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Stockhoim i ,clecerrber I. å. hacle utgått till tle politiska partier och

gmppen, som står pä ,clen tr:eclje Internationalei]s gr:uncl, samt fiil
faCkorganisationer och anilra arbetarsam,man'slutningaLr mgd ett so-

oiali,strskt eller revolutionärt rnå]. D,et va'r sål'un'd'a en r'ätt brecl

gruncl iagd {ör kongressen, ooh det var p'å ,{örlt'and gir'.et. att dlen

skulle avtona en ganska rik skala rneningsnya'nser' 'oLm än a'lla

sarnstämcle ,c1ä,rutiunan, att ile stocl på lhlasskampens grund och

eftersträvade en s,ocialistisk ormilaning av samhälle't. Kongre,ssen,

vats 269 cleltagare f öretråctrd"e åtmin'stone, 300,000 skanclinaTiska.

arbetar,e, räkna,cle också iblancl sina icleltagare |åcle b,olsjeyiher, mo-

dera,ta vä,nstetrso,cialister., synclikaliste,r ,ocli {ac,kf ö'reningsfolk av

al mänt-ra,ilikal läggning utan uiigon ,specieli p,arti-etikett. Att ena

alla ,clessa, so,m visserligel {ö'rihasta,cle b,orgfre,den'och ut'dömde 'e1en

gamla ,socialclermokratins taktik, meu i sin positiva srtåndpunkt fiire-

teclle st'arka dive'rgen$e'r, kring lsamma principiella 'och lao'nkreta

program iblev givetvis en uppgift av ej alldeles låttaste slag'

starka,st,blev meningsrbrytn'ingarna m,ellan,synclikali sterna och

oss kom,munist,er. Det a,v 'inlerclaren 
i pri[cipdeb,atten fra,mlagda

rosolutiotrsför,slaget utmynnacle i, att korgrss,s€n skulle uttala, sin

",anslutning tiil treclje Intern,ationalens riktlinjer så$om vä,gledning

f ör den revolutionär a,skan clinaviska a r-b etarkla,sis ens ko'mmanile v erk-

,sa,mhet". Ett så positivt formulerat yikande vill,e ,em,eilertid icke

synditrralisterna gc,clkänna. Deis 'beta:alktar c1e, ehuru mecl 'ortitt,

tredje Internationa,lel som blott en "politi,skli Internati,onal, sort

{le {ackliga (eller "ekonot,,.^i,s,ha") organisationerna' ej brjr anshrta

sig tilt. ,dels är. cle ,m,otståirdare till lrrro]et1fiätets c'liktat'1r, rsonr ju

'bildar en centralpunkt i tredje Internati,onalens pr:ogra,m. l)ebatten

i ,ilenna fråga iblev synnerligen animera,cl ocih ställcle helt I'isst c1e

;båila meninga,rna i cl,en skarpaste tänkibara, ,be1;rsning. särskilt ur

hr Albert Jerrsens r,rrlörarr'cle 1al;r.d.e en synrlikalisl isk åskadrring.

sri in'spriingcl mecl ref,oi.mistirska och humanistisha 'synpunkter, att

man nästan måste använcla för,st'oringsglars för ,att s,e shillna:1en

Il}ellan ,ilenna och ,ileil ga,mla {ackförenings,röre1,seDs. I)et iir väi

oCkså tvivel u1,c1elka.stat, ,om hr Jen,sen vcrkligel, trots 'sin teole-

tirskt frams,kjutna ställiring. är representativ {ör ilen sliandinar-iska

syn,clikalismen - 
åtskillig'a ar' hans meningsfränc1er på kongressen

la,r i varje fall ha haft svårt att betrakta honom som ,sir,ilan. Hans

ta] riktade sig mc'il skärpa m,ot iliktaturen, våLclet, clen yttre om-

stör,tningen. Han förklaracl'e sig tro på "möjligheten aV att skala

en ny samfunilsorclning lå relativt fr,e,cllig l"äg, nä,r proletariatet
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gerom soc,ialistiskt skolni'gsar'bete uått e' högre plaal',. Hans pro_
gram va1' en chonormisk ref,ormism: ett så småningom övertaga*cle
av p,r'o.luiktiorien via tlriftsrå,cl ,och f,ack1lör.ning*r. Sr1 mycihet var
tyclligt', att 'cle*'a slags sy'clikarism ,ej gärna rruncre f'ören,as neir
tre,dje Internationalens riktlinj,er., och clet vore iche överensstäm_
ma'cl,e mecl clenna rnternatio'als egn^. intr,e,ssen,att i clensamm. srika
inprässa synilikalisti'ha rilrtninga,r a' clenna typ. rcke helrer var
det kongressen-1r up,rgift,att genom ett fler.talsbesiut kon,stater-a mot_
siittninga.na. Det hacle ju varit en rätt sak att {å rnajo,ritet riir.
r:1et ursprungliga ,förslagets yr.kancle, eftersom cle ,syn,ilika.rirstislia,
rleltaga'rnc 

'tgjorcle 
en mvcket ri'ga mino,ritet. lren 

--*rrirrger, 

',u'.it:ke att sciha. brytningsp.nhter utan ank'ytningspunktJr, run,
kr'nrile miijliggöra ett rsa,marbe,te. Därfö,r .rmfor,mulerarcles r,esolutio-

