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REVOLUTIONEN I AMERIKAS
NATHAN CHABRO\)TSOCIALISTPARTI Av

Arbete åt alla krigsinvalider!
(Satirisk teckning av Cropper i Liberaior.)

Det är iqke vare sig sorn ögo,nvittne e,ller som enbart åskådare
6iag skriver ,följancle artikel, utan såsom aktiv deltagare i ,ile stora
l*iudelser. som i så hög grad upprört .den sociaiistiska rörelsen i

amerika, händ.else.so,m utan tvivel kommer att r,evolutionera alla
kiassme'dvetna arbetarorganisationer därstädes. vidare är det icke
såsom en opartisk rl'mare vilken söker belysa frågans båda, sidor
och allticl )hålla sig på den gyllene medelvägen, som jag skall be-
handla denna revolution. Såsom en av förslags,stä1larna. till resolu-
tionen ,av ilen 10 juni, i vilken fordrades utbrytning ur det miss-
krecliter,ade korrump,erade socialist Party och ,att man borile organi-
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serå, det nya "Communist Party o{ America" (Amerikas kom'mu-

nistiska parti), rnåste jag helt naturligt intaga' samlma stäIlning
ocli föra fra,m såmrna, synnug|<ter som då i denna min ,artikel'

Iländelserna är så ,stora, att beiatte,lsen om clem skulle bli allt {ör
lång att relatera inorn det trånga utrymme jag i clenna tiilskrift
har tiil mitt förfogande, och när jag därför enclast i fr'ia 'dr,ag be-

ha,ncllar cle mest betyclelsefulla punkterna, lovar jag emellertiil läsa-

ren 'att vid annat tillfalle mera fullstäncligt och ingåenile berätta
om clet myckna 's,om just nu häncler i den amerikans <a a,rbetar-

k lasserr.

För clet första, hur liom 'den amerikan'ska vänster{Iygelrörelsen
till? Varfor var dlet nödvåndigt att få fram ett kommunistiskt par-

ti, när en nationellt onlfattantle vänstergrupp r:edan organiserats

och utrustats mecl egen styrelse och tichiing ? For att hunna be-

svara clenna sista frriga'är det nöc1vändigt att {örst reclogöra för clen

serie av hiindels,er. som lec1de till organiserandet av vänster{lygelir.
När vi gjort detta är clet ticl att 4r1argöra hur ,det var möjligt för
vänsterfiygeln ,att existera såsom en sep'arat organisation inom So-

cialist Part;', och hur händ,elsernas aldrig ,svikancle logik tvingacle
på oviliiga kamrater löd.vältligireten av att genast bikla ctt lrom-

munisti,skt parti i Amerika.

Det frågas utan tvivel mecl ganska stor flörundlan, hur det lar
möjlig:b för kommunistiska partiet att br;rta sig ut ur "Socialist"-
partiet, trots ,clen ivriga och genomgripande agitationen av Socialisi

Party för reforrnism ,och opportuni,sm, lrur det var möjiigt att bilda
ett nytt parti, så mättad och paral;'serail som den amerikanska ar-

bbtarkla,ssens psyke år 'av ,ilenna reformism och opBortunism, hur
det var ,möjligt ratt vä,cha ,arbetarna ur cleras slohet och få dem

{ra'm tilt lrlassmeclveten och revolutionär massaktion, hur ile,t var
möjlig't att ännu en gånp1 väcka tiil Iiv revolutionär anila inonr

arbetarr"ärlilen, vilken av Socialist Part5. fysiskt utmattats, gjorts

intellektuellt nervös 'och moraliskt dbalans'erad? For någr'a måna-

cler seclan lrågacle vi oss sjrilva hur c'let skulle rbli mitjligt att revr-,-

lutionera Socialist Party. I dag är revolutionen ett ]evancle {akturn,

en verklighet, och vi frågar oss nu hwr det aar möiligt att genom-

flöra revolutionen. För några månailer seilan var partirevolutioneri

omöjlig och ogenomförbar. i dag är den fullständigt genomförc1 och

säkerstäIlcl, tack vare ljus,et och inspirationen från bolsjevikrevolu-
tionen i Ryssland.
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|--
\ri övergär nu tiil ,frågan om hur viinsterflygeln ,organisera-

des. När John Reecl återvänd.e från Llet revo utionära Rysslancl
hade han ,meclfört massor 'av 

ibolsjeviklitteratur ocrh ticlningar. Före
clen ticlen visste kamraterna. icke mera. om clen ryska revolutionen
än clet c1e lögner och uppclikta.ile historier, som kapitralistiska infor-
matorcr crch rrl'lretsbyr'åer s1äp1ite ut ör'er lrela rärlrlen, innehö[1.
I[en då, just clå ble"v dekr:eten. prokla,mation'erna och de stora arbe-
tena av sovjets puhliceracle i oiika iiberala 'och ålclercl,omsskröpliga
,sociaiistiska tidshri'{ter. "Klasskampen", clen s,ocialistiska ticlskrift,
som grunclats av Leon Trotski meclan han levcle som fly(tine i
New Yo,rk, o{frade hela nummer åt ,s'ovjetrepubliken'strax före
vänsterrevolutionen i partiet. Vicl clenna ticl trycktes också Leuins
brev och ,artik'lar sa.mt Trotshis arbete "Från Oktober till Brest-
I-,itovsF". Darpå fr;ljde en rad. bolsjeviklitteratur och av kamrat
Louis C. Fraina, rneillem av Socialistiska propaganila{öreningen
(The Sociaiist Propaganrla, freague), grundacles. "Revolntionsticlen"
(Revolutionar;r {gg) mecl endl, uppgift att spricla bolsjevi,sm':,s
id6er. Denna propaganclaticlning utkom flrån Boston en gång i vcc-
kan. Två mil,nacler senare ,bt;rjade "ldelr' Yorli Communist" utgir-n.
i New York med John Reecl sorrr realaktör. Eftelhancl ornväncles
allt flera kamrater tili bolsjevismen,s filosofi och bör:jade bilcla viin-
sterflygelgrupper inom ramen flOr clet gamla p,artiets organisation-
\ric1 -*iilan av clenna propaganila blev det för varje clag allt kla-
rarc. att ententehapitalis,men beredde sig för att svälta ut och liross,a
tlen rvska, revolutionen. Detta ,senare faktum hjätpte till orh niecl
meln än propaganilan :att ge styrka åt och påsk-vncl,a vänsterf,lv-
gelri)relsen i Amerika..

Men även dessa faktå var icke i och {ör ,sig tillräckliga för
den hastiga och kraftiga stöten till utveckling ,av vänsterfiygeln
och att ge ilenna cle's,s, speciella särdrag och karaktär samt ufveckla
och förstora clen så, att clen kunde ilraga över till sig nästan heia
Soci,alist Partys rnedlemskap. Socialist Ilartl' må,ste gå genom
revolutionens smiirtor; utan revolution ha,cle vä,nster{lygehi alclrig
nått den {lramgeing, om{attninE ,och revolutjonära tklasskänsla clen

nu innehar. f all politisk kamp, och varje klasskan'--p är också
politish kamp, iir stora försökser{arenheter clen bästa läro.mästaren.
emeclan vi uniler 'cless,a, för:sök får lida och låra o,ss tålamod och
tvingas att på några få vec,k,or liira oss mera iin vi annar-. -"kullc
gjort uncler riratals strrclier och e{iter:apningar.
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Yrinster{lvgeln lirili srLirrt genorngir tlc största herns'ökelserr sollr

förekommit i den a.rnerihansha riirelsens historia.
Vi må,ste komm,a ihåg att vid clenla ticl pågick kriget som allra

viirst. Att Amerilia mobiliseracle miljoner av till hrigstjänst uttag-
na arbetare oc,h koncentrelztcle sig på tilh'erkning :rv miljontals tor
föda och ammunition {or kri.qet. .Det var vicl clennil tic'l. sorn }ro's

varje människa. fanns slir'äck f ijr cletta: clet rnin-cta opatriotiska

-vttrnncle huncle liastn en person i fängelse uncler 5, 10,015, ja, til,l
och med 20 år. Alla raclitriala. trrstarles necl i Arnerika. \rirl 'clenna
ticl. psykoiogiska iigonbiichet i clen ame'rih,anska rörel-qens histo-
ria, då forhåilandenas tryci högt ropacle efter en lerlare, ellter cn

initiativtagale, efter en smul:r, räcldning, nar forlhållanclcnias trvci<
varje tinma uppLorclracle Socinlist Party att protesterir, och kämpa
mot {örtryckarna. clir r':r,r Socia{ist Party, lett av sina parlamenta,-

rister oc'h opportunister, o{örmöget ,att ens bes}uta om en protest.

det var i stället gripct av cn bermslig fruktan. I)et närrn'a,st syn-
lign resultatet av,detta blev att eu borg'arorganis'ation u,nder

nam11 arl"Folkrådet" (The Peop,Ies Council) bildacles. men Socialist
Pa-rt;' v;'i1 clött, clött så långt det ,aiigick socialismen ocrh rernolutio-
ren. Sacle jag dött? Nej, Socialist Party var icke dött äiinu. Vär-
ft;r i' Det ha,de givit en stöt åt den revolutionära kraflen, som nu
[ii;gljutt ropade på en rnöiliglrct att orgalisera sig. Men Socialist
Party var ,ciöende. Och likt alla döencle och i upplösning
stadcla kropprar blev partiet allt ,mera en fara för sin egen väl-[ärd.
Arnerilias socialistiska parti hö1I på att göra, sig reiio {ör ett sarn-

arbete mecl c1e borgerliga liberalerna. Byrrikratin, leclrrna 
- 

Hili-
quit. Geriber, Lee Cook, Genner. Shipp,dakoff, Beren'belg, m. fl. 

-var i fiircl mocl att gradvis preparera cle socialistis ra rnassonras

upp{attning oc}r k'änslor till eir generalku1rp. för att öc'lmjukt knä-
llalia och -*lumlra bort socillisrnen. dess icleral ooh principer till
.lirigsbalonelna 

och den lralrit'alistiska makten. så ,som det brukats
i o;likri politisk,a p,a,rtier. "Socialist"-lartiet var virl denna ticl-
punkt iärrligt att kasta -rig i armarna qrtl "Arbetarpartiet" (The I-,a-

bor Pirrt1., ickr: ,a,tt lijrblunrla me,cl Socialist Lab,or Party 
- ilet

gamlir. marxi-q1is,k'a prLrliet 
- 

) en rrv borgerlig, "småborgerlig"
blufforganisation. r-ilkeir ,antagit. eller riittare stulit, narnnet "atbe-
t,are" utan,att hrL mera mecl ar.betarklassens intress'err att göra iin
himlen ihar mecl helvetet. Jag påstår att Sociaiist Partv vid clenni
ticl r,ar fiirdigt att ör'e,rlämna sin socialism tili ctren organiserade
hapitalismen. niir vrinstelflygelns element inom p:rrtiet. merlr'etna
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Fängelsemurar fjåttrar ej anden.
(Tecknine av C. Need i I-iberalor )

on:r clenna hotande utsikt. br;rjade förenas och organisera sig.
Dessa ele'ments sammanslutning blev snart av en årvsevärcl styrka.
Und.er de nästkommanale tre månaclerna var ilet mycket svårt att
säga. hur ,det hela skulle avlöpr:r. Men clessa gruDper och rnecllem-
mar höl1 ut. De arbetacle och agiterade natt och ,clag, cle o{fracle
sin förmåga och sin energi, en dei gav hela d,agsarbeten och andra
tillskot av sin veckoförtjänst. Det iir skäl i att horn-ma ihåg cleras

na{mn: Max Cohen, Louis X'raina, Jarhes Lark.in, Linilgren, Gitlorr
Wra'ton. Ztcker. Mac Alpine, Reed. Wol{e Trovestone, }lammer,

ö81



Weiustorre m. lll. I p,artiets ryska federatiorr var det Hourwich, re-

rlaktor ,av "Novy Mir", Stoklitsky, federationeus ordförancle,

Tywerowski. sekleterate, och Bubicli, medlem av exekutivkommit-
teu. Ilessa kamrater är: förtjänta rav clet största beröm.

Tre må.nailer fitrfLöt. Socialismen i Amerika var räcldad. r'än-

sterf}l'geln haile erövrat makten i partiet.
Hiilqvit, clen amerikauske Brauting, denne charl'atan, vilken

poserat såso,m eu ör'ertygacl och hängiven socialist uniler cle sena-

-"te 20 iilen, men som ,hela, ticlerr pianerat ,och intrigerat för att for-
gifta och amputera Socialist Pr.rty, li rsom han ,för 20 år sedan

{örsr.a€tade Sociali-st La'bor Party och sökte {örlöjligzL'npplysnings-
arbetet och hritiken 'från l}aniel de Leon, Amerika's största geni

inom den s,ocialistiska rtjrelsen. 'clenne illistige och clurkdrivne op-

purtunist Hillqvit själv tilistocl sitt neclerlag inför vänsterflygeln.
Så starh och inflytelserik inom Socialist Partys politiska' liv

hade vånsterflygeln b,livit. I en artikel, som II. publiceracle

i början av maj i Ne'w Yorh Call, ltehanillade han hånfullt vänster
llygeln oöh rippmanacle ilenna att 1ä,mna Socialist Party. Mecl vän-

sterfll'gelu ar.siigs så gctt s,o'm hela Socirl'list Partys medlemskap

och Ilillqvit visste cletta. Vart ville han då hän med tlen hän'syns-

lös'a utmaning han kastacle ut mot vänsterflygeln? Den illistige och

sluge politikern spelarle ut sitt sista kort. Han ,såg rsin'oundvikliga
clom och var clärför villig ntt förlora majoriteten av m'eallemmarna

i Sociatist Party om blott lecl'arna skulle knnna lyckas a\t
betrilla pa,rtiets rär11 11, egenclom, b;'ggnader och tiilningar. Resul-

tatet blev också, att partiets nAnln. ,mis"qkrec'litetr{ och iire}öst, och

cless egenilom uppgåencle tilt omikling en halv miljon clollar. nu

tillhi;r tlennc rnatt oth hans hlick. Men rneillemmarua. Socialist
Partrrs lerrolutionärl.r massolr förn;,'ade sin iclealism genom bolsje-

vismcns lira.ft ocli raålrnech,etenhet. B;'1filratin har ilu partiet i sina

l<lol och det ril l-rlott en fråga o,m månacler ellel veckor, uär namnet

S,ocialist Party liommer att t1ö och ersätt,as a..' det mera parssande

.smålmrgeriiga namuet och t.r,rganisationen "Am.erican Labor Party".
Jag tror att jag nu gjort ilet tärnligen klart huru vänsterfly-

gelrr lirl en viss tidpunkt borjacle görn sig gällancl,e inom Socialist
Pa'-11.. I)etl r lar början till en lysandc epolr av revo]utionär akti-
vitei. lr'iire rlerina ticl fanus ingenting inom Amerilias politiska liv
på r,ilhet.man kuncle peka. och mecl säkerhet säga: cletta'är c'n viiu-

sterfiygelsicic:,cletta är vtinsterfll.gelspolitik, vi må,ste följa denl

llen amerikt,r'n-ql<a riirelsen hacle -.tilr1se den läg-qtn. grarlen av intel-
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Strejkrätten i det fria Ämerika.
(Cropper, Liberator.)
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llötesfrihet i Wilsons land.
(Gropper, Liberator,)
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lektualitet. De stora massorna .v kamraterna, visste ingenting o,r'
r(ienthal oller Zimmerwalcl. Hur mycket kiinde de clå av sociaiis-
men, av vänstersociralismen? Men bolsjevikernas revolution korn.
Den ställcle ,de a,m'erikanska socialisterna på fötter. vad de ,förrrt
ha'cle lärt kastailes Lo't suou'r r'ärdelöst och uppfattni'gen om att
kapitalismen kuncle 

'oteras bort genom erövra,ncle av ma,joriteten
ino'm det kapitalistiska p:rrlam.entet och aclministrationen blev
snart föremål {ör dagligt ]öje. . . l)en amerikanshe,sociaiistens ps1:-
koiogi haile foränclrats på e' nått . . . Re'orution var clen encla lös-
ningen av ctre ruskiga förhållanclena, icko refrrmer, ioke opportu-
nism. icke parl,amentarism, utan revolution. ,att fatta tjuren 'idhorne'. urrclermi'ela cien lirpitalistiska. staten och upprätta prole,
tariska övergångsförirållan,clen till socialismen eiler liommunismcn.
inclustrirepub'liken. Detta nya begrepp 

- 
m,assnktion fijr politislia

ånclamål 
- 

gav utveckling åt r:' nr. 'ppfatt'ing bland ameriktrs
miassor. T)et gav snart upprhov till n5za icleer. n-va känslor och
stämningar, vilket ga' n1- lust ,ch snart utvecklacle sig tiil rytr
aktionsformer. och rlessa aktioner gavs slutligen ,styrka ,och rikt-
ning genom bildanclet :a\r en organisation. N,ationella vänsterfly-
geln i Amerika (The National Lelt Wing o{ America).

Me' anierikas 
'ti'sterflygei vrrr behäftacl med en gr'ndsynd.

Derr var ingenting a'n,at än en utbyggnad av Socialist part-v, clenna
konservativa. socialpatriotisk,a,,småb,orgerliga,organisation, från
vilken c'let var absolut nöilväncligt att separera. Avsi.kten rros vän-
sterflygeln var 'tt "erövra partiet för den revolutioniirra socialis-
men". Att detta var opraktiskt det fick vi verkligen erfara clen
30 ,augusti i Chicago. Vacl skulle ni svenska k,amrater säga til}
rnig, om jag {öreslog ecler att över-ge vänsterpartiet och karsta, er
i armarna på borgarpartierna för att där söka erövra majoritet?
skulle inte det vara clet enfaicligaste som kunile tänkas? Men iletta
var just vänsterflygelns i U. S. A. politik. Låt oss gå in på när-
mare detriljer. När c-le leclanrle i s'ocialist Party såg ;:tt mecllernmar.
na verkligen blev revolutionära, hancllacle c1e gena.st så som ,konse-
kvenserna fordrade av clem.

Vid ett möte, som partiets exekutiva kommitte hr;ll i Chicago
i borjan av maj, uteslöt kommittån alla de uncleravdelningar (fe-
derationer), som vågat,ansiuta sig till vänsterflygeln,s maniferst och
program. Den nationella exekutivko,mmitt6n, som bestod av ? leda-
möter, hadq panna att utesiuta 40,000 goila revolutionära medlem-
m)ar ur Socialist Partrr. utan annan orsak. än att avdelningarna
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(GrJtpper, Liberator )

Asylrätten - kom inte hit!
(Cropper, I-iberator.)
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harle intagit en radikal stånclpunkt genom antagan'd.e av nämnila
manifcst och progr:am. Tank på detta, 7 medlemmar ute,sluter
.L0,0001 Var detta allt? Änej, organisaitionen i staten Michigan,
.;ilken iikaledes antagit manifestet och program'met, uteslöts oakså.
Sh hlcr' ,också senare forhållandet med organisationerna i staterna
Oirio cch Ma,sslachussets. I staten New York hade statsexekutiv-
h.ir,rrrittdn (motsvarande ungefär våra svenska distrik'tsstyrelser)
på sarnma sä;tt uteslutit avd:a i Kings, Qecuzy, Buffalo och Ro-
chester " alla uteslutna pri gruntl av att de förklarat sig ,solifl211.Lu
mccl 3:dje Internationalen och antagit vänsterflygelns rnanifest och
prograur. Ovet hela landet höll Socia'list Party på att gå åt
vänster'. Detta visste leclarna ,och det vaL orsa{<en tili att de vidtog
så rlrastisJia, ile-cpotisltå och slirclsevitiriga åtgärder. Men r,-,ad före-
tog vänsterflygeln fiör ,rnotåtgärclerr rnot ilenna of{eirsiv? Ingenting.
Partiet upplöstes, tlesorganiseraile-*. "Gör någotl" rop'ades av alla.
Men r'änster{lygeln gjorde ingenting. 

,

Man höll på att välja ombucl till den kongress, so,rn skulle hål-
las cle,r 30 augusti. Likalecles röstades på medlemma,r tili ilen nya
exehutir'hommitten sarnt på ombucl till internationella,h,ongressen.
I)et vart hlart, att nästilu överallt enåast vänsterombud komme at1.

v,äljas, ett faktum ,sorn rallorten oc,1isir, r'isacle. Men vtr'.- och et.
som satt sig in i situationen, visste att cle av r'änsterllygelns kandi-
elater, som valcles till omhud, aldrig h,omme att vinna inträde på

kongresseu den 30 augusti. J'ag 'läste i Politiken för cleu 22 sept.
att inga vänsterombud tillät,s komm:r. in på kongtesselr. För mig
var nyheten icke n5r, jag visstc detta reclar,fitr 3 månailer: sedan.
iniran liongr:essen hölls.

