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PORVARILLISET FINANSSILIIKEMIEHET 
JA POLIITIKOT

Englannin työväenlehdistö jatkaa paljastuksiaan finanssi- 
„operaatioiden” ja korkeimman politiikan välisistä yhteyk
sistä. Nämä paljastukset ovat kaikkien maiden työläisten 
huomion ansaitsevia, sillä niissä tulee ilmi itse se perusta, 
jolle valtion hallinta rakentuu kapitalistisessa yhteiskun
nassa. K. Marxin sanat, että hallitus on vain toimikunta, 
joka hoitaa kapitalistien asioita66, saavat tässä mitä täy- 
dellisimmän vahvistuksensa.

„Työväenjohtaja” lehden 24. numerossa (kesäkuun 12 pnä 
uutta lukua) on koko sivun täydeltä lueteltu sellaisten Eng
lannin ministerien nimiä (7 nimeä), entisten ministerien 
(3 nimeä), piispojen ja arkki diakonien (12 nimeä), päärien 
(47 nimeä), parlamentin jäsenten (18 nimeä), sellaisten 
suurten sanomalehtien omistajien, finanssimiesten ja pank
kiirien nimiä, jotka ovat osakkaina — tahi johtajina — 
osakeyhtiöissä, mitkä käyvät kauppaa etupäässä sotavarus
teisiin kuuluvilla tuotteilla.

Artikkelin kirjoittaja Walton Newbold on kokoillut nämä 
tiedot virallisista pankkeja, kauppa- ja teollisuusliikkeitä, 
finanssilaitoksia j.n.e. koskevista tietolähteistä, patrioottis
ten yhdistysten (kuten poismuuttoliiton) toimintaselostuk- 
sista y.m.s.

Siitä syntynyt kuva on täysin samankaltainen kuin se, 
jonka Venäjää koskevien tietojen mukaan piirsi kerran 
Rubakin, joka kirjoitti siitä, kuinka monet Venäjän suurim
mista tilanherroista ovat Valtakunnanneuvoston jäseniä, 
korkeita hallitusherroja,— nyt voitaisiin lisätä: Valtakun- 
nanduuman jäseniä, osakeyhtiöiden osakkaita ja johtajia 
j.n.e. Nyt olisi jo korkea aika täydentää noita Rubakinin
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esittämiä tietoja uusimpien tietokokoelmien mukaan, eri- 
koisestikin finanssi- sekä kauppa- ja teollisuusyrityksiin 
osallistumisen kannalta.

Meidän liberaalimme (eritoten kadetit) vihaavat erikoi
sesti luokkataistelun „teoriaa”, he pitävät erikoisesti kiinni 
siitä kannastaan, että hallitus muka voi nykyajan valtioissa 
olla luokkien ulkopuolella tai luokkien yläpuolella. Mutta 
mitäs nyt on tehtävä, herrat, kun tuo teistä epämiellyttävä 
„teoria” vastaa tarkalleen todellisuutta? kun kaikki nykyisen 
lainsäädännän ja politiikan perusteet osoittavat meille 
silminnähtävästi kaikkien nykyaikaisten valtioiden raken
teen ja hallinnon luokkaluonteen? kun yksinpä tiedot huo
mattavien valtiomiesten, parlamenttiedustajien, ylimpien 
virkailijain j.n.e. henkilökokoonpanostakin osoittavat, että 
taloudellinen herruus ja poliittinen herruus ovat erotta
mattomasti sidotut toisiinsa?

Luokkataistelun kieltäminen tai sen salaaminen on poli
tiikassa mitä pahimman lajista ulkokultaisuutta, se on kei
nottelemista kehittymättömimpien kansankerrosten, pikku- 
isäntien (talonpoikien, käsityöläisten y.m.) pimeydellä ja 
ennakkoluuloilla, kansankerrosten, jotka ovat kauempana 
kuin ketkään muut kärkevimmästä ja välittömimmästä 
luokkien taistelusta ja pitävät edelleenkin, vanhaan tapaan 
kiinni patriarkaalisista katsomuksista. Mutta sitä, että talon
poika on tietämätön ja kehittymätön, liberaaliset intelli
gentit käyttävät hienosti hyväkseen harhaannuttaakseen 
kansaa ja pitääkseen sitä orjuudessa.
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