'.n så, att clen visse'ligen ic{re clirerrt f,orclrar a*sr'tning tiir Mosk-
va' m'|en ,ile' 'betonar, ,att clen ,stor., majoriteten av värlclens politiskt
.rganiseracle revolutioniira proleta:riat rs,a,mlat s,ig i clen treclje rnter_
*atioirale,n, och clen 'ttalar nö'ilvä.nclig:heten av, att ,också ,cle 1aoli-
liga, etk'onomiska och an,clra *;rganisationer, ,som ,står på d,en xe,vor'-
tionära lrlnsska'mpen's gr'nd, i. i,nti*t, satnaerhan meil clen Treclje r'-
ternationalens partier må stödja och frä,rija det,,,skanclinaviska ,sanr_
arlretet för vä,rldsrevolutionen.
' r anslutning till ,clenna resoluti'o,n antogs även ,ett klart soricla-
r"itetsutt'ala'de för Råd,sry,s,slancl jamte ett arhtionsp,rogr:aim trör bi-
"rtånil :it r'åra 

'yska ka,mrater. anmåirhningsvärcl *r principiell s;,11-punkt iir häri ilen sa,ts, som kon,stat,er:.a,r hur m,a,ssaktionerna i
Rl"sslancl utmynnat i "p,r,o1'etariatet's he,rr.avä.trde, arbetets ,rlihtatul,'.
Frå,n synilikalistisk 'si'cla, cliir m,an go,il[ränt ilenna, form*leri'g, ha*
i'iss,erligen sägars, att ma,n ,clär;nefl ölott konrstater,at ett obostri,Cligt
sakförheillanile. och clet ä,r ju ,sant. Meu iigge' icke häri ocliså
e11 indirekl erkänrranrle ar rleri hjstoi'i,ska rrlveck)ingerrs ntjdr.arr-
rliga gång? Grå är teoa.in. blott livets trä,cl är ei,igt grönt. Dct
iir inte r-åra spek'la.ti,o'ner, som clanar r.erkligheten. clet ar a' r-er.]i-
ligheten vi måste liira. och vacl visar verrrrighete'? Jo. .tt 

'roletariatets revolutionära m:rs,s,aktioner må,ste vicl en segerrik utg.ri'g
lecla till rliktaturens övergångsskecre. att konstatcra att ,så sl<ctt
iir" iletsam,ma rs'o,m att rneclge att så rnåste ske 

'are 
,sig ma' a',.er

clet önsihvärt eller ej. Pri'cipi,ellt iir .ret fö,r ö'.rigt inlen skilhiatl
rlellan ,cleir cliktatur på arbetspl,atsen, som synclikali,sfsrr. erkiin_
ner' '1n15"1uts .liktatur", och clen rstatliga iliktatur, "proletariatets
clihtat'urJ'. som vi koramunistel {iiretriicler. Det iir b}ott olika uttrvc:li
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lltir sammir sali. Och dilital,ulcn på a'nbet-.platstrn iir näppeligen
mitjlig' utau clerr lrroletiira clilital.urcu-. s1a1q1,rrtrr inln gel,)mgår)g-s-

slrec'le.

Ml.cket miss{'ilr:stån11 har r'ållals itv ell al}I}ilil. ehulu nteta ,Lut-

clcrc;rdnacl striclslirrigri på liongrersscn. I rlet ursprungliga förslagnt
iill principresolution börj:rc'le anilra -.t1'cket: "Då en utvecklin.q i
sårlan (socialisti,.h) riktling mecl alla rnerlel hehiinllras it\- rlen 'här-

sl<an'ile hlassen, lian rlenua srrmhiillsomc'laning ick,e ske pri fredlie
viig." IIot cletta uttryc r,ssätt opponeracle r,år no,rske paltivän Friis,
iliirlti'att clet eu1igt han-s mening lru,ncle 'rlis,stolkas clärhän, att
rnan tili varje pris ijn-qkacle en r-iipnacl kamp. Han föribisrig

ingal"unrla, att arbeta,reklas-*en rnilrste l'tir,be,r'ed'a sig lå alla eveltua-
l'i)lieter, men c'lc't skuil'e vara orirlrtigt,och oklokt a,tt uttala, att
vapenmaht skullc ibli uriclr,änclig. Reclaktioirsutskottet t,og hänr-tt'rt

till ,clernna mer eller minc'lre be{oga,cle inviin,clling och fö,reslog i

stä1let fr;ljande lvclelrsc: "I)å en utv,eckling i. så,clan ri'ktning rne,l

alla rnedi:l 1-reikiimpa-" av rlert hiirskau,rle klarssen. skä,rpe,s kla,s,s-not'

-"iittninga,rna i alla läut1er'och tiden mognar f,ör värl,clster,oluti'oireu."

lltt par nolsika lra'm,rater', E,ugcn,e Olau'ssen, Kla,sse rampens telr-
lleram ents fulle rerlahtör. :arnl ( )isanS. lrritiserarle 'skarpt clenlr'r

iin clring ,råsom ,ett ut;strctrclaucle av f ör:slaget's {örutvarau'c1e klar:a

linie. ,och der rsenar'e föreslog fr;1ja,uc1e till:igg: "Det iir r.lär'föt' c'u

}rjuc1ancle nöclvänclighct. att a'ribetaroorganisationerna också på rlei

militärtr området lörterec1er sig att m,öta ka,pitalisternas m'aktör-er'-

grepp och koritrarevolutionä.ra an-r1ag." Mecl 104 rijstcr mot ?1 blcl
detta, förslag fliirhastat. I)et iir rlenna votering, rsom i borgairp]'cs-

scn utlägges s,om ett ne,clerlag för ,b,o1sj,evismen. S'o'rn franrgår a''-

tn'arr,ståendc retlogör,else var det ,iloclh knappa,st någon s&lt'Ii,q st'rirl-s-

