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dessä lääkäristä, saatoin hänet ko
tiin saakka. Täällä kahvipöydässä 
juttelimme hänen miehelleen koko 
jutun. Hänkin luopui k anteen - 
nostoajatuksista, vaikka ensin niin 
uhkailikin.

Pari päivää sen jälkeen pudistin 
K :n tomut jaloistani. Lyhyt lo
mani oli näet lopussa. Ja  olihan

siinä eräs toinenkin syy. Rouva, 
johon niin omituisella tavalla tu
tustuin oli kaunis ja tuli yhä miel
lyttävämmäksi kuta enemmän hän
tä opin tuntemaan. Ja  minä, niin
kuin sen tiedätte, en ole myöskään 
puusta. No niin, te ymmärrätte! 
Minä palasin takaisin pääkaupun
kiin.

0  0  E H

Saksan sosialistit ja sota

Jonkunverran  lisävaloa tähän k y sy 
mykseen on antanut hollantilainen to
verimme P. Troe stra, jo ka  äskettäin 
kävi Saksassa asemaa tutkim assa. Hän 
kertoo kokem uksistaan seuraavasti:

“  T ä llä  kertaa  on mahdoton saada 
luotettavia tieto ja Saksan sosialistien 
m ielipiteistä j a  m enettelytavoista ja  
yleensä s iitä , m illä lanteella  he ka ik k i 
uhrauksensa tekevät sodan kannatta
miseksi, mutta sittenkin on ilm eistä, et
tä  heidän suuri enemmistönsä h yväk 
sy y  Saksan sosialistisen parlam entti
ryhmän m enettelyn elo k. 4 päivänä, 
kun se k ä v i sotanieuonrviota kannatta
maan, j a  että täm ä kaikk i kävi mah
dolliseksi siitä  syystä , että sosialistit 
p itivä t välttäm ättöm änä pitää y llä  
Saksan kan sallista  arvoa ja  riippum at
tomuutta silloin, kun V en äjä  uhkaava
na asetti joukkonsa liikekannalle.

S i itä  huolim atta nousee nyt kysym ys 
s iitä , voiko sodan nykyinen luonne ja  
uhriksi annetut miehet ja  rahat ja  yhä 
edelleenkin samaan tarkotukseen v a a 
d ittavat miehet ja  varat, sekä nykyisin 
jotenkin täydelleen se lvillä  olevat syyt, 
jo tk a  tähän sotaan johtivat, olla teke
mättä vaikutustaan puo’ueen ajatus- 
kantaan. Olen varm a siitä , että monet 
Saksan sos.-demokraattisen puolueen 
jo h ta ja t ilolla tervehtäisivät sellaista 
ajatussuunnan vaihdosta, mutta s iltä  
kukaan heistä ei toivoisi näkevänsä 
Saksaa voitettuna. P ääasia llisesti he 
to ivovat, että täm ä sota ei olisi m ikään 
ratkaiseva, j a  että se ei saattaisi mi
tään kansallisuutta m urskatuksi, j a  en

nen kaikkea he to ivovat, että V enäjän 
tsaariuden voim a itse V en äjä llä  saisi 
tuntuvan iskun sodan kautta.

Jo id en kin  saksalaisten sanomalehtien 
lu k ija t kuitenkin selvästi tuntevat, e t
tä  Saksan im perialism illa jo issakin  puo
lueen piireissä on huom attavasti vaiku
tusvaltaa, jo k a  tulee ilm i ääri maisen 
viham ielisissä tunteenpurkauksissa Eng 
lantia vastaan. Minua muuten ilahut- 
taa se, että voin selittää, että Saksan 
sosialistipuolueen toimeenpaneva komi
tea ankarasti vastustaa ka ik k ia  k iih 
koisänm aallisia lausuntoja, ja  e ttä  se 
k äsittää  velvollisuudekseen ehkäistä 
sitä  kansallisen tunteen levenemistä, 
jo ta  puolueessa on ilmennyt, kun on 
kallistuttu porvaripuolueiden “ kansal
lisin iel isyyteen .'  ’

