Työväenliikkeen tulevaisuus
Sodan todennäköisiä seurauksia
K i r j . M o r r is H illq u it

.M o r r is I I I ] l u u li .

Sellainen runsas tapausten sarja
kuin nykyinen sota. ei voi olla jät
tämättä syvää uomaa ihmiskun
nan historiaan. Sota on äkkiä kes
keyttänyt kaikki totutut toiminnat
ja aatteet, kaikki probleemit ja
taistelut, jotka muodostivat Euro
han taloudellisen, poliittisen, sivis
tyksellisen ja moraali sen elämän.
Se on luonut uusia olosuhteita ja
kehittänyt uusia käsitteitä ja ihan
teita, uutta henkeä ja uusia suunni
telmia ; se on synnyttänyt täydelli
sen murroksen koko inhimillisessä
sivistyksessä. Vanha Europa on
musertunut raivostuneen sodan ju
malan raut akorou puserrukseen.
Uusi Europa, uusi maailma on syn
tyvä jälellejääneistä pirstaleista
sodan jälkeen. Minkälaiseksi muo
dostuu tämä uusi maailma ?
Tämä kysymys av aa laajan ja
viekoitele van pohdinnan. On kui
tenkin turhaa yritystä koettaa täy
dellisesti vastata tähän nyt vielä.
Sodan suoranaiset tulokset riippu
vat suuresti sen pituudesta ja päät-
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tymistavasta. Sen lopulliset seu
raukset paljastuvat vasta vuosia
sen jälkeen kun tämä suuri maail
mansota on päättynyt.
Vaikka tämän sodan seurauksi
en seikkaperäinen analyysi on jä
tettävä tulevaisuuden
huoleksi,
niin kuitenkin voimme nyt jo roh
kein ja lavein ääriviivoin luoda
katsauksen muutamiin pikaisim
pun ilmiöihin, jotka seurannevat
sotaa. Etenkin, ellemme ota läh
tökohdaksemme viekoittclcvaa po
liittista arenaa, vaan taloudellisten
seikkojen jykevän maaperän. So
dan taloudelliset pääseuraukset
voimme ennakolla havaita tyydyt
tävän selvästi, ja ajan mittaan ta
loudelliset olosuhteet määräävät
yhteiskunnallisten, moraalisten ja
poliittisten kehityksien suunnan
niin tulevaisuudessa kuin nykyisin
kin.
Nykyisen Europan taloudellinen
rakenne ei kukistune sodan seura
uksena, kestäköön sota miten kau
an tahansa ja mitä hävitystä se ai
kaansaaneenaan nykyisessä teolli
sessa kehityksessä. Nykyajan edis
tyneiden maiden taloudellinen voi
ma ei ilmaannu niin suuresti valmii
na, kasattuna rikkautena yhteen
koottujen käyttökelpoisten tuot
teiden muodossa kuin rikkauksien
tuotannon etevissä laitteissa ja jä r
jestelmässä. Se ei ilmaannu kan
sojen kassaholveissa olevana kul
tana, eikä aittoihin korjatuissa vil
javarastoissa, ei vaate-, öljy- eikä
muutkaan jokapäiväiseen elämään
tarvittavien tarveaineiden-varastot
määrää maan todellista rikkautta.
Se esiintyy pikemmin sen teolli
suusjärjestelmässä : tehtaissa, kai
voksissa ja myllyissä, jotka ovat
varustetut uusiaikaisilla koneilla ja
ovat järjestetyt tieteelliselle poh
jalle; rautatie-, höyrylaiva-, sähkö
sanoma- ja telefooni järjestelmäs
sä; höyryn ja sähkön käytännössä

sekä kaikkien nykyaikaisten suuremmoisten tuotanto-, kuljetus-,
jako- ja vaihtotapojen järjestel
mässä.
