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K.iiliMiitiv'äItiuiiL yhteistoim inta. —
Cern is?isä sijaitseva tilapäinen sosialis
tinen kansainvälinen kom itea on k u t
sunut koolle kansainvälisen sosialisti’
sen neuvottelukokouksen. Neuvottelukokous pidetään H ollannissa h u h ti
kuussa. T äm ä kansainvälinen konfe
renssi on kutsuttu koolle sillä perus
teella. että nykyään jo on eri m aissa
huom attavissa yhä voim akkaam paa
sotavastaista m ielialaa. Samoin s<>xialistipuolueitten sotavastaiset ry h 
m ät kasvavat kasvam istaan. K aik
kialla tunnetaan kauhua sotaa vas
taan ja toivotaan pikaista rauhaa.
Näin ollen on sosialisteilla nyt aika
pitää kansainvälinen konferenssi, jos
sa neuvoteltaisiin yhteisistä keinoista
sodan lopettam iseksi.
liem in kom itea toivoo tältä kan
sainväliseltä konferenssilta hyvjä tu 
loksia. siilä onhan Zim m erw aldin kon
ferenssin päätökset tulleet hyväksy
tyksi useassa m aassa ja suuret sosialistijoukot ovat niiden takana.
Y hdysvaltain sosialislipuolueen edus
taja K ansainvälisessä SosJalistitoimistossa. tov. M orris Hillo uit. on saanut
sähkösanom an, jossa tiedustellaan,
koska Hillquit olisi valm is saapum aan
H ollantiin Sosialistit ui m Iston istun
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toon. T ästä ]»;iät tri e n on Sosialisti toi
m istolla aikom us kokoontua ainakin
tilapäisesti neuvottelutarkntukses^a.
T äm ä on varsin H uhuttava tieto, sillä
jos tällä hetkellä kansainvälinen yh
teisym m ärrys saadaan todenteolla he
rätetyksi, niin tapahtuu se varm im 
min, ehkä oikeastaan vain Sosia listitoim iston välityksellä.
Jos K ansainvälinen Sosialistit oi m isto ja Bernin kom itean kutsum a kanrainvälinen neuvottelukokous pidetään
santaan aikaan, kuten tähänastisista
lied o nannoista voimme päättää, niin
riinä tapauksessa tällä neuv ottelu ko
kouksella un tärkeä merkitys. Osan
ottajia epäilem ättä saapuu useista
m aista Ja voivut he siten selostaa S<>sialisiitoim iatolle eri m aitten oloja ja
sosialistiliikkeen kehitystä sodan ai
ka tm.
,Jus luasep täm ä n?uvottelukokous
julistautuu itseniiigak^i. jonkin uuden
Internatiom ilen viralliseksi synnyttä
jäksi, silloin sen kokoontum inen sa a t
taa m uodostua vaaraksi I nternationalen elpymiselle. Internationale ei
nouse ripeään toim intaan elleivät olo
suhteet ole siihen suotuisat. K einote
koisesti ei Intem ationalea voida elvyt
tää, Olosuhteet epäilem ättä päivä-

232

SÄ KENIA

päivältä, kehittyvät otolliseksi — ja
siitä on K ansa in välisen sosialisti toi
miston pidettävä vaari.
Hollantiin kokoontuva kansainväli
nen konferenssi tekee Internatlonalelle suuren palveluksen, kehottaes
saan Sosialisti toim istoa valppauteen ja
kehottaessaan kaikkien m aitten sosia
listi puolueita toim im aan m ahdollisim 
man tarm okkaasti rauhan ja kansain
välisen yhteisym m ärryksen hyviksi,
eikä itse ryhdy u u tta Internationalea
luom aan.
Saksan
valtiopäivä m iesryhm ää.
*ä linjuuiirius. — Saksan sosialistisen
valtiopiväm iesryhm än
keskuudessa
vallinneet erim ielisyydet olivat sitä
laatua, e ttä yhteistoim inta lopulta al
koi käydä m ahdottom aksi. R yhm än
enem m istö oli perin pohjin ns. kansalaisrauhan, sodan ja hallituksen k a n 
nalla. L uokkataistelun, luokkien vä
lisen ristiriidan ja työläisten sorretun
asem an oli täm ä ryhm än enem m istö
unohtanut. R yhm än vähem m istö sen
sijaan seisoi entisellä luokkataistelun
kannalla, seurasi tarkoin puolue
kokouksien päätöksiä, nojasi toim in
tan sa sosialism in perusteisiin. Nain
m uodostuivat enem m istö, ja vähem 
m istöryhm än välit jyrkiksi. Lopulta
enem m istöryhm äläiset päättivät sul
kea viihem m istöryhm älälsen Hansen
ja hänen k an n attajan sa pois ryhm ä
kokouksista. Seurauksena oli, että IS
vähem m istöryhm äläistä päätti erota
sosialistisesta vaiti opäiväm iesry hm ästä ja m uodostaa “S osialidem okraatti
sen työryh m än'1. Julistuksessaan lau
suu täm ä uusi ryhm ä seisovansa h o r
jum attom ana luokkataistelun kan
nalla.
Valtiopäivien enem m istöryhm ä lui
suu sen sijaan yhä syvemmälle. N iin
pä täm än ryhm än käsissä oleva puo
lueneuvosto on mm. päättäny t asettaa
puoluesensuurin puolueen pää-äänenkannaltujan ''V orw ärtsin” toim ituk
seen. Täm än sensuurin tehtävänä on
valvoa, että lehteen ei pääse tä tä valtiopäiviim iesryhm än enem m istöä louk
koa, via kirjotuksla. E ttä “luokkarauhaa" el rikottaisi. Ikäänkuin sotasensuuri ei jo pitäisi siitä tarpeellisen
hellää huolta, ilm an pu oi uesensuu n a 
kin!
V altiopäiväiniesryhm iin enem m istön
toim inta kulkee sitä latua, joka on
vaarallista puolueen tulevaisuudelle.
K aikesta p ä ättäen puolueen enem m is
tö on kuitenkin toisella kannalla kuin
valtlopäiväm iesryhm än
enem m istö.
Puolueen jäsenien enem m istön k a n 
m m