lrråga tvi-rteu giillcle, utat eu r,ecl,aktiouell, eu fi'ormuleringsfrrigl,.
Ilugöne Olau'sser -qkrivcr själr' i siuii kotrgrer.sko'mmentnrer i Kla,;-

seknrlpen hii.rcm: "l\[an får naturligtr,is icke uppfatta r]enna n'rot-

siiitting ,clärhrin. att iche också ,t1e andra viinstersocialisterrä m,'-

nac1e. att clet iil i)r'err-iigancle sannolikhet 
- 

jo, t. o. m. säkerhet

lör att en liredlig utver'l<ling är,rmiijlig." Och Jakob Friis å -"irr

sitla, :ir lilia algelrigen framhåila. ati om ,.1el borgerliga rnilitair'-
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ma,kten sk'lle'blarrila sig i ar,betarii.s h.mp, "clå shail rsii,kert i'gerr
av oss 

- 
säger ]1s1 

- 
r)'gga tirtbaka för att liolja cle'Tredje T'-

ternationalers r)r'ogramrl*rlrt 'm mas-caktio',ens log.islia honseirver,c:
de' rlirehta -qam.rna'stiit'i'ge' merl,clet borgerliga statsmaskirre-
riet i i;'ppen ham'. I)e'tta' bör borgarblade,, ibn.rir,Lo, r.ilka sökt
li.'stluera llram e' skill'acl rn.llan rep,rese'ta'terna på lio'glesserr
i Stockholni, en skilhi.cl mella' en 'lir.ecllig' och en-,iche-frecl1iq.'
rilitning. r)e,n,. sbillrtad erlsternr icl;e." 

- 
l)ärmed är deri sirlierr

1i)lräckligt klarlagd.
om Llott er1,t 'illhorligt sa-rnfiir,stå'c1 

'ppnåclcle,s 
rnella' ri.n-

gresse's skilcla me'ingsrilitningar beträlfancle den sociali,stisli.r
1t'iircipre'solutione', så s1,-11{,E. clairemot enighete' fulltiinclig i Ilåga
om lactkföreningsrörelse'. I)et på cle''a p'nkt a'tagna JtalairJel
betyd31. stir:sliilt ur sor:risli s],npunkt 

- 
t). 1,tjr våra norslia liarn_

rateL 'ar clet ,og i'te så 
- en 

'e'ol'tionering i 'ppfatt'i'ge'av fa.kföreni'gsrörelse's up,pgifiter oc.rr kampmecler. När t. ex.
clet beto'as, att fnckföre'irrgarna rnåste utr.,eclilas till att bli rlet
nktiva eleme.tet i ,r'leu so.r'ala 

'e'olutioren och mass- och gener:al-
,iträ,j'kstar:rken lår en {r.amsikjuten llat,-r j[]sn,1 hamprnerllen -*amt.tt^las, att ar'Lretsavtal, sorn biniler organis,ation.s- och aktions-
friheteu. ej må erkän så iuneibär allt cletta -qalier. som hittills
alltför litet 'slagit rot i svenska arbetares si''e', r,ilka ännu åii.frirg'a i -qlent'ianmäs,sig refor,mistisk'ppfattni'g a' facrr|iir-
e'irrgrörelen. att ett ge'ombrott håiler på att .k" .,iru,. sig trc.,cri
111', att en så lramskjuten facliföreni'gsmar ,s,om bage'iatbJa'r,rs
lörtroenileman Anclers Sjr;stedt gav cletta progtam -*iit uttryckliga,
erhäirnarcle, och att cle talrik,a sve'ska f ackriga ,elr.eserirtauter..
sorn lrevistarle ko,'gresse', c',hälligt sa,rnlacle sig kri'g cletta *ttr-
la'de. ii'r etl armjirli'ing'sr,iirt o.rr griid,ia'cle ticrstccrie-n.

Tyviil'1 
''redgav cle' 1'ör ,liongresse' mycliet knappt tilrmätt.

ticle' iche cie' i'gåencle behancling ilv s.ocia.riseri'gs{rågan. sorr.r
]rac'[e vtrrit iinskvär'd. \ral holis ett synnei"]igen instruktivi ocl,
r'ä.r,clefullt inleclningsanlöranrle av våra norska ,p,artiviinners driimstii
rnan på omriiclet, r'eclalitcir alfred M:rcrsen, ,och clisk*ssi,onen bler,.
nog' så lir-lig och i'tressriut. nlerr tlet uiltirliga utskottsfiir-
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-slaget till uttalanc'le. som gått r,iil långt I försöken att samman-
Linha,socialistislia och synclikalististrra. synpunkter, väckte starli
opposition, ocli ,då nlen ,sena tidpunkten icke ,möjlig:gjor,cle cn rro!{-
grann omprövning {öre,c1rog k'ongressen att iborcllägga frågan fram-
1i)r' att del'initivt binda sig för en re's,oiution, va,rrs hållbarhet i ailt
marr ej ]iunnit tillrär:kligt unrlersöka. Detta hinilrar- emellerticl ej,
att llen llijrcla ilis&ussionen hommer att verka mäktigt ibefruktaucle
på intlcsset för socialisering-rf1i,gnr Jrlancl c1e ,skanilinaviska ar-
betarna. ocJr rlen har siiluncla ingaluncla varit förgäves, om cliir
iin irLte upprlragits fastrr lilitlirrje'- fr;r rågon anltion.

