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Kansainvälisen sosialismin
voittokulku
K irj. Vilho Mäki
Niinkauan kun sosialismi työläi
sille ci ole taloudellisena selviönä
ja sen johdosta toiminta vielä ha
puilevaa, menettelytavat sotkuiset,
niinkauan porvariluokka ei ole suu
restikaan huolissaan sosialismista.
Silloin ei ole “ tämänpäivän eduil
le” sosialismista vielä vaaraa. Mut
ta silti se tarkasti seuraa sosialisti
sen työväestön jokaista liikuntaa.
Se kyllä älyää sosialismin suuren
historiallisen tehtävän yhteiskun
nassa.
Mutta sen huolet kasvavat heti,
kun sosialistinen toiminta jäsenis
tön periaatteiden vakiintumisen
kautta alkaa muodostua käytän
nölliseksi, kun joukot tietoisina as
tuvat äänestysuurnille ja unioista
alkaa muodostua luokkataistelun
pohjalla toimivia taistelu järjestö
jä kun sosialismin oppeja sovel
lutetaan käytäntöön kaikilla mah
dollisilla aloilla, kun kaupungit ja
kunnat ryhtyvät itse hoitamaan
yleisiä laitoksia, ottavat haltuunsa
voima-, vesi-, valaistus-, liikenney. m. yleistä luonnetta olevat lai
tokset.
Kun asiat kehittyvät tälle tolalle,
silloin porvariston taktiikka muut
tuu. Se ryhtyy avoimeen ja salai
seen taisteluun “ kaikilla aseilla”
moraalin, uskonnon, perheen ja
isänmaallisuuden suojelemisen ni
messä nujertamaan sosialismin vil
li-oppia.
Tuoreimpana näytteenä, edelläsatiotun todisteena, on meidän suomalaiasten porvariemme “ alliance”hommat sosialismin tappamiseksi.
Kuvaavaa ja huvitta1vaaliin on lu

