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K ansainvälinen sosiallstikongrcssl.
Puolueettom ien m aitten sosialistien
kongressi saatiin vihdoin m onien vai
keuksien perästä, pidetyksi Haagissa
heinäk, 31 p istä elok. 2 p:ään. Tie
tenkään kongressilla el ole sitovaa
m erkitystä kansainväliseen sosialistiliikkeeseen, etenkin kuin juuri sota
m aat eivät olleet edustettuna. K ui
tenkaan kongressin työ ei mene huk
kaan, vaan on se antava uutta ro h 
kaisua ja u u tta intoa sosialistisen liik
keen eteenpäin viemiseksi.
K ongressissa käsiteltiin useita ky
sym yksiä, jo tk a tä tä nykyä ovat liik
keellem m e m itä tärkeim piä. K ong
ressin päätöksistä m ainittakoon tässä
seuraavat;
Kapitalismi sodan syyni
“Puolueettom ien m aitten sosialis
tien kongressi, kokoontuneena H aa
giin heinäkuun 31 prstä elok. 2 p:ään,
selittää vastuunalaisuuden m aailm an
sotaan olevan ensikädessä kapitalis
min taloudellisessa ja poliittisessa jä r
jestelm ässä, m ikä kiihottaa im peria
lism in Ja sen luonnollisen seuralaisen
m ilitarism in kehitystä.
“K ongressi kehottaa sosialistista
työväenluokkaa Jatkam aan taiste
luaan kapitalism ia veistään uudiste
tuin voim in, poliittisen vallan voitta
miseksi. T aistelu yksinvaltaa vas
taan perustuslaillisten oikeuksien puo
lesta ja kansan hallintovallan puoles
ta niissä m aissa, m issä ei vielä kansan
eduskunta hallitse, on välttäm ätöntä.
Se on om iaan lujittam aan kansain
välistä toim intaa yhteisillä perusteilla
kaikkien m aitten työväenluokkien vä
lillä.
“Kongressi selittää, että kaksi vuot
ta sotaa on ilm ltuonut m aailm alle
suunnattom an rikosnäytelm än, sano
m atonta aineellista ja m oraalista k ä r
sim ystä, su u rta taloudellista vauriota
yhä suurentuvine valtlom enoineen Ja
llsääntyvine velkoineen, joitten m ak
sam inen käy valkeaksi. Näm ä kaksi
vuotta sotaa eivät ole antaneet ra t
kaisua kum m allekaan puolelle. On
epäilyttävää, an taako tulevaisuuskaan
m inkäänlaista ratkaisua, eikä ole toi
vottavaa, että jokin sotiva ryhm ä m u
sertaisi toisen.
“Nykyisestä sota-asem asta huoli
m atta, hyökkäykset niitä m alta vas
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taan, jotka ovat Joutuneet puolustau
tum aan, ovat epäonnistuneet. M uu
toksia sotilasaseinaan voidaan saada
ainoastaan uhraam alla m iljoonia ih 
m ishenkiä.
“Sen vuoksi nouseekin kysymys, ei
kö heti olisi ryhdyttävä pikaisiin rau 
hanneuvotteluihin,
“Sen vuoksi onkin soslalistipuolueitten velvollisuus vakavasti harkita,
voivatko he ottaa vastuulleen kansan
sa ja sosialistisen Internationalen
edessä sen, että viivyttävät sopim uk
sen tekoa Internationalen kalkkien
osien välillä siinä kysym yksessä, josta
täytyy sopia, jotta sota saataisiin lo
petetuksi.
“Kongressi viittaa K ööpenham inas
sa v, 1910 pidetyn kansainvälisen sosialistlkongressin päätöksiin, jotka
m uodostavat perustan sosialistiselle
rauhanohjelm alle ja joita sotivien
m aitten sosialistit ovat useita kertoja
kannattaneet.
“Täm än ohjelm an tärk e ät kohdat
ovat: pakollinen sovi .telu kansainvä
lisen lain puitteissa, asevarustelun asteettalnen vähentäm inen, kunnes täy
dellinen aseista riisuuntum inen on
saavutettu; salaisen diplom atian pois
tam inen. ulkom aadiplom atia p a rla
m entin kontrolleerattavaksi, sen tu n 
nustam inen, että kansoilla on oikeus
vapaasti hoitaa om at asiansa.
