{arl Marx.
Derr b,ekanta arncril<anslia socialistisku tcoretikeln lJaniel lJt-. l-e'on

lrörjar ornsicler Jrli beka.irt jämr.ä1 i Jluropn. I'ien tillsr-idar'e cnclast i rrtitr-

rLre l<retsar, r.il,kct ju ocks.i år nattr'li,qt. clir j,u hans arbeten tlumt-r'r i

il5.uga aYseel(len år förålilrtrcle. Ilarr cLog reclan inrran. r-årldskrigel, lrorn

tili utJrrott. Jden fö,r den som år'intr:.cssclacle ar- att stucl'era ameriliilnslilr

törhirllanclen ger hals skrift,er lilit rnilteral. octr han hrrr förstått sotl itr-

gclr rrnnan att kritiscra tlct moilärrla -\rnelikir
I,tle1l+ lll1a brosehyr ortr I'Iadison och 'Iarx tal l)e T-'e'on till ttrls tlc

r,er.olutionära gruntlläggallLa ar. clen lrnelikanskt.r {rihetsrepu}iilieu otrlt

tlerrs ekonomislia upp-lattningar ocJr åskaidning:rr' IIan c1röjer särsliili'

vicl llaclison ocl'r vist.Lr huru hirn tidigtrre iin tr'Iarx analysr:}iat .\merilras

ekonolniska f,örlrå}lantlcn och komrnit ti]l kltrr'u ilseentlc 'och 1öruts:rgt ut-

r-et:klingen slilan clel ,slutligen liulninerat i tnrslcrrtil. också 1ör'utser lrrtrt

cII ry nöd\rändig rel,oluton sorn kommer att föräncLn ile egcrrdotlsförl]r;i1-

larrrlen so,m ,1e1 anerikansl<n frihetsstlitlcrr pir,, sirr tiil shapade. l{ilt'lison

ulrpvisar flera intressanta likhetcr mcil l{iu'x i si1l. ekouomislia r-änli,lrrr'[e.

r-ilka likheter här frtrmhålles :rv Ile Le'on. -\'[erl lleclan r-thclison elrtla;t

kurrcle {örutse utvecklingeu .lör' ,\ncriliir, .sirkurtlc hul \{itrx' firnnåga lii
-,,etenskapligt f ast byggn upp -sitt ekortomiskil systcru 'enligt intelrrr lio-

ne1lu linjer, liksom hau ick.e heller kr-rnc1e ör'erg1'ipa utlcckligcll och \ isrl

pri t1c sanhällsklasser.som hatle lilatten tiLl a1.t.Lr.rr1n r,"t' dct iörr'årrrlr i
ilet liapitalistiska sa,mhäIlet, r'ilhct llalx glorrlc rtiir' hrrL slungncle ul. Irr-
loiicu till prolctärerna att Jörela sig vär1t1cl rrrul'

r-t.
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YVERSTFRKSDT

Den l{ommunisfiska In{ernalionalen
ol'gan I'ilr lrloskvr jnlernal ionllnn. Irrr nitt ur: lto,1 rummor T, ,r 6,.1r

