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KAPITALISTIT ON PALJASTETTAVA

V. Bazarov, jonka kaikki myöntävät olevan selvillä teol
lisuutemme tilasta, kirjoitti „Novaja Zhiznissä” toukokuun 
24 pnä:

„Sota ja sen aiheuttama taloudellinen rappiotila ja finanssipula ovat 
saaneet aikaan sellaisen tilanteen, jonka vallitessa yksityisyrittäjän 
yksilöllisen edun mukaista ei ole maan tuotantovoimien lujittaminen 
ja kehittäminen, vaan niiden hävittäminen. Nykyään on edullisempaa — 
hintojen kohoamista odoteltaessa — pitää pääoman aineelliset elementit 
toimettomina kuin panna ne kierrokseen; on edullisempaa tuottaa täy
sin kelvottomia sotavarusteita ehdoilla, jotka ovat mitä tuhoisimpia 
maalle, kuin tyydyttää tunnollisesti kansanjoukkojen välttämättömiä 
tarpeita; ja kaikkein edullisinta on rakentaa uusia sotatarviketehtaita, 
joita ei tulla käyttämään milloinkaan, jotka voidaan panna käyntiin 
vasta 2—3 vuoden kuluttua. Onko siis ihme, että niin sanottu „kansan- 
taloutemme” on muuttunut hillittömäksi sotarosvouksen, teollisen 
anarkian, kansan omaisuuden systemaattisen kavaltamisen bakkanaa
liksi?..

...Minkä nimessä vähätietoinen ja jopa täysin luokkatietoinen työ
mies kieltäytyisi ..hirveän suuresta” 3—4 ruplan lisätulosta, kun hänen 
nähtensä kavalletaan ja heitetään tuuleen satoja miljoonia?”

Yksikään rehellinen ihminen ei rohkene kieltää V. Baza- 
rovin puhuvan silkkaa totta.

„Sotarosvouksen bakkanaali” — vain näillä sanoilla voi
daan kuvata kapitalistien sodanaikaista menettelyä.

Tämä bakkanaali vie perikatoon koko maan.
Ei saa olla vaiti. Ei saa sietää kauemmin.
Niinpä siis jokainen työmies, joka tietää ja käsittää, mitä 

siinä suhteessa tehdään „hänen” tehtaallaan; jokainen 
pankki-, tehdas- ja kauppa-alan toimihenkilö, jota huolet
taa maan joutuminen perikatoon; jokainen insinööri, 
tilastotyöntekijä ja kirjanpitäjä pankoon liikkeelle kaikki
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voimansa kootakseen, vaikkapa osa osalta, tuota sotaros- 
vouksen bakkanaalia, toisin sanoen hintoja ja liikevoittoja 
koskevia tarkkoja— ja mikäli mahdollista asiakirjoin vah
vistettuja — tietoja.

Ei saa olla vaiti. Ei saa sietää kauemmin. Emmehän me 
totta totisesti ole mitään lapsia, että antaisimme tuudittaa 
itsemme uneen miltei sosialististen ministerien lupauksilla 
tahi virkamiesvaliokunnilla, -osastoilla ja -alaosastoilla.

Ellei Venäjän hallitus olisi kapitalistien vanki, jos se 
olisi kokoonpantu miehistä, jotka haluavat ja pystyvät toi
mimaan päättäväisesti, toimimaan maan pelastamiseksi 
perikadolta, se antaisi oitis, päivääkään, tuntiakaan 
viivyttelemättä, se säätäisi heti paikalla lain sotatarvike- 
hankintojen kaikkien hintojen, kaikkien liikevoittoja koske
vien tietojen julkaisemisesta.

Kun lörpötellään edessä olevasta romahduksesta ja maan 
pelastamisesta perikadolta, mutta ei tehdä sitä, niin silloin 
painutaan kansanjoukkojen pettäjäin tasolle tai muututaan 
petkuttajani leikkikaluksi.

Olisi lapsellisen naiivia odottaa kapitalistien hallituk
selta, herroilta Lvovilta. Tereshtshenkolta, Shingarjovilta 
ja kumpp., heidän voimattomalta leikkikalu-Jisäkkeeltään”, 
Tshernovilta, Tsereteliltä, Peshehonovilta, Skobelevilta, 
sellaisen lain antamista, kapitalistien paljastamista. 
Vain »ministerisosialistiseen aivojenpehmenemiseen” sai
rastuneet saattavat odottaa sellaista.

Sitä tarmokkaammin on kehotettava ryhtymään oma- 
aloitteisesti työhön. Toverit ja kansalaiset! jok’ikinen, joka 
haluaa todella auttaa maan pelastamista nälänhädältä, 
kootkoon ja julkaiskoon heti kaikki säätävissään olevat 
hintoja ja liikevoittoja koskevat tiedot.

Kapitalistien paljastaminen on ensi ote kapitalistien 
taltuttamiseen.

Sotarosvouksen bakkanaalin paljastaminen on ensi ote 
taisteluun sotarosvoja vastaan.
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