Fiir: att befiista clet skanclinar.'iska Samarbetet tillsattss cu
ceulral'liomrnittö. som riger att virl lampligt tillfiille utlysa ny kou-
gre ;s sarnt att till cless leda ,c1en gemeneamma verk,sa,rheten fi;r
att realiserri t1e latta,r'le besluten. Från svensk ooh finsh sida haile
nrtin r.iil iilshat att gc rlerrua ,samurganisatio,n från :början en llas-
tare utbyggnacl. men r.let lät sig ej gt)rrl denna gång, clå norrmäl-
nen visaile'betiirrksainhei rlärernot. En g,ocl bör;lan iir i alla lall
niort'l.

Sorn helhetsonrrliillre rnå sägas, att hongressr,n betecliir'ar eu stor
hrinclelse i clen 'sdriiirclir.rar-islia :rr,betarriirelsens histolia. Det är cle'ss

fijrsta liongress Iå \erkligt s,ocialisti'sli o,,h revolutionär grurrrl.
.l)eir stor:artacle anslutning clen f ått vis'ar, rur clen troclje Inter-
nationalens ic16er rbefinner sig på ,starih frammarsch i clen skaucli-
navisl<a arbetarviirlden. IJen h,ar "lyc.kats samla tili viktiga 'hon-
lircta, uppgifter grupper och r:ilil,rringar, som eljes intagit en gä1r-

tLn ,li1:lig hålhiing' till varandra och har därmecl skalat 'en g"emer-

sarn Irorrt f]ör'clet rcr.olutioniila proletariatet i tle skanilinavislia
lainrlerna mot kapitri.ii.srner ,rr.h sociaipatrioti,smen. Framtiilen ska1l
siiliert gc viirt norsl<a ibroclerorgan Klasshampen rätt. när clen

s1iår. att clagar shali komma ilå mnn får erf,ara, att Stocliholur-.-
kc,ttglilislsen 'halt stor ltetr.clel.e ,oc,h att clen ya,r ett långt ,stsrg i
rritt ril<tniug i lra,mperr rnot den g"em.ensänrnla fien,den. Trots alla
blister. -*om ilran häfta vicl :be-qluten. ocb trot,s r.[,en oklarhet. som
iinnu {iarr råda j en clel frågor.
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LEI
IN TRYCK FRA N
KOMMENTAR

PZIO
DEBATTERNA oCH NÅcRa

E R Av OTTO CRIMLUND

lY. Dittmarr.

Ilrr liten, grovb.1,ggc1, sliäggbepr.y,clrl rriar stiger upp på tribu-nen. ringer Linge och r-äl i olrlföranclehlockan. $.skland., ouuhiir,_giga socialclemoliratiska lrartis 4<ongre-qs åir öpp'a11. ,,Gerro.sse,, 
Zd_pinskl, Leipziger.bornas I'rämste iman. hiil-*al pri därr,arande avdel_ni'gs viignar omr,ucr. giistel orrr irhöra''e. Den ståfliga och storal'estsale' i r'eipzig rr'oili'ets Hus iir ry,,rl av om'ud. på ga,ilerierra

och-i siclolnmrnen triinga-q tlseltals par.tir-:itrler, som yilja r.ara ,me{
om ö'pp.ingshögti'dligheterna. (rritspien tar diirefter ordet. Franhar- uliler rlen gångna periocle' delat orcrftjrara.l.errr'b,an i parti,et,mecl Ha,a-*e. Ocli clet faller,ilärft_rr på han-s lott att i:börjau av sitta'lö1n1161" i 

'ar'mhjärtacle och hänsriga 
'rrlaiag skirära d.rrno"

'enlis'arnhet 'och bct;'ilglse .för ptrrtiet. chr.t ö.-.rgår sedan titi attgc en cxp'sö ör'er cle' poiitiska sit,uatio,',en. högersocialister'trs
lfiin$l;sa politih 

'aglas fast i bita'rle 
'ch 

bittr:r orrrarag. Itrtt r,äl-tliet bi{all braihar röst då tar. våin.der sig'rot Nos4rerege,mentets bar_tisiia iiventJ-r och ,lörklarar:. att dr: oa.:iriirrgjgn jranni siE -qoliclari_

Ilrnst Br.lss.
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ska meil s'ovjetrep,ubliken 'och al.clrig vill rbli ilclragna i krig mecl

bolsjevi'trierna! Och samma spontana ocir ,kr,aftiga applåclsah'a häl-
sar uttalanclet om att enighet mellan Noske--"ocialister:na och clet

ktrassmedvetna proletariatet är lullstäncligt omöjlig. Det är t5"c11igt

att stämningen llancl bricle om;bucl och åhcirare är raclikal.

En liten förposttäktning.
Omeclelbart efter Crispiens tal kommer emellerticl rnotsättnin-

gar i åsikter till ,synes blanil om'bu,clen. Det giiller att r'älja kon.
gressens ord{örande. Tvänne sliaj), enligt partistyrelsens förslag,
väljas. Di,ttynann. ,oc.b Li,Ttinski blir foreslagna. Bägge til,lhöra par-
tiets moclerata riktning. \ränstern kräver att tre orclförancle till-
såttas och föreslår som treclje man Brass. en ung cluktig metallar-
betare. Efter en liten thetsig distussion väljes alla tre. Yiinster-
riktni,ngen noterar en liten {örpostseger.