M inä pidän tätä  englantilais vasta is
ta v irtau sta  niiu vaarallisena liikkeel
lemme, että näin erikoista va ivaa  kaik 
kialtu, saadakseni mahdollisimman tä y 
delliset selostukset Saksan ja  E nglan
nin vä lisistä  suhteista tässä kohdin. 
Siinä mielessä kysyin  Edw ard Uern- 
steiniltä, jonka kanssa vietin muuta
mia mieltä k iin n ittäv iä  tunteja, mitä 
hän a ja tte li s iitä  kannasta, jonka jo t 
kut Saksan sosialistit ovat ottaneet 
Englantia vastaan. Hän kysym yksee
ni vastasi täten :

‘ Saksan gos.-demokraattisiesa p iire is
sä esiin tyy suuria erim ielisyyksiä siitä, 
m ikä jo h ti Englannin hallituksen ja  
parlam entin asettum aan V en äjän  puo
lelle, sensijaan, e ttä  se olisi jä ä n y t puo- 
lueettom a ksi ven ä 'ä is-itäva lta la  isossa
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selkkauksessa. Jo tk u t jäsenistämme 
ajattelevat, e ttä  siihen johti B ritan n i
an päätös sä ily ttä ä  y liv a lta  merellä ja  
vapautua Saksan  kiusallisesta k ilp a i
lusta —  tai ainakin  heikontaa tätä k il
p ailijaa —  ja  tämä pakotti sen k ä y 
mään Hanskan ja  Venäjän puolelle. He 
p itävät E nglantia enemmän ta i vähem
män vastuunalaisena tämän sodan sy t
tym isestä, ja  siksi sen nykyisen ase
man heikentäminen m aailmassa on hei
dän pääasiallinen pääm ääränsä, jo ta  
kohden sodan kau tta  pyritään.

Pidän  tä tä  a ja tu sta  vääränä. B rita n 
nialla ei ole ollut yksinomainen her
ruus m erellä, eikä halua s itä  tulevaisuu
dessakaan. V a ikk a  Saksan laivasto ko
konaan m urskattaisiinkin, joka kuiten
kaan ei »le m ahdollista, niin täm äkään 
ei m erkitse muuta kuin murto-osaa me
rivoim asta, ja  sen johdosta ei Englanti 
saavuttaisi yliherruutta. Meidän sosia
listien tä y ty y , minun m ielestäni, v a s
tustaa Englannin erikoisharraistuksia 
merellä keh ittäm älä  kansainvälistä 
lakia.

■Ta me voimme sen tehdä, sillä suuri 
määrä näitä vaatim uksia jo on ennem
minkin esitetty  tähän suuntaan, ja  on
pa itse  B ritanniassakin  käynnissä v o i
makas virtaus, jo ka  va a tii luovutta
vaksi entisistä kunnianhimoista j a  jo 
perin vanhenneista pyyteistä. Sam aan 
tapaan ajatus siitä , että päästään sak
salaisesta k ilp a ilijasta  eroon sodan 
kautta, on erottautunut kelvottom aksi, 
sillä Englantiin teollisuus on aina tähän 
asti ollut etualalla. Saksa ei ole B r i
tannian ainoa, eikä myöskään v a a r a n 
sin k ilp ailija  maailman m arkkinoilla. 
Sitten tämän vuosisadan alun on E n g 
lannin teollisuus kasvanut enemmän 
kuin Saksan teollisuus väkilukuunsa 
verrattuna. Minun mielestäni se tosi
asia, että Englanti on käynyt Venäjän 
puolta pitäm ään, johtuu yksinom aan 
Europan valtojen ryhm ittym isestä 
“ Triple A liian ee ’e n '’ ja  “ T riple En- 
tenteen” , ja  siksi sitä pitäisi arvostel- 
taman sen mukaan. Mo sosialistit olom
me jo  aikoja sitten nähneet sen vaaran , 
mikä tällaisesta valtojen ryhm ittym i
sestä koituu, ja  siksi me koetamme 
poistaa se koettam alta saada aikaan 
Europan Y h d ysvallat. V ieläpä n y k y i
sen sodankaan aikana meidän ei pitäisi 
kadottaa näkyvistäm m e tätä harrastus
tamme. *’