“K ongressi kehottaa sosialistipuolueita selittäm ään olevansa haluk
kaita Ja valm iita sopim aan tästä oh
jelm asta, jo tta ne eivät m enetä näit
ten vaatim usten todentum isen histo
riallista hetkeä ja että rau h a a el m ää
rittele im perialistiset ryhm ät,
"K ansallisiin kysym yksiin nähden
kongressi johdonm ukaisesti selittää
kaikkien rauhanneuvottelujen v ä lttä
m ättöm äksi ehdoksi sen, e ttä Belgial
le luovutetaan takaisin sen itsenäi
syys,
“Myös vaaditaan Serbian vapautta
m ista ja Puolan itsenäisyyttä. K ong
ressi myös toivoo, että Saksan sosia
listit ovat valm iit neuvottelem aan
R anskan sosiaiistipuolueen kansaa
E lsass-Lothring kysym yksestä.
“Me selitäm m e sen lisäksi, että k a n 
sojen itsehallinto parem m in toteutuu
vähem m än keskitetyn perustuslain
kautta. Joka vakavasti ottaa huomioon
kansan sivlstystarpeet.
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“Jo tta täm ä ohjelm a saisi tarp eek 
si huom iota rauhaneh toja laadittaes
sa, on v älttäm ätö ntä että sosialistipuolueet tekevät kaikkensa, etteivät
hallitukset yksinänsä olisi edustettuna
rauhan kongresseissa, vaan että parla
m enteilla ja sosialisti ryhm illä olisi
oikeus olla siinä edustettuna.
“Ei ole tarpeeksi, että sosialistit
vaativat hallituksiaan laatim aan ra u 
han näillä ehdoilla, vaan heidän On
myöskin kaikella tarm ollaan lähestyt
tävä kansaa. Jotta kansa suoranaisesti
painostaisi neuvotteluja.
“M yöskin puolueettom ien m aitten
on otettava osaa rauhanneuvottelui
hin, ei ainoastaan sen vuoksi, että
niitten om at edut ovat kysymyksessä,
vaan koska niitten politiikka on myös
kin hyödyksi kestävän rauhan p ä ät
täm iseksi.
“Kongressi lausuu hyväksym isensä
K ansainvälisen sosialistitoim iston to i
m eenpanevalle kom itealle sen ja tk u 
vista yrityksistä saada sotivien m ait
ten sosialistit kosketuksiin toistensa
kanssa. Se selittää olevansa sam aa
m ieltä toim eenpanevan kom itean po
litiikan kanssa, kun se ei ole kutsunut
koolle toim iston kokousta niin kauan
kuin Joku sotivista m aista on kieltäy
tynyt ottam asta siihen osaa,
“K ongressi to rju u tarm okkaasti toi
m istoa vastaan tehdyt hyökkäykset
oletetusta toim ettom uudesta ja lausuu
luottam uksensa toim iston sihteeriin
ja toim eenpanevaan kom iteaan.
“Kongressi tu n n u staa olevan oikeu
tettua, kun jo tk u t ovat osottaneet
m ieltään rau h an hyväksi Ja toim ineet
norm aaliseen sosialistiseen politiik
kaan palaam isen puolesta. M utta se
tuom itsee kaikki yritykset horjuttaa
sosialististen työläisten luottam usta
puolueisiinsa tai hajo ttaa puoluetta
tai taistella lnternationalea vastaan
luom alla uusia kansainvälisiä Järjes
töjä, joista jokin osa kansakuntia eris
tetään. Aika ei vielä ole tullut sodan
synnyttäm än kysym yksen lopulliseen
ratkaisem iseen, eikä m yöskään ny
kyään voim assa olevien kansainvälis
ten päätösten m uokkaam iseksi,”
Sudan jälkeen uhkaavaa ns. kauppasotaa vastaan laadittiin myöskin
ponsi. Se kuuluu;
“Koska m olem m at sotavaltojen ry h 
m ät ovat tehneet suunnitelm ia, kehit
tääkseen järjestelm ällisesti kauppa
suhteita sodan jälkeen siten, että se
koskisi loiseen taloudellisesti; ja
"koska täm ä politiikka Jatkaa so
ti lasso ta a kauppasodalla ja m uodos

taa alituisen vaaran m aailm anrauhal
le, kunnes taloudellinen sota jälleen
Johtaa sotilassotaan; ja
“koska tuollaiset suunnitelm at es
tävät kestävän rauhan laatim ista Ja
estävät kansainvälisen yhteyden ke
hittym istä työväenluokkien välillä; Ja
"koska työväenluokan tulevaisuus
vaatii, että taloudelliset suhteet, sen
sijaan että olisivat ristiriitaisia, edis
täisivät eri kansakuntien välisten tuo
tantovoim ien keskinäistä kehitystä;
“päätettäköön, e ttä R anskan sosialisti puolueelle lausutaan kiitos, kun
se jyrkästi selitti vastustavansa kauppasotaa. ja lausutaan toivomus, että
toistenkin m aitten sosiallstipuolueet
lausuvat kantansa yhtä uljaasti;
"päätettäköön, e ttä työväenluokan
täytyy vastustaa kauppasotapolitiik-,
kaa, m ikä sam entaa ja vaikeuttaa
luokkataistelua.