Reclan i ,cle utländs'ka gästernas hälsningstal kommcr striclsfrå-
.gorna fram. Rerpresentanter llrån ,Sr.erge. l)anmark. R,umänien ,och

Rysslan'cl (Ar'beiterbun'cl) betona nöclr,änclig.heten av ,samarbete e{ter
klara internationella lin,jer, ptl treclje Internirtionale,ns grundval.
Det italienska partiets ,skrivelrse unclerstr1'ker cl'e,s,sa synpunkte;:.
mot vilka s,edan deu österrikiska socia,lclem,okr.atiens talesman,
Friedrich Acller, i ett av pes,simis,m och förtvivlan färgat an{örandt
i skarpa onrlalag väucl,elsig. Acller hälsa,cles meil livligt bifall av

.lhörarna, men clet var en h)'Ilniug som gällcle rmanner och hans ti-
digare verksamhet, ej cle i talet {ramförcla :isikterna 

- 
ett intryck

som ytterligare b,ekrä{tas vid ett mö'te någon ilag senare där Acller
talacle öye1, frrmnet "Internationalen" och upprepacle gånger under
anföranclets lopp mötte en våg av protester och högljucl'cla reser-
vationer från åhörarnas si.ila.

Efter iinnu några va1 till kommitt6er är iippningsd'agens pro-

.qram genomgånget. IJet var nämligen forlagt till en sö,nclagskväIl,
dels {or att inte taga ib,o,rt c1e orilinar,ie rk'ongressclagarnas arb'etstirl.

clels f,ör att b'ere'da partivänner tillfälle till att nårvara i störr.e an-
tal än vacl som ju i allmänhet lkan ske i varclagslag 

- 
ett prali-

tiskt anangemang. som ga\. öppnauilet en festlig ,prägel.

Parliels storarlade uiveckling noleras.
T'ra'cii:iionellt föijer sedan först på ko'ngr,essen partistyrelsens

rap,p,ort 'ooh verksa,rnhetsiberättelse. En ay partiet ssk,r'sf,s1nrs -rlet finns, nämligen int'e minclr,e ijn fem st5rskgnl 
- 

I(i,lhel.nt T)itt-
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llnrst Diinmig.

tn,anrl '.it: rapportiir. Iln ,rnörh. a,llvar)ig ma' iir han. clenna fiirre
"\rolksbeauftragter", scm tillsammarr mecl Haase och Barilr sijkte
göra 'clet omöjliga möiligt: att 'triitta po:sitiv,t och för a,rbetarklas
sen gagneligt ar'bete i en 

'egeri'g, 'cliir scheiderman,n, Ebert och ile-
.a,s a,nh'ang hacle haifterr av platserna. Men '* Jrerä.ttar han enbart
g'ynnsarn'ma 'ocli gocla ting: Partiet har från mar,s till clecemlrer

'uxit lrain 300,000 mcrllemnr.r till 800,000. Ett gott )rildnings-
,cli agittrtio'sar.bete har 'tlörts. Ticlninga;rna,s 

^ntal har pri ett
h.h'år f1örc'hi,bblats. Partiet har n' 5b tlaglign tichringar, s.m g.e-
uom ,en nvinrätta,cl präs,s:bvrå (clelr,.is ,rrrganiseradl efteir mönster .r,,
"vän'sterpräs's"l) få socialistiskt'yhetsmaterial. För agitatione'
blancl'li'i'norna har startats eu särskil,cl ticlning "Die Kamplerin".
tungclomen hnr fått "Die ,rugen,cl", tle l<ornmunalt rintre,sserra.Le f,i
seclan rågon måna,cl i "nie socialistische Gemeincle" sina special-
irtressen tillgocloseclcla. I)ittmanu fiirklarar -sig mycket nöjcl mecl
clen ut'ec'kling 'som partie't genomgått -uncler clet sista ha,lvåret.
"Mecl rnursler,.en i era, h.ncle' ooh s'iirde,t i c1e' anclra hanilen ha
vi b;'ggt upp virrt parti". yttracle han tiil sist, "båclaciera ,måste vi
iir-en i,ilen niirmaste framticlen anviincla {'ör att lil r,årt måll"
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I)ittnLanns rapport fOlje,s hadi i hlil ar. laucl,sort,sclistliht'sombu-
rltnas lilagomirl och beskiirmelser i garnmal gorl stil: ett dlstrilit
lrar fått {ör litet ta,lare och'<iinn,er sig till,bal<n,satt. ett annat vill
ha en ticlning. ett treclje har auclra iinshernål. liviirlorLril ikriivel i

sluten tmpp att inte }ii tillibakasat'ta etc.

En lilen mellanakf.
Och så ,qlilrlle clå k,origresseir 1.ara framme virl cle stora ooh be-

t)-ilel-s,elullil frågoma. llen des'..förinnan ,utspelac'les en mellallairt.
i vilhen alitörerla, virstr'- Ir"or. på en utomordcntlig lietsighC ocrh

o,beniigeuliet liir att för-.tri r-aranilra. Eu ltartir.iin li:ån lrcigla. lil
gchr haile hilr1, glunhas om att viinstcrri{itliugel: miin Jraft en liter,
Irir-at cli-shussion me,d elr ar, komrnunisl,eluas lcr'lare. iliirr,iil iir,e,r
lii..a, l<olgressaktuclla fi'rigor ko,mmit på tal. I)ct1,rL. lilisom viil-
si':lrilitniugens aktion fl;r att i {örviig lli err rniiugd liongr,ess,o,m).ruri

ait underteckna cless resolution. stiimpJas :scrn iliojalitct,er. 1'råu
O,qcar Cohn,s. I)itllnanns. Lipinskis rn. ,lll:s sida. Aclolf ffoflmalrr,
Sliic'her. liiincn liiirsvalar och molivelar sitt halillingrrätt och del
lela lilucl ut i -.anrlen. - 

Det lilla rnorgongrufife.i. r.is,ar emelleltrrl
ltt briirruibara ii,mnen finirs i i)r'.qr[iö11 cch att i parti'et uthristalli
'rlr1s I'ikltrittgrrr. r'ill<:r r'ä1t klaL't ,,r'lr Lre.liiml slir rnol r urilr{ll'r '}(.lr
-rjälva 'iiro meilvetna om svårigheterna (ja. till eu clel om or.nöjli.a-
hcterr att hrilln allt srnlat undel gr hutt).

