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Moskovan Internationalen protesti Luzernin 
kongressin johdosta

Aikoinaan on jo lyhyesti mainittu 
Kommunistisen Internationalen julis
tuksesta Luzernin kongressin johdosta. 
Nyt olemme me tilaisuudessa julkaise- 
maan tämän huomattavan asiakirjan 
kokonaisuudessaan. Se on seuraava- 
sisältöinen:

“Kaikkien maiden työläisille.
Elokuun 1 pksi on Luzernin kaupun

kiin kutsuttu Toisen Internationalen 
kongressi. Kaikkien maiden sosiaali- 
petturit yrittävät tehdä suurta numeroa 
tästä kongressista. Työläisille uskotel
laan sitä suureksi juhlallisuudeksi. Lu
zernin puuhassa olevan kongressin jär
jestäjät yrittivät lainata sille lähes yhtä 
suurta prameutta kuin millä Ranskan 
imperialistit juhlivat Saksan ja omasta 
kansastaan saamaansa voittoa Pariisis
sa.

Porvaristo ja sen agentit eivät mieli 
ainoastaan voittaa työväenluokkaa vaan 
myös ilvehtiä sen kustannuksella. Yri
tys esittää Luzernin kongressi työväen- 
Internationalen uudestisyntymisenä on 
juuri moinen koe tehdä pilkkaa työ
läisistä.

Ja keitä oikeastaan ovat tämän kong
ressin kokoonkutsujat- Sen kutsujina 
ovat puolueet ja henkilöt, jotka maail
mansodan ensi päivistä alkaen koko
naan jättäytyivät “oinain” imperialis
tisten hallitustensa käytettäviksi. Nä
mä herrat: Scheidemann ja Renaudel, 
Vandervelde ja Huysmans, Hyndman ja 
Henderson y.m. jotka neljän vuoden 
aikana ulvoivat “sotaa loppuun asti” ja 
“ isänmaan puolustusta” , joista toiset 
slunasivat kenraali Hindenburgin, toi
set taas kenraali Fochin, jotka auttoi
vat porvaristoa tuhoamaan työväenluo
kan parahiston, nämä herrat mielivät 
nyt palauttaa ennalleen työväen-luter- 
nationaien!

Nämä kaikki ovat yh tä  lu u ria  rikollisia

kaikkien maiden työläisten edessä. 
Kaikki nämä herrat Scheidemannit ja

Renaudelit ovat solidaarisen sitoumuk
sen kytkemät. Heille on välttämätön
tä toinen toisensa arvon nostaminen, 
heille on välttämätöntä esittää asia i- 
käänkuin Intemationalessa ei neljän so
tavuoden aikana olisi tapahtunut mitään 
erityistä. Näiden herrain näkökannal
ta ei sosialismi näiden vuosien aikana 
ole kokenut eikä vieläkään koe mitään 
kriisiä. Oli vain pieniä “väärinkäsi
tyksiä", jotka tosin maksoivat mtljoo- 
nain työläisten hengen. Nyt, kun her
rat ovat sopineet keskenään, kun Ver- 
sailies-rauha on allekirjoitettu, voivat 
myös lakeijat keskenään sopia. Kau
kon äköisi minät sosiatipetturit toivat jo 
vuonna 1915 ilmi, että on koittava het
ki, joi toi n Saksan sosialisti au vinistit voi
vat antaa anteeksi Ranskan sosialisti au- 
vinisteille ja päinvastoin. Karl Kauts- 
ky kehitti jo  vuonna 191S kokonaisen 
molemmispuolista amnestiaa koskevan 
teorian. Nyt on tämä vararikkoisen In
ternationalen ylipappien ennustama 
hetki lyönyt. Luzernissa aikoivat nämä 
herrat antaa anteeksi toistensa synnit, 
julistaa yleisen amnestian, pestä käten
sä omassa viattomuudessaan ja petkut
taa kaikkien maiden työläiset sillä, että 
toinen Internationale on pystytetty en
nalleen.