.

nasta ei tällä hetkellä tosin varm uu
della voida sanoa m itään, sillä suuri
osa jäsenistä on sodassa, toiset h a jal
laan siellä täällä. T ähänastiset p u ri
ja kaiipiiukikokoukset kuitenkin viit
taa vat siilien, että puolueen jäsenistö
seisoo entisellä koetulla ladulla ja tuo
mitsee vnltiopäiväryhm än enem m istön
menettelyn
E tenkin täm ä viim einen "V oi'w ärts''
tap ahtum a on ävaava niittenkin sil
miä. jotka tähän saak k a ovat seisseet
valtiopa ly äm ierry hm än enem m istön
takana.
Kun-kaii sosialistipuolueen keskuu
desta. — R anskankin valtiopäiväm iesryhm än enem m istö on hallitusta k a n 
nattam assa. Puolueen keskuudessa on
kuitenkin Jo huom attavissa voim akas
ta hallitus- ja sota vastaista m ielialaa.
•Se kasvaa alituisesti. N iinpä huhtik.
» pnä pidetyssä puolueen kansallis
neuvoston kokouksessa oli vähem m is
töllä suuresti lisääntynyt kannatus.
Kun oli äänestyksen alaisena, ryhdy
tään kö jälleen kansainväliseen yhteis
in iin In taan Ja sid otaanko katkenneet
siteet Kansainv. Sosialistitoim iston
kanssa, niin puolesta an nettiin 1,000
ään tä ja vastaan 1,700. K ansallista
suuntaa ajava hai lito »mielinen enem 
mistö el siis enää ole kovinkaan suuri.
Vähem m istö omasi ennen joulua vain
kolmisen sataa ääntä, joten sen voi
m istum inen on väkevätä.
Se niiitrikit lullien "sunonm lrlitIniiesnionuiU", — Yleensä on tunnettu, että
am eri kalainen sanom alehtirniesm oraaM, lukuunottam atta sosialistista sano
m alehdistöä, on perin alhaista. J o t
kut radjkall-porvarilliset m aghsiinit
ovat tosin koettaneet saada luoduksi
itselleen Jonkinlaista rehellisyyden ja
tuotetta vaisuuden vaippaa. Yksi näis
tä on ''O utlook"-ju)kaisu. M utta re
hellisyyttä el se, enem pää kuin m uu t
kaan porvarijulkaisut, voi säilyttää
palstoillaan. Niinpä äskettäin julkai
si "O utlook” haastattelun, jonka se
liuotti tapahtuneen kirjeenvaihtajan,
sii ja K ant sky n. Bern »teini n ja Liebkuechun välillä.
Tässä haastattelussa pantiin m aini
tu t toverit puhum aan kaikenlaista pö
tyä M itenkä m uka Saksan sosiaiiatit
eivät tee rauhan hyväksi m itään, kun
eivät voi, koska hallitus on kaik k i
valtias jne.
T äm än “h aastattelu n ” selittävät
K autsky. Liebknecht ja B ernstein ko
konaan valheeksi. K autsky kirjottaa
"Päkenien” toim ittajalle, joka kyseli
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m iten paljon koko Jutussa, on perää,
seu laav aa:
"H yvä toveri: P aljon kiitoksia lähettäm ästänne "C airin" leikkauksesta.
On totta, e ttä m inä asun talon yläker
rassa, kirjoja täy nnä olevassa pikku
huoneessa ja luen "M asses”-lehteit.
M utta minä en koskaan an n a haastat
teluja, eikä m inulla ollut m inkäänlais
ia keskustelua ‘‘O utlookin'’ kirjeen
vaihtajan kanssa, enkä ole koskaan
lausunut niitä typeryyksiä, jotka hän
asettaa m inun sanoikseni. Bernstein
ja L iebkneeht selittävät sam aa ja me
olemme jo julkisesti selittäneet täm än
■‘V'orwärtsisKä". Toveruudella teidän
K. Kautsky."