Työväenluokkien,
om aksi sekä ihm isyyden hyväksi, on
painostettava hallituksiinsa kansain
välisen politiikan välttäm ättöm yyttä,
joka perustuu kalkkien m aitten siirto
m ainen ja suojeluksen alaisten val
tojen vapaaseen kauppaan ja m eren
vapauteen;
“Kongressi m yöskin selittää, että
vapaakauppa edistää sosialistisi Lie
aatteille perustuvan m aa il ma n tuotan
non järjestelm än valm istelua."
Yllä olevat päätökset hyväksyttiin
kongressissa yksim ielisesti, kertoo
I'Hu mani te. joka ne täydellisenä ju l
kaisi.
Kongressi myös protesteerasl niitä
tuom ioita vastaan, jolta oli annettu
itävalta laiselle sosialistille Cesare Battistille, saksalaiselle sosialistille K arl
E iehknechtille ja ruotsalaisille sosia
listeille Högelundille, Hedenllle ja öljelondille.
Kulidou sotu vuoden uhraukset.
Sodan alusta elokuuhun m ennessä,
siis sodan kaksivuotiskautena, laske
taan sodan nielleen varoja viisikym 
m entä biljoonaa dollaria ($50,000,000,000). Sotivat m aat ovat lainailleet
arviolta 140,000,000.000 Ja kuluttaneet
om ia tulojaan, lisänneet paperirahaa
ym, noin $10,000.000,000 edestä.
Englanti, R anska, Venäjä, Italia,
Saksa, Itävalta ja T urkki ovat kah
dessa vuodessa lisänneet velkataakkoJaan $27,237,000,000 ;sta $66.638,000,000:naan. Englanti, R anska Ja Saksa
ovat kukin lainanneet yli $14,000,000,000. Englanti on etunenässä, ollen
sen osa yli $15,000,000,000, Puolueet-
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Mit-sliukku. Virallisiin tiedonantoi
lom at m aat, jotka ovat joutuneet pa
nem aan sotajoukko jaan liikekannalle, hin perustuvat tilastot osottavat k a h 
ovat lainanneet lähes puoli biljoonaa den sotavuoden riistäneen yli 3,000,00(1
Ihm ishenkeä, H aavottuneita on yli
dollaria.
Allaolevassa taulukossa on rinnas 6 0 0 0 0 0 0
H irvittäviä ovat siis olleet näm ä
tettu na sotam aitten velat ennen sotaa
kaksi sota vuotta. Toiselta puolen li
ja kahden sotavuoden Jälkeen:
säävät yhä suurenevat velkataakat
Velat 1914 ja 1916.
kansojen kurjuutta, toiselta puolen
1 000 lisättävä num erojen perään.)
tuskaa tu o ttaa koteihin saapuvat tie
dot kuolleista ja haavottuneista. Ai
1914
1916
lohdutuksena on, että työläiset
Englanti . , . , $ 3,485,000 11 5,106,000 noana
tästä kalliisti ostetusta kau
H anska ......... 6,607,000 14,966,000 oppivat
kokem uksesta sen, että nykyi
V enäjä ............ 4,537,000 10,363.000 heasta
yhteiskuntajärjestelm ä ei ole pai
Italia ................ 2,836,000 4,301.000 nen
kallaan. He ovat pakotettu ja a ja t
aan m uutosta. Mitä suurem m as
Yht. lilttol. $17,465,000 $44,736.000 telem
m äärässä lisääntyy luokkatietoisuus
Saksa .............. 5,19 8,000 1 4,291,000 sa
riveissä, sitä lievemmäksi
Itävalta-U nkari 3,970,000 6,757,500 työläisten
se kurjuus, johon nykyinen
T urkki ............