Vad skulle göras i et1, såc1ant precliha.merrti' Döt fanns ölott eu
lörnuftig och miljlig väg filr oss, om vi, -qå som vi pr,dklamelat. r'ille
r.ara bolsjeviker-, och detta var att bryta oss ut ur S,ocialist Party
och bilcl:r. ett nytt parti. Amerikas Kommuiiistiska Palti. Men detta
var ingen liitt sak. De svtirigheter som kom och clen viinilning sa-

lierna tog. kau iche be.hänt1la's i rlenna artikel, utan vare det rrog
sagt att inom viinsterflygeln iinnu fanns c'lement och st:rrka sådan'a.
villia iinmr stocl pri högerllanten. Vi måste homma ihåg att Sc-
cialist Part;. ha'cle utesiutit hela organisationer, uta'n hänsyn till
individuell uppfat,tning. så att en hel rlel högerelement plotsligt
iann sig sjäh'a tillhör'a, viinsterflygeln utau att vet:r om clet. Alr
viilare. en rörelse so,r11 vår,r sii opportunistisk kuncle icke så cl'är utan
rirlare bli verkligt rat'liha]. iiven om ilen lilassi,ficcrat sig nnnor-
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Inuda. När därför de mera trvirnceratle elementen arbetade på a,tt

}ösryckra vänster{il5'ge}n Jlrån {r;rbincleise med partiet och bilda ett
homrnunistiskt parti, fanns det anilra, en klick på några. hun'ih,a,

lika ogenerarle ,-*om Hiilclvitkotteriet. En konflikt bröt ut inom
vänsterflygeln, särskilt starkt uniler kongressernä den 15 och 21

juni, vilk'a båcla kongresser jag bevistade och vilka jag hoppas få
skriva, o1n. B,s-sultatet ,av ile,ss,a kongresser var att en obotlig splitt-
ring r,isailo sig inorn vänsterflygeln, så obotlig att vånstern inom
flygeln icke ville ha. något att göra med högern. Partiet var splitt-
r.at i tre delar. {alitiskt fanns icke 1ängre något parti. Blott några
få tröten hölls, ingen ,betalade si,n'a, medlem,s,avgifter, ingen o'rga-

nisation. Det hela var kaos. Rörelsen befann sig i en ömklig och

hopiös -qtällning. Ingenting kunde hjätpa clen utom clen händelser-

nas egen logih. som snart följde.
I)en 30 ,augusti hom. Denn,a clag är histo,risk. I)e ,som fort-

farande troclde på at cle kuncle hänga kva'r i Socialist Partys roch-
skört begav -sig tlenrra rlag till c{en liongress som pa'rtiet samlnau-

kallat. Hrir ka.n tillämp,as CtBsars orcl, en ,smula omskrivna, de kom.
ile såg. c1e bler' 

- 
utkastacle. De stod, ,ile,ssa. gotla rbolsjeviker(!),

med hatten i hand och tiggcle inträde i en rent borgerlig Tam-
rntlny-korgress (Tarnmany -- det s. k. 'demokratiska amerikanski'"
partiets centralhärcl, utmärkt för sin horruption och bossvälcle) oclr

.äntade att få ,stiga iu. Då cleras meclftircln fullmakter klart vi-
sirde, att c1e vaits inom clistriktsorganisationer, ,som uteslutits rtr
partiet och icke längre var mecllemmat, vacl skulle c1e då vid kon-
gres-ceu att gcira!'} Medan detta {örsiggick br;rjade också en anna,lt

liongress i samma stacl. Chiitrgo. Till ilerrna kongress samlacles om-

bu,c1 fiir clen de1 av r'änster{lygeln, som arb,solut och un,iler inga om-

stäncligheter r-ille lrzl något viclare ritt göra rmecl r'let horrumperade
Sncialist Prrt;,.

Denna hongress Iec'liles :rv staten Mir:higan under ryska feCe-

r,ationen (S. P. hade unclerolganisationer inom olika n'ationer, ex.

strrandinavisha. ry-*ka etc.), r'ilha vtrr ,ilen revoluti'onära' rörelsens

förtrupp i Amerika. Men clär fanl,s 'också {Iera andra personer

och grupper mecl ,qtort infll'tancle. När nu de ombucl. som tiggt in
trlide till Sociali-"t Partl'3 liongress. blivit utkastade, beslöt de .q'ti

i)ver till clenna anilra liongress, där de vicl ankomsten m,ottogs mecl

iilrpna armar. hälsade med entusirrstiska hurrarop. Det misstag dc

begått genom att resa titl S. P:s 30 aug.-kongress glömcles ocir alla

liilklarade sin anslutniug ti11 Arnerilias kommunistisira plarti.
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Det kornmunistiska partiet kuncle liira viil ha bildats clen 2i
.juni, ,clet fanns inget förnu{t i att vänta till den 30 augusti. Uniler
tirlsn rnellan cien 21 juni och clen 30 augusti borcle clet kommuuis-
tiska partiet ha, organiserats eller på något sätt c1e missftjrhå,llanclen
och miss{örstiincl, som frtrefanns under clenna tiri och vilka den re-

volutionära rörel-sen i Amerilia rkommer att få dyrt betala, hta ibort-

skaffa,ts. Men, som tleir store engeiske skalclen skriver: Ailt väi. sonr

-qlutar väl. Det hommuni-qtiska. partiet i i\merika' kommer liksonr
llallet är mecl systerorganisationeura i R;tsslanc'l, Tyskland. Ilngern.
Ilinlancl, Sverge, Norge, I)anmark etc., att taga. plats sorn den mest

ruvancelade clelen av ilen revolutionä,ra rörelsen i ,sitt lancl. och ja:
passar cletta utniärkta tillfälle att såsom amerikansk kommuni-qt

sänila h,älsningar till alla kamrater-kornmunister i anilra laud, fr,am-

for allt hjärtliga och broclerliga hälsningar till Sverges r,ånsterso-

c i alister.
Leve Ame,rikas kornmunistiska rrarti!
Lilnge ieve treclje Internationalen !

lndustrie{l fred.
lGropper, I-ibiralor.)
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CLASCO\TKONO RESSEN EN
VÄNDPUN KT Av C. N. CARLESON

De engelska arbetalorganisatiolternas kongress i Glasgo'n'

r,iclgas till en värlcl,s,händelses vikt och betyd.else. Den inleCer dc

mest vakna och fram-qkriilna elementens räfst mecl det imperialis-

tisha ör.ermoclet, rneil hapit:rlistisk stupiclitet och 'mecl ilet "dent'o-

kratiska" bländverket. Samtidigt har clen bragt ,så mycken socia-

iism och ra,clihalism in i sina iteslut, ratt vägen väsentligt jämnnts

lör en s[ar. lramtida samverkan mecl de r'änstersociaiistiska, rikt-
uiugarne på fastlandet. Fortsätter utveckiingen i Glasgowhon-

gressens r:iktuing, så kunnrlr rle revolutionära krafterna i Europa

räkna meil en {örstårkning, som cle lorna socialclemokratiska, par-

tierna 'o{tast måste undvara.
IIncler kriget ha,cle arbetareleilarne' blivit krigspolitikens retl-

-rfuxp - 
i England liksom i anilra läncler mer eller mindre full-

ständigt. Regeringar och borgarpartier rnåste i gengäicl giva 1ö1-

ten och koncessioner åt vissa arbetarekrav. Statskontroll över gru-

vorna och industrien infördes. Regeringen lovade rätt rundligt i

1iråga ,om gruvotnas nationralisering. Fram{ör allt hade man nörl-

gats smörja'ar'betarna, orn munnen {ör genomtvingande av ilen tetn-

porära värnplikten, utan vilken kriget icke kunde vinnas. IJtanpå

clenn,a politik, vars imperialistiska motiv nu skönjas allt klar:,rre.

clrogs ",clemokiatiens" vida och granna kåpa.

Kriget vanns. Centralmakterna krossades väsentligen iack

\:are engelska ocrh amerikanska proletärmassor,s insats av liv och

lern. Meu efter den tillhätn:pacle segern 'ooh efter ile av Ll'.lr'cl
(ieorge uncler segerruset låpassligt utlysta parlamentsvalen i de'

cember i fjol, tle s. k. "khakivalen". som gåvo en övervälcliganrle'

ehuru brokig majoritet åt regeringen, Bprack snart "demokra'ci"-

svincleln. Allt flere arbetare insågo, att cle blivit förda bakom lju-
set. Ar;betslöshet och bostadsbrist. clen ,genom truppernas sucees-

siva åtetväniiande och krigsproduktionens avveckling ökade triing-
,-.eln på arbetsmarknaclen voro obehagliga, omeclelbara verkningar

al kriget-* avt-vuanile och upphiirande. I)e kapitalistiska konsor-
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tierna med sitt ce,ntrum i Cit;' och ,sin synförvårarland.e journalistik
i den gula, prässen hacle icke för inte,t fyllt valagitationens. kassor
rit koralitionsregeringen; 'clenna åladles en clubbel uppgift: clers att
avtvinga Tysklancl en givancle frecl, c1els at,t med lämpliga medel
hålla massorna i ,styr, om rle skulle, visa tecken till ett återuppvak-
nanile ur ,clen "demokratiska" och militär,L, hypno,sen.

Så bi;rjacle c1å bourgeoisiens återtåg lrån cle feta löIteua. I)en
s. k. Sankeykommissionens ;rp[nilcle på g.ruvornas natioralisering
avböjiles nu av regeringen; .detta kr;av ,sammanställt med c1e talrika,
röster' so'm höjcles iive' {rir bairk{öretagens socialisering, ett krar.
synrrerligen betyclelselullt i ett lalc'[, som allt mer tenclerar {riln
industrikapitalism tili finansl<apitrlism. röjer clen nära,släktsha,
pen mellan clen tankegång. so,m br;rjat genomsyra ile engelska ar-
betarne, och de id6er som clen r;'sftn sovjetrepubliken och clen tJrska
vänstersocialismen siikt förverkligrr. Det är. ett homplex av {orcl-
ringar, som förr eller senare lerler till öppen. ohö.ljil liamp mellan
samhällsklas.serna efter de starkaste materiella intressens linjr:r.

'Givancle efter ftir de kapit,rlistiska intressenas p:itryckning
t'rnmaile regeringen på löftet om g'ruvornas 

'ati.onalisering 
genorr

att reducera clenna intervention i Englancls rnest vinstgi'anilr och
l<ulanta inclustri till blott och bart ,arbetårnes cleltaganrle i kontrolt
iiver gruvzrrbetet. Gruvbolagens och övriga kapitaliste,rs kam-
panj r:iktacles samtidigt mot 6- eller 7-timmarsclageu uniler {r;rr:-
r'änrlning att produktio'en minsliacles änc1a, dithiin, att irela. d.en
engelska i'dustrin och exporten skulle all'a,rligt hotas av l<olbrisi;.
va,rjämte liolpriset fc;r clet allmänna bränslebehorret skruvades upr)
ej uta' avsikt att uppretra den kcrttänkta massan a' konsumenter
mot ar;betarnes "oblyga" anspråk. Gruvar,betarne ,svaracle meil e.
clräpancle hritik av grurrarbetets hittillsvarande leclning, som ickc
kunde göras fullt ejl{ektiv. Iii'r'än a,rbefarna i hela samhällets in-
tresse finge hancl om produktionen.

I clessa ekonomiska spör-.mål stocl regeringen bunilen ar, åldre
1lörespeglingar untler krigsåren. I)en'yskrr interventionsfrågan
åter var av ett lelativt färskt ilatum. I och meci vapenvilan på
{ronterna blev clen först särskilt aktuel} för Englands r,ärnplihtiqe.
Det bör emellertid anmärkas, att Arkangelskäventyret och öv,er-
huvucltaget Englanc1s hållning till ryska råclsrepubliken hade lir,-
ligt clry{tais inom trängre radikala arbetarkrets,ar, inom ,ishops''.

inom verkstacls- och fabriksklubbarna, so,m växte u.pp som aktivi
tetscentla bredvicl .och utairfiir tle "patri,otiseracle". allt rljupare i'-
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' Amerilras arbetare i kamp f6r sina fredsmartyrer.
Fö rs ök 

i?1.-1:l :,:",i:"å:å Tllstre 
jkskrubban !

somnancle fackliga centrallet'lning'ärna. Radikala pacilister sällacle

sig till rlennra opinion. Då c'[et b]ev al:ltmera uppenbart, att Sovjet-
Rysslancl ej kuncle militart penetreras, spred sig blancl massorna

allt viclare tvivlet på, att veclelbörancle på, ,ett rätt sätt gripit sig an

med. clet ry,ska problemet.
Allt sa,mmanJrrrgt biottacle hurnbugen i L1o5'c1 George's krigs-

"ilenrokrati". Yilken glän-"anile triumf utåi löt clenna än khal'i-
ralen gåvo ett intrl'ck äV, V,.1r clet likväl clessa som sköto det för-
sta f ör bourgeoisiens sviniielp'olitik. seclermera nåenile sin topl-



1919

punht i våld.,sfred.en. fariiga skottet, i de engelska massornas blin-
cla tro på världens ärevördigaste parlament. Och vidare: Om ur-
bilden f'ör borgarklassernas "konstitutioualism" borjacle och börjar
vackla r d.e engelslooi massornas forest"allning och {örtroende. må,ste

det återverka på parlamentarismens kredit ,och anseende i alla 1ärr-

cler. Den borgerliga "ilemokratismen", c'lristigt 
- 

eller rav sin so-

cialn och ekonomiska miljc; tvingacl clärtill 
- 

knyta.nde sina öilen
vicl r'ärldskriget, står och {aller med, sin ideo,logis och sin pralt-
tiks urkäIla 

- 
clet brittiska parlamentet.

l)en clirekta aktioirens starka, frarntoning i engelsk arbetar-
lijrelse. markeracl så kraftigt, att Glasgow-kongre-*sen givit en törir
iit hela diskussionsp:lariet i världsprässen, är' c1å clen själ vklala
ver:kal av all den clesillusion, sorn kriget och freden framk'allal.
Varhen' Wilsons och Lloy,cl George's ordfyrverkeri el:ler allt tin-
.qel tangel i och omkring Nationernas förbund har kunnat hinclre
rlen proletäriska Iogiken, viigiedd av socialisnens soliclaritetsi,l6.
:itt bryta sig väg {ra,m tiil ,stolt sjit,}vhä,vc1e1se. Man får likviil här-
vid icke 1ämna ur sikte, att clen direkta aktionen. antingen breui,rJ-
parluln,en,tarislo elier antiparlamentarisk, har ,starka rötter i .ile en-
gelska arbetarnas mångåriga strejker och sega kamp för strejk-
och "konspirations"-rätten. Råclsry,sslands exempel, men säkerli-
gen iinnu rner clen tyska revolutioneirs första skede, clär även arbetar-
råden voro primus motor, tvingande mecl sig c1e stelnacle llackför,
bunrlsformationerna, måste iivligt erinra clem om 30- och 40-ta1cl
i den engelska arbetauörelsen. Rådssystemet visacle sig ej längre
vara en specifik rysk företeeise. Det representeracle en proletärisk
instinkt och tanhegåug, sorn lätt kuncie anknvtas vid ileras egna
stricler under ett sekel.

Det är ramen till Glasgow-kongresserr
Det är nu intres'sant att iakttaga hur direkt aktion stigor {ra,rn

blaniL cle engelska arbetarna icke som en id6, utan som en praktisii
slutsats av faktisk,e premisser. Ryssland.sfrågau tillika med avrust-
ningen, industrikontrol:len och nationaliseringen, vilket allt riske-
riiiles genom khakivalen, ,clrev fram kongres,sens raclikala beslui:.
Så kom striden att stå mellan de av Clyn'e och t1e äldre "boys'
f örfaktade "konstitutionella meto,derna", vilket här tetyrler för-
handling i vid bemärkel,se, och den nr'a stridsly,stna taktiken. Både,
på borgare- och arbetaresiclan synes man ha anat. att kongres'sen

skuile ge signalen till en ibrytning. Regeringen gjorde min av :rtt
clraga trupperna tillbaka från Arkangelsk. Men kongres,s'en å sin

f!



siåa anaile, att de drogos b,ort endast för a'tt ersättas metl uya, på-

litliga styrkor. SIag i saken och främjande kongressens resoluta
hållning gentemot det meningslösa Ishavskriget gjorde tvivelsutan
överste Sherwood Kellys avslöjanden i "Daily Express". I hans

framställning funnos foljande grava punkter, som samtliga tråffa-
de clen av aribetarne ralltid mis,strodde Winston Churchill. Denne,

en av interventionspolitikens ivrigaste förkämpar, visa:iles ha d,i,-

rekt ljugtt inför aprlamentet, i dbt han förklarat, att falttåget en-

clast avsåg,e försvar för brittiska egoilelar, medan Kelly, et ögcn-

vittne, hunile bevisa att trupperna avsiktligt använts för offensivtr,

syften, varom general fronside kunde lämna närmate beskecl med

sin mot Petrograd riktaile plan tiil förening och ,samverk'an med.

Denikins trupper. Viclare slog Kelly fast d.en nordvästryska, kon-
trarevolutionära arm6ns oduglighet, i det en del av ilen utgöres ar,:

opåIitliga element, nämligen av fångrr tagna från sc,vjetarmön.
Slutligen ptlpekades att Churchill vidtagit en mängd åtgärder med

iränsyn till Arkangelsk bakom 'sina 
ministerkollegers rygg och att

alla, ,manörrrer avsett att förmå arbetarna att avstå från 'sin oppo-

sition mot interventionen.
Glasgowkongressen betyder en arbetarnes myndighetsförkla-

ring såvä1 gentemot frckforbundsbyråkratin som mot borgardö-
m'et. Impulsen ga.vs rav Southportkonferensen, av matro,sorolig-

'heterna. av d.ockarbetarnas i Bristol vägran att lasta ammunition
tiil Ryssland. Man ser nu efteråt, att 2I juli icke gått spåriöst
lörbi. Proleslern.a mol vålds.lrederr och biidandet av den s. ]i.
"trippelalliansen" inom de engelska arbetareorganisationerna lla
varit förspelet till kongressen, och, såsom så ofta i Englantl --
från ett relativt begränsat syfte, nämligen direkt nktion mot in-
terventionen från en en'staka händelse och handling har vuxit ut
en stor aktion och principstrid. Omröstning om generalstrejk hade
reilan varit på tal inom "Trippelalliansen", men hindrades då av

dunkl,a kra{ter. Harmen häröver samt över att polisstrejken kväv-
des av brist på understöd. från fackforbundspå,varna sjod tyclligen
uniler överläugningarna på kongressen.

Kravet på gruvorna,s nationalisering fick en skärpt formule-
ring, som kommel nära ett uitimatum. .Det bllev '1en överväldi.
gande majoritet för en skarp resolution", anmärker "Labour Lea-
rler". {Jncler hänvisniug tili clen av regeringen slutligen i sticket
Iårnnade kolkommissionens (Sankey-kommissionens) nationalise-
ringsförs1ag ochsam'ma kommissions häpnad.sväckande unilersök-



ningsresulta* rörancle gruvdriften uttarlade sig kongressen för att
tvinga regeringen att helt acceptera nationaliseringen och att, om

Lloyd George vägrar, inkalla en särskilcl kongress. Vad allt kan
icke sedan inträffa? I)ar stå i denna sak eniga och beslutsamma
arbetarmassor. Det visaile omröstniugen, som gav 4,400,000 rö'ster

för ,och blott 77,000 mr-rt resolutionen. Slutligen kan i cletta sarn-

manhang nämna.s, att även bankernas "förstatligande" - 
ju ärel

ett "'bolsjevikiskt" otyg i 'borgarögon - 
var sta,rkt på tal.

Pa,rlamentskommitt6n fick viclare en svidande bakläxa. I(on-
gressmajoriteten ville ha fram direkt aktiou ltu all,a frågor, ej blott
de rent fackliga. Hogerrihtningeri, kännancle marken gunga un-

der fötte,rna, lade då {ra.m en krokbensresolution, som gav ett fin-
ger åt direkt aktion, men därifrån viiie utesluta d.e pol'iti.sku, btt-
gortra. Det sluga försöket stranilade likr'ä1. Resolutionen flöll med

2,250,000 röster mot 2,030,000. Därmec1 var fältet fritt för clet

radikala yrkande pä ntati,uerarl återremiss d. v. s. mecl upptagande
av extraparlamentariska aktionsmeclel för även politiska syften.
Här stocl striclen rnellarr s. h. "konstitutiouella metoder" och "den
vålclsamma vägerL". För motiverilcl återremiss röstacle 2,600,000;

minoriteten utgjorcle 1.100,000.
Då detta. beslut biev känt. hojdes ett ramashli i clen borger-

liga prässen. Man förstod att här var a1lvar. Ej mindre ån en

f1ärd,edel av samtliga engeiska valm,än voro representeracle å ksn-
gressen. En dylik votering tydlcle ju på en ,så stark utbredning av

misstroendet till koalitionsregeringen, att en av ile första verknin-
garne av k.ongressen kan bli parlameutets upplösning och ny,a val.
Den vägen vilja mellanmännen gå. Framför allt gälier skriket i
borgarticlninganre f acltf öreni,ngsrö'relsens def initi,oa pol,itiseri'ng.

De engelska förhåll.andena torcle emellerticl i inclustrieilt och kom-
mersiellt avseenile vara så {ramskriclna, att clet steg, som tages ti11

fullt frigjord, självständig politi'sk arbetarrörelse når med sina tå-
spetsar in i statsli'uets former och, 'insti,tuti'aner,.hotancle dem, där-
för ,att dessa så omsorgsfullt bevarats ät de soci,ala borgarintres-
sena. Parlamentet år en alltför borgerlig sekelväxt för att i liiug-
ilen kunna suga upp cle proletära elementen. Begreppet "reforri"
i sin engelska fattning börjar få en proletärisl' översättning, vars
s'pråk är förunderligt likt en revolutions uttrycksmedel.

Vartåt vinden blåser är nu otvivelaktigt. Även den vacklan-
de ,oeh oklare Henilerson,s ståUiga valseger ä ett intyg om stäm-
ningen; hans val har 'sirr styrha i sin negation a',' khakivalregimen.
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På interve'tionsfråga' har rna' ju iiven r:ätt allmänt forclral re-
geringen,s ravgång.