Sosialistien vaalivoilta MiKviiukoossa. —- H uom attavan voitnn saivat h u h 
tikuun kunnallisvaaleissa Milivaukeen
sosialistit. K aupungissa tuli valituksi
sosialistinen m ajuri. Voitto on sen
kin takia m erkille pantava, että so
sialistien m ajurinehdokkaalla, tov, D.
W. H oanilla, oli vastassa vain yksi
porvariehdokas, nivn. "puolueeton"
ent, m ajuri Radin k. Sosialisti D. W.
Koari sai 33.863 ääntä ja porvarien
ehdokas 30,706.
Vaaleissa oli siis tavu Haun luokka
ra jat vedetty suoraksi — tällä tai
tuolla puolella M uut tulokset kuiten
kin nsottavat. e ttä äänestäjät eivät
vielä käsittäneet luokkarajojen m er
kitystä. Sillä vaikka m ajurin ehdokas
saikin enem m istön ääniä, niin siitä
huolim atta eivät sam at äänestäjät yh
tä suuresti äänestäneet m uita sosialis
tisia ehdokkaita. N iinpä valtuustoon
kaan ei saatu tarv ittav aa enem m istöä,
joka olisi ollut m ajurin tukena. Uu
den valtuuston m uodostaa nyt 11 so
sialistia f 2 enem m än kuin viime
vuonna) ja 26 "puolueetonta” . E nem 
m istöllä on yksi ääni enem m än kuin
m itä tarvitaan m ajurin vetoti kum oa
miseksi. jos kaikki porvarledustajat
ovat yksim ielisiä. .Majurin tekem ät
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nim itykset voivat valtuuston porvarit
helposti kum ota, sillä siihen tarvitaan
vain enem m istö eli 19 ääntä.
Sosialisti m ajurin toim inta tulee senvuoksi olem aan tavattom an valkeata.
Joutuu ristituleen. T ähän luonnotto
m aan asem aan osaltaan on ehkä joh
tan ut sekin, e ttä vaalitaistelua käytiin
liian paljon yksinom aan m ajurin eh
dokkaan hyväksi Ja vaalitaistelussa
käytettiin jossain m äärin dem agogi
ni s,isiä keinoja. M ilwaukeen sosialis
tien lehdessä "M ilw aukee L eaderlssa”
erikoisen painokkaasti vaalien edellä
selitettiin Y hdysvaltain varustaum isen
tarpeellisuutta, haukuttiin Saksan valtinpäiväm iearyhm än vähem m istön to i
m intaa ja kiitettiin enem m istöä ym.
vähem m än sopivia keinoja oli käy
tännössä.
Toiselta puolen on kultenkan huo
mioon oteltava, että porvaripuolueet
olivat yhdistyneet sosialistien ehdo
kasta vastaan. P orvarien vaalitais
telu oli m itä rolstom aisinta. Ylim äisenä valttina oli heillä se ainainen lippujuttu, m itenkä sosialistit häpäisevät
Y hdysvaltain lippua ja panevat sen
tilalle punaseti lipun liehum aan k a u 
pungintalon katolle jne'. K aikkea tä l
laista m oskaa levittivät porvaripuo
lueiden "v aalirun naajat” sum m akaupalla.
Kun sosialisti kuitenkin voittivat,
todistaa se ainakin sen. että ennakko
luulot sosialistista liikettä kohtaan a l
kavat vähitellen häipyä. K un kerran
ennakkoluuloistaan pääsee vapaaksi
ja uskaltaa tu lla sosialisti liikkeen m u
kaan senkin verran, e ttä äänestää tä r
keintä virkailijaehdokasta, niin on se
jo hyvä aske] luokkatietoiseksi kehit
tym isen tiellä.
M ilivaukeen sosialistien vaalivoitto
un senkin puolesta tärkeä, kun tänä
vuonna on presidentin vaalivuosi, niin
an taa tiim a voitto rohkaisua uusiin
ponnistuksiin presidentin vaalitaistelussa.