Kasatut tavaramäärät ovat pie
nempänä tekijänä kansallisrikka
liksi en sarjassa. Jo s niinkin rik
kaassa maassa kuin Yhdysvallat,
kaikki käyttökelpoiset tavarat hä
vitettäisiin yhdellä pyyhkäyksellä,
niin ehkä ei ottaisi enempää kuin
yhden vuoden kun tuho olisi täy
delleen korvattu.
Nykyaikaisen
kansallisrikkauden voima ei perustu fysikaaliselle
pohjalle.
Se keskittyy ihmisen
luonn onvoitu ien hai litsemi sk y kyy n
ja tuotannon sekä vaihdon tieteel
lisen järjestelmän kehittymiseen.
Nykyisten sukupolvien suuri taito
muodostaa inhimillisen sivistyksen
perusaineen, eikä tätä taitoa voida
tehdä mitättömäksi millään äkki
näisellä fysikaalisella k ata stro fil
la, vaikkapa se puhkeaisi samalla
suuremmoisuudella ja hävityksellä
kuin nykyinen sota.
Nykyinen sivistys on hävittämätön, koska se rakentuu yleismaail
malliselle, suorastaan koko maail
maa käsittävälle teollisuusjärjes
telmälle. Vanhan Kreikan ja Roo
man sivistys ja vieläpä vanhemmat
aasialaiset sivistykset tuhoutuivat
sentakia, että ne eristäytyivät
muusta maailmasta. Ne . olivat
pelkkiä lähteikköjä yleisessä har
ha risessa elämässä, ja lopullisesti
sortuivat alhaisimpien ympäristöheimojen fyysillisen voiman alle.
Mutta Englannin, Ranskan. Sak
san, Itävallan ja vieläpä Venäjän
kin sivistykset ovat keskenänsä
verrannollisia. Ne eroavaisuudet,
mitä tapaamme, ovat ainoastaan
vivahduksissa ja määrässä, mutta
perusta on sama. Ne kaikki perus
tuvat nykyaikaiseen kapitalistiseen
talouteen. Sota voi muuttaa Europan karttaa, se voi siirtää maantie
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teellisiä rajoja ja synnyttää uusia
kansallisia ja poliittisia rajoja,
mutta se ei muuta kansan olemassa-olon yleistä perustetta, eikä ny
kyisen sivistyksen luonnetta. Se ei
tule edes aikaansaamaan mitään
tuntuvampaa murrosta minkään
maan, voittajan tai hävinneen, ta
loudellisen elämän perustaan.
Niin suunnatonta kun sodan päi
vittäinen taloudellinen tuhlaus on
kaan rahassa-arvioituna, niin so
taan sekaantuneiden valtojen tule
vaisuutta ei kuitenkaan uhkaa täy-
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kiin tyneinä.
Vahingoittuneet ja
autiot tehtaat, myllyt ja työpajat
korjataan jälleen. Teollisuuspyörät alkavat pyöriä. Tehdasteolli
suus ja kauppa elpyy ja niiden mu
kana elpyy kapitalistisen järjestel
män kaikki olosuhteet, ilmiöt ja tu
lokset, koko sen olemus: ahnas ka
pitalistinen voitontavoittelu, työ
läisten riistäminen, kärjistyneet
yhteiskunnalliset probleemit, jotka
eroamattomasti yhdistyvät yksi
tyiseen kilpailevaan teollisuusjär
jestelmään ja, ennenkaikkea, työ-
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dellineu taloudellinen perikato. To
delliset sotaliikkeet rajoittuvat it
seasiassa verrattain pieneen aluee
seen Europan mannermaasta. Ve
näjän suuret sisäosat, suurin osa
Ranskaa, koko Englanti, Saksa ja
Itävalta ovat melkein koskematto
mia sodan suoranaiselta raivolta ja
hävitykseltä. Sodassa olevien mai
den näissä osissa jatketaan maan
viljelystä ja pääteolli suuksi a so
dankin aikana, jos kohta hieman
pienemmässä mittakaavassa. Kun
rauha palautuu, niin eivät kansat
ole aivan putipuhtaina, eikä «äl

lät Sten taloudelliset ja poliittiset
taistelut.