Kutka saapuvat Luzerniin? Mitkä 
puolueet tulevat siellä edustetuiksi? 
Luzernin kongressin järjestäjäin pii
reissä pidetään itsestään selvänä asiana, 
että Saksan virallinen sosialidemokra
tia on tervetullut vieras tähän kongres
siin. Mutta saattavatko kaikkien mai
den työläiset unohtaa, että juuri tämä 
samainen virallinen Saksan sosialide
mokratia oli Kari Liebnechtin ja Rosa 
Luxemburgin murhaajani yllyttäjä? Yh
tä tervetull. vieraita tulevat Luzernis
sa olemaan Ranskan ja Englannin sosh- 
lishauvinistien puolueet. Mutta voi
vatko sitten työläiset unohtaa, että her
rat Thomas ja Vandervelde koko sodan 
ajan palvelivat kuninkaiden ja pankkii
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rien sanansaattajina ja että nämä herrat 
vielä tältä haavaakin ovat imperialistien 
ilmeisiä agentteja? Luzernin tulevan 
kongressin suuntaviivat vedettiin io 
pääpiirteissään tämän vuoden alussa pi
detyssä Bernin konferenssissa. Sosi.i- 
lipetturit ovat sinänsä hyväksyneet 
kuuluksitulleen kansainliiton ajatuksen, 
liiton, joka kaikkien maiden työläisten 
silmissä esiintyy rosvojen ja kansansor- 
tajain liittona. Nykyiset Luzernin kon
gressin järjestäjät ovat Bernin konfe
renssin toimesta kehoittaneet Clemen- 
ceauta, Pichonia, Lloyd Georgea ja Wil- 
sonia “demokratiseeraamaan” tuon 
kuulun kansainliiton. Luonnollisesti 
on vain naurettu noille narreille, joita 
ei päästetty eteistä pitemmälle ja jot
ka lähetettiin jatkamaan työtä, johon 
vain he sopivat, sts, houkuttelemaan 
kaikkien maiden työläisiä porvariston 
verkkoihin.

Mutta

proletaari vallankumous kasvaa

ei ainoastaan joka päivä vaan tunti Eu- 
ropan ja Amerikan kaikissa valtioissa. 
Mutta mitä tekevät sillä aikaa nuo vi
ralliset sosialidemok ratiset puolueet, 
jotka nyt kutsuvat koolle kongressinsa 
Luzerniin? Nämä viralliset läpimädän- 
tyneet puolueet tukahuttavat kaikin 
voimin työväenliikettä. Ranskassa, Sak
sassa, Itävallassa, Englannissa —  kaik
kialla esiintyy vanha virallinen sosia
lidemokratia rautatielakkojen ja mui
den työväeniakkojen nousujen tuka- 
huttajana.

Ententemaiden imperialistiset halli
tukset ovat ryhtyneet ristiretkeen Ve
näjän ja Unkarin proletaareja vastaan, 
jotka ovat maissaan ottaneet vallan kä
siinsä. Mutta mitä osaa näyttelevät vi
ralliset sosiali petturit tässä asiassa! 
Niin hyvin Saksan kuin Ranskan, Itä- 
vallan ja Englannin sosialisti a uvinistit 
ovat valmiita heikentämään työväen 
vastalauseita, itse asiassa avustavat he 
Kottshakia, rumanialaisia bojaareja ja 
kaikkia muita Unkarin ja Venäjän val
lankumousten tukahuttajia. Toinen 
Internationale kuoli elokuun 4 p:nä 
1914, sinä hetkenä, jolloin Saksan ja 
Ranskan sosialidemokratiset puolueet

äänestivät sotaluoton puolesta ja meni
vät hallitustensa puolelle. Ei kukaan 
voi herättää eloon toista lnternationa- 
lea. Mädännystilassa olevaksi ruumiik
si kutsui Rosa Luxemburg jo vuonna 
1915 virallista Saksan sosialidemokra
tiaa. Samallaiseksi ruumiiksi on nyt
temmin mädäntynyt koko Toinen in- 
ternatianale —  ruumiiksi, joka on mitä 
pikemmin kaivettava maahan, jotta se 
ei myrkyttäisi ympäristönsä ilmakehää.

Toisen lnternationalen raunioille on 
kohonnut

u u ii kaiuam välinen toveri!liito.