M eille, nim. Hollannin sosialisteille 
ja  kaik ille  muillekin sosialistipuolueille 
ulkopuolella Saksan , on hyvin tärkeätä 
ottaa huomioomme se perin se lvä  selos
tus, joka koskee sitä m erkkitapahtu

maa, kun Saksan sos.-demokraattinen 
puolue valtiop äiv illä , elok. 4: tenä päi
vänä, yksim ielisesti äänesti sotakulun- 
kien puolesta. E räässä artikkelissani 
“ H et V o lk ’essa”  minä nostin k y sy 
myksen siitä , että eivätkö Saksan so
s ia listit olisi menetelleet paremmin p y
sym ällä poissa koko äänestyksestä kuin 
äänestäm ällä ehdotuksen puolesta. Sain  
tietää , että tästä ehdotuksesta oli v a 
kavasti keskusteltu puolueen keskuu
dessa, mutta siltä  päätettiin  yksim ieli
sesti poikkeuksetta äänestää varojen 
myönnytyksen puolesta, koska puolue, 
edustaessaan kolm atta osaa kansasta, 
ei voinut pysyä poissa niin tärkeästä 
eHinkysy my käestä päätettäissä. P ien i 
parlam entti ryhmä, min alle huomautet
tiin , voisi niin menetellä, mutta ei niin 
voim akas puolue kuin Saksan sos.-de
m okraattinen puolue on. N äitten s y it
ten perusteet'a ehdotus h y ljä ttiin ,’ ’

M utta nyt jo  a lkaa näkyä yhä sel- 
vempiä m erkkejä siitä , että saksala is
ten sosialistien keskuudessa aletaan k ä 
sittää, m ikä h irv ittä vä  erehdys tehtiin 
äänestäessä varo ja  sodan käyn tiä  v a r
ten. .To alusta pitäen tunnettiin, että 
parlam enttiryhm ä ei ollut läheskään 
yksim ielinen tehdessään arveluttavan  
päätöksensä, Kvhman vähemmistö — 
josta ei voi sanoa edustaako se koko 
puolueen vähemmistöä vaiko enemmis
töä, siilä puolue kokonaisuudessa on 
useammin kuin kerran ilmaissut sota- 
varojen m yöntämistä yleensä vastu sta
van kannan ja  parlam enttiryhm än me
nettely ei ole v ie lä  saanut vira llista  
puolueen hyväksym istä —  ensin aset
tui parlamenttiryhm än sääntöjä nou
dattaen passiiviselle kannalle enem
mistön päätökseen nähden, mutta hal
lituksen vaatiessa uusia m äärärahoja 
vähemmistön edustaja tov. Liebkneeht 
avoim esti ilmoitti eriävän kannan. Tov. 
Ijiebkneeht asettui kan n a le , joka on 
herättänyt innokasta vastakaikua k a ik 
kia lla  maailmassa sosialistien keskuu
dessa. Hänen antamansa lausunto so- 
tavarojen myöntämistä koskevan k y sy 
myksen yhteydessä kuului;

‘ 'Ä änestän  sotavarojen myöntämistä 
vastaan seuraa villa  perusteilla:

“ Tämä sota, jo ta  ei kukaan siihen 
osaaottavista kansoista halunnut, ei 
myöskään ole syntyn yt Saksan tahi jon
kun toisen kansan menestyksen eduksi. 
Täm ä sota on im perialistinen sota, sota 
maailmanmarkkinoiden hallitsem isesta, 
sota valtiollisen y livallan  saam iseksi
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teollisuus- ja  pankitipääomalle tärkcit- 
ten tuotantoalueitten yli, K ilpavarus- 
luksien vallitessa  ovat Hakaan ja  Itä- 
vallan sotapuolueet molemmat yhdessä 
hautoneet tä tä  sotaa näissä m aissa v a l
litsevan puoli-itsevaltiuden ja  salaisen 
diplom atian luoman pimeyden varjossa, 
tarkotuksella salaisesti hyökätä vastus
ta jan sa  kimppuun.

“ Sam alla kertaa  täm ä sota on N a
poleonin m alliin tehty y r ity s  puhaltaa 
sammuksiin yhä k iih tyvä  työväenliike. 
Tämä on k äyn yt yh ä selvemmin ilmi 
viim eisten kuukausien kuluessa, huoli
m atta siitä , e ttä  on ehdoin tahdoin 
y r ite tty  sekottaa käsityksiä  asian to
dellisesta Jaadusta.