Yaiet i -wiclne,s, 
ett så tyclligt och kra.Itigt symt,oni crc't ån är,

kan emellertid ii'en *t'yttjris av eclm, som b,lot mo,tvilligt fr;1ja merl
den nya svalh'ågen, men i sjiil och hja.rta äro cren crirekta zr"ktio-
nens motstånclare. h"nhängarna av clen gamra arbetaretaktike'
pek* på clen Llol,'cl Georges poritilr sig nr.otsä1t,:ncre Henders,ons
'r'al som en lj*sning över cle' parlamentarisha vägen, ,som ett Lre-
vis for "den konstitutioneila rnetoclens" livscrugrigrret. lren råt
blott nästa val bli en seger {ör borg.rkorlitionen 

- varl serran?
Såväl Hencler:sson-valet som Glasgorvkongressen råta tle borgerliga
tidningarna reclan rop,a, att EnglLa'c1 ej får låta sig tyra''is.1u. u.,
"unions". D. v. ,s. man ämnar ej tåla en rippen, arrtiviseracl rirass-
kamp. Direkt 'rktion har ernellertiil iive' 0n an'an reilr:esentant i
'det britt,iska s.amhäliet, ntimlige' rrla'crs "sinnfeinare". Äve' cle
röra på sig, och.clet kan clå vara skäl att erinr. o.m, att.cliir i'ris
garnrnal traclition för sympatier och sam,,,erkan rriellan engels,h a,-_
betarrörelse och irlän,Jsk {rista.tslepublikanism. Blott ett såclalt
namn som D.'r'itt, cie' ftir rnå'gri år seclan avlidne socialisten, som
sökte skapa en ra'llians rnella' irrå'cl.sria och engersha proleta.rer,
väcker föreställningar om möjlighete' av en -cå,da.n sa.m'erka,'r.
Fortryckta söka. förtryckta.

om den direkta a,litione's väg betråcres, karr r-erkan ."--idar.e

bli, att det liberala partiets is,ärsprängcla hatrvor återfcirenas. j]är-
på vinner la,get i rlarhet. Ilå blir liberaiismen i Bnglancl ot'iver-
vtktigt det leda'de konservativa bor:gerriga samringsp aftiet nt,ot
arbeta'rne" Då, när iiberalismcn brir kärnan i en samhällsber.a-
rancle reaktion, faller clen sister tunna, slöj,a' från den sociala cich
politiska klasskampen. Henilersons vai lian clärft;r i cletta i,.",re-
encle betec;kna, ett sliiijemår'ke. Men än.. lrar" man icke hunnit än-
c'la rlithiin. Man ha,r att råkna meil irågr. sista fiirt'i'Iade {örsök
av det liberala partiet att rycha rit sig och kva,rhåila en rlel arbe-
taregrupper 

'ncler' 
,-qina f.nor pri rinjen: pa*tieI 'lsociarisering,,,

d. v. s. moilererail arbetarehontroll, *tbygg'acl av Nationsförbur-
rlet och siutlihviciering av irrt,erventionen i Ryssiancl. T. o. rr.
Lloycl George i sitt senaste ta1 har sl,agit a,n clemagogiska to'er,:
"tle' gamla vä,rlcle' måste falla" ! r och 

'acl betycler clet, , om ej
fruktan för en proletärisk anstorm, att veclerlii;r,ancle i Loncro'
hå.])a god min vid underrättel,-qrerna om cle av lNntetten bt_:hår_cl(a{le
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estniska, Iettiska och litauiska. regeringarnes bereilviltighet att för-
handla mecl ryska rådsrelubliken?

Den borgerliga "demokratismen" känner sig {arligt hotad av
de tendenser, som segrade på Glasgowkongressen. De få en liort
och träffande haraktäristik i foljancle uttal.ande i "Labour Lca-
der":

"Ko,ngressen har riktat det strängast möjliga klaniiervoturn
rnot arbetarledare, som upphört att iecla och i stallet inhosta bjfall
av arbetarnes och socialismens traclitioneila fiender. Genom sitt
avgriranile votum i förkastelseclomcn över Parlamentskommittöns
vägran att inka.lla en extra kongress för överläggning om dcn
{'ackliga aktionen med. hänsyn till kriget mot Ryssland, värnplik-
ten och anr.änilningen av militär i arbetstvister hävdacle kongies-
sen sin rätt att kontrollera sina eElna representanters sneilspråug.
Yi l5'skitnspa hjärtligt Robert Smillie för den klokhet och clet nrccl,
varmed han väglett -qina fackliga kamrater genon denna sr'åra
kri-".

Om arbetarrörelseri lian bevara sin nuvaranile obrutna front,
behöva vi hysa minilre fruktan för ett upprepanile av de i hög
gracl okonstitutionella. metoder och åtgärder från regeringens sida,
som misskrediterat det engelska parlamentet i värlclens ögon",

Den klara, utpräglade högern har nu ställts på distans i
Gla'sgow. Havelook Wilson är alldeles ur spelet; en osympatlsk
regeringshuncl och ,krigsrblåsare åt Lloyd George uncler de senare
åren har han fått sin i-iilfr;rtjanta lön. Ilonom göra de andra -oiill-
siiap. Äv Tjitjerin, rvska rådsrepublikens nuvarande utrikeskom-
nrissarie, som på sin tid länge vistats i England. få de följanile
orlovsseclel i "Tlrc Soeialist": "Jaek.lones. en,av -H1-ndmans med-
albetare, en briljant demagog ur a,rbetrarekiass, f. n. en av na-
tionalsocialisternas pelare, som. forilom Sjorde turn6er genom Elg-
lanc'[. hållancle revolutionära tal, .lnen som i clag, berusad som a,ll-
tiil. rrronotont upprepar ile gamla p'atriotiska och opportunistisha
fraserna. Clynes. en lång ticl en framstående medlem av Inde-
ltenrlnrt Lalrour Partl-. en lcaloisk l<lerikal. de klerikala oppor.lu-
nisti-qk,a hretsarnes hängivle tjänare och uncler kriget en av de
rnesl irrllylclserikr lec1arrre i sc,cialförrädarues politik, livsmerlels-
minisl,eli Lloycl Georges rninistär. Vid hans sicla 'Walsh, 

sorn
,'ligarkierr spelar.ut moi gruvarbe{arnes Ieilare och ärlige vijn Ro-
l,erl Smillie. Dessa ile pel,are i {örräderi-socialism göra är'eir -i{,t
vl1plsln lör ait rrittflärdiga fredstraklaten i Versailles.''
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så iångt rjitjerin. versai'e,sfrecren betecknades å koug:res-
s€rr ,sorn "brottslig", nödvänclig"t uppkaliande mot sig ett folkäas-
sornas förbund.

Mellanmännen repre,senteraile,s av Henderson .ch en Macdo-
nald, båda goda vänner till topp,arna i Brantings ,,Internatio_
nal". Nu, uncler intrycket av en s'trömtrrantring, forsokte cle ,svä'-
ga på l<lacken. uppshrämd av r'a'dikarismens järtecken ocrr för attrådila 'ldemokratismen" viil randen av ett bråilcrjup fordrade Hr.n-
derson ,mililring a,v fredsvilIkoren ,och "purturo.rrl.,t*- åuriri-
tering" ._ i arbetaremassornas förtroender så tarade han för att
seclan kunna varna för "en ytterlighetsaktion, som bär hän tiil enytterst allvarlig kris" 

- avgrundsmajesiäiet revolutionen
sjalv t Macdonald, gocl diplomat, .ra, för direkt aktion _ i ,1det

1t:"1:-l 
yttersta fallet och då .endast för att ,,åter bringa parlamen_

tct till känsla av sitt .ansvar',.
så blåste dessa ledare på fingrarne,'är cle nu nödgades virl-

röra rlet heta järnet. Deras veka, kvarmiga ta1 genomkå"rs,arles av
en Smillies och Ben Turners blixtar. Den dörre saile rent ut, att
Parlamentskommitten fördärvade soridarih;;; ;r';"^;;Jrorn..
Alldeles vad vis venska vänstersociaristcr sag't o* ua.u Ir;g.".*irrir-
lers 1yänSn'ingspolitik. Och Turner ljungaude: ,,O- rr] vill hejda
clen allmänna bankr*tten, stopp;a då rrriget mot Ryssland och bort-
slösandet av'två milj. pd pr dag. Laoduts liv och sjar beiroverförr räddas än profitmakarnes profiter. arbetarnes stora plikt är
a"tt olqlnilera och taga i besittning landet för sin egen rälning,,.

sådana "'bolsjevikiska", djärva ta,l, som voro k"rigsfc;rklarin-
gar mot "demokraiin". mot arbetarnes tjäns{ehjonsregu 

*ho. 
de bor-

gerliga p,arierna och mot vårclsdred och a.ntirevolutionär poliiik i
öster, satte den outplånliga ,stämpeln ,på genombrottets Glasgow_.
kongress.

Den direkta aktionen är på marsch. Taktikens former kunna
beslöjas och fördunkras. Hög;rriktningen kan resa hinder i for-
behåll och klausuler ,och fackförbuncrsbyråkratin kan söka betäc,k-
ning o,ch skydil bakom k,ompromis,suoier, *e, vad som icke kan
förnekas är Gla,sgowkongres,sens klara avspegling av de radikala
och handlingskraftiga erementens ökade styrkra och makt att giva
den engelska arbetarevärlden en ny präger ,och förvandra clen frånett "clemokratins" ånnex till en slat.r.ian,ilgt händranite. r,evolu-
tioneranile arm6.
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Gla.sgow-hongressen, som godkände direkt aktion, som det
lämpligaste och bästa mecllet för Englanils arbetare att genom-
driva sina krav, kom mycken buller åstad., och när järnvägsmän-
nenl som sedan 1914 varit missnöjda mecl regeringens hållning mot
clem, kort därefter förklaracle strejk, då man sökte beröva dem
cle löneförmåner hris- och hrigstiden skänkt clem, steg stormen till
maximum. Alla insåg genast a,tt här gällde en kraftmätning, som
kunile få rle mest vittgåencle konsekvens,er. Att strejken även
blev lyckacl och kunde avblåsas som en seger för arbetarna kan
'fastslås, även om kampen upphörde innan clen nått sitt mest kri-
diska skecle. Att regeringen gav vika och framkom med ett förslag
som kunde god.tas av arbetarna, även om det ej helt omfattade och
godkiinde de krav som ursprrlngligen rests ,av jårnvägsmännen,
visar att regeringen icke ville spänna bågen iill det yttersta ännu

- 
ty 'clet syntes klart att transport- och gruvarbetarna jämte

några anilra grupper var reclo unilerstöclja järnvägsarbetarna. Då
hade strejkens lönekaraktär blivit politiÅk 

-och 
darmerl Englanrl

kanske stått in{ör revolutionen. Detta vågade man ännu icke
risken och den shickliga politiska navigatorn Ltoyd George navi-
geracle så väl sin brittiska statsskuta, att uppskov vanns. Men
reilan nu samlar sig nya hotande moln på den brittiska inrikes-
politikens firm,ament. Ilrlacldningen kan väntas innan allt tör
många månader gått till ancla.

\rillkoren för arbetarna tedde sig som foljer:
1) arbetet upptages omedelbart,
2) unclerhandlingarna fortsättes men slutföres före den 31 dec.,

3) lönerna stabiliseras 7tå sin nuuarande ni,aå ttll den 30 sept.
1920. Efter den 1 raug. 1920 kan ile revideras i överensstämmelse
metl då varanile förhållanden,

4) irigeu fullväxt erhåller under 51 shillings i veckan, så
långe levnaclshostnaclerna icke ä;r lägre än 110 /o över levnadskost-
n r rl errrr f öre krigei.

5) inga trahasserier rnot strejliande eller rarbetande,

6) på grund av strejken innehållna löner utbetalas efter arbe-
tets återupptagande.

Alltså en seger mecl bäll re löirer', då ievnaåskostnaderna i
Engl,ancl faller. Men största vinsten var ilock att regeringen {ick
skrinlägga sirr lreramarle lörreiiedsätlrring.
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JOHN BULL OCH
Av ALICE \TALLENIUS

INDIEN

Det engelska världsväldet, som sträcker sina griparm.ar runt
hela jorclklotet, har genom världskriget ytterligar.e försto,rats. Det
övertar en del av de tyska, kolonierna i Afrika och stärker sitt in-
flytancle i Arabien, Persien, Afganistan och, Tibet, det gör stora
framsteg i Syrien och Armenien, och clet har gjort försök att vinna
{ast fot i norra Rysslanil oc}r östersjon. Av stor betydelse för Eng-
lrancl är. att Tyslilancl utclrivits från Mindre Asien. I)ärigenom
han England få inflytanrle över Bagclaclbanan, som länge varit ett
föremå1 för cless avunclsjuka 

.}rlickar, 
och kommer på -så sått ett

stori steg närmare förverkligandet av sin iLröm: ratt skatrra ett sam-
manhängancle balte av kolonier runt fniliska oce,anen och, som
dess pulsåder, jä.rnvägsiinjen Kap-Kairo-Mecka-Koweit-*Kal -
kutta, r.ilken cielvis reilan ,biivit fardigbyggd. Fr"amför allt gäller
clet för Englnnd att skydda Indien, den dyt'baraste juvelen i clen
engelska kungarkronan. la.ndet, som inbragt Englancl omätliga ri-
heilomrar, meilan det självt blivit mer och mer utarmat. Indien har
under ii,rtiond"en varit clet engelska hapitalets stora exploationsfalt
och har nu komririt -*å iångt 

- 
efter att ha, varit ett av värlilens

rikaste läncler 
- 

att cless folk icke vet vatl det vill säge, att känna
sig mätt. I)et svältancle, frtrsvagaile folket clör massvis under ile
svåra epidemier", som stänciigt rasar ilär 

- 
influensan har nyligen

skcirdat icke minclre ii.n sex miijoner. Indierns medelålder tir 23
år 

- 
ett kort lir'. rnel långt nog {ör en slav! Dödligheten ar i

Indien 30,9 på 1,000, me,dan clen i Kanacla är 1b,11 och i Nya
Zeelancl 9,5. 1 Uncler tlen gamla in,diska regimen ,skul"le bonden
lämna 1/o av sina produtrrter till regeringen, 5,/e fick han själv be-
iråila. Den nuvalanile regeringen tal häl{ten av allt vacl han pro-
tlucerar. oberoende av hur skörclen utfaller..

Så ha.r Tnilien, sag'ornas, djunglernas och ädelstentarnas land
u'cler Englancls herraväide förvandlats ti]l ett svältens, arlnoilets
oeh det underlryehtr halets lanc'l. Hatet mol engelsmännen, främ-
iingarna. som erövrat lanclet ooh ,{drtrvcker och suger ut rlet, har
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uniler generation efter generation ätit sig in hos clet indiska folket,
börjande hos de forodmjukade härskarsläkterna, som leenile och bu-
gande måste åse, hur engelsmännen frånrövade dem makt och in-
flytande och endast lämnade kvar skenet 

- 
och knappast det, och

iinda ned. till de nakna och svältande proletärerna, som under fjor-
ton och sexton timmar av dygnet slavar for att skaffa guld åt för-
tryckarna. Starkast och mest meclvetet'iir hatet hos ile bildade in-
dierna, som till fullo kan uppskatta, vail deras land. varit, vad det

kuncle vara, och vad det blivit under utsugarnas vålds- och blo,ds-

välde. Ty ett sådant har Bnglands herravälde i Indien alitid I'arit
oah är så fortfarande, att ilöma tav de underrättelser som i ieke

alltför riklig mängd sprids darifrån. Förgäves har indierna revol-
terat, förgäves har de mördat de hatade främiirigarna, förgäves har
de stikt stå emot det brittiska inflytandet på alla områden 

- 
alla

ileras försök har blivit kvävda i blod. Och ännu i dag triumferar
tte 300,000 engelsmännen över de 300,000,000 indierna. Nume,ra är
det dock icke endast genom sin högre kultur, som engelsmännen

behärskar indierna - 
det finns redan ,ailtför många hiniluer, som

skaffat sig modern bildning vid de europeiska universiteten, många

yrkesbildadQ, måaga vetenskapsmän, många skalder och författare.
somlkan föra sitt lands talan. England måste numera stöda sig på

ett annat vapen än okunnighcten hos de {ortryckta. Det begagnar
sig av den gamla taktiken att söndra ooh härska: ,det underblåser
avundsjukan och rangsjukan hos de många maharadjorna, det pri-
vilegierar muhammedlanerna,, vilka utgör endast en femtedel ,av be-

{'olkningen o. s. v.

Hittills har också clenna tåktik lyckats. Men att döma av cle

hänclelser, vilka på senare tider inträffat i fndien, ser clet ut som

om 'även detta medel håller på att bli föråldrat. Såväl biantl ar-
betarna som ino- övriga samhällsklas,ser har man fått klart för
sig, ,att sammanhållning och gemensam aktion är ilen enila, vägen

till framgång.

Arbetarrörelsen är 'också stadd i livlig utveckling. Nyligen
anlände till England. grundaren av ilen indiska frackföreningsrö-
relsen, presiilenten för Mailras' arbetarförbund, B. P. 'Wadia. Ilans
uppgift ä.r att stuilera rarbetsbetingelserna i Bngland för att serlan

få de indiska {abrikslagarna änilrade till en ,mera ticlsenlig form.
Först och främst år det för en för'kortad rarbetsdag de indiska indu-
striarbetarn,a kämpar. Ansprå,ksfulla kan man ,icke kalla deras
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fordringar, då cle ånnu icke sår ut på mera än tolv timmta,rs arbets-.

dug.

Mr -Wadia hatle företräde infor en kommitte, tillsatt av ile
olika engelska ar;betarorganisationerna, ooh redogjorde d-arvid fc;r
arbetarrörelsens nuvarande lage i Indien. Enligt hans uppgift be-
står Madras' arbetarunion av 20,000 medlemmar. Överallt i lan-
clet är intresset för {ackrörelsen stort, och han har från alta håli
blivit kallad att bilda lokalorganisationer. Även bland lantbruks-
arbetarna sprider sig intresset och arbetet för gemensam aktion.

De nuvarande sociala förhåll,andena är, säger mr Wadia, ab-
solut outhärdliga. Arbetarnas hopp står nu till den ifrågasatta po-
litiska rösträtten. Genom ilen hoppas de bli i stånil att förbättra.
sina villkor. Deras önskan är att komma i fc;rbincle se med pro-
ietariatet i andra clelar av världen. De har insett, att c1e ensamma
ic,ke kan åstadkomma något. De förstår, att de end;ast genom att gå
hand i'hand med arbetarna i and.ra 1änder kan nå resultatet av sin
aktion, och de väniler sig då i främsta rummet till Bnglanils ar-
betare, ,ileras närmaste bröder, vilka bäst känner till deras,stiillning.

fndiens arbetare har alltså tagit ett stort steg framåt, då de

lämnat den enbart nationella kampen och beslutit gå samman meil
värklsproletari atel .

fcke mindre {arlig for det engelska herravältlet är den natio-
nella rörelsen i Indien. Även den har på senare tider fått ny vind
i seglen. De indiska sjiilvständighetsmännen har nämligen slutit
ett för,bund, varviil för första gången ras- och religionsolikheter-
na fått vika för det stora gemensamma: kampen för Indiens obe-
roencle. Det påstås, att detta förbund redan burit frukter, att upp-
roret i Egypten, oroligheterna i fndien detta år och det afganska
kriget är det första resultatet av rörelsen. Englancl har visserligen
lyckats tndertrycka också clessa uppro,rsförsök, nen ,de är i al}a fall
ett tecken på tatt tiden mognar, att miljoneina i fndien snart skall
avkasta det ok, de burit så länge och som de hatar så intensivt,
som enilast österlänningar kan hata. Och icke endast Indiens mil-
joner 

- 
även Arabiens och Egyptens folk ar representeracle i det

ov)an omtalacle förbundet 
- 

även cle drömmer om ilen dag, då de
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på uytt d.r herrar i sitt eget lancl. Drömmer och arbetar 
- 

6sh sn
clag springer bornben.

T)' Asiens folk är ett annat än Europas, och det glödande
hatet tiII förtryckarna han utpiånas varken genonl stränga eller
miida åtgär,cler. Englancls regering har försökt mecl llådaclera. merr
allticl mi,sslyckats. Revolter, bomber ,och attentatförsöh har bli-
vit svaret t. o. m. på cles,s bäst menande reformer. För den engelsha
imperialismen finnes ingen väg till Indiens hjärta. Det visar tycl-
ligt den rad a.v .revolutioner, som Bnglancl ha{t ,att und"ertrycka
uncler den tid det ibehärshat fndien. Reda,n år. 1892 redogör Ost-
incliska kornpaniets rapp,or.t för en revolutionär rtjrelse. Ar 185?
utb,röt det stora indiska upproret, som clocli slutarle oiyckligt för
Indien. Ar 1878 framkallacle lord Lyttons reaktionära poiitik ett
nytt upprorsförsök. IJnder åren 1883-84 rådde i Inclien en star"x
rev'olutionär stämning till {öijd a-"' r,issa strälga {örorclningar fråa
r:egeringen. Är 1885 orgarriserarles en nationalkongress {ör Inclien.
De mera. moclerata elementen lät sig nö,i:r. me,c1 denna skenreform,
men ino,m c1e undre lagren jäste ilet. och oroligheter utbröt på
flera stäLlen. Bengalens clelning år 1905 i två förvaltningsområ-
clen gav 'den rer"olutioniira rörelsen ökar1 nåring och jäsning har
uniler cle senare åren fler,a gånger tagit sig r'ålils,amrria utbrott
bl. a. i attentatför.sök mot vicekorungen och de högre ämbets-
m.ännen 'och t. o. m. mot lionung Georg sjäh', c1å ha,n fö,retog sin
resa tiil fnclien 1912.

I april detta, år visade sig de fr;rsta tecknen tiil den komman-
de stora rerrolutionen. f provinsen Punjab utbröt svåra orolighe-
ter. De upproriska unclerstörlcLes med vapen och ammunition från
Äfganistan och, så,scm riet påstoils. från Ryssland. Även dettn
uppror' liur.acles av engelsmärinen, och e{terräkningarna är ännu
'icke full'strindigt upphlarade. Dc- fä,ngslade revolutionärerna dö-
lne,s av hrigsrätt, och clomarna är ytterligt stränga. I eir tic'lning
rneildelacles t. ex. att 20 upprorsrn,än clörnts till rloclen. Många lrar
rlijmts ti1l 15 och 20 års fångelse; {tirlust av egendom o. s. v. Yi
känner tillvägag'ångssättet från andra läncler, där rer?olutionen
kro,ssrts. Reahtionen är -cig lih iillerailt: i Finlancl. Tyskland, Li-
dien och llngern. lNmellerticl har den ,liberala ,och arbetarlressen
i Englanil. iivensom clessa partiers relresentanter i par:lamentet
rest eu så slrrli olrliosiliou mot denua terror. att tlerr indiskr rc-
geringen sett ,sig tvungen att åter"Laiia död-"clomarna och betyflligl
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formildra c1e övriga straffen. .Den engelska regeringen har tles's-

uto,m mecldelat. ,att en kommissi,on skall avsänclas till Punjaib for
att undersöka {örhållandena. Denna kommission. ,som 'skall be-

stå av en elgel,sk jurist som 'ord.förande och två indier, en 'muham-
neda.n och en hinclu, alla utseclda iav.regeringen, komtner dock

troiigen icke att mötas av förtroende från befolkningens sida och

kan Letraktassom en skenåtgäril för a,tt lugna ile oroliga i hem-

l,anclet.