Kolmas, Kommunistinen Internatio
nale. Kaikki mikä työväenluokassa on 
rehellistä, järkähtämätöntä, taistelukei- 
poista ainesta —  kaikki ne liittyvät 
Kolmannen lnternationalen riveihin. 
Noin kaksikymmentä kommunistista 
puoluetta on ottanut osaa kolmannen, 
kommunistisen lnternationalen perus
tavaan kongressiin. Kolmannen Inter
nationa] en perustamisesta Moskovassa 
on kulunut vasta neljä kuukautta. Näi
den neljän kuukauden aikana on Kol
manteen Internationaleen liittynyt li
säksi seuraavat uudet puolueet: Italian 
työväenpuolue, Serbian vallankumouk
selliset sosialidemokratit, Ruotsin va- 
semmistososialistit, Norjan työväenpuo
lue, Bulgarian työläiset, Amerikan työ
väenpuolueen vasen siipi ja monta muu
ta työväenjärjestöä Europassa ja Ameri
kassa. Taistelu kehittyy koko maail
massa. Italiaa järkyttävät lakot ovat 
takeena siitä, että Italian proletariaatin 
vapautumishetki on lähellä. Poliitti
nen lakko, joka useissa ententemaissa 
määrättiin heinäkuun 21 pksi, tunnuk
senaan vastalause sekaantumista vas
taan Venäjän ja Unkarin sisäisiin asioi
hin, on vain kokonaisen kansainvälisen 
taistelujakson enne, enteenä taisteluil
le, jotka tulevat ehdottomasti päätty
mään maailman proletariaatin voitolla 
kansainvälisestä kapitaalista.

Kommunistisen lnternationalen toi
meenpaneva komitea on yksimielisesti 
päättänyt kehoittaa koko maailman työ
väenjärjestöjä boikotteeraamaan hank- 
keissaolevaa alhaista Luzernin ilvenäy- 
telmäa. Ei ainoakaan työläinen, jolla
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on itsekunnioitusta, ei ainoakaan rehel
linen työläinen ole ottava osaa naami
aiseen, joka pörssikuninkaiden ja näi
den rakastajattarien huviksi tulee kel
taisten sosialistien toimesta järjestettä
väksi Luzernin kaupungissa Sveitsissä.

Sinä päivänä tulevat kaikkien maiden 
työläiset muodossa, jonka he katsovat 
sopivaksi, osoittamaan mieltään keltais
ta “ internationalea" vastaan ja vakuut
tamaan uskollisuuttaan kommunismin 
ihanteelle, jonka kuuluttajia Marx ja 
Engels olivat.

Toverit —  työläiset, astukaa sinä 
päivänä kadulle, lausukaa ilmi ylenkat
seenne kapitalismin lakeijoille ja vihan

ne kapitaalin palvelijoille, pankaa toi
meen mielenosotuksia niiden periaat
teiden puolesta, joiden hyväksi Lieb- 
necht taisteli, kootkaa voimanne kol
mannen kommunistisen Internationalea 
lipun juurelle.

Kolmas Internationale kutsuu rivei- 
hinsä kaikki jälellejääneet, kaikki tais- 
telukelpoiset, kaikki, jotka vihaavat 
porvariston sortoa, kaikki, jotka rakas
tavat tosivapautta, kaikki, jotka ovat 
valmiit taistelemaan kapitalistisen yh
teiskunnan tuhoamiseksi.

Kommunistisen Snternationalen toim.- 
panevan komitean puheenjohtaja:

G. Zinovjev.”

DC □

Astuos yöstäsi, orja

Astuos yöstäsi orja, päin päivyttä, kahlehes katkoen, 
soihtusi säihkyvä kirkkaus kansojen katsella nosta! 
Maan yli kulkeos, valheen verkkoja ratkoen, 
veljies viiltävät haavat ja kansojen kohlut jo  kostat

Astuos yöstäsi, orja, otsasi ylväsnä kantaen!
Katso: on aamu, jo aurinko kultaa veripunavaatteeni 
Salamana säihkyvi säilä, kun iskuja antaen 
syöksyvi taistobon sankari uusien aikojen aatteen.

P. H.
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