“ Saksalaisten  tunnuslause —  “ Tsaa- 
riva lta a  vastaan ’, samoin kuin E nglan
nin ja  Hanskan tunnuslauseet “ M ilita
rism ia v a s ta a n ”  on k oli otettu tah alli
sella tarkotuksella pakottaa sotarinta
maan ja  rotuvihaan kansan jaloim m at 
tarkotusperät ja  vallankum oukselliset 
tunteet sekä pääm äärät, Saksalle, jo ka  
on tsaari vallan  kanssarikoksellinen ja  
jo k a  aina nykypäivään  asti on ollut ja  
on polit illisen taantumuksellisuuden 
esim erkkinä, e i sovi ottam ansa “ kan
sojen va p au tta jan ”  osa. V enäjän  ja  
Saksan  kansojen vapauttam inen on ole
va  näitten kansojen oma asia.

"  Täm ä sota m yöskään ei ole S a k sa l
le m ikään puolnstussota. Sen histori
allinen luonne ja  sen vaiheet tähän 
mennessä tek evät mahdottomaksi luot
ta a  kapitalistisen  hallituksen vakuu
tuksiin , e ttä  se tarkotus, jo ta  varten  so- 
tavaro ja  pyydetään , olisi isänmaan 
puolustaminen.

“ M ahdollisim m an pikainen rauha 
mitään vo itto ja  odottam atta olisi vaa
d ittava  ja  ka ik k i pyrkim ykset tähän 
suuntaan edistettävä. A inoastaan sen 
kautta, e ttä  k a ik k ia lla  sam alla a ik aa  ja

lakkaam atta vahvistetaan n iitä  m ieli
pide virtauksia, jo tk a  va ativat tä lla ista  
rauhaa, voi tehdä lopun verisestä teu
rastam isesta ennenkuin kansat ovat ko
konaan nääntyneet sen alle.

1 ‘ A inoastaan sellainen rauha, jo ka  
perustuu työväenluokan kansainväli
seen yhteistunteeseen, voi muodostua 
pysyväiseksi. Tämän vuoksi on k a ik 
kien m aitten köyhälistön velvollisuus 
tämän sodankin vallitessa  ja tk a a  kes
kinäistä sosialistista työtänsä rauhan 
eduksi.

“ Avustustoim enpiteitä varten vaad i
tut varat suostuu myöntämään, kuiten
kin sillä  huomautuksella, että tähän 
tarkotukseen vaad ittu  summa on aivan  
riittäm ätön. Y h tä  innokkaasti äänes
tän varojen m yöntäm iseksi kaikkea si
tä varten, jo k a  helpottaa meidän so
dassa olevien veljiem m e kovaa kohta
loa ja  auttaa haavotettu ja sekä sa ira i
ta, jo ita  kohtaan tunnen m itä syvintä 
m yötätuntoa. M utta minä äänesftän, 
so ta varojen m yöntäm istä vastaan, pan
nen vastalauseeni tä tä  sotaa vastaan, 
niitä vastaan, jo tk a  ovat sodan aiheut
taneet ja  ovat s iitä  vastuunalaiset, n ii
tä k ap ita listis ia  tarkotusperiä vastaan, 
joiden eduksi tä tä  sotaa käydään, k a ik 
k ia  vallotussuunnitelm ia vastaan, B el
gian j a  Luxenburgin puolueettomuuden 
loukkaam ista vastaan , sotahallitsijain  
rajatonta va ltaa  vastaan  ja  s itä  yhteis
kunnallisten j a  valtiollisten  velvolli
suuksien laim inlyöm istä vastaan, johon 
hallitus ja  h a llitseva luokka on tehnyt 
itsensä sy y p ä ä k si.”

T overi Liebknecht v a a ti täm än v a s
talauseensa liittäm istä  valtiopäivien 
pöytäkirjaan , m utta puheenjohtaja ei 
suostunut siihen, eikä antanut hänen 
edes lukea eitä. M utta  varmemmin ja  
voim akkaam m in se  sä ily y  työväen liik 
keen historian lehdillä.
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