Crispiens lal för de( nya aklionsprogråmmet.
f1i-.pien är ilgerr stor eller ,guilaberrådacl talare. Och i rlerlr,e-

tanr.le ]riirom frir-qmår han lerha merl r'itrc rnodei. I:ugnt. rblott clit
oclr.clå, höjanclc stii.mrnan fc;r att unclersl,rt,ha någon anklag:1:,,
c,rnot inrperialistren eller' \ros,her.egementr:t. 1ägg'er han I'ram sirl
argument och motirieringar ,fcir antagan,ilet a.r' 'ilet r]1ri1 .,.- lrartis't1',
lelsen I'iireslagna rrktionrsprro,gra,mmeil.. I{onglcssen 1}'srnar.anr'liiLi-
ligt 

- 
tjll och mecl bierclrickanc'let il\-stitnnar lör en sl,uncl. 'lalet

belecknar ju ock-*å en milsten i L'f. S. P:s politiska utr-ec.kling. I)et
iir lion-qtaterat)det 

- 
öppet och utau cl,m,.rycp 

- 
Irån plrtiie,rlningeus

siilrr i'iv partiet-s revoiutior.riila liaraktrir. ]!11, r'elerat iir hiil orrr i.j-

li.q-t att ge. blott nå.g'rå, punk,ter ploohar-le hiil och \-ar ur talet lij,.
att visa auclal i'clctsamma. Crispieu ger: för'st en skil,'hing ur- tlerr
nrr.-ilelna vrirlcls'kapitalisme,n. brännrrrärlier \telsaille-*- och Sairrt-
L*errnainft'eclema och \\rilsons nationeruas lijrlruncl. ",som iltc ril
nåQ'ot annat iitr hapitalismens itternationelin sarnhällsorganisation".
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Ruilolf Hilfertlinp; Oscar Cohl.

' niirefter framhålrer han att ".ta rborgerrigt-clemokr:atiska,begrep,
lråsto lriinsl''sliist utrotas 'u*rrbetark-las-qcns irjä'ror,,. ,,rnga 

me-rlel må u* ligga oanväncla i r.år kamp. Socialis,men ii, ,ro J]il., ,re_.qot fjiirra* lig'ganrle måi. \rär lia' socialis,me' fii.ruri.figu,ri ,,,,rlel sriga, att 'c'le'blott kan rea,ri'eras i eri ticr av,rrapitaristi.kn t,,;g.ho*jurkturer. l)et eluger emellerticl i'te. att clraga farska sr,utsatserrir Marx' teorier. JrriJigt miu rneri,ng h:rr rr* r;apitu:risnter.t, ,i ,r,.qsrt-
l,unrl n,fitt. sin ltöjcetLtttl.ri. Orrh I{arxliilc]., ju ,,tt'L;l,i;,.ii,"rirn, , t,,.i_
'se. rnåtte' .t'r'ttj.. jr-ist riir atl, i'föra ,,,.:i"rir-*,, j.i.i'1.';'a**
liige som r-i.*'befi'na oss i'r.r,srirancr.,, r sa,mrna a,ncla fo,rtsiitter.talet c* god st''tl. lrritisht r,.,gn1{'n,,o,,,c,le Ii,aufshr.s o,,}r Hilf""cli,rg.
p seu cl,onr ar'-risti _{ha i cleer.

slutligeri tagcr tni. 'pp fråga' om prolet^riatetrs ,criktatu*cri
partiels stiillr'irig tili dage's sitÅion 1ili berrandring i riiljanch ,r_r1alag: "P.oletariatets crirrtatur. ir- .öclr.äncrig. for ,att rrroissa rle'borgerliga dernokrati''. r{ästa gårig iiro vi bättre rnsta,de, cli
'sliola vi or{rsir, behåra diktat're'i uå,r.hancl. r'irl uran då m,öta ossr.ed vålrl, så mti ri sr''ara meil vårrr. (r,ivligt. ihålrancre bi{ail.) \ra{gil\: o'ss i nolemLbqrdagartra clilitat're': 8-t,irr'arsclage'. arr'ets-
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liilhetsuur'lt'rstö,r1, upphiivarrdr: av ilen civilii viirtplikten t:tc. \;'irr:i

har demo,kratieri ,sliiinkl, o:--c: Arrestorcler'. poiitiska m'orcl, N'oskr:-

soft]ateritas ;barbali-.k1 grymheter, ]'61-ril,miings- och tic'lningstö,r1tntl
rlr. rn. (Stormantle bih11.) I clet 1iaIitalistjsha herraviilclefrs'ställo
r.ill vi sätta r'leu proletiirr,r staten. En r'åclsirongress. ,ilii.r rden revoltr-
f,ionära, nllte'tatrkla,;-rcn erliiun rulreta,r. mås'tq samnlankallas. tlr
lidsorgalisa,tioiren Lrilclas lijrva'ltningsorgiineu. På rriclssy,srtemets

g'runcl r'a1 Eenoml'airr,s r.iclare hela clen strnhiillel.ig'a nyorganisatio-
nens. Procluktionsrå11 rniste gelr*t hildrrs. men ei clet slags hohan-
rlcls-procluktion,sriicl, sorn iu-qt iru tillngats iuationnLförsamliugert.
1(r'avet på, råc1ss1.'sternets förarrliring i f c;rlattningen m:itte ör'et-
giva,s. Det slags råc1''s1'stem rnås1e Lcliiimpas.

