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OKO mailman ihmiset luokkiin 
katsomatta ovat viimeiset kaksi 
viikkoa tätä kirjoittaissa seuran

neet mielenkiinnolla läntisen Europan ta
pahtumia. Monet merkit viittaavat ikään
kuin Ranska menettelyllään Saksaan näh
den ajaisi pinnalle lopullisen pesän selvi
tyksen Europassa.

Toisessa paikassa tätä julkaisua on ju l
kaistu Scott Nearingin kirjoitus otsikolla 
“ Kuningas öljyn Vallankumouksellinen 
Vaikutus” . Kehottamme lukijoitamme Eu
ropan kysymykselle sieltä hakemaan talou
dellisen perustan. Siitä syystä emme siihen 
puoleen kajoa tämän yhteydessä. Tässä 
vertailemme vain lyhyesti niitä seikkoja, 
mitkä aivan suoranaisesti ovat edessä täs
sä draamassa.

Norjassa ilmestyvä syndikalistinen lehti 
Alarm huomauttaa, että Europan kapitalis
tit hauavat sekoittaa öljyä europalaiseen 
vereen. Sillä lauseella viitattiin kaikkiin 
niihin konferensseihin, mitä on aivan ja t
kuvasti pidetty yllä Europan sodan jälkeen. 
Nyt kaikeksi lopuksi osottautuu tilanne, et
tä hiistä lukuisista konferensseista Versail- 
len rauhan konferenssin jälkeen ei ole ollut 
apua sen enempää kuin viimemainitusta
kaan, varsinaisesta rauhan konferenssista. 
Eräs kirjoittaja lausuikin sangen sattuvas
ti samaan aikaan kun Versaillen rauhan
konferenssi oli koolla, seuraavasti: " N im i
kirjoituksiin vuotanut muste ei ehdi kaivua, 
mitä rauhankonferenssin tuloksena sopi
muksia allekirjoitetaan, kuin uusi sodan 
syy on olemassa/’

Viimeisen kahden vuoden historia osoit
taa, että tämä lausunto oli enemmänkin 
kuin totta. Eihän kulunut kauvaa aikaa, 
kun julistettiin diplomaattisista lähteistä, 
että 28 eri sotaa oli käynnissä, vaikka rau

d an  julistus oli allekirjoitettu. Nyt viimeiset 
edesottamiset Ranskan militaristien toi
mesta Saksan alueiden valtaamiseksi osoit
tavat, että Europa ei ole päässyt lainkaan 
rauhan kannalle.

Kuka tekee viimeisen selvityksen.

Kaikissa pitkälle tähtäävissä yhteiskun
nallisissa kysymyksissä, mitkä menevät sel
laisiksi, että diplomaattiset juonittelijat ei
vät pysty tilannetta selvittämään täytyy

palkkatyöväen astua sellaisen tilanteen sel
vittäjäksi. Tällä emme tarkoita yksinomaan 
sitä, että palkkatyöväestö joutuu vuodatta
maan verensä taisteluissa sodan kentillä se
kä oman asiansa puolesta, että toisten asian 
puolesta, mikä tähän asti on ollut ilmeisin; 
tarkoitamme tässä sitä, että palkkatyövä
estön on pelastettava ja  selvitettävä tilan
ne alusta loppuunasti.

Saksan palkkatyöväestön tärkeä asema.
Kaikkein viimeisimmät tapahtumat osoit

tavat sangen selvästi, kuinka tärkeässä a- 
semassa Saksan työväestö tällä kertaa on. 
Nyt ehkä kaikkein selvemmin kuin koskaan 
missään suuressa yhteiskunnallisessa kysy
myksessä osoittaa Saksan työväestö merki
tyksensä. Kun viimeiset pari viikkoa Rans
kan sotavoima on vallannut Ruhrin kaivos 
ja  teollisuus alueita, ei sen toimenpiteet ole 
saaneet huomattavampaa vastusta miten
kään ennen kuin palkkatyöväestö otti kä
tensä pois tuotannon kammeista.