Sota on vaimentanut Europassa
teollisia luokka vastakohtia vain
sikäli kun se on pysäyttänyt teollisuuselätnän. Se on yhdistänyt vas
takkaiset luokat ainoastaan yhtei
sen kansallisen puolustuksen tar
koituksessa. Tämä yhdistyminen
ei kestä tarkoitustaan kauemmin.
Kun aseellinen vihamielisyys kan
sakuntien välillä lakkaa, niin sil
loin uudistuvat jokaisen kansakun
nan keskuudessa perusteellisem
mat luokkaeroa vaisuudet.
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Ja samoin kuin sota ei tule murs
kaamaan Puropa» nykyisen teolli
suusjärjestelmän fysikaalista ko
neistoa, samoin ei se pysty muser
tamaan työläisten fysikaalisia asei
ta. heillä» taistellessaan tämän jä r
jestelmän tuhoisia seurauksia vas
taan. Sota tulee epä il emättä hei
kon lamaan Kuropan työväenjär
jestöjä. osuustoiminnallista liiket
tä ja sosialistipuolueita. mutta ylei
nen rakenne tulee säilymään ja ku
ten teol lisiin skon ei stojär je stelmäkin, niin tämäkin tullaan uudelleen
rakentamaan ja uudelleen elvyttä
mään aseman vaatimuksien mukai
sesti.
Voidaan varmasti sanoa, että
työläisten järjestöt tulevat sodan
jälkeen teho ik kaatumiksi ja heidän
taistelunsa voimakkaammaksi kuin
koskaan ennen.
Sillä vaikka sodassaolevien val
tojen teollisuudet tulevat ehdotto
masti elpymään sodan vammoista,
niin tämä elpymisen prosessi tulee
kuitenkin olemaan kiduttavaa, So
dan päättymisen ja normaalisiin
taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin
olosuhteisiin pääsemisen välillä on
epämääräisen pitkä “ järjestämi
sen” aika. taistelujen ja väkivallan
aikakausi, joka suoranaisesti kos
kee ka pitää Iin asemaa sekä työvä
estön olosuhteita.
Kuropan kapitalisteille tulee tä
mä teollisuuden elpvmisjakso ole
maan kuin heräämisjakso pitkästä
ia tuntuvasta teollisuuslamaannuskaudesta. Se tarkoittaa tehtai
den ja teollisuuden uudestaan jä r
jestämistä, voimien ja suhteiden
uudestaan punnitsemisia. Tämän
prosessin ensimäisenä tuloksena on
lukemattomien taloudellisten teki
jöiden yhteensulautuminen. Pikkutehtailijat tai kauppiaat, jotka epä
varmasti ovat rimpuilleet kapitahstikilpailijansa ylemmyyttä vas
taan. huomaavat useassa tapauk

sessa sodan takia joutuneensa ko
konaan puillepa! jäi He ja olevatisa
kokonaan kykenemättömiä jatka
maan
epätasaista
taisteluaan.
Suurtuottaja nielee hänet ja hän
vajoo palkatun työnantajan tai
palkkatyöläisen asteelle. Päiväjär
jestykseen astuu teollisuuden lujit
tuminen ja pääoman keskittymi
nen. Puropa tulee kilpailemaan
Yhdysvaltojen kanssa teollisuttsja kauppatrustien kehittämisessä
ja laajentamisessa.
Ja työväki?