På alla ,områ,clen och nccl :rlla rneclel viljn vi häiml)a. iiveu mocl

begagnaucle av ptrrlarneutarisrnen,s vapeu. Men vi få, inte inbilla
oss. al,t lrarlarnentari-imeu -.lial1 k,unla rskärkil. oss s'ooialism'en. Fiir
oss mtiste par'lamcutarismeu vara ett nre,clel att riva ma's[ien 1]råri

irrrsllitena 1;å de borgerliga paltierua. \ri må,ste vara b'e,reilcla pti

allt, r'i måste lä,gga r,år'taktik så, at't vi viik'et ögonblich som lelst
lnnna gripa, m,akt'eu. Utan tveli'an oclt vac'hlan miste vi 'kåmpri vi-
11arc, 'oliiirst.å'clcla av c1,umhe,ten, ha,tarle av spetsiborgerlighet'en, Itir-
ftilj,ria av gemenheten och ho,t,trtle ,metl vålrl av Jtrrtalitet,en." (Stor'-

ruranile. lringvarigt bifali hiil'sal talarctt li'd ll'eissa, ar.slutningsorr'1.)

Däumig om rådsrörelsen.
På Crispicrrs tal liiljer en kortale lemissclebatt. r-ilken inlecle;

rntlri ctt tal av Diiumig. som ber-iljats extra Ling taletid pil gruntl
av sin flamtriiclanilc rstiiilniug inorn råilsrör.elseu. Tidigare recla'k-

tiir arr \rorr'ärt-q. av Scheiclemi.innen kastacl ur tiiiaringen på grund

av sin kriti;kri stånclpunkt till c'leras politih, har Däumig under

cle't siista år'et alltmer trätt i {örgrunclen so,rn er nv rii,clssJrstemet,s

rnest hängir,na. kiimpirr: och energishtr fijlsvarare. som elt 2,1' p,arti-

et-u racliknla ji11'gels ['r:iirnste leclare. Re,rlan på mar'sparticlagen rar
I)rlumig oppositionens samla,ncle rtamn. Han valtles, ä,r,-en tillsam-
rnärirS m,€,il Haa'se som orclltörantle ftir pnltiet tnen avgicc c,medel-

llnlt pri. kougres,seu. e-lter en clcbatt uncler vi],liert Haase förklarad.e
sig ej kunn:r samarl'r;:ta lnerl honom på, orclfiiranclepo,sten på gruncl

av hans ar-aircelacle rarlihtrla liiggning och hans uttalalclen mot cle,i;

ticligare sarnarbetet mecl Scheiclemiinneu. I svaghet inftir llaase oc]r

liit'lsla för eu -.to,r tarti,"chisrn til]iit partikongressen I)'iiumig att
ch'aga sig tillbalra. I haars stiille valc-Les då'Crispien.
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I)äumig iir cn furiltir,.iLrs marr"
hela -.irr mauualir.aft. Haus tal iir
klnrt 'clisponerat. lled en hanch-rirelse
siirskilt bet5,.c1e1se l'ul lt. I{ongressen
fram,ställning och u,nclerstrr.her: olta
ier och "Sehr richtig"-rop.

Mecl fa,ststiillanciel ar. att

tneil reclan grirna,t hår. men i
<raltigt. r,ill geuomtänkt och
cli cch 11å -qlår han fast något
-qitt,er'helt 1ängslacl av ha.n-*

hrrns uttalancle genom aplrlå-

harr ruulerskriver Crispiens tal och .i

ileli stor'a hela rlelar rlenues 
'reningar. L;ir.jar I )ii,umig sitt an trii-

rancle. och han fortsiiitcr i f öljnnde orclalag: "Denna hongre,ss rnii-
ste skallla lull lilarhet ö,r-er alla'iktiga {lrågor. \ri ha tagit me,,i
oss iu' s. P. sri 'må'gii tra,riitioler i'rri'det gamla partiet. so,m r.i
nu rnå-*te liasta ii'r:r' hor'd utarr t',.ekan. Till vi.irlcl.skrig,ets ,utbro,lt
har uniler ile' r,etenslrapliga socialisme's tali rer,isionism ,och revo-
lutionär sor:ialism bctt si,l:r 'irl .irlrr. Nu lorsiggrir ör,erallt en skar:p
crgauisatori'sli siir-.hi1lna11 nrcllan rer-olltio'iira,och reformistisk,rr
sccial,ister. Jag anser. ,lerrnrr korrgrcs..' hi.ctorjska be,t;,fle|,se ligga
clliri. att clen slår fast. att tI. s. P. tir eit ret:olutionritt parti. u{,qn

Gleorg l:eilcbonr'.
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ittsliriinhninrT. Oclli clenna re.,'olutioniirn uppfattiring må,ste vi ocksil
utsträcka. tiil cle internationeila rspörs,må1en. Meil ,den re.n'olutionäre
sooialismen mena vi ,clen historiska uppgiften, :att i clen närma,ste
l'ram,tirle' o,m,sii:tta socialism,en i hanilli'g. 

- 
Fullständgt medvetna

run vår ensiclighet ha,r. r.i på, vänstra lilygeht uncler clen gå,rrgna
lirlen stiillt råilssysteme,t i förgrunclen, ilven m,e,rl risk att övertriida
'de gamla ,organisati,onerna,s gräraser. Vi ha. gjort clet clärför att ri
iiro ar' ,c1en ö.vertygelsen, att väl knappast något folk ,ar så lite lr.c,
destinera,t till relroluti.on, som rlen tyska a.rbetalklaissen. Propa-
grruila.n {ör råc1'ss;r'stemet har siikt görn" arbe.tarklassen mera mogerl
{iir de,s-q }ristorisha mission. Ooh }relt förgäves har tydligcn i't,:
r'årt arbete r-a,rit."