kea heidän sotajuiisuitsestaan seu
raa v a a :
“ Koska olemme tulleet huomaa
maan, että sosialismia on levitetty
kansamme k esku u d essa----------ja, koska erittäinkin viime vuonna
sosialismin saarna on käynyt entis
tä huomattavammaksi-----------Ja,
koska toiskieliseen yleisöön on le
vinnyt sellainen käsitys, että jo
kaikki suomalaiset ovat sosialiste
ja ----------- Ja, koska tuo villi oppi
suoni ai. keskuudessa ei ainakaan
tällä paikkakunnalla (Kuparisaarella) ole kohdannut sanottavaa
vastusta, vaan on saanut vapaasti
rehottaa — —-----Ja. koska sosia
lismi on mielestämme väärä peri
aatteeltaan ja turmiollinen käytän
nöltään -----------Ja , koska uskom
me ajan tulleen, että meidän on
noustava julkiseen ja tarmokkaa
seen taisteluun sosialismia ja sen
agitaattoreja vastaan, niin olkoon
päätetty perustaa anti sosialistinen
liitto, joka tulee työskentelemään
seuraavissa merkeissä j. n. e."
Edellä esitetty näyte porvariemme tappeluaikeista on todiste siitä,
eitä sosialistinen työväestö on tul
lut kapitalistiemnie riistopyrkimyksille vaaralliseksi tekijäksi.
Se on osoitus siitä, että olemme
oikeilla teillä.
Kansainvälisen sosialismin his
toriassa tuo sama ilmiö on tunnet
tu. Jokaisessa maassa, jossa so
sialistinen toiminta on vanhempaa,
on se aina esiintynyt. Se uudistuu
kaikissa niissä maissa, jonne sosia
lismi kapitalismin mukana tun
keutuu.
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Missä "tämänpäivän eduille” so
sialismista ei vielä ole vaaraa,
siellä porvaristo suhtautuu sosia
lismiin usein vaikenemisella. Se
ostaa yleisen mielipiteen tulkit, sa
nomalehdet, ja määrää ne vaikene
maan sosialismista. Mutta missä
sosialismi jo esiintyy edellä sano
tuilla aloilla vaikuttavana tekijänä,
siellä suhtautuu kapitalismi siihen,
kuten runsaat esimerkit osuttavat,
— aseita valikoimatta.
Jumalan ja ostetun tiedemiehen
sanaa, kristillisiä työväenyhdis
tyksiä, rahaa ja sotaväkeä, veroja
ja häätöjä, poliiseja ja provokaattoreita, pyssyhurttia ja vankiloita,
luokkaoikeuksia ja luokka lakeja,
joukkoteurastuksia ja “ allianceja”
pannaan liikkeelle. Sellaisissa mer
keissä taistelee kapitalismi tietois
ta työväestöä vastaan joka maassa.
Se on pakotettu noita aseita käyt
tämään, sillä ei parempiakaan ole.
Trusti- ja tulli-järjestyksestä ja
valtiososialismistakin saa se kor
keintaan vain hetken turvan.
*
*
Silmäys kansainvälisen sosialis
min maailmanlaajuiselle taistelu
alueelle osoittaa kaikkialla työn ja
pääoman välien kärjistyvän. K a
pitalistisen tuotannon luonne pa
kottaa trusti utuni isen entistä tiu
kemmin. Seurauksena on pääomi
en keskittyminen varakkaille luo
kille ja kansanjoukkojen perusteel
linen nylkeminen työttömyyden,
alhaisten
palkkojen, korkeiden
elintarvehintojen, verojen, vuokri
en ym. sellaisten muodossa. Kapitali st il nokan voitonhimo, jolla ei
ole muita rajoja kuin ne. mitkä jä r
jestyneen työn voima sille asettaa,
kannustaa
kapitalisteja entistä
enemmän riistämään työläisjouk
koja. Jo s numerot koskaan puhu
vat kaameata, kieltä, niin tilastonu
merot puhuvat sitä tilanteesta, jos
sa työläiset elävät. Puhuvat sa
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maa kaikissa kapitalistisissa mais
sa. Amerikassa on miljoonia työt
tömiä, nälkäkapinoita. yleinen hä
tä. Englannissa, Hanskassa, Sak
sassa on sama asema. Hätäapu
töiden varassa ovat tuhannet työ
läiset Suomessakin viime talvena
eläneet.
Vastakohtana, parantavana ja
lioista vana lääkkeenä, edellä sano
tulle kurjmis-tilanteelle on kansain
välisen sosialismin järjestetty toi
minta. Numerot siitä puhuvat toi
vorikasta, työläisiä innostavaa,
mutta ka pitalist il nokkaa kauhista
vaa kieltä. Parikymmentä miljoo
naa järjestynyttä työläistä sosialis
min taisteluani! eija ssa ! — Tämän
yhä kasvavan joukon järjestötoi
minta on “ nykyajan mahtavin voi
ma". Sellaista mahtia ei mailina
milloinkaan ole nähnyt.
Sosialismin
lippua kantavan
maan. Saksan, parlamentissa huo
limatta suhteettomasta äänioikeu
desta istuu 397 edustajasta m so
sialistia, ne ovat valitut 4,250,329
kansa 1. äänillä. Kunnallishallinnos
sa 011 heitä 10,432. Suotuen parla
mentissa 90 sosialistia 200 edusta
jasta. Kunnallishallinnoissa on hei
tä 220. Ranskan parlamentissa 77.
Kunnallishallinnoissa 3,800. Itävallan parlamentissa 82 sosialistia
ja kunnallishallinnoissa 550. Jo 23
maan parlamenteissa on sosialisti
sia edustajia. Sitäpaitsi on sosia
listeja Sxveitsin kantoi! i-edu sk im
uissa yhteensä 212. Eri maiden
maapa ivä-ed 11sk 11unissa on vähän
yli 200 sosialistia. Ammattilmiöis
sä eri maissa on useita miljoonia
sosialisteja.
Kansainvälisen sosialismin vai
kutus ulottuu kaikille elämän aloil
le. Tieteisiin ja taiteisiin se ulot
tuu. kansan opetukseen uudistavas
ti se vaikuttaa. Sosialismista 011
tullut sivistyksen tuki.
Sosialismi on kapitalismin tulos.
Kapitalistinen tuotanto 011 sen luo
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nut parantamaan ne haavat, jotka tavoin.
Sosialismi kohoaa sen
se itse on aiheuttanut. Kapitalisti raunioille. Se on taloudellinen vält
sen tuotantojärjestelyn ominaisuus tämättömyys,
on, että se hajoittaa, riistää, syökKapitalismin hautaan suistumis
see kurjuuteen joukkoja, luo risti ta jouduttaa sosialistinen valistus.
riitoja. Toisaalla se kokoaa, yhtä- Milloinkaan taukoamatta puhalta
läistyttää, pakottaa järjestymään vat valistustyömme palkeet, seura
työläiset, mutta järjestymään so us 011: yhä suurempia aukkoja
sialistisella pohjalla. Näin tehden syntyy vihollisrintamassa. Kapita
kantaa se helmassaan oman tuhon lismi täysin käsittää luokkaasesa siemenet. Se suorittaa histori niansa vakavuuden. Ja “ kaikilla
allisen osansa yhteiskunnassa. Ja, aseilla” koettaa sen myydä lopulli
kun se on sen tehnyt, tarpeettoma sen häviönsä niin kalliista hinnas
na kaatuu se omaan hautaansa, ta kuin mahdollista.
kaatuu vanhan, yliaikansa eläneen
□ □ □ □

Kevät
Suuri kansojen kevät on kutsunut meitä,
Se viittovi vieläkin toimintaan.
Soi sieluissa tuttuja säveleitä. —
Ne on heräävän kevähän airueita
Niistä lippukin kertovi hultnliilaan.
Nyt aika on joukkojen herätä,
Ja voimansa vhtehen kerätä!
Sinä! Kuulutko niihin kuin nousivat
Suurta kevättä jouduttamaan?
Ken tahtoen kulkisi kuolon yössä
Kun eessä elon on valontaat?
Sieltä onni osasi ota — ryöstä,
Ja luota s i itsesi pienuus syöstä,
Niin palkaksi kevät-aikasi saat.
Sen viestit jo orjien rinnoissa elää
Niissä toivojen kaunis kantelo helää.
Tuo jumaloima aatteen voima
Jo tuliainen povia kultailee.
*

Ken mureniin nyt tyytyisi? Miksi?
Ja vieläkin kestäisi kyynelen aikaa.
Kun aate sai rinnat niin hehkuviksi,
Ja laulut on uudet, niin juuripa siksi
Ei kuulla me vanhojen virsien taikaa.
Ken ei tahtois’ nyt murtaa kahlehia?