640,000
854,000 käykin
pitkäaikainen sota E uropa n kansat
syössyt. E ikä kauan kestäne kuin
Saksai. liitt. $0,808,000 $21,902,500 on
m e sanoa E uropan m aista: E u
K aikki yht. 27.273,000 66,638,500 saam
ro pan Yhdysvallat. E ikä ainoastaan
uropan Y'hdysvallat, vaan Sosialisti
K ahden vuoden m enot sekä päivittäi Enen
Europa.
set uhraukset.
Menot elok, 1 pn Päivit t.
K o n g r e s s in Istu n n o t p ä ä tty n e e t.
E nglanti . $ 1.190.000. 000 $25,000,000
17.000. 000 Y hdysvaltain 64:nen kongressin is
000.000
H anska .. 9.000.
V enäjä . . . 8.770.000. 000 18.000. 000 tunnot päättyivät syyskuun 8 päivänä.
Italia . . . . 2.500.000. 000. 8,000,000 Kongressi laati useita lakeja, jotka—■
M uut iiitt, 1.580.000. 000 4,000,000 hyvässä ja huonossa m erkityksessä—
m itä suurim m asta m erkityksestä
Yht. liitt. $33,030.000,000 $72,000,000 ovat
ja
joista
pitkän aikaa tulee olem aan
Saksa . . . . 11,500,000,000 22,000,000 yleistä keskustelua
ja väittelyä.
Itäv,-U nkari 5,360,000,000 12,000,000
Niihin
kuuluu
ensisijassa
rau tatie
T urkki ja
m yönnetty 8-tunnin työpäiväB ulgaria
800,000,000 1,500,000 läisille
laki, Jonka hyväksym inen ei kuiten
kaan suoranaisesti tule kongressin an
Yhteensä $16,960,000,000 $35,500,000 sioksi
senhän työläiset luokkavoi
K aikki yht. 49,890,000,000 107,500,000 m allaan,— yleislakon
uhalla pakottivat
itselleen. T ärkeä on myöskin an k a 
Su täinen ot ovat tätä nykyä päivää ran
väittelyn jälkeen hyväksytty lapsikohden keskim äärin $100,000,000, jos työlaki,
joka kieltää valtioitten väli
ta liittolaisten osalle tulee kaksi kol seen kaupan
tavaroilta, joita valm iste
m asosaa ja saksalaisinttolaisi lie yksi taan lapsityöllä.
T äm ä näet avaa tie
kolm asosa. H irm uiset ovat siis sota- tä sosiaalilainlaadirm
alie yleiskansaluhraukset päivässä. V elkataakkaa li iisella pohjalla.
■ -■
sätään lisääm istään.
Kun vielä ottaa huomioon {apaturMillä sotam aat m aksavat näm ä vel
kansa?, onkin tullut päivän kysym yk m avakuutuslain prinssiipin hyväksy
seksi. Sotam aitten kauppa ja teolli misen, m ikä tapahtui hallituksen työ
suus lam aantuu, m iljoonien arvosta läisiin nähden hyväksytyn tap atu rm a
tuhotaan ihm istyötä ja u u tta ei ehditä vakuutuslain kautta, ja yhteiskunnal
sotatoim ien tak ia suhteellisesti tilalle lisia asioita tutkivan L. D. Brandeisin
nim ittäm inen ylioikeuden tuom ariksi,
rakentaa.
K un sotaa vielä jonkun aikaa ja t niin onpa m elkein kaikki kerrottu,
kuu ja velk ataak at hirvittävästi kas m itä arvokasta kongressi aikaansai.