Englancls inre politik i fndieu har allticl varit ett clubbelspel.
Man har tilldelat be{olkningen vissa rättigheter och genomför1;

reformer, vilka seclan basunats ut i 1väriden o'ch isynnerhet i hem-
lanclet. De ,har givit Engiands politik ett sken av humanitet ocir

rättvisa och gjort att eugel,smånnen sjä}va. fått den upp{attningen.
att cle upprätthåller en mycliet 11rgfta,01 regering i Inclien. Men
medan r'årlden ånnu suttit stum av beunilran inför Englancls hög-

sinthet. har regeringen i all stillhet vidtagit åtgärcler i motsatt
riktning, så att ile ny,ss shänkta rättigheterna på alla sätt kring-
skurits, och gjort att den verhliga nyttan av reflormerna blivit mi-
nimal. Så t. ex. delningen av Bengalen, s'om påstods vara, så {ör-
deiaktig i förvaltningsavseenile, men innerst var avsedcl att för-
svaga irincluerna.s 's'tällning. Konung Eclvarids mani{est av tir
1908 påbjocl, ,att' d.e infodda skulle få större ancle] i f'örvaltnin-
.ggn. Denna, åigärc1 betyclde i sjä1va verket icke ,mycket, clå en-

gel,smånnen övera,llt skulle bilcla'm,ajoriteten. "Inilian oouncil.-
act" 1909 bestämcle. att europeerna icke får utgöra majoriteten i

lo'krls{r'r'elserrra. men rlcnna Lnajoritet bibeholls i den lagsliltrndc
.lörsamlingen. Och denna församiing utfärdade följancle år er
inycket sträng presslag u.ed censur och fi;rbud lor ticlningar att
utkornma utan ti lståncl av ,myncligheterna. Med tillhiäIp av dentrn

iag har myncligheterna seclan dess liunnat unilertrycka aila ticl-
ningar',.som icke gåti i en för clem l;e:lraglig ancla.

Detta regeringens dubbelslrel frarnlräc1er sårskilt tydligt i rle

sena,qte hänilelserna. Med,an man väntar på att parlamentet ,skali

anta en re{ormlag {ör Indien, sorn skall ge infodingarna poJitisk

riisträtt, r'idsträcht rätt till sjLih'st1'r'else o. s. 1-.) har den indi,ska
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reg"eringel stad{äst nya förordningar, som med skäi 'kan rriknas
bland de mest reaktionåra i världen. Dessa s. k. "Rowlatt Bills"
utgör egentligen komplement till den indiska kriminallagen och
har ansetts rav behovet påkallaile efter de senaste or,oligheterna.
LagIörslaget uppgjordes av en kommitt6, be,stående av en indier
och några engelsmän. Det antogs av lagstiftande församlingel
trots protester från ralla dless indiska mecllemmar. Att försiagei
{astståillts som lag har väckt en oerhöril forbittring i Indien oclr
starkt bidragit till sammanslutningen mellan c1e olika partierna.
De indiska självstänclighetsmännen, mot vilka de nya förordnin-
garna till stor del är riktade, fordubblar sina an,strängningar, li-
kaso,m tillslutningen tili deras parti mångdubblats. Protester
höjs från a1la kretsar mot detta ingrepp i de mest primitiva,
mänskliga rättigheter. Det engelska herraväldet i fndien har sia-
git en ny spik i sin likkista.

Det kan kanske intressera, Zimmerwald.s läsare att, tu del av
innehållet i dessa "Rowlatt Bi.lls", som rhan säga,s utgöra kulmi-
nationen av den engelska kuituren i Indiel.

Enligt de nya fördrdningarna skall varje person, som i sin
ägo har publicerade elier icke-pubiicerade dokument eller bilcler,
vilha kan anses "br,ottsliga,". haktas ,och strraffas med fängelse till
två år. Brottsligt är varje d,okument, vars innehåll på ett ellu
annat sätt kan våra till skada för 'hans majestät, ilen lagliga re-
geringen eller statens tjänstemän. Den obetydligaste kritik av t.
ex. polisens verksa,mhet kan föranlecla åtgåril från ,myndigheter-
na,s sida. Rattegången mot den haktade är hemlig, ,och en ,sär-

skilt tillsatt domstol utan jury fäI1er do,men, som är slutlig och
avgörancle. Den anklagade ,har icke rätt att försvara ,sig. Icke
heller får något vittne uppträda till hans försvar. Och slutligen
rnåste en person, som blivit frigiven, ,ställ,a b,orgen för sitt upp-
träd.ande uncler en viss ticl. Han får icke lämna ett bestämt om-
råde utan myndigheternas tillståncl och har för all framtid {tir-
lorat råtten att skriftligt eller ,muntligt delta i offentlig diskus-
sion rörancle politiska frågor.

Såsom synes är det icke underligt, ratt infödingarnas föi'-
bittring är stor, och ,att man talar om inkvisition i Indien. En an,
sedd tidskrift "The Modern Rewiew" i Kalkutta., har ,ock,så på-
visat de slående likheterna mellan ilen spanska inkvisitionerr"
Stjärnkammaren på Stuartarnas tid oeh ,ilessa ,moclerna engelska
lagar:
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1. En person kan häktas och ,hålla,s fengslad utan undersökning.
2. Den anklagade håIles i okunnighet om namnet etc. Bå sin å-

klagare och de vittnen, som uppträder emot honom.

3. Den anklagade konfr,ontera,s icke med åklagaren eller vittnena.
4. Den ankiagad"e får endast ett skri{tligt meddelande om ile

brott, som på"bönd,a,s honom.

5. Den anklagade har icke rätt att anstäila försvarsadvokat.
6. Inga vittnen får upptråda tilt han,s för,mån.

7. Rättegången är heurlig.

8. Rattegången försiggår på ett helt rannat sått än clet vaniiga.
9. {Jndersökningen kan utsträokas på obestämd tid.

I "Kesari". eu indisk tidning, publiceras de första resulta_-
ten av den nya lagens godkännande. Uncler tiden 1 maj-20 iun'
häktades och ställcles inför rätta 596 personer. Av dessa blev 1?2
frikända oc\ 424 ådömda straff. 1? proc. (?3) domdes till döderr;
34,5 proc. (147) cleporterades, en del för livstiden, andra för vissa
år; 48,5 proc. (204) clonides till fängelsestraff, varierande mei-
lan 6 rnånader ,och 14 år. Dessutom blev flera framstående ,med-

borgare åclömcla ,spöstraff, vilka utfördes offentligt.
Med dessa reaktionära och inkvisitoriska åigärder hoppas

England alltså kunna kvär,a ile ko,mmalcle nationella ,ooh ,sociala.

oroligheterna. Ty clet är hlart, att clet icke enila,st år fruktan fö,r
nationalisternas verks,amhet, som dikterat regeringens åtgärd rr,
utan att de i lika hög grad är ett utslag av fruktan för arbetar-
rörelsen, fOr bolsjevirsmen, som också hunnit ti1l fnclien. Det har
nämiigen visat 'sig, iatt revolutionsröre sen i våras var av lika myc,
ket social som nationell karaktä,r. och man trodile ,sig finna vissr
trådar som ledde till Ryssland. Sås,om förut nämnts, försågs de
upp,roriska med vapen och ammunitiou från Afganistan, och iletta
blev en välkommen anledning för Englancl att ingripa ,m,ot Af-
ganistan, 60111 tvangs till en forödmjuhancle Irecl och stäilcles i
{ullkomligt be,roende av Englandl. Härigeno,m h,ar England ytter-
ligare förstärkt sin gräns i norr mot Ryssland och rnot bolsjevis-
mens inflytande. vilket är vicla farligar.- {or det engelska r'älde,t
i Tndien än ett reakti,onärt Rvsslanil.
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Om Englancl mecl all,a clessa åtgärcler, båcle yttre och inr-e, för-
mrir hålla Inclien fritt från bols,jevism, clet får vii,l framtiden utvisa.
l(l'okare vore tlocli en 1ro1itik, som låmnacle "the Rowlatt lJiils" och
iurLlra liknancLc lagar zisido och i ticl gav efter för Incliens krav
på sjåilvstyrelse och reforrner. politislia och ,sociala. Framsynt;r
engelsrmän li:rr också insett detta och förenar sin,ir röster mecl In,
diens. Så ha1 t. ex. en kommission i Kalkutta under clr Sadler*
leilning utarbetat ett förslag till nytt uirclcrvisningssystem för:
Bengalen .rr'ei[ cless 40 rni]joner invå,nare. f rapporten frramhålles,
trtt en av cle fbrnä,m,st4 or,sakerna till ,clet s,ociiila mis,snöjet är rlen
fijr-'rumrnailc uppliostral. Det är rliirtör Jrög tid, att egeringeu
lli;rjar gottgöra r.:rcl clen försum,mat uncler cle senaste åttio åren.

Kommissiorren före-slår vittgåencle liiränclringar bl. a. betråi-
laude sko,loruas olgalisatior, lii'rrrnas utbilclning, kvinnornas
rtppf ostran, inrättandet a\r universitct o. s. y. Iles,sa ref ormcr
l<ornp1s1' natutligttis att l<osla tid och l)r,lrg;il.ur,lr rlet iir trrapp,rst
troligt att regeringen goclkiirurer för:siaget. Itrn'b1ick på Inclieirs
buclget för 1919-20 r-isar tJ'clligt, 1,arf legeringen syftar'. Dii.r'
anslir,s närnligen 206,000,000 puncl clir.ekt för armöns behov. var-
till konLmel ett indireht tillskott på må.ga miljoner genom att
jiirnvägarna, som till stcirsta c1e1en tjåirar striltegisl<a, iintlarnåI, p.i
sin dei fått 121,0110,000 puncl. X'ör rippfostran är anslagna. errdast
838.338 punc1. Siffrorntr visar t;'clliga.re iin ord, vacl Inclien har
att r'änta, iiven om "the Reforrn I3i11" skullei bli rintagen av par-
lamentct.

Ännu iir cLoc,li hrciien lojalt. rlnnu siincli.r de1; iieputatiorrcr
och .replesentanter. Men ve Ilnglanrl, om clet icke i ticl lyssnar
till förnuftets riist. om rlet ]icrnner 1lör sent mecl sina rellorme,-l
IJet finnes liraftel där Lorta i fj;irrun ii-stern, scrm icke ens imleriii-
lisrnens morrlvaperr -skall liurrna notstå. clå cle eir gång kommit till
insikt om. att enighet ger styrha. S,ovjet-regeringens upprop tili
,\siens folli blir kanske gnistan, som tänc1er elcl i krutfatet. Dei
lc;raktade Asien skaii resil sig ur- sin hunclraåriga. {örneiiring och
kasta, av sig cle europeisha Jrarbarern:s ok. I)et skall ,se.sirr gamlir
kultnr blomstra upp på, irytt. Och kans,ke rniinsklighetens nya tid
ii,nnn errr *ång ,skali {i;dns i Asien.
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I SOCIALISERINCSFRAGAN
KRITIK OCH REFLEXIONER
Av NILS ANDERSSON

I.

Ärbetarhlassens åleruppvahnande

, tienom ra,rbetarrörelsens stor.artade framsteg icke minst undei
kriget, som kanske mer än mycken agitation uppvisat bristerna i
tlet borgerliga, kap'italistiska samhäIlet, har kardinalpukten i det
socialistiska programmet, socialiseringstanken, förts fram tiII le-
vand.e aktualitet. Den privata åiganclerätten och dien dårav ,fciljande
utsugningen av .arbetet är ,c1'et {ö,rnämsta hänne,märket på det nu-
varande s':r,mhällssliichet. Detta {örväncla system på produktions-
livets områc1e och stateirs förvancl,ling till eti reclskap för privat-
kapitalistiska intressen mognacle jåmsicles mecl ar;betarmassorn,as
o'betydiiga eller obefintliga infiytancle i samhiillet den utv,eckling.
som fOljclriktigt leclcle till väridskriget.

r enlighet mecl ilen staclgade övertygelsen hos de ,arbeta'cle
men egendomslösa massorna, att mecl besittningen av pro,cluktions-
medlen också följer en avgjort'hä'rshande ställning i samhället, reses
uu från alla värlclens socialister clet principiell,a kravet på sooia-
lisering, c1. rr. s. återr{riranrlet i samlhällets, ilet arbetancle folkets,
iräneler av naturrikeclom,ar'a och produktionskra,fterna. Med den
hapritalistist'a regimen och fir.talets tillgorlogörande av arbetets fruk-
ter må crlet n' vara slut. Bu 'y era måste inleclas. Det kapitaiis-
tiska vålcls- och utsugaresamhiillet har. genom sitt,senaste stora
brott mot mänskligheten, världskriget, som öppnat ögonen på så,

mången, rett sin egen gray. Nu måste socialismen'bii byggmästare
lör ctret nJ'a samhället.

Överalit i den civiliserade viirlclen, där kapitalistisk skåncilig-
het förberett marken, hojes sålecles kravet på den ändrade sam,fund,s-
ordning. som innebär clet prir,.ata kapitalets och vinstintresse,ts ar,-
koppiing från p,rod'ktione'. Prorl'ktionen liks,o,m ock fr.irdelningen



av dess resultat anses soln en samhäIlsangelägenhet, ej 'iängre som

ett fritt område för clen privata företagsa,mheten.
' I de i kriget besegraile länderna skedcle i omeclelbart samman-

hang med. den militära katastrolen också en politisk omvälvning.

Men icke endast en politisk omvälving utan i och med ilenna även

en social. Revolutionerna utlöste omedelbart soci'a1a nydaningar.

Socialism och sociaiisering sto'il tlet omedeibart på clagordningen.

Men även i dle Iänder, som avgått meil segern, kräver nu 'arbetarna
och .socialisterna en ,anna.n tingens ordning. Oupphörliga kriser
skakar d,et engelska väIdet. De mähtiga brittiska arbetarorganisa-

tionerna ger allt eftertryckligrre tillkänna, att cle icke är belåtn:r

med status quo. Så har som bekant frågan om ile viktigaste indu-
strigrenarnas n4tionalisering seclan en tiil tillbaka stått främst i
förgrund"en i engelsk politik. Det licler heller intet tvivel c1ärom

ntt de engelska arbetarna kommer att - 
trots kapita'listregeringens

motstånd 
- 

tvinga sin mening igenom' Även i Amerika btlrjar de

stora och växanile {ackliga sammanslutningarna göra sig påminta

till stort bekymmer för den finansoligarEiska diktaturen' som tyil-
ligen trott att clen vo're säkor blott den poiitiska arbetårerörelsen

krossades genom ledarnas fägslande och allsköns lynchjustis' De

italienska arbetarna intar en sådan revolutionär po,sition, att enten-

tediktatorerna icke läiigre vågar 'räkn'a meil Italien, då det gäller
det för ententeimperialismen stora gemens'amma intres,set att krossa

sol,jgtmakten i Ryssland. Även det franska proletariatet samlar sig

till kamp. r

Inom de neutrala nationerna, son varit förskonade från sjä1va

kriget, men alltför väI fått känne på dess svåra ekonomiska verk-
ningar, går arbetarrörelsen'också fr'am efter djärvare liujer än förr.
IIar i lanilet är en kraftig facklig uppryckning och en svällande

hr:rftkänsla inom a,rbetarleclerna ibestämt skönjb,ar. {ven här börjar
man finna att ticlen är inne för ett verkligt genombrott. Arbetar-
klassen kan icke Iåta sig nöj'a mecl enhart de så kallacle meilborger-
tiga rättigheterna. vilka man ,for övrigt småaktigt knus'slar meil.

Den krär'er icke end'ast politiskt "inflytande" utau. 'oe,ksä et't aagö-

rande inllytande i enlighet med socialistisk tankegång på hela

näringslivet. Den kräver kort sagt socialisering och dem'okratise-

ring av p,ro'cluhtionen, produktionsme'illen i samhällets händer oeh

tleras förvaltning på ,clemokratiskt vis.



1919

IT.

Socialisering: och rådssysfem i revolufionsländerna
I revoiutionslänilerna kom clet o,medelbart efter omvälvningar.ua tiil en radika,l bryt'ing med de borgerliga ug.rrdo^.lr.gö;;.sarskilt va'r cletta fatet i Rysslarrcl ocrr uogern oLa* aut iln tyskarevolutionen taclr varc cl'en ir,ögersocialistiska riktningens styrrraicke nådde samma cijup. Enligi en gansk,a fra,mståencie svensk hö_gers'|ocialist, nämligen partisekret,erare' M,iuer, är *n *o"ior ,",roro_tion ett nonsens. potitiska revolutioner må vara", alsn sssinl., _bort det' och rikväl vis,.r' det sig iiveralrt. att revolutionernas sn-ciala innebörd iir det väs,en'iga 

-i 
ciesamma. r Rysslancl qtnöjtresig icke cle fattiga proletär'erna oc,h 'böncr'erna mear kadetternas, ochborgarnas politiska revolutioir, som kastacle ts:rren ur sadeln ocrravsåg att för'anclra randet tili en borgerrig republik. n. tolmo,tla"re'oluti'onen socialt. bönderna 

'ilre hI jorclen och arbeta'ia fabri-
]<erna. Det ungerska protetariatet på ,"å*" ,ntt-;;;ä#" ,*""-lutionen var ingenting annat an ett klasskrig, .n ,o";ut-t.;a -- förarbetar'a en kamlr för socia,ristisk samhä,rlsorchiing. rJet social,a i'-slaget i den tys*a revolutionen låter sig ej heller bestriclas. Från-sett scheiclemän'e, _ vilka l.t;r c;vrigi b,ekämpacle revolutionsten_d.ense'rrr gjorde vär arbeta.m...Jr',,n sirr revorurionär,a insatslika mycket för att möjrigen komma till en annan s,ocial oraningsom för att bli av med kejsar 'w'ilherrn. 

Det har o"ksa fordrats ettexceptionellt bloclsregemente av högersocialisternas Noske fi;r att förtillf'allet lamslå cre radikara *ur.or.-rru* strävanden hä' mot revolu-tione's utmynnan'e i snabb sociar omdaning. a,tså hur, *un saguatt som en integre'ande crer i revorutione,rna ingå,r överallt detta kravtr,å omedelbar omcl,aning av de sociala {iirhrillanclena, framför a.lltproduhtionsmedlens socialisering ')

Ryssland uppvisar clet mÅt strikta socia,lisering.f,;rfJruod"t.r Finlancl dränktes revorutionen i brod innan någon djupare socia-romcla'ing irann komma til ståncl, i ungern rr*-""t*å" *rri. 
"r=dar'e stängt socialiseringsarbetet och i Tlsklancl saboterar cle ännumäktiga högersocialisterna det av incruJhiarbetar*,assorna o,mfat-

11L", 
nl:J.r y,T i .Ryssland är den storborgerliga egenilomen upr)_rrav. 
'ch socra'seringen genomfölcr beträffa'cle hela clet inclustri-ella livel.

Det visar sig att bolsjevikerla sökt att så troget som möjligtfölja cle anvisningar som härvidlag rämnacles re,cr,an i K,ommunis_
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tiska manifestet. Där anges, att ".clet första steget i arb,etarrevolu-

tionen är 'att proletariatet l'r'ö1er si,g til'l hiirslt'ancle l;lu'ss" och att
"proletariatet skall ibegagna sig av sin politiska makt till att så

småningonr |''rdnteoa bourgeoi,s'itt, allt kap'ital oclt' centralisera alla
'pinorlukti,onsntedel t statens, d. v. s. clet tiil härskande klass orga-

niseracle proletariatets händer sarnt fortast mröjligt öh,a mängilen av

prodwkti,ons.krafter". Viclare {ramhålles, att cletta måste ,ske genorm

rlespotiska'ingreltTt i eylerttlomsrtitten. vatigenom också, hela produk-

tionssättet k:ommer att oml'äggas.

För ögonblicket bortseencle Irån hur detta har verkat, måsie

vi slå {ast, att cle ryska bolsjevikerna handlat i överensstämmelse

rnecl Kommunistisha manifestets, c1. v. s. Marxismens, cl. v. s. dlen

vetenskapliga socialismens principer. Om man erinrar sig clet sche-

ma för clen segrande arbet,arrevolutionens i de mera framskriclna
länderna åtgärcler, som i Kommunistiska manifestet åtföljer ova.n

öiteracle s,ats'er, och iakttar bolsjevikernas praktiska hancl'lancle, ,skall

rnan ,fiura en ör'erraskancle överensrstä,mmelse. Drir talas om jord-

cgenilomens expr,opriering, kreclitens centralisering och centralise-

ring av transportväsendet i st,at.ens häncler, utökning av national-
fabriker och produktions,{öretag, lika arb,etstvång {r;r alla o. s. v.

- 
allt saker som förverkligas uniLer bolsjevikernas liänder.