Kaikkihan näytti käyvän erinomaisesti 
ja  vaikka vastenmielisesti, niin kuitenkin 
kaikki taipui Ranskan sotakoneiston edes
sä, kun ne tulivat Saksaan. Eihän sille lai
nattu suurtakaan huomiota, vaikka Saksan 
teollisuusruhtinaita vangittiin ja  uhattiin 
sotaoikeudella. Nyt vasta tuli uusi käänne, 
kun telegraphi työläiset jättivät paikkansa. 
Kun sen lisäksi vielä junien kuljettajat 
muine työläisineen ottivat kätensä pois ju 
nien kammeista ja  sen päälle vielä kaivos
miehet kun menivät lakkoon huomaavat 
Ranskan sotakoneiston johtajat ja  komen
tajat, että pistimillä ei voidakaan nostaa 
kaivannoista hiiltä, mitä erikoisesti Rans
kan sotilaat lähetettiin hakemaan. Ei niiden 
pistimien kärjissä voida tuottaa muitakaan 
tuotteita. Kaikki herpautuu työn jättiläisen 
tahdosta ja  kaikki kavalat mielistelyt anas- 
tajain taholta kaikuvat kuuroille korville.

Kaikki uämät viimeksi mainitut seikat 
ovat heti alusaan pakoittaneet Ranskan hal
lituksen tekemään lievennyksiä ennemmin 
annetuihin määräyksiin.

Johtaako tilanne uuteen sotaan.
Kaikki yhteiskuntatieteilijät ovat yhtä- 

mieltä tähän asti olleet Europan tilanteen 
kehittyessä huonosta pahempaan, että mi
tään varmaa ei voida sanoa, mikä on loppu
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tulos Europan tilanteessa. Mahdoton on si
tä arvioida tarkalleen, ehkä kenenkään. Yh
tä epävarmaa kun oli Europan sodan alus
sa, mikä on lopputulos, on nyt yhtä epävar
maa lopputuloksista sanoa pätevää kenen
kään.

Seuraavat ovat kuitenkin näköpiirissä: 
Ensiksi Englannin ja  Amerikan johtavat 
kapitalistit pitävät silmällä kenen puolelle 
voisi lopulta kääntyä tässä länsi Europan 
maiden kriisissä. Pystyykö Ranska siinä 
määrin valtaamaan Ruhrin teollisuus alu
eet haltuunsa, että siitä voi tulla Englan
nille niiden avulla vaarallinen kilpailija. 
Toiseksi kykenevätkö enään Ranskan ja  
Saksan kapitalistit selviämään mitenkään 
riidastaan, vai johtaako se uudelleen jatka
maan Europan sotaleikkiä, jolloin mahdol
lisesti Saksa pahoitetaan yhtymään Venä
jän kanssa. Jos sellainen yhtymä tulee pa
kolliseksi ja  välttämättömäksi, tulee silloin 
suorastaan kysymys siitä, kenelle kuuluvat

Venäjän ö ljy  alueet?
Eikö näytäkin kummalliselta. Riita ale

taan länsi Europassa ja  kuitenkin pohji- 
maisena pyrkimyksenä on itä Europan öljy- 
alueet. Se kuvannollisesti puhuen on samaa,

kuin 19 14  Europan sodan alkaminen, josta 
Kautsky aikanaan huomautti, että Europan 
sodan alkoi Rumanian sika ja  kuitenkin 
sen pohjimaisena pyrkimyksenä oli kukis
taa saksalaisen kapitalismin kilpailu eng
lantilaisen kapitalismin tieltä.

Kävi tässä länsi Europan kamppailussa 
miten tahansa, niin tosiasia on kuitenkin 
se, että kapitalismi Europassa on jo men
nyt siihen ikään, että sen rappeutuminen 
on aivan ilmeinen. Sen rappeutumisen 
merkkejä ovat kaikki nämät tällaiset vara- 
rikkopesäin selvityksetkin, minkä todistaji
na me nyt joudumme olemaan.

Lopullisena pelastajana Europassa yhtä 
hyvin kuin koko mäilmassakin tulee kaikis
sa tapauksissa olemaan se yhteiskunnalli
nen luokka, joka on yhteiskunta taloudelli
sen elämän tärkein tekijä. Emme tarvitse 
siis olla profeettoja, jos nyt Saksan työvä
estön esimerkin valossa sanomme, että palk
katyöväestö vasta tulee tekemään lopullisen 
selvän siitä kurjuudesta, mihin kapitalismi 
ihmiskunnan kaikesta rikkaudestaan ja  
tuottavaisuudestaan huolimatta syöksee. 
Järjestykäämme taloudellisesti sen varalta, 
että yhteiskunnallinen vallankumous ei 

.meitä saavuta nukuksissa.

mj-OJEi s ,
Uuden Vuoden esikoinen petojen käsissä.
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