
palveleminen.” Humaniteetti, ihmisyyden aate ei olekaan muuta kuin toisten ihmisten palveleminen, se on Comte’n altruismi. Ja altruismi se ei ole muuta kuin sosialismia sen oikeassa, ylevässä merkityksessä. Se on kaikkien niiden, joilla ihmiskasvot on, saattaminen tämän elämän onnen omistajiksi, mikäli se ihmisistä riippuu, se on itsekkäisyyden kuolettaminen koko ihmiskunnan, sen onnellisemman tulevaisuuden hyväksi.. "Ja hän (proletaari) puhui ajasta, jolloin yksityinen vain kokonaisuuden palveluksessa on, jolloin ihmisyyden historia vain on inhimillisyyden historia, jolloin niiden nimet siitä poistetaan, jotka oman etunsa tähden ovat verta virtoina vuodattaneet” — Napoleon esim. hävitti 3 milj. ihmiselämää — "jolloin uusi sukupolvi puhdistaa vankilanovia ja särkee kahleet... kunnes huomenen valo sarastaa.”
Proletaarien innokas runoilija Rudolph Lavant laulaa:
Ei koskaan horju uskon, oi kerran lohduttainSaa sorretuille oikeus valkorinnoin.Mun uskon aikaan uuteen kuin kotka vakaa onJa uskollinen niinkuin on kyyhky viaton.— Ja lehdoss’ kuihtuneessa mä kuljen riemuissain.

Työn juhla 1911.

MIKSI OLEN SOSIALISTI?
Ensiksi, koska — huolimatta haudantakaisesta elämästä — toisella ihmisellä ei ole suurempaa oikeutta onneen ja hyvinvointiin tässä maailmassa kuin minkä hänen rehellinen ja uuttera työnsä hänelle tuottaa. Kaikkein vähimmin oikeudenmukaista on, että toinen aivan vähällä työllä, useasti ilmeisellä vääryydellä ja petoksella, jos kohta lakia suorastaan rikkomatta, hankkii itsellensä tahi nauttii ennen hankittuja rikkauksia, kun taas toiset — kuten virallisesti on eittämättömästi mo
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nen monta kertaa todistettu — aivan syyttömästi jäävät ilman työtä ja toimeentuloa, vaikka kuinkakin näitä hankkisivat.Toiseksi, koska — korkeintaan erittäin harvoilla poikkeuksilla — onnellisimmissa oloissa olevat ihmiset eivät tahdo, eivätkä yleensä kykenekään nykyisessä yhteiskunnassa perinpohjaisemmin korjaamaan tämän yhteiskunnan suunnattomia puutteita ja koska kauneim- matkin saamat ovat tässä suhteessa melkein tykkänään tehottomia. Se on aivan ilmeinen kokemus, jos käypi silmät auki, maailman läpi.Kolmanneksi, koska tässäkin sen, joka tahtoo voittaa ja edistyä, täytyy taistella, s.o. alempien kansankerrosten, jotka ovat vainon alaisia, tulee ryhtyä tehokkaaseen taisteluun parempien olosuhteitten aikaansaamiseksi, s.o. luokkataisteluun luokkansa kohottamiseksi. Ja luokka- taisteluaatteen omistaminen eroittaa enemmän kuin mikään muu sosialismin feodalismista ja porvarillisuudesta.Neljänneksi, koska sosialismi on valtava kulttuuri- liike yleensä, sillä kapitalismin ja omaisuuden suuri epä- tasaisuus estävät ihmiskuntaa pääsemästä irti muistakin suurista vitsauksista, kuten alkoholismista, prostitutsio- nista ja sen seurauksista, tuberkuloosista, sodista ja pienempien kansojen vainoamisesta y. m. m., jotka painavat koko nykyistä ihmiskuntaa, puhumattakaan siitä sivistyksen rikastuttamisesta, joka seuraa kaikkien kansanainesten taloudellisista kahleista vapaasta kehityksestä.Viidenneksi — last but not least — koska kaikki naiset ja lapset ainoastaan sosialismin kautta vapautuvat orjamaisesta tilastaan, ja se merkitsee vähintään % :nen ihmiskunnan pyrkimyksistä ja pääsemistä valoon ja vapauteen.Jokainen, joka tehokkaasti tahtoo edistää näitä korkeita, yleviä ihanteita, hän kannattaa sosialismia koko sielunsa innolla. Punainen Viesti, VII, 1913.
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