V astakkainen lista on luonnollisesti
vavat. ei sotavalloille lopultakaan jä ä 
ne m uuta jälelle kuin vararikko. K o paljoa suurem pi, sillä kapitalistit ei
rotkin kasvavat näet Jo niin h irv ittä vät koskaan vähään tyydy — rippeet
viksi, että Jo niittenkin m aksam iseen ovat vain työläisiä varten. Täm än
osuttaa selvimm in noin $700,000,000
saavat kansat u h rata kaikkensa.
,

,

.
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nousevan rah am äärän m yöntäm inen
asevarusteluun, niin arm eijan kuin lai
vaston hyväksi. T äm ä sum m a on sel
lainen, että m ikään E uropan suurim 
m ista m llltaristisfstakaan m aista el
rauhan aik an a m okam aa ole m yön
tän yt eotilastarkotukslin. E ikä ainoas
taan raham yönnytys tee tä tä kongres
sin toim enpidettä kansalle raskaaksi,
vaan sam alla m yös laskettiin perusta
suurem m alle arm eijalle ja laivastolle
ja lopuksi yhdellä tai toisella tavalla
avautuu tie pakkopalvelukaeen.
T äm än kongressin toim inta erikoi
sesti osottautuu k au ttaaltaan m ilitaris
tiseksi. E uropan m ilitarism in opetuk
set syrjäytettiin Ja Y hdysvaltoja kuletettiln aim o askel lähem m äksi sitä
kauhun tilan n etta kohden, jossa E u
ropan kansat nyt ovat.
Tässä kongressissa sam alla kuiten
kin vedettiin jy rk k ä rajaviiva porvaripolitikoitsijoitten ja sosialistein välille.
Kongressi ensim äisestä istunnosta
saakka näet sosialistien ainoa kongressimies, Meyer London, uskollisuudella
Ja päättäväisyydellä toim i työväenluo
kan hyväksi. E nsim äisestä viimeiseen
istuntopäivään saakk a oli hän ainoa,
Joka siellä todellisesti edusti A m erikan
työväenluokkaa. M arraskuun 7 päi
vän vaalit ovat osottavat, kuinka suu
ressa m äärässä A m erikan työväen
luokka täm än ym m ärtää ja osaa pan
na arvoa todellisten työväenedustajien
valitsem iseksi.
Etevä sosialistiteoreetlkko kuollut

Kansainväli istä työväenliikettä on
taasen kohdannut ankara isku. Yksi
sen et ev uinnista toim itsijoista, "nuoren
polven” epäilem ättä etevin teoreetikko,
tov. Gustav Fjckstein, on kuollut. To
veriimme kuoli Zyriohissä, Sveitsissä,
hivuttavaan keuhkotautiin. Oli vasta
41 vuoden ikäinen.
Toveri Eokstein oli yksi niistä sak
salaisista tovereista, jotka horjumaittoniasti seisovat Saksan 'hallitusta vas
taan, eivätkä ole antautuneet valheisänmaaJlisuuden pauloihin.
Karl
Kauiskyn työtoverina "N eu e Z eetissi”
kirjo itti hän yhtenään erittäin teräviä
artikkeleita sitä teoriaa vastaan, jota
valheisäno.iaal isouteen kom pastuneet
saksalaiset toverit ovat y rittäneet ke
hittää. Eeksteinin kirjotukset alkoi
vatkin käydä hallitukselle vaarallisik
si, sillä huo Iinatta sensuureista, y. m.
toim enpiteistä, osasi hän kuitenkin is
keä tuntuvasti asian ytimeen ja siten
kääntää m ielipiteitä luokkataisteluun.
Hallitus hänet karkotrikin maasta.

Tov. Eeksteinin kuolema oli tuntuva
isku etenkin sen tak ia, että nyt jos
koskaan liikkeemme tarvitsee miehiä,
jotka osaavat selvästi ajatella ja roh
keasti julistaa työväenluokan vapaussanomaa. Lohdutuksenamme on kui
tenkin se, e ttä vaikkakaan toveriimme
ei enää persoonakohtaisesti saanut olla
mukaaaimme vapaustaistelussa, niin hä
nen tekemänsä työ kuitenkin elää ja
versoo. So ehti painaa syvän vaon ny
kyisen sodan luomaan ilm iöitten seka
melskaan ja siten v iitottaa tietä toisil
le.
K aikkien m aitten luokkatietoinen
työväki on kaikkina aikoina kiitoksella
m uistava manalle menneen toverimme
uurasta työtä!