Kuropan työväestö kohtaa his
torian suurimman kriisin sotaa
seuraa vati teollisuuden uudesti jä r
jestämisen ajanjaksossa. Saksassa,
Ranskassa, Itävallassa ja Venäjäl
lä suurin osa kykenevistä miehistä
on otettu työpajoista, tehtaista ja
muista työpaikoista ja heidät on
lähetetty taistelutantereille. Hei
dän työnsä ei odota heitä. Uusia
töitä syntyy hitaasti. Knsimaisena
ajanjaksona sodan jälkeen, tulevat
Kuropan jokainen valtakunta ole
maan suoranaisia työttömien mai
ta. Tosin tilanne asteettani paran
tuu. mutta apu on hidasta ja epä
tyydyttävää. Kestää huomalta van
kauan ennenkuin Kuropan teolli
suudessa päästään jälleen normaa
lisiin oloiiuii. Taajaa työttömyyt
tä saattaa jatkua pitkälti normaali
siin oloihinkin pääsyn jälkeen. Te
ollisuuden uudestaanjärjestämisen
yleinen prosessi synnyttää mahdol
lisesti uusia täydellisimpiä koneita
ja muita työtäsäästaviä laitteita ja
syrjäyttää useita tuhansia työläi
siä. ja senlisäksi taistelukentiltä
kot iin] »alaa vat työläiset tapaavat
työpaikoissaan uusia kilpailijoita.
Yhtenä seurauksena siitä, että Pu
ropa» pää valtioista miehet on
imetty taistelukentille, on se, että
naisia on yhä suuremmassa mää
rässä pakoitettu teollisuuden pal
velukseen. Välttämättömyyden pa-
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koittamana on Ranskassa ja Sak
sassa naisia työnnetty lukuisille
teollisuusaloille, joita tähän saakka
on pidetty yksinomaan miesten
etuoikeutena ja samoin niillä teol
lisuusaloilla, joilla heitä oli ennen
sotaa, on heidän lukumääränsä
suuresti noussut. Jos sotaa kestää
vielä kauan, niin sen päättyessä
ovat naiset hyvin harjaantuneet ja
kykenevät täyttämään uudet alan
sa. He tarvitsevat työnsä ja palk
kansa sitä suuremmassa määrässä,
kun sota on riistänyt useankin puo
lison tai kun ovat pakoitettuja aut
tamaan sodan takia työt tiimiksi
joutuneita miessukulaisiaan. He
työskentelevät halvemmalla kuin
miehet ja heidän työnantajansa
mielihalulla pitävät heidät työssä
ennenkuin heidän miehiänsä tai
veljiänsä.
Useat sotain ies-työläi set, kym
menin, ehkä sadoin tuhansin, pa
laavat taistelukentiltä rampoina ja
raajarikkoina, pysyväisestä työhön
kykenemättöminä. Kaikki työläis
perheet kuluttanevat täydellisesti
pienet säästönsä, etenkin jos sotua
vielä kauemmin jatkuu.
Xäin Kuropan työläiset joutu
vat suunnattoman kurjuuden ja
puutteen tilaan ainakin huomatta
van pitkäksi ajaksi sodan jälkeen.
I le ovat heti rauhan palattua pa
hoitettuja ryhtymään vanhaan tais
teluunsa taloudellisten oi osu hlet
tien parantamiseksi ja yhteiskun
nallisten oikeuksiensa saavuttami
seksi. Sotah ui luutien yleistä itu il
man stilaa seuraa väistämätön to
dellisuuden ja ärsytyksen tunne.
Ja nämä taistelut kehittyvät paljoa
laajemmassa mittakaavassa sekä
jyrkemmässä ja radikaalisemmassa äänilajissa, koska työläiset pa
laavat
taistelukentiltä voi ma k kaitumilla vaatimuksilla työnantajaluokkaan ja hallitukseen nähden
ja heidän näkökantansa on laajen
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tunut vaatimaan pikaisia yhteis
kunnallisia oikeuksiaan.
Sota on synnyttänyt useita radi
kaalisia ja äkkinäisiä yhteiskun
nallisia muutoksia.
Kansallisen
vaaran uhatessa on kansantalou
den yksilöllinen järjestelmä, joka
perustun yleisten hyödykkeiden
yksityisoikeuteen, saanut täydelli
sen kolauksen ja on mukautunut
ylevämpään sosialistiseen käsittee
seen kollektiivisesta kontrollista ja
käytöstä.