D,et är naturligtvis för tiiligt att bedöma, huruvida bolsjevi-
kerna lyckats e11er ej. Att som kontrarevolutiortärerna inom 'alla
läger med hänvisning tiil förhållanc1ena i RyssJanLl "slå fast", att
det hela är ett misslyckat experiment, är naturligtvis orimligt. Det

nuvaraniie tiltståndet i lancl'et är naturligvis föga idealiskt, men

detta beror ju huvudsakligen därpå, a,tt ent'enteimperialismen över-

faller clet med krig och blockacl, varigenom all kraft måste inrik-
tas på f'örsvaret. Ett folk, som har ts,erismens gamla synder att
släpa lå, en värlil av {iender att r'ärja s'ig mot och en inhemsk

kontrarevolution att hålla ögonen på, ett såcla,nt folks ställning är

icke avundsväril. Svärdet i ,ena handen, murs,leven i dsn andra' I
clenna situation är clet {orståeligt dels att missgrepp kan göras, ilels

också att {rukterna av det socialistiska uppbyggandet 1åter r'änta
på sig.

Den nya socialistiska orilningen i Ryssland bygger på råcls-

systemet. HeIa den gamla statsapparaten har slagits i spiilror. I)et
nya samhällets konstitution vilar på arbetar- och bonder:iclen. l)'essa

ha ersatt såväl all repres,entation som ledningen av nåringarna.
Procluktion,en planlägges och ledes nu ,av arbetarnas råcl. jorcl'brulrs-
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.40.5

Jury i mr Wilsons demokratiska republik.

- trIar ni någon förutfattad mening om socialismen ?

- Jag let inte varl socialism är men jag är emot rlet.

produktio,nen'av bonileråden. Desrsa är samtidigt represent*ntför-
samlingar' varigenom alla som arbetar har medin{iytande i sam-
hället. Genom råclen uts'es även folkkommissarierna för viss be-
gr"änsad tid.

I Tyskland har man icke så radikalt Urutit med den sealvan-'liga representationsformen. rlär väljes {ortrfarande en parlamenta-
risk församling, nu på den allmänna rösträttens gruncl, men virl
,siclan av ilenna erhåller också arbetar,råden fast fö,rankring i'för-
fattningen.

Rådssystem i en eller anrlan form torde överallt komma ,att
bli forutsättningen för närings'livets socialise,ring och demokrati-
bering. Frågan är då, om rådssystemet skall bli allenaråiland.e som
i Rysslancl eller om vitl sidan av detta en folkförs,amling på al]mifr
rösträtts grund {ortfaranrle skall bestå. om ock det enkra rådssys-
temet, ersättande all {örutvarande representation, är det effekti-
vaste uniler arbetardiktaturens övergångs,skeile,,synes det knappast
håIibart ,som allena bestående framtida konstitutionel form. Det
innebä,r'en under den revolutionär:a erp,oken nödvänilig men normalt
alltför 'summarisk statsform, som med tiilen, efter den nya sociara
gestaltningen,s sta.bilisering, måste komm,a att bli alltför tryck,antle,
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ocir ensidig, så lä'ge ,stntslig ordui'g behöver liomrna ifråga --
s,oan beliant räknar clen honsekventra marxismen mecl clen proletära
statens så småningom skeentle "utcliiencle" 

- 
t'or.le ,man ha behov

,av er clernokratisk repr,esentation vid. ,sida' av ,clen på produktio-
nen speciellt inriktacle rå.d'silemokratien.

Frånsett den egentliga revoiutionåra ep,oke'. iliktzrturens över-
gångsperiocl. tänlier man sig alltså ett representativt folktriöunal,
som ilelar den politiska mahten 'reil d,e1; ekon'omiska livets råds-
representation. Bit dualistiskt system alitsti, m,en cn dualism sour

'tgår frå' sa.rhällets egen ofrånkomligt clu,alistiska karaktär.
Giillcle clet enbart procluktionen yore råclssystemet tillräckligt,

rnen sarnhället ,har ocl<så administrati'a, och politiska uppgifter.
och ,aåt på produktionsområclen la,sta ,alla dess,a 

'ppgifter - 
,större

ju mera {ramskridet samhället är 
- 

to,ril,e icke vara vare,s,ig liimp-
Jigt eller mr"ijiigt. Diktatur och råclssystem, crikt.4turens a'lösning
a' verklig demokrati. rkvarståencle råds,systern, kornpletterat mecl
rearlilemoikrati 

- 
såclan lllir rioE utvecklingsg:inEen.

1r r.

Eft handlingskraftigf arbelarparlis aktion
r de ska,ndinaviska lä'ilEr'a. som u'clgått kriget, har s'cia-

liseringstanken vuxit till 'erklig aktualitet. xnsikten att err ny
liorm gives åt samiliällets ek.'omiska struktur har uncler clessa krigs-
och krisår vuxit *ig stark även hiir. Här i la'clet motverkar vis-
serligen högersooia'Li'sterrr,as borgfreclspolitili m,ognaclen för ett radi-
knlt ge'ombrott, men ju liingre det lider, desto mer börjar rnarke'
brä'ira u'cler deras ,fötter. arbetarmassorna rfylkar ,sig i allt större
omfattning till de radikalare riktningarna inom arbetarrörelse'.
rnom cle stora lackförbuncle' t'amförallt borjar en friskare vind
blåsa' så Lreslot nylige' metallarbetarnas i många .avseenclen be-
lrf ilelsefulla kongress att på allvar ta upp sociariseringsfråga'.
Räkna.r man rneil hela skanclinavien*kail man finna, att ile norska
arbetarna hiir'icllag står ett gott stycke framom båile de ,s.u,e'ska
crcrh de danska. r allmänhet har clen norska arbetarrörels,en ett be-
tydiigt frisk'are kli''ire äu s'e'ges ,och Da,nmarks, s,om ,försumpets
a' allsl<iins rel ormi:sm och opportunitetsporitik. r N,orge har marr
oc'hså l<*nnat unc'l'ik,l en sprä'gn,ing al' clet ursprungliga arbetar-
partir:t, som iblivit ounclvikiig båcl,e i Sverge och l)anmarli tack vare
leilning'arnas stiindiga marsch åt höger.
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Med hiinsyn t,ill cl'en lilar.L r"adikala tril.asst<anipsanda,ir in'our nc,r-
ska s'ocialclemokratin ii.r clet liör:ståeligt. att ile norska arbetarna i
måirga avseencleir står långt framom sina svenska klassbröder.
Ättatimma,rsdagen exemlreh'is ]rar cle recian tillhämpat sig 

- 
hilr.

kommer normalaribetsclagen hryprancle szl -qakta g'erlom oiinrlliga korri-
pronrisser och he,hrillad rnerl stolir .lylerr.

I socialiseringsfrågan uppträiler ile norsha, arbetarna metl l,ill-
bOrlig skärp,u. Ma'clarr rle svenska hapitalisterna iinnu lever s,org-

Iösa. dras d.era's rrorska kollegel meil svåra bekymmer på grund
av de aggressiva auspråken lirzin rlen r'äxancle arbet'aropinionen. ,tr-
betama vid den väldiga Rjukananiäggniugeir exempelvis, viiken
äges av ett jättebolag, Norsk H;'clro (aktiekapital cirka 60 mil-
joner) har med såclan bestärnclhet krävt socialisering ar' hela dettlr
företag, ,att regeringen 'funrrit sig foranlå,ten att tillsätia en utrerl-
ningskommitte, i vilken arbetarpartiet rir representeral; ar. två llrarl-
ståentle me,cl}emniar, Lian odr Matlsen.

Den tillsatta clgpralfsmentshommittön har enclast rnandat rLt1,

utreila frågan om Norsli IfJ'ciros socialisering, men äger rätt r,itt r
samarb,ete meil clepartementet utr.iclga omrirdet för sin unilers,öli-
ning. \rac1 norska. ,arbetarpat'tiet l. ii. rnenar nreti'socialise'-ing
framgår av ,ett uttalancle av Madser:

"Begreppet socia'lisering betyder en s,amhällelig organisation,
icke ,ilv ett enkelt flöretag utan i clet minsta av en art {öretag, alltsii
en industri, och i sin vidaste, betSrdsjss eir samhä,ilsorganisatiou
av hela, ilet ekonr:miska livet, rationellt och internal,ionellt.

Etl; enkelt företag kan drivas privatkapitalistiskt, kooper;r-
tivt, kommunalt eller statligi. Det kan nationaliseras. rnen ickcr

socialiseras. Socialisering <rau man tala om :först i det ögonblick,
då eir industri rjvertas och liommer uliler samfunclsrtiissiga prin-
ciper, icke statligt-:byråkratis'ka. Och tlen ena iniiustrins sociali-
sering förutsätter rlterigen anili''r ocl-r till slut alla industriers ocrir

näringsgrenars socialisering.
Norsk Hyclro är icke ett ,liö,retag, rrren ett kouip.lex av liriretag.

en halv industri. Norsh Hyrlros sociaiisering leder tanken på pro-
blemet om att sarnla ,alla, vattenkraftsktiilor i cletta land, iche rbart

unrlel err gemelrsanl plan. ularr ocl<så urriler elr g'enrcnsanr llrlninq.
och sa,mfunclsmässigt utnyttjancle. Viclare ledes tanken på en s,arn-

fundsmässig lerlning äv d,e betydelsefulla industrier som är upp-
byggila på clen elektriskn energin, i första hancl cleu el,ektro-tek-
ni-qka inclustlin. sour mef, r'art år,*,om går blir större rrel snm fram-
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ståller viktiga artililar fc;r jordbruk och inclustri och kompensations-
artikl.ar för utlandet."

Förbere,clande det ekonomiska l,ivets socialisering verkar no.rska
arbetarpartiet intensivt för detsammas omedelbara demokratise-
ding genom införanclet av clri{tsråds,sy,stemet. Sena.ste kon-
gress lämnade frågon .om den speciell,a formen för ar;betarnas po-
iitiska och ekonomiska makt till utreclning. Däremot 'beslutade
kongressen enhälligt att verka. för up,pråttandet av clrifts- och in-
dustriråcl på arbetspiatserna för att skapa ett organ för arbetarnas
clirekta inflytatde på löretaga"rlivet.

Rådets uppgift är att tillvarataga a,rbetarnas och funktionä-
rernas intressen i företaget, och att arb,eta fram mot företagets so.
cialisering. Det kräve.r rätt för ,arbetarna, att välja ,sina, egna för-
män och lör råclet atf öva inflytancle på vai av arbetsledare: så-
som kontorschefer, ingenjörer. verkmästareoch uppsyningsmänn
samt inflytaniie på le'dningen ,och 'fördelningen av arbetet, inköp
och anr'ändning ,.1y ma,skiner, proilukternas kvalite etc.' Råclet sör-
jer för att arbbtsplatserna är inrättade.och arbetet ordnat på ett för
arbefiarna tillfreds,stäliancle sä,tt, och arbetar för bästa mc;jliga bo-
stacls- och spisningsförhållanden. Det kr,äver att {å inblick i före-
.lagets skötsel 'ocnr tekniska ledning samt att ha tillgång till att
-siitta sig in i räkenskaperna. Rådet kräver att få sina beslut ,och sin
Verksa,mhet respeJ<teracle av arbetsköpa,ren,och,arbetsledningen.

I motsats till de svensl<a arbetarp,årtierna har alltså det nor-
ska partiet fOrsta,tt att aktualisera kravet på socialisering och ,tle-

mokratisering av näringslivet. Partiet går under sin målm,edvetna.
lerlning också fram cljärvt utan att vara clumclristigt. med alla för-
utsättningar att kunna, genomföra sina krav. De norska arbetar-
nas handlingskra{t iltorde bli till fored<lme ,för vårt lands splittrade
och auktoritetsbunclna mra ssoL !

rv.

Högersocialislerni och sociallserings(anhen

Det bolfu såiunrla vara 1ir ticlen att man även ino.m dle soci:r-
listiska partierna i Sverge, iiksom inom arbetanörelsen i allmän-
het, tager ulrp socialiseringsspörsmål,et till nårmare ganskning.
Hittills liar ilet varit ett sorgligt försummat kapitel inom clen sven-
sk'a arb,etarrörelspn.

1919
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Det ankommer ju nårmast på cle politiska partierna att föra
kravet rfram tili aktualitet, men givet är, att ,även cle f,ackliga sam-
'manslutningarna h,ärvidlag har en sto,r uppgift.

Inom clen svenska arbetarrörelsen går numera två huvudström-
ningar. vänster,soci,alism och högersocialis,m. Medan ,man inom ilen
r,änstersocialistiska falangen i d,enna r{råga liksom i övriga viktiga
principfrågor ställer sig på konsekvent radikal ståndpunkt, vimla.r
clet högersocialistiska }ägret av allsköns borgerliga tänkesätt.

Då clet svenska arbetarpartiet bildades var socialiseringssp'örs-
målet givetvis icke särskilt aktuelit. Dettra forklarar varför clr,.t

gamla partiprogrammet på ilenna p'unkt endast i allmänna ,or,clalag

antycler. vacl meningen iir. Detta, gamla program har ,som bekant
till huvudsaklig clel gått i arv tili socialclemokratiska v{nsterpar-
tiet. varför cietta tills viclare clelar svagheten 'att ej ha ett utför-
ligare formulerat program i en av kardinalfrågo,rna med clet hö-
gersoci,a,listiska parti,et. Programmet är ju tillräckligt klart i sin
sgftni,ttg, clå det säger. att "jorclen och cless rikedomar bör, liksorn
and.ra uiisentliga produktionsmeilel, hli det arbetande 'folkets egeu-
ilom". Men det iir helt naturligt en svaghet i programmet. att det
endast i så allmänna orclala.g fastslår blott princip,en. Ilögersocia-
'Iisterna har tför -qin clel kiinnt ett visst ,behov av att mera i .detai,i

utrf orma sit-t s,ocialiseringstanke, sådan den numera framträder.
För detta änclamål har ileras programkommissi,on framlagt förshg
iill utföriigt formulerat s'ocialiseringsprogram. Exemplet bör urala
till efterfoljci 

- 
clock end,ast i ,formelit avse'encle. Reellt blir socia-

lis'elingspunkten i det nya högersociaiistiska programmet försäm-
racl. avtrubbacl och tillpiattacl. Man får likväI hålla högersocialis-
tern:r rä4rning ,{,ör denna revision. emeilar ,den iloc}r rhar det goda
mecl sig, att den ristadkommer strjrre Lör'erensstämmelse melIan teori
,,clr prnxis.

I)et lorr naturiigtvis orimiigt a1.t ,fordra. att, rlet urspåraclc
iLilgersocialistis,ka partiet skulle kunna bevara denna viktiga punht
om socialiselingen rfrån urvattning. Liksom i alla an,clra styckeri
ul)pger mau ,iiven &rrir clen gamla konsehvent,a stånclpunkten.

Dri detta parti har: avrustningen på sitt program. men prah-
f,iskt medverkar till militari-.lmens utbreilning. har forbudet på
pr"oerammet men av alla kraftr:r tjänar spritintresset,.[iar ful.l-
stärlrlig clcmohr:rti och folklig självst-vrelse på programmet men
gcicltar liungamakt. första kammare och alla siag-. hinderliga streck
pii rii-rträtten r:iå sr-iirer cletta parti nzrturligtvis ochså ett radi-
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kalt prograni i socialiseringsfrågan. Därför var det ett symp,atiskt
recid.iv,av politisk anständighet, när p,artiets pr.ogramko,mmission
föresiog omformulering av programmet i denna punkt. Och mo-
tiveringen till den ny.a' programpunkten står också i L.orresp,onclens
me,il partiets praktiska framtriidancle i denna fråga.

Socialiseringeu. inskränkes i clet nya p.rogram,förslaget till att
gälla de produktionsmetlel, som är "{ör en planmässig hushållnings
genomföra,nile erforilerlig". I denna formulering ligger en reser_
vation mot clen principiella tanken pii socialisering, ett tvivel piir
att socialiseringe' i regel äl det räita, en halvutsagcl mening orrr
att en pla'mässig folkhushåIlning kan organiseras utan socialisr:-
ring eller a.tt socialisering sonrl regel icke är planm,iissig folkhus-
Jrå,llning.

Det betoiras i notiveringen ti)l clet rrya plogran{örsiaget ati
socialiseringen icke får she e{ter sohablol utan erter nation,al-
skonomisht hållbara -q)'npunkter. Den rnåste vägledas av en klar
överbiick och en cljup insikt i näringars oc'li {öretags rret;rdelse
för folkhushåll'ingen i 'stort. stora delar: av näringsrivet är ännu
ekonomiskt orhogna 'för socialisering. Kapitalismen ä,r där de'
viktigaste {aktor' i den ekonomiska om.ilaningen och den rnå gör*
sin gärning färclig uncler samhäiiets tillsyu oc.h kontroll. I all-
mä'het bör samhället un'dvika att till,ägga sig en rättslig rno,:o,
polställning. Besittningen ar. cle stora naturrikedornarna arses
böra utgöra ett unclantag. Den skall uteslutancle ,tillk,omma s,a'r-
hället. socialiseringen skall börja så forsiktigt mecl industrigrc-
nar som fått sin privatekonomiska förvaltning koircentrerad, rner
rlen skall {ortgå utan upphävancle nv näringsfriheten, uncler fri
konku*ens, och ;märre före'tag bör i regel få fortsätta under
kontrollerad privathushållning. Flera bl'andformer nämnes såsorn
tänkbara: konoessioussystem, hälftenbruk av samhället ,och enskil-
da, pri'atdrift med vinstbegräirsning för dr: enskiltla, tlelägarna
och överskottels inlärnning till samhållet.

l)enn,a tankegång iir onekligerr cn smul. såiregerr ru --ociaris-
tisii synpurrht. E{ter den -sn'sfr.iruftiga anmärkningen, att sociir-
liseringe' måste viiglcdas a.' eir klar överblick ocirr en ,djup insikt
i näring r'nas ut'h förellge's belydelse lör l'olkhushållningen r

stort, talar man om någon slags kapitalismens e'olution,s'ppgift
'?under samhällets tillsy' och kontr.oll". Det clar låter sorn on
våra dagars och vårt lancls kapitalister vore ,av synnerligen ådert

'irke. Man hal elies rlen erfarenheten, alt ile giLr rrre,1 1rå )rorg-
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llredspoiitik endast på det sättet, att ;a,rbetarna avhåller sig från
all aggressivitet. '.Fredligt s'amarbete mella.n hapitalismen och sam-
häliet inom ile näringsgrenar, som kapitalismen skall mogna för
att mista 

- 
såilant tror ,högersocialisterna på! De hoppas. att man

skall kunna unclviha dessa "clespotiska ingrepp" i clen enskilda.
tiganderättenr varom taias i l{ommunistisha manifestet. Nå, det är
ju i stit rned. hela borgfreclsp,oiitiken och clen re'formistiska linje,
som utinärker ,clerr svenska högersocialismen. Den säregna socia-
iistiska tankegång som i clen ovan refererade framställningen kom-
mit till uttrycli. överens,stämmer ,fullkomtigt med de ,socialisti-
ska ministrarnas' uncler vinterns valrörelse ofta poängteracle ut-
talandlen, ,som, sårshilt vad. t1et, gäilde friherre Palmstierna, ,applådc-

racles i den liberala pressen som karaktäristiska för verhligt /ri-
sinnad, åskådning, sa,mrnaniia,llanrle till punkt och pricka mecl stats-
minister Bclens. . .

Ilet kan för ör'rigt icke vara ur vågen att såsom konpiette-
lande pr:ogramkommissionens uttalande närmare erinra om clessa

yttranden. vilka innebär betånkliga avsteg från ,soeialistisk tan-
kegåirg. Sjoministern yttrade i ett ta1 bi. a. foljande orn fullkom-
lig Manctr'esterliberalistish tankegång vittnantle ord:

"Fiil oss socialclemokratendr den enskilcla ägancleråtten till
lroduktionsverktygen enilast ett medel i procluktionens tjänst. Så
länge tlen Jrehör's ,{tir: tillgocloseende ar, liraven pii staclgatl avkast-
ning och riittvis för.cleluing, suknar ai, ctnledninyl i,nqri,pu. Men när'
rnonop.ol .alstras, vilka m.edflix företogsrnynhetens för:lamning rti:h

kctnhu"rrensen,s uytplt örattd,e" etc.
En iikta Libera,l tankegång. Manchesterliberal till oclr med.

Att hijra en socialclemokrat tala om rättvis fördelning uncler en-
skilcl agancler:ittsform, företagsamhets{örlamancle monopol, frikon-
kurrensens välsignelser är ju utrnanande f,ijr löjet. Friherre Palm-
stiernas sociaklemol<r'atel saknar anieilning ingripn så länge den
enskilcla iiganrlerätten till procluktionsmeillen rbehövs (l) för till-
goiloseencle av stegrad avkastning och r.ättvis fördclning. Ilar då,
kan man {råga, någonsin r'iittvis ltirdelning av produktionsresulta-
tet förekommit uniler kapitalismens tillvaro? Kan clet tänkas en

kapitalistisk produktionsan,ordning rned riittvis {ordelning?
Den närmare karaktåren av sjr.lminister Pairnstiernas socia-

lis'm ;framgår kanslie lltäst av cle gliiclieutbrott, hans ovan anförcla
uttalande vrichte i den liberal,a, plessen. En ar' ,manchesterlibera-

lismens mest renoillaile orga,n hår i Jandet, Giiteborgs Handels- och
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Sjöfartstid ring, som långe varit ,en smula ibetänksam mot den
"fruktbäranile" samverkan, återfick sitt lugn e,fter det vitt berSzk-
tade sjöminist'erta,let. Ticlningen vittnad.e därefter att "klarare
kund.e från cl.e s,ocialdemohratiska regeringsledamöternas sida ej
ges uttr;rcft åt clen i basta mening fri.sinnade syn. varmed derr
ansvarsmeclvetna socialclemokratin på sätt även hr Linclman er-
känt betraktar sarlhä1lspro,l:1emen. Här finnes intet av revolutio-
när. {rihetsfientlig klasskamp, intet av ,förbenad marxistisk dokt,ri-
narism. Man kan säga att clenna uppfattning av procluktionsprc-
blemen står i rbästn överensstämmelse meil den li,beralct som sam-
ticligt utr.'eckla,des av statsministern i örebro".