9. I det f,örra dröjer man gärna vid e. längre ,artikel av L,enin om hon-
sl ilurrrlorr o, lr prololurirtels diklarur. erl irrne surrL lrrr nrlul.liglr-is be-
handlar på sitt ,ör'erlägrsna sätt. Av ,särskilt r'ärcle är håryicllag de siff-
ror från valen 1ill konstituanten som lLan här mcclctrelar. ,\ktueilt är pro-
blemet böndernas stäilning till sovj,ct, som här klarlägges. vidare r-is,ar.
r,enin hur nöclvändig arbet:rrnas cliktatur år för att få m,cclelklassens Jojk_
lager att insc nyttari och Jörc1elen av err liommunistjsk procluktionsorcl-
ning. Trotskij har en i stilistiskt avseencl,e mäst,erlig skrirrelsc not J,on-
guet, som angrip,es med ,cl'en Trotskij egnn. Läns;-rslöshetcl, clialektiska
skårpan och svidancle hånlulla satiren. T.rotskijs ,artik,el utgör i och -[ör
slg ett iJretecl<nancle bevis för dct olika sätt att tänka, som reclan utbilclat
sis i R1'g,gla,nd uncler där råclancle förhållanclena: futlstänclig frihet frtil
alla 'de politiska hänsvn. som arbetarpoiitikcrna i Duropa tortfar.and,e lå-
ter 'sig loclias till mot kapitalisrne,n och,cless hnndgiingna rrän. ITär i rrot-
sl<ijs artikel ställes probl,emen enkelt och klalt på rent proletäriskt sått:
ti11 lytta för revolutionen ,eller icke. Ar- ör.riga medarb,elare märkes sa-
rloul, 11utgers, Zinovjeff (som sliriver om clen kommunistiska internatio-
nal,ens se gertiLg bland ar,1rs1n1r.1, John Reeil, rumänern -\rbori_Raili,
Llvstrja'ski. L'unatjar.skij oc.h Gorkij. - I deit sen.re numret ingirr c'
trängre artikel irv Klara zetkin o.r rtren tyska rer.olutionen, Lcnin l.rolernl-
serar rlot Longuet. sel<ulclerad av Loliot. rtatlcli skrirrer om krisen inom
det t-vsk-österrikiska kommunistiska ptrrtiet. meclan yrjö ,sirola ,ger en ut-
leclrLirrg ar' :rationalitctsfrri_qan i Finiancl. främst meil häns),n till Kar.c_
len och lIur,mal. men äyeL dr'öjantle i-i,ct Ålandsfrågan. Blanri övriga_ mec[-
arbetare märkcs: sen Kat.ajairna (Japan), F. platterr (schei2), Joh. Rced
(Amerika), \rinokuroff, Rlonina m. f1. I r.arje numrner ar. clenna ko,r'u-
nismens ledancle ticlskrift ingår en fullstänclig samling ar. dokument. ut-
givna av clen treclje internltionalens exeliutivkomrnittö.

Socialismens franmarsch.
' Dct f r a's k a socialistpartiets nu,oerära framgångar uniler 191g

har irylig,en pub,Licerats i I'Hu,manit6, som pirvisar, hur parti.ets mecllc,ms_
antal vid årss,kiftet 191?-18.1.ar 35,?93 oc,h ,ett år ,senare rlåilde 133,32?,
d. r'. s. en 

'iust av 9?.534 på ,ett ,enda år. F,ör,e kriget 'ar numcl.ären
77.725, 'är 191ö sjönk tlen titl c:a 24,600, 1916 24,800, i maj 191? 28000
sista år'et har siff,ra.n ytter.ligare ökat kraftigt. ooh ,sår'ä1 ,franska partiet
som ör'riga socialisti,ska partier år ,statt i snabb framm,arsch.
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år-en s p a :r s k a socialtlemoltratin ,har ståiligtr framgångar att up.1r-
r-isrr. slutct av år 1918 hade rlet 233 orgtr'isation.er ned 14,58g m.dlem-
n ar'. \rid senaste irrsskifte 338 org,anisatio.,er med 42,113 rne.llemmår.. e.
ökning på 188 procent. partict är på fnll rnarsc,h iu i .lreclje Interna_
ticirialerr' På scna.ste kongres,s besröt,s r-ä,grtr 

'rarje koaritio'merr rriig;ot
borgerligt palti.

It'alicnska aribetarpariiets cerrtr:ilorg.' -\r,anti i Miiano g,e. isi' upplrl'gas ökning ett gott ,berägg för' sociaiisrnens oerhörd* ,segcrtåg
bland 'ctre italienska proletärmassorna. uppla,gan \rar tir 1916 16,00-0 ex.steg 1918 till 130,000 och har 'u 

,ör,erskridit 3ö0.000, crärar. di.stribrcrasi Milano 200.000. i Rom ?0,000 och i r.r'i. g0.000 ex. Dett' är. rra*r
parti'ets huvudorgan. l)ct finne eir mångtl anclra clag'bracr ocrr mi*clro tirl-
n ilrgir r.
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