Ranskan hallitus oti
määrän nyt vuokrien maksun lope
tettavaksi epämääräiseen aikaan.
Ainakin tilapäisesti on se siten ot
tanut maan maataomistavan luo
kan kontrollin alaisuudesta ja an
tanut sen takaisin kansalle. Saksan
hallitus on tilannut maan koko
ruokavarastot ja on ryhtynyt sitä
jakamaan asukkaille heidän tarpei
densa mukaisesti. Lukemattomat
kaupungit ja kauppalat ovat jär
jestäneet laajan kunnallisen avus
tusjärjestelmän. Vaikka nämä ra
dikaaliset uudistukset ovatkin aiot
tu tilapäisiksi sotatoimiksi, niin ne
olosuhteet, jotka ovat johtaneet
ui itien luomiseen, jäävät sodan jäl
keen. Tämän takia niiden puista
ni isyrity k set tulevat kohtaamaan
ankaraa ja yleistä vastustusta. Näi
den hätätoimenpiteiden käytännöl
linen toiminta ennenkaikkea myös
osoittaa sosialistisen ohjelman railikaalisimpienkin vaatimusten pi
kaisen käytännöllisyyden.
Taloudellisen
välttämättömyy
den. yleisen mielialan ja käytän
nöllisen kokeilun yhdistyneet voi
mat tulevat siten eittämättömäsi!
vaikuttamaan vahvistavasti sosia
listi liikkeeseen ja jokaisen maan
susi alisti puolueisiin. Ja kun sosia
lismi lujittuu kansallisesti, niin se
jälleen uudistaa kansainväliset si
teensä.
Sosialistiseksi lnternationalcksi
määritelty käsite voidaan koota
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ajatuksien sekamelskasta seuraaviin määritelmiin:
1. Kaikkien maiden sosialistipuokteiclen tarkotusten ja menette
lytapojen yhtenäisyys ja yhden
mukaistui s.
2. Kaikkien kansojen sosialisti
en ja järjestyneiden työläisten käy
tännöllinen yhteistoiminta jokapäi
väisissä valtiollisissa ja taloudelli
sissa taisteluissa.
3. Heidän yhteinen uskonsa kansallisrajojen mahdollisesti tapahtu
vaan häviämiseen, heidän yhteinen
ihanteensa kansojen vapaasta lii
tosta.

ilman, niin sodan jälkeenkin kuin
ennen sitä — nimittäin rikkauksien
tuotannon yhteiskunnallisten lait
teiden
yksityisomistusoikeuden
poistamista ja teollisuuden uudestaanjärjestämistä
kollektiivisen
omistusoikeuden ja kansanvaltai
sen hallinnon perusteella. Sosia
listisen politiikan ja ta is teluk emo
jen täytyy myös pysyä kansainvä
lisenä, sillä niiden tulee aina juur
tua työväenluokkien taloudellisista
ja poliittisista taisteluista.
Huropan järjestyneiden työläis
ten käytännöllinen kansainvälinen
yhteistoiminta on aina ilmennyt lu

it uul teiden “ j u o k s u lian u i " .
S oi ! uhma k u u l e e niin hi rv ittii. viisti m ie h in , e t t ä k u n ei e h d i t ä e r i k s e e n h a u 
da ta , k a i v e t a a n p i t k i ä h a u t o ja , Ju h o n k u u l le e t yhtel.sexti h a u d a t a a n .

4.