Klarare kan li.Leralerna, kralrpast .lormulera sin tillfredsstäl-
Ieise nieil de högersocialistiska {örbunclsbröderna. De erhåller hög-
sta betyget i 

- frisinnad åskådningl

IJen socirlrlemokraliska c'helcn lör sjövrpnet rir iyvrirl ingen
ropanclc röst i öknen. En racl anclra framstående högersocialister
har cleklarerat unge{är så,mma åsikter i hithörande spörsmåi. För
alt lrålla o.s lill rle Irögersocialistiska minislranra. lirrner r i att
samtl,i.ga cle.qsa delar sin friherriige kollegas mening. Så trevar
statsrå,clet Ryclön krirg frågan: pro'duktionens socialisering är in-
get självändamål, metoderna måste växla, också anilra former (ärr

ilirekt socialisering) kan tänkas... Statsrådet Ryd6n var uniler
sistförflutna valkampanj synnerligen angelägen betona, att först
"när utvecklingen gjort ett områile ntoget fi;r s,ocialisering, bör den
genomföras. men ej förr". Mognacl 

- 
ett utomorclentligt ordl

Med clet kommer en högersocialistisk minister ganska )ångt. Lugn,
lugn. värderade partir'änner, sahen måste nå sin mognadl

Är'en stats,råclet Thor.s'on, clenne utmärkte finansminister i rlet
borgerliga samhäliet. som tyilligsn misströstar om att reda upp
ett socialistiskt samhälles affärer, väniler sig meil skärp,a mot ta'-
ken på någon snar och allmän socialisering, oc,h han gör det med
tlen överraskancle motiv,eringen, att clet rarbetanc'le folket ei cluger
till att reda upp saken.

På tal on Thorson biir den liberala ticlskriften Forums eri r-
ran till högerhi;vclingen Lindma,' irhågkom,mr:rs. Forum l.,ail honom
obser'era. "att ]ran lever i ett högst borgerligt samhä11e, clär tirl och
mecl rikets finanser vrlrclas av en socialdemo{rrat. utan aJt rna'
kunnat märha 

'ågra alltför svåra minskningar i boliage's divideu-
der" I)e1, tillagges: "Soci,alclemokrå,tin iir de f acto ett borgerligt
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parti, som icke är varkeir i stånil trll eller ui,ll,i.st att realisera sina
teorier om privatägancler'ättens upphöranile".

Till ,dessa uttalanclen kan slutligen läggas en erinran om d.et

intressanta vittnesbörd ultrahögerns organ N. D. A. givit om Bran-
tings ta1 i Örebro unrler senaste valkampanj. Branting gjorde, sä-
ger tidningen, "ile mest överraskanile medgivanclen åt förnuftiga
,högeråsikter". Det gälIde okonomiska frågor.

Sådan är stallningen Iå högersocialistiskt hå11. f en fid, då
ar:Jretar:massorna värlilen tiver bereder sig att med radikala över-
grepp på de gamla murkna samhällsförhållandena djärvt träda
fram som clet sociaiistiska samhällets skapar,e 

- 
i denna tid varnar

ile,svenska högersocialistiska ledarna för planmä,ssig s,ocialisering
a.v näringslivet och utvecklar "frisinnail yn" på anclra eller' "för-
nuftiga högersynpunkter".

Vad säger cle socialistiska arbetalna?

V.
' Vår väg

Då högersocialisterna sviker det arbetande folkets förhopp-
ningar även i denna fråga, ,blir det det vänstersocialistiska par.
tiets uppgift att mecl dubbel kraft irämpa för socialiseringen. Par-
tiet hommer tvivelsuta,n att i 'detta arbete få kraftigt stöd av fack-
organisationerna. inom vilka de högersocialistiska elementen torde
få allt färre ooh ninilre möjligheter att {rjra högersocialistisk po-
liti'k. En lång tirl jrar hela fackföreuingsrörel-qen varit en verita-
bei {ilial av clet högersocialistiska partiet 

- 
inom landsorganisa-

tionen envisas rnan änrru att trla 'om "partiet" srlsom det enda
exister:ande arbetarpartigf 

- 
msn eltersom utveckiingen fortskrider

blir: rlet omöj1igt for cle gamla reformistiska Iamparna att noncha-
iera oppositionen. Ar"betarmas-.orna finner or.ksi. att den höger-
sociaiistiska r,örelsen är skäiigen steril, blinclstirr.,rncle på det par-
iamentarisk:r arbetet och ,okiinslig fiör ailn nyare irnpulser.

In{t;r cletta faktum llallcr uppgiften ratt r'äglcr'la de vaknande
rriclikalrl strömningarna på socialdemo,hratiskir, r'iinsterpartiet. Be-
iräfflancle särskilt socialiseringsspörsrnålet blir clet en nödvändighet
att inorn partiet grundligt genomclebattera cletsamma och med led-
ning av cliskussionen linna en hanrllingsiinje som kan f<;ljas.
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Det ä,r ingen tvekan orn vår lrrincipiella. stiillning till frågan.
Med socialisering ,rnenar vi verkligen socialisering, icke sorn hö-
gers,crcialisterna, statens in"Iösni,ng av vis-*a 's.pec,i,el,l,a, monopolirriiu-
strier eller nat'rriheilomar. utrn inrh'agning av h,ela industrier"
nlln rnonopol och naturrikeclomtr, ör,erhuvtrcl nlrn. ,p,t.ocluktionswte-

rlel, sorn iir ett rneclel till utsugning av arlnans arbetskra.ft. ftrn om-
llnttancle red,u,lrti,on, utan injtcili,et krus och hä.nsyn till de nuvarancle
"ägarna" rnåste krävas. En i må,n ir,v "rnon.opoi" fi.iretagen inlös-
ning a,v vissa. inclustrigrenar rneclan a'dra grenar irv samma, ell*r
liknancle inclustlier liimnirs i ombbacl pri'iltkapit:rlistisk besittning
rir icke s'ocialisering. Iretl sri,d,arur halvme-*\'r'er åstaclkommes enila,st
f i;rvirring i ploduktionen. Denna mtiste fitrsiggå pla,nmässigt, nog-
grannt berii.kurcl, i görligaste mtin centraiiserac'I. att göra staten
bero'errile av clet privata liapitalet, vilket shulle bli fr;ljden orn icke
recluktion utan inlösen ,skuile, plaktiser',as, och clessutom 1ämn,a cletta
hritt speh:um i produlition virl siclan om der ,sa,rahålleliga, ,clettn
sk'lle uppenrbarliger.r leila till samhallsclrifltens bankrutt. samhär-
lets liom.irromi-.s rned liapitalismeu innebure i 

'er:kligheten 
clen se-

trares triumf. närför' kan man icke gorlhäua som socia,lisering our
t:xernpelvis gruvindustrin i Norr,botten inlöstes rev staten uncler clei
Bereslagens g'uvfåilt fortfarande 1åg i rhanderira få rli:t lrrivata
grur4iapitalet, vilket 1iör övrigt kuude utökas så, mycket, rner seclan
.staten liimlat fuli vrr'luta 'fiir de Norrbottniska gruvorna. r såclairt
fali skulle helt natu.ligt rle' statsliga gru'iniiustrin vara rlen pri-
vata betyclligt unclerlägsen i konhuuensen. HeLi i'dustrin mirste
i rletta llaIl'socialiseras. or:h.så i ailmänhet. lln sto.ririclustri utövar
rrbsolut inlilytnncle'på en hel clel minclre. Man måste socialisera, med
konsekvens, d. v. s. taga med även ile mi'clre, be.roe,de industri-
grenarna; i fallet gruvinclustrin är'en trarisportleder och hla.mnar.

Scrcialiseringen måste innebära err ra.clikal brytning med för-
härskande egenilomsbegrcpp: c1e',måste innebära exproprieriirg oc'h
det privnt:r kapitalets avkopplande. Ingen kapitalbiltlning har kun-
nat uppstå utan arbetet och endast inom sa,mfunclets ram har dtn
,hunnat utveckla -"ig. Nu iir kravet från rarbetet, att i hela samfun-
tlets 

'amn må detta privata irapital övergå till att bli samhäileligt.
Frocluktions{iaktorerna rir arbete och kapital; genom rsamhäl'lets
meilankomst, srcialiseringen. i.gås såluncla e' fiirening av dessa
llaktorei- och i stiillet lör antagonismen rmellan kapitalet och ra,rbe-

tet uppslår en {rijsrc enhet.
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tltgående ,från dessa synpunkter kräver rnarr såle'des icke in-
Iösnnclet av. privatkapitalisternas förläningar utan reduktion, in-
clragning till samhållet ar. ile inom cletsamma befintliga r.ärdlena.

En fråga för sig är ilen om {ormen eller formerua för det eko-
rromiska livets funhtiori. för p.-o,cluktionens auläggning ooh utfii-
rande. I[är är vi inne på {rågan om procluktionens demahratiseri,n,g.
Den socialiserade procluktionen bör leclas och utföras p.lanmässigt.
St:r,m11,1fu,1 som,clemokratiskt. Demokratiskt och planmässigt måsie
r'liirför bli. detsamma. R,ådss1-,stemet torcle härvidlag vara tidens 1ö-

seu. Dess demokratiska ka,raktär kan ej bestriclas, ilet återstår latl
genom clen prahtislia tillämpiringen få utr<int, om clet fyiler au-
språken på planmiissighet. Det finns ingen anledning iatt be{ar:rr.
att det icke -*ka11 göra tlet.

llet socialiseracle näringslivet {år ej stelna i bvråirratiska for-
rner" Sarnhä.llets suveriiuitet över detslamma må ej rubbas, ,uren deir
pra'htiskzr, gcstaltningen rlår ej hinclras a,v ilrakoniska ;besttimmelser.

Någon "-ctatsclrift" i stii mecl tlen som för niirvaranile praktiseriLs
kan iclie liotnrna. ifuriga. Om statens järnvägerr, domänstyrelsen el.
iiyl. tas sonr e^vempel på socialisering. är det knappta.st riktigt, men
i varje fall sahnas här varje tillstyrnelse till den liha viktiga de-
ruokratis,eringen. På .iless,r. o,mråLilen firar ;byråkratin sina trium{e;:.
och 4.rr är föga bättre än hapitaiismen.

Således, hons,ekvent genomförcl socialisering av ;a,lia viktigair',
procluktionsmeilel, d. v. s. clet privata kapitalets indragning till sa.m

hållet. ocli ,clriftens dernohratisering, d. v. s. planiäggning ocrh nl--
{örnncle genom sjalva clet procluktiva elementet!

Detta är en produktions{orm som politiskt {örutsätter något
rrieL dn ,clet enkla råclssyste'met, arbetarråclen s,om ersättare av varje
trnnan representativ ortlning. Arbetarråclen representerar clen so-
cialis,eraclc och 'demokratisera'de p,rocluktionen. mer utgör icke sam-
ticligt statens politiska. orgrån.

Detta bör va1'a en kongress eller nationalförsarnling, som vä,i-
jes ej med hänsyn till lokal,a ,synpunkter utan rsamhälleliga, och väl-
.je,s ,av hela {olket. Arbetarråden har översikten i frågor rörande det
ekono'miska och produktiva iivet. men ilelar den politisk,a makten
rrrer.l den follivalda representationcri.
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Det vänstersocialistiska partiets uppgift är nu att genom ujrp-
lysning ooh ,agitation bringa full aktualitet åt socialiseringsspörs-
må1et. I)et måste ytterligare klargijras att arbetarklassens befri-
else må,ste vala 'cles,s eget verk, ett verk av dess målmedvetna vilja
och strävan att kross,a ilet nuvar,ancle samhällsskicket, som bevi,sat sin
orimlighet. Må därfc;r ett kraftigt och vederhädtigt uppiysnings-
arbete bedrivas i syfte att få ilet bankrutteracle kapitalistiska s,arn-

hället clömt ,ogh vinna förståelse för upp,bygganilet av ett helt nytt,
tlet socialistiska, s,om skall vila på det ,f,reclliga och p,roduktiva ar-
belcts överhöghet.

Schweiz och lredie Inlernationalen.
Partistyrelsen i Schweiz beslöt som bekant att ansluta partiet till den

iredje internationalen. Men beslutet skulle unilerkastas omröstning bland
partimeiilemmarna. Denna omrösting utföll överra,skanile i så måtto att
den vart avböjande: 14,612 röster mot 8,722.

,\tt agitationen mot tredje iuternationalcn i Schweiz drevs rne.d oer-
hörcl kralt är säkert, då både Grimm och Schneider från L1ase1 ur fäng,elset
(tle var båda häktade för cleltagande i storstrejken nov. 1918) cleltog i
den skriftliga propagandan mot Moskva. Illen också ,anhängarna till Mosk-
va mots::r,tte sig ett inträde nu, emedan de ansåg iletta var ett förpliktancle
tili revolution. Oriktigt nog. Anilra strängar drog agitationen på, då

man inbillacle arbetarna att älla beslut skulle rlikteras från Mo,skva här-
efter och att sjäIvstäncligheten helt skulle förloras. Dessutorn påstod

man att revolutionsutbrottet skulle dikteras av Lenin och andra i Ryss-

lrnd - ',m schrl-oizarna skulle gå in. Sclrupiz'rrbcl rr.c lät ldngr sie
i fällan och avböjcle. Verksammast var clock den agitation som tog fasta
pä arbetarn.as .enighetskänsia och betonacle att man måste stå utanför ile
båila internationalerna och .söka finna en punkt, som kan förena dem.

Denna f ormelsom myntats av Grimm följcle schwei zät-.trä, - men i alla Jali
är ilet blott en tidsfråga när Schweiz' socialistiska parti vanilrar rien

ofrånkomliga och enda riktiga vägen till Mo,skva.
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OM REVOLUTIONSFINANSER
ERFARENHETER FRÅN FINSKA REVOLUTIONEN
Av ERIK GYLLINC

Före ,den ryska rovolutionen hacle inom ,den socialistiska iitte-
raturen clen {rågan knappast diskuterats, huru övergången till det
socialistiska samhället tekniskt sk,all or,clnas, än mindre detaljerna
vid maktens övergång till arbetarklassen samt förvaltningens 'ord-
nanile uncler clenna övergång. Detta var onekligen en stor brist, i
synerhet i ögonen flallande om clen jamföres mecl clen rika littera-
tur, -"611 existerar angående clen b,orgerliga statens krigsberedskap,
ej enilast betriif flancle ile militärt tekniska ,frågorna, utan även an-
gåencle clen ekonomisha och finansiella krigsberedskapen. Ett ii.r

kiart: maktens övergång i arbetarklassens händer oc'h hanilha:van-
det samt utövanclet av clennrr makt är i clet nuticla högtutveckiade
kapitalistiska samhällets ticlevarv er organisationsfråga av högsta
rtang. En noggrann, omsorgsfull foribere,dning är clen saken nog
väril, i fall man vicl cle avgöran'cle tidpunkten ej skall ,behöva riskera
linötlig friktion, ja, måhänila att 'förlora allt tillföljd av tekniska
fel och brister i utföranclet.

Orsaken till det ringa intresse, som kommit ilen s'ociala revo-
lutionens tekniska cletaljer till del, ligger måhändLa dels iläri, att
frågan ticligare ej ansetts vara aktuell, dels åter däri att man före-
ställt sig, att allt någoriunda enkeit orilnrr sig på den grund"val
som ilet borgerliga samhallet uppbyggt. Och slutligen och kanske
{rämst har man att söka orsaken däri, att man på lecl'ande arbetar-
håll hoppats och trott sig kunna genomföra dlen sociala revoiutio-
nen på parlra'mentarisk viig. genom en serie radikala och grunilliga
J agstifl n ingså1gärcler.

Även i si-qtnämnrla lyckligaste fall fortjanar dock organisa-
tionsfrågnn ctt ingåenc1e studium. Endast om ett utarbetat program
iilreliigger, skuile clen vägen vara i stånd att samla arbetarklassen
till en ilylik aktion. sonl säkert forilrar ,stor uthållighet och även
taktisk -kickliqhet. Merr .rikcrt iir denna iredliga väg i regeJn ei

623



tillgänglig. Det sociala missnöje, som maganiserats inom arbeta.r:-

kl'a,ssen, kaii möjligen ledas i 'dessa spår under fullt no,lrnala tider,
Men såclana efterföljes ju ailtid av krisa,rtade utbrott. Och deir
kris, som nu i världskrigets spår kommit tili utbrott, gör ,clet nog
rivermåttan svårt att följa clenna linje. De oerhörcla lidanderr, som

övergått folken, har {ört med sig en revolutionär ianda hos a,rrbe-

tatna, som nog blir sr'år, om ej omöjlig att tygLa. Desto mer, sorn

kapitaiet nog ej unclerlåter provokator.iska försök i motsatt riki-
ning. De ,historiska förutsättningarna: lör revolutionens utbrott år
nu så stora och klara,, att det vore ett ibrott av arbetarledningen l
alla länder att ej taga dem i tretraktanile, att ej förber:ert1a sig föi-
denua 'eventualitet.

Il'et,iir ej tvivel underkastat, att en revolution irostar storzr, of-
le.-. Iln social revolution, ,fastän den Ilörbereder samhä.llet för en

sunil ekonomisk produktion ,och där'igenom öppna,r vida utsikter till
fra,måtskridancle och väl,stånd kan ej gen,ast b,ereda folken avsevärt
bättre viilkor än förut. Tr'ärtom är ,clet sannoiikt, att, såsom vi be-
vittnat i Ryssland, uncler ile första organisationsåren svår:igheterna
rfr större än tidigare. Men just dä,rför får ma,n ej unclerlåta att
åtminstone teoretiskt clistrutena cle nog så invecklade tekniska spör's-
måien vid. en social revolutiorr, för att vara åtminstJne i någon mån
heredda, på alla ,eventualiteter. Som ett bidrag i denna riktning
framlägges fr;ljanile skiss över den ,filansielh' orgauisatiolen vi,l
den finska revolutionen.

Prahtisk erlarenhet fanns ju 1918 ej i tiver{lod. Pariserkorn-
rnuilen var ilock sist och slutligen endast en arbetarrevolution i en

eirila. visserligen stor str,cl. Darvicl var alltså ej fråga om {ransha
statens finanser, utan encl,ast om Paris' kommunala finanser, vnr-

.jämte är att märka att franska banken ej vägracle kommunen kredit,
varigenorn finansieringen av revolutionen i stor glarl uirderlätta,clei.

Den ryska oktoherrevolutionen har däremot 'numera att uppvisa
en rih skörd. ,av r'ärclefulla erfarenheter och rersultat såväl från clet

rent finansiella som i allmänhet från clet ,ekonomisha omrädet. Vid
utblottet av clen {inska r,evolutionen var ,detta ,ännu ej fallet. Där-
vicl ii.r åven att märka, ,att den ryska revoluionen l;rckades erövra
statsmakten snaibbt och relativt lätt. Visserligeu har den lått utstri
f ortsatt'a "strider mot motrevolutionära rörelser i rikets perife-
rier och är'eu i clet inrc har ile,n fått kärnpa mot:borgerligt sabotage.
l{en i tlel, stora hela har b'olsjeviherna efter Rrestfreden ej haft
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emot sig någon jämbördig motståndare inom Ryssland. Det hardar{'tir varit dem möjligt att i vidsträckt gnad skrida till omorga-nisation av hela samhäIrsekono,min enlig'i re'olutionens,rordringar.
tr'örhållandena i x'inrand var futstän.igt an,*ra. Revorutionen,

som utbröt de sista d,agarna i januari 1g1g, kom ardrig i tresittniogav statsmakten i hera Finland. vi inneha.e visserrige-n de sydrigadelarna av lanilet, iandets fyra största städer och viktigaste indu-stricentra, d. v. s. randets mest framskridna delar. ur" ., i"t -anacl förgick, förrän de vitas ,motståncr å lanclsorten i sydfinrandtillintetgjorts. De norclfinska jordbruks- och småbrukstrakterna
biträdde ilåremot ej revorutionen, och industri- samt stadsarbetarnas
revolter därstädes kuvades rerativt rätt. Landets befolkning a.tu,r.,någorlunrla li'ha på clet vita och röcia området. De bo,rgerl[a htadefrån'börjau på u'ändsk hjä1p och {,rån och mecl utgånlro å fubro_ari var fördraget med rysklancl krart. Någon tia ierrå" tandsattestyska trupper på Älan* och den. 1 april i Hangö. Reilan d.e sistaveckorna i mar-* 'harre orcrer o* 

".tratt utgått tli de rö'a truppernai \rä.stlinl;and ._ clen 29 april föll Viborg, den sista fasta orten.
Den finska revorutione' uppfyllcleJ sålunda av oavbrufna sfri_rler mot de'borgerliga, och den vita, regeringen fungerade under helarevolutionen i Yasa.
En fr;jlcl av allt iletta r,tar, att de borgelliga i Syd.finland,ehuru deras motstån'd tilrintetgjorts, under hera lurrolotiänen fort-

s'a'tte meal tvst motstånd, förhöil sig negativt till revolutioor".gurio-
gen-och lämnade ej hoppet om en J"trig seger. Revolutionen måstedårför föra ett oavråtigt tvst krig u,,'ot aättu *.1riä"ä, ä art*kunde- 

'aurligvis ej undgå ,a'tt påverka de, finansiella förvaltniu-ge'n' det måste t. o. m. 'sä.tta sin prägel på den. Ett dylikt til-stån'd tord'e clock ofta ,förekomma vid en sociar revolutioi, och detär snarare ett 
''crantag: orn statsmakte' så lätt övergår i arbetar-

nas händer, som clet skett i R,yssland. Den finska revolutionen kanrlärför uppvisa rik erfarenhet beträffande de metoder, genom vilkaborgerskapet un'iler det striden ännu var oavgjo,rcl sökte motarbetarevolutionen. främst just på det ekono,miska ocli finansiella ge_hitel.
E' anrr;a' omständighet' sorn gav präger bl. a. även åt revolu-tionen, var att Finlands socia'rdemJrati motviligt gick mot revoru..tionen' emeilan det krart insågs, v'ket vågstycke d.et var för ettiitet lancls arb'eta*krass att börja mear en social revolution. då gran-uarna i väste'r och söder rlar rkapitaristiska. partiets styrerse g]orde



sedan månader tillbaka ett segt motstånd emot arrbetarnas rev,olu-
tionära vilja, till en början mecl resultat. Ledningen förberedde e;

'evolutionen, dlen mota.rbetade ,ilen, ehuru den ,sedlan vicl det ,avgö-
rande ögonblicket stallde sig i spetsen för arbetarna. och det bör
erkännas, att partiledningen härigenom sparades frir det mest tra-
giska öde en arbetarledning han:få, ,ra*ligen att stå på krigsfot
meil de djupa leden.