Am erikan työväestö näyttää luokkavoima ansa
Am erikan työväenluokka on kerran
kin näyttänyt valtaluokalle voim aan
sa. Se oset us oli vä k evätä. Se pakot
ti ha.lituskoneistoukm toimimaan ih
m eteltävällä nopeudella. Seuraukseoa
olikin, että kysym yksessä oleva osa
Amerikan työväenluokasta ajoi tahton
sa lävitse,
Amerikan rautatieläiset näet jo kau
an aikaa ovat pyrkineet 8-tunnin työ
päivään ja palkankorotukseen. S itä
vain ei aikaansaatu. K ävipä sitten tä 
mä väkevä voima levottom aksi, nosti
uhkaavasti päätään. R autatieläiset
päättivät julistaa koko m aata k äsittä
vän rautatielakon. Lakko m äärättiin
alettavaksi Työnpäivänä.
Valtaluokka pyrkii uhkaavaa vaaraa
torjum aan kompromissi toimenpiteillä.
Se ei kuitenkaan onnistunut, sillä jäy 
kästi seisoivat rautatieläiset vaatim us
tensa takana. R aitiotieyhtiöt eivät
taipuneet. Lakko oli syntym öisil.ään.
Rautatielakon syntym inen olisi mer
kinnyt arveluttavaa tuhoa koko maan
kapitalistilnokalle, eikä vain rau tatie
yhtiöt siitä olisi joutuheet osalliseksi.
H a lituskoneisto näki, että työväen
luokkavoimaa ei tätiä kertaa voitaisi
[lainaa alas. Sille oli annettava perik
si. Niinpä tapahtui se ihme, e ttä kon
gressi ryhtyi 'kiireisiin toimenpiteisiin,
myöntääkseen työväestölle sen m itä he
vaativat. Sam ainen laitos, joka jatk u
vasti vatkntteli ja viivytteli sekä hau
tasi työväen' uokan kysym yksiä.
Kongressille esitettiin laki, jonka
kautta rautatieläisille m yönnetään 8
tunnin työpäivä ja nykyisen työpäivän
palkalla. R autatieläisten horjum atto
man voiman takia, laki hyväksyttiin
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nopeasti sekä edustajahuoneessa että
senaatissa ja presidentti sen ai ekirjotukseliaan vahvisti.
Tämän lain hyväksyminen merkitsee
voittoa ei ainoastaan niille rautatieläi
sille, joitten järjestöt 8-tunnin työpäi
vää vaativat, vaan sillä on 1aaj akan toisemipi merkitys. Nyt työnpäivän ]y■ liennys ent. työpäivän palkalla tuli (pa
kotetuksi yleensä kaikille rautatieläi
sille. Siten se osottaa järjestymättö
mille työ nisille, mitä hyötyä järjesty
misestä on. Saimalla joutui valtaluokka oikein kongressin toimenpiteen
kautta tunnus taintaan S-tunnin työpäi
vän oikeutetuksi. Tämä merkitsee si
tä, että yihä useammalla eri työalalla
alkaa 8-tunnin työpäivän puo estä tais
teleminen muodostua voimakkaaksi.
Eikä kestäne kauaa, kun se vallotetaan
yleensä. Rautatieläisten esimerkki vii -
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totti tietä ja antoi Amerikan työläisille
valtavan opetuksen.
, Tämä tapaus oli alkua taiste'ujen
sarjassa, mikä tässä maassa ou olemas
sa. Se väkevästi osottaa, mitä työväes
tön liiokkavoima merkitsee. Se todis
taa, että kun vaatimusten takana on to
dellista järjestynyttä voimaa, joka sei
soo horjumattomana ja yksimielisenä,
niin saadaan suuria aikaan. Se voima
panee hallituskoneistonkin nopeasti toi
mimaan työläisten vaatimusten hy
väksi.
Kuu maailman köyhälistö oppii tuo
maan iuokkavoimansa esille, kun se
rohkeasti panee sen liikkeelle, niin sil
loin horjahtavat nykyisen riistanaan
perustat, ne kukistuvat ja hautaavat
allensa nykyisen sortojärjestelmän.
Työväenluokka astuu silloin maailman*
näyttämö le maailman valtijaanal