Sosialistisen liikkeen vankka jempana
heidän
taloudellisissa
kansainvälinen järjestö, jota edus taisteluissaan kuin heidän politii
taa Kansainvälinen
sosialistitoi- kassaan. Tämä voidaan helposti
misto, jonka päämaja on Briisselis- selittää. Poliittinen toiminta luon
sä (nvl muutettu väliaikaisesti nostaan rajoittuu itsenäisen poliit
Haagiin) ja joka kokoontuu mää tisen tekijän, maan, rajojen sisä
rättyjen väliaikojen perästä kan puolelle. Kansainvälisen politii
sainvälisiin sosialistiko!) ventsioo- kan rajoitettu piiri, diplomatia ja
neihin.
sodat, ovat säännöllisesti kokonai
Mitkään näistä muodoista eivät suudessaan kansan kontrollivallan
voine sodan seurauksena ainakaan ulkopuolella. Asema on kokonaan
huomattavasti heiketä. Sosialisti toisenlainen nykyisen
talouden
sen ohjelman täytyy luonteeltaan alalla. Nykyajan paäteollisuudet
pysyä kansainvälisenä, koska se ovat luonteiltaan kansainvälisiä, ei
edelleenkin tulee jatkamaan samo kä ainoastaan yleisluonteiltaan,
ja yleisiä vaatimuksia kautta maa- mutta todellisessa järjestelmässään
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ja käytännöllisessä toiminnassaan.
Nykyaikaisten
maiden
suuret
pankki- ja teollisuusedut ovat
omistuksiinsa nähden keskenään
kiinteässä
yhteydessä. Nykyai
kaiset markkinat ovat maailmanmarkkinoita. Kapitalismi on aiko
ja sitten murtanut kansalliset es
teet ja raharuhtinaat ovat keskit
täneet rakkaat isänmaansa suurek
si kansainväliseksi keinot tehtaill
eeksi. Kansainvälinen kapitaali on
puolestaan synnyttänyt kansain
välisen työmarkkinat!. Nykyaikai
sessa tuotannossa joutuvat kaikki
en maiden työläiset kilpailemaan
toinentoistensa kanssa aivan sa
moin kuin eri työalojen oman
maansa rajojen sisällä, ja eri mai
den työläisten välinen kilpailu
kiihtyy alituisesti virtaavan siirto
laisuuden kautta. Edistyneessä te
ollisuudessa työskentelevät järjes
tyneet työläiset alkavat huomata
vaikeaksi kunnollisten työsuhtei
den säilyttämisen, jos järjestymi
nen tapahtuu kansallisessa mitta
kaavassa. Taloudellinen kaukonä
köisyys kiihoittaa häntä järjesty
mään kansainvälisesti kuin myös
kin kansallisesti. Tämän takia ei
ole mikään sattuma, että viimeise
nä kahtenakymmenenä vuotena on
syntynyt lukuisa määrä kansainvä
lisiä työväenjärjestöjä.
Sota ci pysäytä kapitaalin eikä
työn kasvavaa kansainvälisyyttä.
Pikemmin se kiihoittaa ja joudut
taa molempia. Sodan todellisena
perusteena on kansainvälisen kapi
talismin ryntäys kansallisia rajoja
ja esteitä vastaan, (okainen nyt
sodassa oleva maa taistelee kan
sainvälisestä
markkinapaikasta,
vaikkakin suurin osa taistelijoista
ihanteellisesti luulee taistelevansa
mikä minkin aatteen puolesta. Ol
kootpa sodan yleiset taloudelliset
seuraukset mitkä tahansa, se kui
tenkin päättyy luomalla teollisuus-

215

kapitaalille suuremman kansainvä
lisen vapauden.
Kapitaalin kansainvälisyys uu
delleen yhdistää työn kansainväli
syyden, ja mikäli ensinmainittu
voimistuu, sikäli viimemainittu ke
hittyy yhä eheämmäksi ja täydelli
semmäksi.