Bn följd 'av allt detta va,r, att vi gick fullständ.igt oförbered.
da in i revol'tionen. Det end,a so,m ,organiserats, var,en d.el röda gar-
den, och även de i huvudsak i strid emot partiledningen. Revoru-
fionen saknade ,en klar taktik, ty ,clå ledningen ej trodde på en
social revolutions möjligheter, -,rill. den a'våncla revolutionen e,,-
d,a'st för att genomföra vissa clem,okratiska principer. Iruru långi
och på vilket sätt statsmakten ,skulle av arbetarna användas, var
ej närmare preciserat. Detta framgår såväl av revolutionsregeri'-
gens första upprop av ilen 28 ja.nuari 1g18, som av d.ess s'enare irt-
göranden. De viktigaste revolutio,nära målen var såruncla endast
åstadkommandet av en republikansk, clemokratisk förf,attning mecl
allmän rösträtt 'och folkomröstning som grund, demokratisering rv
den byråkratiska apparaten, en torpalf.i*5rerse, skattereform, ålcler-
domsförsäkring m. m. Bankkapitalet skulre undrerkastas samrhälle-
lig kontroll oeh därmed. skulle även kontroll av industri- och rhan-
rlelskapitalet åstadkommas. Entlast där folkets stora nöd clet ford-
rade, skulle hapitalistiska prod.uktionsanstalter övergå i samrhällets
ågo. Men en allmän socialisering av produktionen var iika litet som
statsmaktens bibehållande i händerna på en arbetardiktatur något
proklamenat revolutionsmåI. vår revolution'ar sålodes åtminstone
beträffande de formella målen radikalt-demokratisk, ja,,borgerlig,
ehuru clen sedan till sitt i'nehåIl i praktiken genom ,u,rolutions-
striclernas yttre tvång ulvecklades utom dessa gränser.

sist oeh slutligen var det en ft;ljd av vår prartilednings anti-
revolutionå.ra stånilpunkt, att vi drevs in i revolutionen uncler myc-
ket ogynnsamma yttre omständighefier. r november 1gl? var förhåI.
landena nämligen i alla hä'seenden gynnsammare. Men partileti-
ningen trodde ej på en revolutions möjligheter, ooh ville ej uts,ätta
våra organisationer ,och på demokratisk väg uppnådda, vinningar
för faran ati ominielgöras ulan ville så långt som möjligt med par-
lamentariska medel upprätthålla och utöka de vunna resultaien.
Trogen denna sin princip kastade partilecliringen in hela sin auk-
tnritet {ör att få slut 1lå clen storstrejk. 's6'11 i llsvsrnber utbrutit. oeh
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lyckades iläri, ehuru mecl ,möcla. Yi'sten var alock endast ett uptr-
skov p* ett par mänrder. l\{en e'n revolulion utbryter nästan alllirl
uniler förtvivla.de yttrc omstt'.ncligheter, clet är cle, som framtvingar
den. och även i cletta hänsenrle vnr alltså clen ,finsika. ler.olutioiren
norma l.

sy'n'erligen ogvnnsilm var vicl rerolutions*tbrottet ilen ail-
männa ekonomiska osh fina'siella stä,liningen i Finianil. Finslia
statens ekonomi är egentligen ej svag, tvärtom snarare god. Men
'vid revolutionsutbrottet var i alla fall statskassan tom, statsinkonr-
sterna läckte ej niirmelsevis titl de löpand.e utgifternas ;bestriclancle.

Ett större statslån förtrerecld.es samtidigt. Landets penningväsen
var r-ubbat genom utgivandet a' secllar till ett belopp av c:a g00
milj. rnark, 'emot 120 före kriget. Finlands bank hacle visserligen
utländska tillgånga.r, men de var ej disponibla ,för utgifters bestri-
dande. Det eko'omiska läget i landet var betryckt, ty krigsincl'-
strin hacle stoppats, ,och även i övrigt arbeta,ile industrin med haL'
kraft, tack vare brist på råvaror samt minskacl expor4 till Ryssland,
'som under kriget varit vår enda markna,crl. Dessutom hade cle ryska
befästn,ingsarbetena, vilka sysselsatt c:a 80,000 arbetare, viil års-
skiftet slutligen {uilständigt stoppat-<. arbetsrösheten var därför
kolossal, statliga nödhjälpsar;beten var planlagda, m,en längre v'r
man knappast kommen. sl'tligen var livsmeilelsbristen .utomor-

ilentlig. Regeringen hacle vårclslösat ransoneri'gen, spekulatione'
floreraile, och priserna var oerhört uppilrivna. rmporten {rå*
Ryssland var knappt någon, ooh {örsvårades av regeringens anti-
ryska polilik, varpå ryssarna svarade genom att lörsvåra importen.
virl en dylik situation, och tiil en stor del tillföljd av ,clenna situa-
tion, utbröt revolutionen, och det arbete, den såluncla emottog, un-
tlerl ätta cle ej revoiuti onsregerin gen s,stäilning.

Även vid en social revolution kan det kapitalistiska samirällel
omöjligen med ett slag förvandlas till socialistiskt. Genom råds-
systemet uppkommer visserligen relativt snabbt ett socialistiskt
sam,funilsmaskineri, men på ilet ekonomiska områilet kva.rstår rudi-
ment från den kapitalistiska tiden på de ,{lasta områden. Ännu i
ilenna dag måste i t. ex. Rtldsryssland finanskommissariatet ombe-
söria flera ar. den kapitalistiska fina.ns{örvaltrringens funktioner.



Den finska revolutionens levnailssaga 
'ar kort och då dess slutmål

var enil'ast demohratiska, ej rent s,ocialistiska, var reilan härav en
följd, att finansför'altningen vid de finska folkkommissariatet i
huvudsal< måste till,freds'ställa de flasta ,av en normal kapitalistisk
sfats finansbehov. Men undler revolutionens förl,opp hann dock även
uppgifter växa fram, vilha gick utöver ilenna ram och vilka, om re-
volutiouen fått längre livstid, inneburit ibetydande omgesialtning
.ar. ilet ekonomiska livet i socialistisk rihtning.

De rent statsfi'ansiella uppgifterna bestämdes i väseptlig må'
därav, att revolutioncn i Finla'd ej var byggd på ren ,åd.prio"ip.
Regeringen sjäIv, kommissariatet, var tillsatt av "Finlanils arbeta-
res verkställande utskott", en ut'idgad partistyrelse, som tillsatts
en vecka före revolutionen av sociaklemokratiska partirådet. Det
hade vicl sin sida ett centralråil som hontrollerande och lagstiftanile
myndighet' vari arbetarna.s viktigaste oentralorganisationer och
,röda gardet l4ar repr,esenterade. f kommunerna tillsattes ,av lokala .

arbetarorganisationer hommunala .styrelseorgan ooh råd, i länen
kommissariat, till största delen först då det visat sig att ,hittills va-
'tande motsva,randle förvaltningsorgan vägrat att fungera. Den revo-
lutionära ,förvaltningen bestod alltså i att det organiserade proleta.-
riatet övertog makten, och de hittillsvarande förvaltningsorganeus
funktio'er. Detta. skedde till och ,med grund.rigare än urrrittÅ fra"
trorjan var, till följd av att rborgerskapets f'örsta ,motaktion emot

'evolutionen v&r en in i det minsta genom.förd tjä'stemannastrejk.
Det kan recla' på förhand. förutsättas som ytterst sannorikt,

atf d.en byråkratiska apparaten uncler en revolution fortsätter att
lunkiionera normalt. En del av t.iänstemannakåren är aila fail
'ovillig, 'ställ'er ,sig i olrpositi:on emot den nya or,dningen. r Finlanil
'blev clet som beka,nt fullstänclig tjä'stemannastrejk, såvä1 inom
stats'erket som ino'm kommunerna. HeIa den byråkratiska appa-
raten' r"ättsr'ä.senclet, skolorna, en ilel forkskolor på landet undantag-
na, sarntliga tjänstemiiu vicl statens affärsföretag, såsom postenu
järnvägarna m. m. läm'ade 'sina poster i enlighet med förutfattat
beslut av tjänstemanna,{ör.ening och senat. Endast den iäg.re perso_
nalen. i[. v. s. vaktmästare, kvarble' delvis. En stor del av de rror-
mala statsutgilterna 'bortfoll därmed. Men en betydande de1 åter-
stod tlock. sjukvården. ,som förrblev neutrar i huvudsak, delvis folk-
skolorna', fängelse,r'a, uppfostringsa'stalterna k'arstod, likaleiles
p'osten och järnvägarrra. clär huvuddelen av pers,onal,en kvarstan-
naile.
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Den borgerliga ,förvaltningsapparaten övergiok alltså i syriner-
ligen sty,mpat skick i revolutionens häntler. VidStrackt möjlighet
till omorganisation clärav fanns alltså, men ingen plan. Kommis-
sariatet inskrä.nkte sig till att söka få den avslannade verksam-
heten så vitt nödigt och möjligt i gång igen. Det hela kom alitså
att bygga på redan existerancle gruntler, ehuru manskapet var nytt.
De flesta centrala ämbetsverken återuppstod sålunda, likaså läns-
styrelserna, ehuru mecl ett långt gående tillämpande av sjäIvsfi'-
relseprincipen. Den lokala förvaltningen byggdes helt och hållet
på denna grunil, likaså orclningsmakten. Posterna besattes rned
partiets och fackliga organisationers förtroenilemän, ,samt med per-
soner ur den lägre förvaltningspers,onalen.

Det bör ej nekas, att svårigheterna var stora. Den nya för-
valtningsapparaten var betydligt enklare och billigare än förut.
Men naturligtvis var de nya ämbetsverkens prestationsförmåga ej
gena,st fullgoit. De fungerade dock nödtorftig{. En stor, ja, största
.clelen 'av det vanliga byråkratgörat blev visry:rligen ogjor'd, men
detta arb'ete kan också stå utan större skada för revolutionens franr,-
gång i måna.der, fastån allmänheten c1ärav naturligtvis blir i viss
mån lidande. Men i alla fall kunde revolutionen med 'detta stym-
pade statsmaskineri komma tillrätta, p'ost, järnvägar, tull, sjukhus
m. ,m. fungerade, ett faktum, som är desto anmärkningsvärda,re,
som hela den iborgerliga tjänstemannakåren strejkade, och allt må-
ste skötas med oskolade arb'etskrafter. Att clen nya förvaltnings-
,apparatens prestationsförmåga tillväxte kunde vecka {ör veckir.
kon stateras.

Men i det hela var det statsmaskineri som uppkommit visser-
ligen mora demokratiskt än rlet förra, .ehuru dock ett statsmaskineri,
lånat från rlen kapitalistiska staten, ej likt rådssystemet, början till
en alldeles ny samfundsordning. Det ställde även likahanila, ehurn
mind.re kosts,amma ansp,råk på sta,tskassan.

(Forts.)
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MtrLLION KRICSFANGAR
ALLTJÄMT I SLAVERI!

Ä den i augu,sti i Luzern hållna hö.ger- o"h ouot""uocialistiska interna-

tioriell,a konferensen tr'amkom på ;tal om krigsfångarna följande siffror,

r.ar,s ,ohygglighet ä.r så mycket mer skriande som ,reclan ,över 10 nåna.rler

.förgått sedan vapenstillestånilet un:clertecknades.

I runt tal hålles ånnu på olika hålt i Europa fäargslatle ellel inf'e'r-

nerade i,nemot en och ,en halv million ,sol'dater! De allra llesta är tyskar.

Tyska riket har ensamt över 800,000 fångar i fiendel'ancl, 'därav 345'000 i
!'rankrike, 200,000 i England, 50,000 hos arnerikanska 'arm6n, 50'000

i Belgien och incmot J0,000 i'r-ardern' av Serbien, Ilumänien och Sibirien.

Ryssland liar anfu över 300,000 av sina ,söner ofria' 'därav 240,000 i

'Iy,skland, vilka av allt att 'ilöma 'ententen komrner att utlämna till Deni-

kin och Koltsjak {ör ,tleras reaktionära syften, och ?2,000 i Fr'ankrike,

till stör,sta tlelen frivilliga som gjutit blod för ent'entens sak och trote

detta behancllas som krigsfångar. En tlel ,av de ryska fångarna tillhör
för ör'rigt de nya ranclstater. vilka ententen sjålv skapat och nu lever i
Ired med.

Bulgarien lrar ännu över 110,000 ,soltlater i främman'de fångeuskap'

därar' 80,000 i Macetlonien och 30,000 i Frankrike, Serbien och Grekland"

En omständighet 'att upprnärksamma i tletta sammanhä'ng är det

skurrtlliga hruk, franska Ieaklionen ämuirr göru iLv silril tyskl fängar'. De

skall användas till att återuppbygga ,tlet av de,ras egna kejserliga för-

tryckare förstörcla Nordfrankrike och samtidigt som kommenclerade

strejkbrytare håtla det franska proletariatet nero i nöd och slaveri. Men

kanske ,ile e]äniliga bedrar sig och rlen "ilemokratiska" rövarligans skänd-

tigheter i stället väcker sår'äl tle franska proletäxema som 'de tyska fån-

garna och alla världens heilerliga månniskor til1 enig kamp mot tlen nya

r'ärlclsreaktionen !
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Emil Sfang: Sovief-Rusland.*
B'ehovet av o,bjektiva upplysningar rörande dot faktiska tillstandet

i Rysslanil efter revolutionen har iänge varit stort - för att inte sägn
skrianile. Ernot den våldsarnma lögnfabrika,tion, som mot kontant er-
känsla av västerliindskt guld presterats av den ,svenska högersocialisfi-
ska och övriga kapitalistiska prässen, ha vi .i ,stort sett icke haft annai
iin en ,ilei ]ösryckta notiser a:tt ställa. så småningom börjar nu lyckligt-
'is - om än mycket långsa.nit - cn {ullt på.litlig litteratur i detta ämne
att flamträda. Behovet d.ärav har nog ej varit så kånnbart för våra ryska
kamrater ,själva, vilka statt mitt i karnp,en, haft helt andra saker att
tänka på än att försvara sig m,ot ifega ni,ilingars ,smutskastning 10- och
100-tals mil bako,m frontlinjerna och.därtill .sjäIvklart oltast ej ens ned-
1åtit sig till polemik mot Lherrar av Soc.-D,s o.i ö. K,s typ - om de
ens vetat av, att .sådana .äckliga småkryp över huvu,citaget existerat. Men
så mycket nörlvänd-igar,e har det varit för oss, kamraterna i de Jrämman-
tle lånderna. att - i kampen rrot våra egna vettvilliga hemmareaktionärer

- hå]]a oss så vitt möjligt å jour mecl tilldragelserna i det stora före-
gångslalclet i öster.
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D,et är att märka, att den litteratur därom, som nr börjar fra.rnväxa,
också är skriven av icke-ryssar. Jag har förut varit i tilltälle att i olika
tidningar anmåla trmil Arnoicls Der Kanopl uncl sieg der Bolschewiki,
Jakob Friis och Arvid G. Hansens Boischevisrnen og bolschevikrevo u-
tionen, rlen sistnämniles stora, rikt illustrerade huvudarbete Arbeidernes
Rusland sa,rnt Linclhagens I revolutionsland. Till dessa fullt autentiska
dokunent om den rvska republiken kommer nu också Emil Stangs ny-
utgivna bok sovjet-Ruslanal. Icke .ens r.evolutionens hätskaste fiender
kunna beskylla clessa författare för bri,stancle objektivitet och sannings-
kärlek. sanningsvittnesbör.den om det faktiska tillståndet i Rysslancl an,
hopas, och d-ärrneil samlas också Jörsvarsvapnen i vår antlliga .arsenal mot
de kontrarevolutionära.

stangs bok utgör re,sultatot .av hans resa ,sodr vårt norska trro.der-
partis stipendiat i Rysslancl. llan har här icke ptblicerat något, so,m han
ej personligen upplevat eller ock erfarit genorn intervjuer meil till nam-
net uppgivna, absolut vederhåftiga pexsoner ino,rn olika parti.er i Ryss-
Iand, däribland åtskiiliga antibolsjeviker. Ha's framställning - först
publicerad som en .serie tiilningsartiklar - är ingalu'da någon oclelad
ljusmålning. Tvärtom beto.ar han starkt de skugesi.ilor, som den ryska
lika som valje annan r.evolution sjäIvklart ,måste uppvisa. IIan gör icko
ringaste försök att förneka, eller bor'tförklara, att ryska republiken i sin
ka,mp mot yttre (ex. Koltsjak) och inre förbrytarligor naturnörlväncligt
tvungi'ts ,att fara ganska håndhänt fram. Och ,han rnedger öppet den _
för resten av ingen förnuftig rnänniska bestricldri sanningen. att dik-
taturens vapen, p'ressförbud och terror, bågge stricla mot alla socialisti-
ska grundsatser och blott kunna försvaras såsom nöclvåndiga meil,el i en
revolutionär kamp. Petdrs själv - vico ,orclföranden i konr,mitt6n mot
kontrarevolution, spekulation och sabota.ge - uppger antalet uniler re-
volutionen avråttade tiII högst 6,000, av 'ilka 60 procent rena förbry-
tare. Om man ser denna siffra rnot bakgrunclen av å, ,ena ,sidan Ryss-
lanils välcliga invånarantal, å den andra det mora]iska 't,ills,tånd zaris-
men därinom frarnskapat och 'cle naturliga Jrukter en sådan årtusenrlenas
sådd må,ste bära sant sist och icke minst millionsiffran av de i det kapi-
talistiska världskriget fallna, så kånner man förvåning över, att antalet av
den rörla terrorns offer ej blivit rnångfaldigt större. TiIl dessa komma så
do godsägare m. fl. i avlägsna bygder, vilka fallit offer. för sina för-
pinade slavars under generationer anhoparle hat och raseri ooh vilka r,e-
geringen velat, men av naturliga skäl ej hunnit eller kunnat rädda. De
kontrarevolutionära själva uppskatta slutsumman av alla un,der revohr-
t'ionen avlivade till 10 .å 15 tusen. Detta i det'stora Rysslancl, meilan i de
små länderna Finland och Ungern rerlan De Vita Djävlarnas offer upp-
gå till rnångtlubbla denna siffra! Däftill kommer, att medan D,o Vita
pjävlarnas Jasansfulla illgärningar fortgå da.g från clag, är den röda
terrorn i Ryssland - som för resten var både nöclvänrlig och Jullt för-
svarlig tiII befästande av frihe,t'ens sak - slut redan i våras. "Heldig-
vis", skrev Stang retlan då, "..tn"r dette rreilselsfulde kapitel av revolu-
sjonens historie nu å vare tilende. Borgerkrigen må nu sies å vere
enrlt, tle kontra-r,evolusjonare forsok er slåt n,ed. ,Orden ,og retssikker-
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het cr gjeninfort i lan.det - iaifaltl er
hvor jeg personlig har kunnet konstatere
i noen anden storby,,. (sid. 85.)
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dette ,så i Petrograrl og Moskva.
at retssikk.erheten er så god som

En annan oiycka, so,m Ryssland alltjä.mt Iider uncler, tack vare en-tenteirnperialismens djävurska brockad mot det stora frihe;t"slandet samtde Denikin-I(ortsjakska rövareiigornas härjningar, är bristen pa r.ot,trausport'medel, råvaror och näringsmeclel. verkrig hungersnöa räoer paåtskiliiga håIl. stang re'dogör utförligt såvär för tilr.ståndet i ,rretta hån_
seende som för de av kommissariernas råd vidtagna omsorgsfulla ranso_neringsåtgärilerna. Att dessatlrabbat Iättingar och kontrarevolutionä-
r'er tyrgst, år ,en naturlig ,och fuilt försvarlig sak. Dessa, kortransone_ringens ?'3:e kategori", utgöra dock ett relativt mycrret ritet fåtar: iPetrograd den 25 januari 1g19: 2b,4bg av inales r,20b,ib6 kortinnehavare!
$an får absolut ej av stangs bok - lika ritet som &v någon annan ve-derhäftig skildring från Ryssland - det intrycket, att rådsl,regeringen pånågot sätt sk''re missgl'nna den ,s. k. "intelrigens.en',, ailtså den.:rorna
överklassens stora massa. Tr'ärtom ,frarngår av cles,sa skildringar, att såsnart dessa erement ,ställt sig till den 

"s.amlr,iilleliga 
prodrktionens ocria'dministrationens tjänst, ha de brivit på ett föga .o"årirtiukt sätt gyn-narle' Tokrolig är förklaringen til tlen i den högersocialistiska ochövr'iga borgerliga prässen här hemlra i sverge ofta förekommande jäm-

m'ern ör'er de många stackars kapi;taristiska gatsoparna i petrograd. Dågaturenhållningen tillkommer varje husägare och tillgången på lämpliga
arbetare ofta är begrånsarl, måste husägarna ibrancl finna sig'i att sjärvatrålla rent envar framför sin egen port ! Beträffancre bristei på mat ochandra varor konstaterar stang, att "kun,fred og utenlandsk import kanhelt ut r'ette på disse mangler. De arierte makter, som sier at de avskyr'den rode tenor, 'svinger selv surtepisken over clet tyske ,og .det ru,s-siske folk". (sid. a6).

under de rådande svåra förhåIrandena är ilet sannerligen över artmått 'och aila ord be.ndransvärt, att 'det inre uppbyggancre sanahälls-
arbetet kan fortgå så ra,skt och med sådan preeisiorr, *oÅ Stang konsta_turår v&ra fallet. l,a. iedogör i detalj iör uppkomsten och ,"b"t"t o,-,Rysslands högsta ekonomiska råd, .om leder lanrlets samiliga produk-tion' 'socialiseringen fortgår naturrigtvi,s stötvis, ojåmnt och mångagånger ganska orättvist. Det kan ej unclgå,s, att den ene kapitalisten
drabbas därav, 'medan hans granne annu tilrs vidare går fri. Furt rik-tigt började sociali,seringen med ,bankerna, varigeno,m en Ja,st grund radesför uppbygganclet av ett kommunistiskt samhälle. Ioom *oiliga indu_strier, speciellt gu.mmiindustrien, är socialiseringen ett fullboräat fak-tum. Den ,största svårigheten våIlar jordfrågan. Där råder ännu kaoe
och stor anarki. En ny jordägarkla.ss hotar att uppstå i den bortdrivnae
ställe. Irär skalr väl ,också råcrsregeringen snart nog ha att genomgåsitt slora eldprov.

