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ASEISTAUTUMINEN JA KAPITALISMI

Englanti on maailman rikkaimpia, vapaimpia ja kehitty
neimpiä maita. Aseistautumiskuume on jo aikoja sitten 
vallannut Englannin „yhteiskuntapiirit” ja Englannin halli
tuksen — aivan samoin kuin on laita Ranskassa, Saksassa 
y.m.

Niinpä englantilainen lehdistö — varsinkin työväenleh- 
distö — esittää nyt mitä mielenkiintoisimpia tietoja, jotka 
valaisevat ovelaa kapitalistista aseistautumis-„peliä”. Eri
koisen suuret ovat Englannin merivoimat. Englannin laivan- 
rakennustehtaat (Vickers, Armstrong, Brown y.m.) ovat 
maailman kuuluja. Englanti ja muut maat kuluttavat satoja 
ja tuhansia miljoonia ruplia sodanvalmisteluihin,— tietysti 
kaikki se käy yksinomaisesti rauhan hyväksi, kulttuurin 
varjelemiseksi, synnyinmaan, sivilisaation j.n.e. hyväksi.

Ja laivanrakennus-, ruuti-, dynamiitti-, tykki- y.m. tehtai
den osakkeenomistajina ja johtajina näemme amiraaleja ja 
Englannin kuuluisimpia valtiomiehiä molemmista puo
lueista: vanhoillisesta ja liberaalisesta puolueesta. Kultaa 
virtaa virtaamalla suoraan porvarillisten poliitikkojen tas
kuihin; nämä poliitikot muodostavat yhtenäisen kansainväli
sen koplan, joka yllyttää kansoja kilpailemaan aseistautumi
sen alalla ja keritsee näitä herkkäuskoisia, tyhmiä, tylsisty
neitä ja nöyriä kansoja niinkuin keritään lampaita!

Aseistautumista pidetään kansallisasiana, patrioottisena 
tehtävänä; kaikkien oletetaan varjelevan visusti salaisuutta. 
Mutta laivanrakennus- ja tykkitehtaat, dynamiitti- ja ase
tehtaat ovat kansainvälisiä liikkeitä, joissa eri maiden 
kapitalistit yksissä tuumin pettävät ja nylkevät putipuh
taaksi eri maiden „yleisöä” rakentaen laivoja tai tykkejä
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yhtä hyvin Englannille Italiaa vastaan kuin Italiallekin 
Englantia vastaan.

Ovelaa kapitalistista peliä! Vallitsee sivilisaatio, järjestys, 
kulttuuri ja rauha — ja samalla laivanrakennus-, dynamiitti- 
y.m. pääoman liikemiehet ja veijarit rosvoavat satoja mil
joonia ruplia!

Englanti kuuluu kolmisopimukseen, joka on vihamielinen 
kolmiliitolle. Italia kuuluu kolmiliittoon. Kuuluisalla Vicker- 
sin toiminimellä (Englanti) on haaraosastoja Italiassa. 
Tämän liikkeen osakkeenomistajat ja johtajat usuttavat 
(lahjottavien sanomalehtien ja lahjottavien parlamentti- 
„toimihenkilöiden” kautta, samantekevää, olkoot he vanhoil
lisia tai liberaaleja) Englantia Italiaa vastaan ja päinvas
toin. Mutta voittoja he kiskovat sekä Englannin työläisistä 
että Italian työläisistä, nylkevät kansaa molemmissa 
maissa.

Melkein kaikki vanhoilliset ja liberaaliset ministerit ja 
parlamentin jäsenet ovat näiden liikkeiden osakkaita. Käsi 
käden pesee. „Suuren” liberaaliministerin GladstoneMn 
poika on Armstrongin toiminimen johtajana. Kontra- 
amiraali Bacon, Englannin varsin kuuluisa merivoimien 
asiantuntija ja „departementin” korkea-arvoinen virkamies, 
siirtyy tykkitehtaan palvelukseen Coventry’hin 7.000 punnan 
palkalle (yli 60.000 ruplaa), silloin kun Englannin päämi
nisteri saa 5.000 puntaa (noin 45.000 ruplaa).

Samoin tapahtuu luonnollisesti kaikissa kapitalistisissa 
maissa. Hallitukset ovat kapitalistiluokan käskyläisiä. 
Käskyläisille maksetaan hyvin. Käskyläiset ovat itse osak
keenomistajia. Pidetään puheita „patriotismista” ja samalla 
keritään salavihkaa yksissä neuvoin lampaita...

„Pravda” № 115, Julkaistaan „Pravda” lehden
toukokuun 2t pnä 1913 tekstin mukaan

Allekirjoitus: Fr.