Taloudellisten etujen kansainvä
linen kasvu johdattaa kansojen
liittoon ja ihmisten veljeyteen pal
joa pikemmin ja vaikuttavammin
kuin miljoona kaunopuheista, mut
ta abstraktista puhetta samasta ai
neesta. Suuret nykyiset valtakun
nat eivät syntyneet useista pienistä
mitättömistä ruhtinaskunnista äk
kiä heränneestä kansallisesta pat
riotismista, vaan kasvavien teolli
suuksien keskittymisestä ja niiden
tarpeista saada laajempaa tilaa ja
suurempia markkinoita. Europan
kansalliset alueet ja hallitukset
ovat vuorostaan tulemassa liian
ahtaiksi uudelle teollisuuden kehi
tyksen kansainväliselle asteelle ja
yhtä varmasti kuin lukuisat Euro
pan keskukset, herttuakiinnat ja
kuningaskunnat viime vuosisadan
puolivälissä muuttuivat nykyisiksi
yhdistyneiksi valtakunniksi, sa
moin myös näiden on muututtava
sangen pian jonkinlaiseksi Euro
pan valtojen liitoksi. Sosialismin
kansain välinen ihanne saa täten
yhä vankempaa, kouraan tuntuvaa
perustaa ja senvuoksi yhä tii
viimmän ilmenemismuodon.
Sosialistisen Internationale!! hen
ki on pa koi lettu nousemaan sodan
tuhasta vahvistuneena ja puhdistu
neena. Jääkö muoto jälelle?
Tämä ei ole varsin varmaa, eikä
tärkeätä. Epäilemättä se luonno
ton tilanne, johon Europan sosia
listit ovat joutuneet tässä murhaa
vassa sodassa, herättää jonkinver
ran persoonallista ärsytystä ja kat
keruutta heidän keskuudessaan.
Siinä määrin kuin sosialistit ovat
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olleet sodassa osallisena, ovat he
osoittaneet ihmeteltävää yleisen
ymmärtämisen ja kärsivällisyyden
henkeä. ( )n mahdotonta ennustaa,
mitä tulee tapahtumaan, jos sotaa
vielä kestää pitemmältä, Katke
ruuden tunne voi kohota huip
puunsa, ja toiselta puolen taasen
sodan uusi käänne voi vieroittaa
sosialistit hallituksistaan ja saat
taa heidät kaikki yhtymään ylei
seen vastustukseen sodan jatkamis
ta vastaan, Samoin on varsin mah
dollista, että sotivat sosialistit jär
jestävät kiinteän rintaman heti
kun rauhanneuvottelut
alkavat.
Tässä tapauksessa nykyinen Kan
sainvälinen Sosialisti toimisto voi

olla välittäjänä uudistuneessa kan
sainvälisessä sosialistisessa yhty
mässä ja sosialistisen Interiiationaien oleellinen muoto voidaan täy
delleen uudistaa. Kaikki tämä on
kuitenkin vielä arvailua, jonka to
dellisuus pian selvittää. Mutta mi
nusta näyttää epäämättömältä, että
kaikkien maiden sosialistiliike elää
sodan yli ja saavuttaa kansainvä
lisen luonteensa uudelleen, ja että
ennenpitkää
yhteisen
taistelun
kiihko yhdistää ne jälleen eroa
mattomasi!. Sosialistinen Interna
tionale voi muuttaa muotoaan,
mutta kansainvälinen sosialismi on
kuolematon.
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Jokapäiväinen leipämme
Pois tavanvelttons, unteluiis,
pois tarmottomuus!
Joka mieheltä pois,
joka naiselta pois —
ja sijalle toiminnan pontevuus,
rohkeus, peräänantamattomuiis,
uljuutta
kaikissa vaiheissa! —
Se lahjomaton
ajan vaatimus on.
Ja nimessä asian yhteisen
pois persoonapyytehet,
ja pois jo laskuista toverien
suuruudet, pienuudet.
Joka toveri riveissä uskollinen
on saman arvoinen;
kunnossa
on itsessänsä jo kunnia.
Yhteys, luja yhteys,
toveruus horjumaton
tosiveljeyttä on !
Jos pmittuvi se,
niin hajoamme.
Aku Päiviö,
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