Känt är boi,sievikernas brinnande kärl.ek och nit för den andliga ocl_
lingen. Naturligtvis'rämnar stangs bok en del nya exempel också på denna
gam,la erfar'enhet. Irär har han med fog kunnat fatta sig kort. ften .bara
vicl genomläsninge av det korta kapitlet f,år man ifuilt klart tor sig, i h;;
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hög grad t€volutionens Rysslantl är ett k,ultursamhälle,mer än nå-
got annat nu bostående, ia i sjåh'a verket det enda nu be,ståenrle sar'-
hälle, som - tr'ots ,sina öppet erkända skuggsidor - förtjä'ar att kai-
las med detta namn. I förbifarte. avlivar stang i cletta, samnanhang derr
någonståide-s i enterrteländerna hophokta löjliga lögnen ,om "kvinnornas
socialisering". I själva verket är i intet .annat land ,i våriden kvi'l;rns
stiillning så Jri ooh så god som i Ryssland just nu.

Stangs "Sovjet-Ru,siand" är intressa't illustrera,cl och vackert 
'1-styrri. Den rekornnentlera,g till ingående st'ud.iun ,ej blott av r:åra st..-

diecirklar - på vilkas sa,mtliga bokhyllor den naturligtvis skail finna.
-- utan även a' alla, som ö'ska känna. sanning,en om revolutionens
Hvssl a 4d.

H. F'. Spak.

Ludendorlf: llina minnen lrån krigef. I.
En ,storartat mångsidig bok. skrir.en av ett arrbetsgeni av {örsta r..'ng.

rllen vad man sakuar hos Ludendorff är en självstänclig, naturlig intelh-
gens. Det är enilast arbets- och pliktrnänskan, som kan spåras i ,tiefta
verk. Just sniilets intuitiva, fjänsyn saknas, liksom trots allt Lurlendorfjl
icke kan spånna, sin blick över stönc vitid än 'de fakta me.d vilka ha:n
för tillJå let opererar. IIan behärskar h.elheten utan att Jörlora blicken
för 'deta.ljerna och besitter otvivelaktigt en massa förvärvad kunskap av
respektingivanclo kvalitet, men når dok icko upp till storhet. Bismrrrcli
överträffar honom betydligt i att ,självkritiskt l:ehärska ,sitt nateria],
i förrnåga att kallt ör'ervågn sakerna ooh .tlra de riktiga slutsatserna, m.:-
dan Ludendorffs ,snåva p.atriotis.m tvingar honom a.tt se ensidigt l)r
{öreteels'erna. Tirpitz }iar i sin krigsbo,k visat en vidlre bilck och en
livligare inlcllicens - harr'ar väl för ör'rigt den resligasle kra-ftcrr
kring kejsaren, ehuru han som olytkskorp förlorade altt merthå1l i kret-
sa-rn'a. Nu visar ,clet sig att han hade rätt.

En oerhöril .självkär1ek talar ,ur Ludendorffs bok. IIan gör dryga
anspråk på hernbygdens tacksamhet och 'begegnar varje tiilfälle att
skjuta sina stora meclmän i skuggrn. Hindenb,urg framtråcier ej alls hår,
och det är vis'serligen sunt, att Luclendollf l'ar sjäIen i llindenburgs
bragder, men trots allt bo'de llindenbu'g'r.a r'ärd mer in de intet-
-qäganilo upprepningar av fraser om hono,rn som. L. här ger, :nedan en
rnassa små, 'stab.sofficerar.e får ros iner än ndg. Endast betråflande M,rr:-
kensen är Ludendorff nog frikostig att oJörbehållsamt ge sitt beröirr.

som strateg intresserar Ludendorff. rne.st i slagot vid ra'nenberg.
där hans oerhörda jårvhet .att blotta försvaret nlot Renneni<ampf för att
I'rr slunga angrcppels helr k.uft mot Narcl'frrm6n visar i honom den
lyt'kosamLna hrs.ardspelrren. Elt verkiigen genirlt irrlägg gör hrn i fält-
t.ågct mo{, Rumänien, dilr hans ändrr.de plrn,.sedan ha'förkastat o.lr
rivit upp Falkenhayns {örslag, inbesparade ty,skarna .åtminstone ett p,ar
månader, vilket var nog så viktigt, då m:in betåinker att Tvsklanrl. öeter-
rike och Bulgari,en år 191? levde uteslutanrle på Rumåni,en.
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Ludendorfl 'kråv'de a,rt ire-ra .hans .ia'd rsku,e geriom kriget förvand,las ;t"ill ett fär'äger. Men regeringe' våga.le ickå gå in därp:i - törarbetarnas skull. Den visste ej så vål ,sÅ L"rdendoiit utt taiiiatiemer,nuioera ka' härska ,brott med ett till det värsta utveckrat våJd, ochså kom re'i'olutionen ocrr kro,ssarle rrela sy,stonlet. r,.udendor{f visstcbättre och hade ,i öster,sjöprovinserna byggt upp en förvaltning: sorrhelt vai :nilitärisk och i allt våldsanr _ å"r, stod när T5rskland,s kejsar-
m.a,kt föll - .ocir <ie' ,står ännu. Men åven den bat, undergången i blod:l,
- åv€n orn de' i likhet mecr cre 'itas bötlersvärde i är,'iu.ra- g"oonskräck kan hå,rla -sig rite längre. ness fa,lr kornmer och brir destrrför,skräckligare.

-{vgjort intressa't.,st år Ludencr,orr{ som taktiker. Det år mång-sidiga rön han bär f,ra n och 'det är cn ntru-ärkt iakttagelseförmåga so,r.'bär upp 'cio eriarerrheterna. Ilans uttaialclen orn artilreristridens often-si'a r'årde vid neclkii,rnpande av fienden,s ,artilreri är värt att beakta,liksom lians kritik av rspärreldens skenbara förträfflighet. Hans tt_närkta förs'ar för skjutvapnet är br'jant, och isynner:het bör var.jekämpancle part, som är ;underlägsen i antal, rtretänka de saker han iiletta fall beto'ar - när cret gäirer att håra rlen överlågsna fie'rlen p**v'stånrl. rlandgra'aterna tyck,cr han ej viilare ,om 
- lo*t p,å samrnirgru''il son föranreder honom att håtln på snabberilsgevär och lätt'a sprutor.Förvillelsen med de täta skydd,stagg,trådsnat,en avslöjar :han och för_or'dar tunn:r bälte' taggtråd ,srrår'a, att upptäcka- rle ;täta s,kjutes ailtfö:,lätt sönder ar.' artillerield, ,sopa,s totalt bårt. r försvarsavseende har ha'eD rnassa p,åmi'nelser att göra, s.om är av hiigsta i'tresse för revorutio_nära ar,betare.

!'ör positionskrig finnes åtskilligt lrraterial i Ludenilorffs ,bok. Oujrvad indelnirrgen av hären odr grupperingen beträffa,r har han ina vi'kar:rtt ge' ooh av vikt .a,mt intresse är nog iiven hans åtgåirder att försörjahåren och förse den rleil ammunition och annan nödtorft.
som politiker är Ludenilorff mest militär. oc' i arbetarfrågan är hananhängare av hårda arbetstvångslagar.
På uppbyggantr'et av industrin i rrc ockuperacle omrärlena rrar rra'nedl'agt et't botyde sefulrt arbete - och :rrär har rcrorutionära arbetaregoda lektioner att hä,mta. Han är en organisatör av r,ang, och det vor.i:i derrna re'olutionstirl ctt r:rott av arbelarna att icke sludera uppbyg-gande av produktion, dör cle ri' i tilrfäilc att göra det. Därför böFL*'dendorf{ läsa's. Nat'rligtvi,s mecl öppen blick för han.s imperiarism ricLensid"iga patriotism, rned a,bsor't förka,stancre av hans rnår åch 

"yopooh:fer - errdast rne'tl 1.nnko pi satrrnl som unrror och.f1er en revorrrtio.
kan 

'ara 'yttigt dör en arbetarkl,a.ss vilken rrrar kommit til makte. ,och iirrLrsolut ovrn vid a.tt styrr oclr lrlrninisl rora.
Också i frågan om propaganiian har Ludendorff viktig.a råd att gcoss 'kommunister: "En g.d lrropägancla mås;te skyn<la händelserna i för-l'åg, fonna opinionen, utan att de'na är rnedveten därom,,. .ö;;;; ;r..,,a'" 'rlen'a princip 'clrar han upp rinje'r,a. till ,en ,storar.tacr prö"srrd"

orgnisa.tion.
r)et är sjiih'lilart att r,udenrlor-ff är en a' de farrigaste.riontrarevolu_
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tionär,er so.rn i detta n.u lever. Iran är ingalunda att förakta, utan bör
på alit ,sått bekä,mpa,s, vilket inte hinclrar att vi revolutionärer i irlla fall
rnåsto tillgo'dogöra oss hans erfarenheter lör vår kamp. Han ,står ot'i-
'elaktigt rsorr den leilando för .koutrarev.olutionen i Ty,sklancl, sorll
ar'betar sär'deles skichligt, ,och va,il värre år, han h.ar sina tr.evar,e ut-
.qända ock'så i aadra länder. Men hans sak är på förhanrl död,sdömd,
genom att den inga rötter ,har i samtirlen, rtrock, ,skail den kunna srås
ned är 'il'et nödvändigt att .arbetarna vårlden runt på allt sått rnstar sig
att möta clen. En god hjälp i'den striden får de genom stu,clium av L'den-
ilorf ls l:o.k.

vi ,skall senare' när den ancrra deren utkomnr,it p.å svenska, riter-
ko,rama till honorn och ,hans tal orn revolutionen.

Internationalist,

Berfrand Russell: Ilemorracy and direcf acfion.
I)enna lilla bro'schyr, utgiven av rndependent Labour party i Eng-

Iand, tar upp till debatt 'den direkta aktionens stärning som eti vapen i
kampen för demokrati. på ,engersmännens vanliga satl kan icke ireiler
Russell helt frigöra sig från felsynen på den politiska demokratins prak-
tiska betydelse, men han hemlarler ilock icke till tom avgudadyrkan inför
densamma, utan stämplar den äriigt i des,s nuvarande form som kapita-
listisk clemokrati. F.elsynen hos honom beror på, att han ännu icke tänkt
sig in i statens betyclelse i detta fall, och clärför tror att cren poritiska
demokratin nu slutgiltigt garanterats. Hans syn på den ,irirekta aktio-
nen är sympatisk och han kastar fram en massa olika problem, som upp-
kommer virl dess praktiska tillämpninp1. 

I_t.

loseph King: Sovlefs and sovlef Government.
Denna livligt och med fart skrivna broschyr ger ,en saklig och god

framstäIlning av rådssystemet i Ryssland, dess uppkomst, dÅs arbete
under och före revolutionen, hur rådstanken trängt viclare utanför Ryss-
lands gränser, och siutligen behanrllar författaren rådens utsikter att
elå igenom på anclra håil. Bland korta framstäliningar om råden och deras
'organisation tvekar anmälaren ick,e att av det han läst, ställa denna
fränst, emedan den i koncentrerail och lättfatilig form ger en tillräcklig
och fullt oriente,rancle beskrivning över rådsorganisationens konstruktion
och arbetssätt. Den är värd att införlivas med.den sv,enska litteraturen i
ämnct, och dess korth,et gör den låmplig som billig flygskrift.

I-t.
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Socialisttnen Aikakauslehti.
r Finland har man .cdan hunnit så långt. att ,e' ,socialistisk. tidskrift

slår 'startats. och håll.er fortsättningen, vatl de två första numren lovar.
är startarna att lyckönska tili företaget. Teoretiska frågor clebafleras
livligt, tlagsprässens större teoretiska misstag ställes till rätta, begrepps-
förvirringeu om demokrati och diktatur redes upp, altt sakligt och lugnt
.samt hela tiden mecl fast marxistisk grund under fötterna. Att de halv-
öorgerliga ledarna för den finska socialclemokratiska pråssen Jruktar sin
nya kollega visar "Sosialidemokraattis" skänrlliga angivelse i ett sitt
nummer mot ticlskriften såsom kommunistisk. Det hela var en lin vink
till okranan att placera lapp på luckan för vårt broderorgan.

Bland författarna som skriver i organet ifråga märkes söm den
fråmste, dess rsdaktionssekreterare cloktor Ivar Lassy. Han har ti-
digare gjort sig känd som en talangfull ,och utomor'dentlig författare i ett
par böcker om Persien samt visaal.e sig uniler revolutionen som en äkta
och allvarlig socia,list. Märkligast är nu två artikelserier i sosialistinen
Aikakauslehti, dår han skriver om den modäina nationalekonomin och
Marx, ett ämne som just nu är av större intresse ån förr, även om det
länge väntat på att behand.las. Den anclra .serien gålier äktenskapets ut-
vecklingsformer ,och i den har doktor Lassy åtagit sig inget mindr,e än
ttt kullliasta den nu ievande främste .sociologen Edvard Westernarcks
lära om engifte som grund för äktenskapet. Do tvånne avrlelningar, som
redan ingått, lovar . gott va,d fast gr,epp och saklighet beträffar. Måtto
.seilan materialeö vara rikt och binclande nog att hålla vad. författaren i
början åtagit sig leda i bevis.

Det finska parti,et är att lyckönska till denna partitid"skrift som ,så
lovande ,härjar i 'den demokr:atiska djungeln inom partiet,s ledande kret-
sar. Och anar vi ej orätt, varslar ,denna tiilskrift om en kommande värde.
full vetenskaplig produ.ktivitet i Finland. välbehövlig i dess kultur,ella
ungjord.

IDemain lår en et(erlöliaret
Den tilltagande schweiziska reahtionen, påpiskad av ententeimperia,

lisrneu och lakej åt rlenna, tvang som bekant på sin tid, för ungefär ett
år ,sedan, vår franske kamrat tiiktaren Henri Guilbeaux att nedlägga sin
i Sch'w'eiz utgivna, 11perliga ti'dskrift Demain (Morgondagen). Seclan
dess har 'ilen tre'dje internationalens öa:rkar saknat ett motsvarande
iranskt tidskriftsorg.an. och det är ,clärför mecl stor glädje man erfar. att



63f| 1919

lleruain lått en efterföljare L,e Phare (rryrtornet), utgiven från chaux-
ele-Fonrls i schweiz av r'år ]rekante partivån Jules llumbert-Droz. IJakom
tidskriften står on grupp av Deraains gamla rneclarbetare, som troget
hållit samman även sedan Guilbeaux *tvisa,des ru schw.eiz och tog sin
lillflykt till Rådsryssland, där han ännu uppehå1ler sig. Första numret
av Le Phare år daterat september 1919 och innehåller bi. a.: en inter-
nationell månadsöversikt av tidskriftens reilaktör, behandlande rövarfre-
rlen i r-ersailles, ungerska rådsrepublikens Jall, strejl<er och croligheter
i oiika land, vidare en artikel åv iblienaren Lorenzo vanini om Den
opportunistiska och den kommunstiska internationalen, eu av en ungersk
rikssovjetmedlem skriven artikel om kontrarevoluticnen i ungern samt
fakta oih dokument från Tyskland, Englanil, Ilulgarien, Spanien, För_
enta staterna' !'rankrike, Grekland, Hortand, Lettland, Norge, por.e'.
Ryssland och sverge. Tidskrilten anbefalles på det varmaste åt alir de
svenska kamrater, som läser franEka. Den kan beställas hos p. H. \Iathcv
27; Chaux-de-!'onrls. och kostar tiil utlanilet 1 franc.pr häfte.

Infernalionalens enhet eller tredetning
är föremål för en artikel av Frieilrich Ädler i senast hitkomna nurnrn€r
irv Der Kampf. Efter en kritik av 'de' an,ilra rnternationalens lerl-
ning - som ,ej Dä |tlz år inkalla,ile internationella byrån. medan Zimmer-
walds folk kuntle hålla konferenser - påpekas, hur det f. n. ges tre
grupperingar inom proletariatet, tyd.ligt avspeglacle i c1e tre tyska rörel-
-qerna: högersocialist,er, oavhängiga och spartakister. F.örf. stäl1er,sig
solirlarisk mecl de oavhängiga i dera.s kritik av clen gamla Internationalen,
rnen vill ej vara med om att, som rle kräver, köra ut Scheiclemännen. ]]en
av schweiziska socialisterna iakttagna neutraliteten gentemot andra cch
tredje Internationalerna finner Ädler betecknando för värklsproletariatets
syn på situationen. Det kan ej bli fråga om att köra ut hela partier.
utan man får göra urvalet automatiskt genom ett skarpare preciserande
rrv fnternationalen.s principer. Den som seclan inte passar dår får gå.

Denna Adlers syn på situationen är karaktäristisk för centern och
bestyrker vår uppfattning, att den sociali.stiska centern ämnar söka få
makten i den andra trnternationalen för att uppväcka den till nytt Iir
- ett försök som nog ej har ailtför storit utsikter, enär de av världs-
kriget komprornetterade leilarua alltjämt har makten där. senaste meil-
tlelanden från wien tyder också på, att ej ens österrikes arbetare längre
lyssnar till Friedrich Äcllers och centerns kompromisspolitik utan kräver
kl;rr kommunistisk .handlingl

Ell upprop lör andens oavhänglghet
utfärilat av Romain Rollanil och undertecknat av ett antal författare i
skilda länder, publiceras i julihäftet av iien nya borgerligt liberala tyska
tidskriften Domokrati,e, tidskrift för politik, vetenskap, kultur. I upp-
ropet gisslas. hur tänkare ocb diktare som drängar böjde .sig för dagens
gtrrlar unrlel tlessn fem krig,cfi1. rtr -qin yetandes och sin fantasis rust-
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karnrar unclcrblåsancro rratet meilan Iolke'. upp, heter det i uppropet, be-fria anden från dessa orena kompromisser, från dessa nedct"agånde'kecrjor,
från detta hemliga sraveri ! Anden får inte vara någons tjänare, må vi
cläremot tjäna anden och ej crkänna, ånnän herr,e! Till sist manas andens
måin att arbeta för mänskligheten men för mänskligheten såsom.herhet.

För Sverge har. .ndertecknat utom Ellen Key;;; ör;ii;il;;,
vilkas ärlighet ingen betvivlar, serma Lagerröf, som har starka nationa-listiska tendenser, och - verner von Heicrenstam, boncletågsredare ochkrigsfanatiker ännu helt ny,ss. sådaat gör .det hela lite tviveiaktigt-

The Uoice ot f,abor (Arbetets Röst)
lieler en nr.'amerikansk revorutionårt sociaristisk tid,skrift, ,som utkomm,ertvå gånger i månaden och redigeras av vår genorn sina resor. i Rvsslanrl
och sitt besök i Sverge i fjol även fOr sve-nska tfuu.e Aet arrte ameri_
kansko partivän Joh^ Reecl. Dc två nummer för augusti,,som hitti[snått Zimmcrwalds reilaktion, är huvudsakligen ägnade Jen fackliga kam-
pen, den som är 'den viktigaste av .aI vår strid, inte minst viktiinu nar
i'ven i Amerika det ,ekonomiska krasskriget börjat ta väkliga former.I briljanta artikiar och översikter följer vårt nya broderor-gan vaket
och strid.sglatt vad. som händer i in- och uflancl. Bakom en der"psevdony-
mer kånner man igen John Reeds kraftfuila författardråg. dom teck-nare bitråi'der flera av Amerikas yppersta, föut bekanta genom Libe-.ator, eu Gropper, en Art ycung och andra. The voice o.f Labor rekvi-
reras hos 43 West 29th Street, New york City, N. y., U. S. A., och
kostar pr u:r 5 cents, haivår dol]. 1:50. Tidskriften är organ för socia-list Partys vänsterflygel och bär tiil motto: arbetets orgÅisation inilu.strivis i en enda stor samma.nslulning.

f, ich(stuahten (Liussfrålar),
den tyske revolutionären Julian Borcharclts rerlan under de första krigs-
åren bekanta tidskrift, har i dagarria utsänt första lumret av sin femte
årgång. Den kallar sig nu "tidskrifl för den inLernationella kommunis-
men" och utkcmmer hädanefter två gånger varje månad. I detta ]iäfte
skriver reclaktören en artikel om Den revolutionåra handlingen, en annan
artikel hancllar om rysk och tysk kommunism, rlessutom uppsatser om
socialisering m. m.

Sowiel,
de österrikiska kommunisternas tidskrift (reilaktör otto Kaus) har ut-
gänt ,sitt redje häfte (augusti), innehåIlande bl. a.: en uppsah f'ram-
tiden av Kaus, en d:o om Sovjetmaktens ekonomiska poliiik av Larin,
Revolution och kultur av Maxim Gorki, en längre artikel om Klasskam-
pen och revolutionen i Ryssland av Bucharin m. rn.
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