Om rådssystemcts st.iiilning till fac,k{öreningar,na yttracle
I lirrmig liiljanrle. som jtr lrar si11, slur.r irrlt,esse iiveu hii.r hemml i

Sverge: "Rriilens uppgift i fcirhållande tili fnchföreningarna, har
t nligt vår mening varit att s,öka revolutionera dessa. I)et yore ,ga-

let att till cie nära 7 milli,onerna fackfijrarin,gs,merl)einmar ka,sttr, ut
paroLleu: Ut ur facl<,1öreningalna! Ett steg i rätt riktning är ju att
utbytzr. de gamla yrkesorgani,sationerna mot incl,ustriförbun,c1. Par-
tiet må,-.te klart,ställa sig pii det r.ev,olutironära råclssy,stemets grunil-
val. Och vi mårst'e no,ga stuclera ilen nuvarande po,litiska situatio-
neii. Politiskt behär,skarc 'denna, av re,aktion. ekoiromiskt ,och sociait
gli,der ,cleu mot clen sociala. rer,.olutionen. Yår uppgift, s,om revolu-
tionärt parti. islutar l)tiumig, är att leJa arb,etarna i ,llen kamp ,s.onr

strrrrdar.''
Däreftel bi;r'jar clen egenUigtr, deibatten. I)en blir av minch:er

betr.clelse. En massa, talare ha ,orilet men något verkligt nytt sii
ges ,inte. Ähöraren {år ,clet intrycket. att ,clet i må,ngt ,och mvcket
iir en per,soulig uppgcirel-*e -*om äger rum. Dr. Osca,r Cahn, en at'
den moilerata grnppens män oc.h en av,c1e leilanrl,e i partiets natir-,-
nalförsam ingsfralit,ion, gör ett ,ar' ,ile värilefulla,ste inl'äggen, r'ärcler-
I'ullt clär{cjr att 'clet hål}er sig till sak. Än i bitancle, sarkastiska
viinclningar, än l'rumoristiskt och g)'cklande krritiserar han vänstern
otrh 'cless leclare ,och framlägg1er ar,gument för ,s,in egen ,stånCpunirt.
Han bemötes ttv Könen, en av p.a,rtiets {em lsekreiterare, vänsterman
oclr tenrperamentf'uli talare, av,clen,unge c1r Curt Geyer från lreip-
ziE, eu av viinst,erriktningen's teoretiska spetsnr rir. fl .

S,e'ilan förslaget till ak'tionsprog.ram rrarit ,uncler behandling i
en redaktionskomm'ittö, återk,ommer ,ilet ,mecl nå,gra ,smärre änd-
lingnr oclr antage.s utan ,clebatt och enh.iilliqt. Dct har så pass -rtorl
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\\raltcr rStöcker. Curt Gcyer.

j

irrlrr:se jiverr l'ör nss svcnska sucialister att dess iniagarrt[c i Zim-
rnerrvalrl in ,extenso diirav tillluilo motiveras. I)st har följande 11--

tl el se:

U. S. P:s nya akfionsprogramm.
J)en proletära revolutionen har två stora epokcr: kampen för eriir-

ranrl'et av den politiska makten och kanlp,en för rics.s bevarande rurcler
iivergångsti'den från kapilalism till,socialism.

Arbcta.rklassens befrielsc kan ibiott ,1ri11;1 21lbs{,n1k1assens eget verk.
onär c1e trndra. klasserna trots intressemot.satserna clern emellarr, stå på pri-
vatä,ganderättcns grunrl och rhar det kapitalistiska samhålicts rbevarand.,r

ti11 må].
,\r,b,etarklasseus intr'e,ssen äro lika i a1la 1ärrdc.r'. trIt-d rlet lial,itr'rlis-

tiska,systemcts.ttbr'erlning-blir arbetarnas lilgc i varje land för sig alll--
rncr rb.eloendc av arbetalna i antlra läncler. ;\rbetarklassens befrielse krär'cy
lllt.så intemationell sarnmanslutning och arbetarna.s gerrlensamma aktiol i
hcl:r vårlrlcn. I,tlettr avseencle förklara,r sig Tvsklancls oar-hängiga parti so-

iiclariskt rned cle kl:rssmet'lvetna ar'bct,ama i alla l,ånder. Gentemot den il-
ternatiörrella kapitalisrnen sätter 'd,et klassme,dr-ettin prolctariatct ör'erallt
rlen iirternationeila socialismen.

Erövranilct av ilen politiska makten genorl proletaliatet letiel till
rrrbelarklassens f,re{rie ,se. För gcnomförau,ttret ar. tlenna kamp behör'er ar-
betrrlilas-qen ilcn oavhängiga socialtlemokra.ticl, som häns)'nsl,öst står pri



clcri levolutionåirir socialisrnerr,s gruud. facklörcningåntåI, solr bcliälrrrr sig
till clerr oför'falsk:rtle klasskamp,cn och ongestaltas til1 kirrnp,organisatiir-
rtel för ,sociirlrer.olutiotr. or:h dct re'r'olutionilra råilssystcmct, soll samlirl
;n lreltrlil. Iill r.ploluli,rrriir. lrurr'lling.

I)et. oavhän,giga socialdemokratiska prrrtict står på r.hilssystemcrs
grund. 1)et unrlerstöc1el ajl:r striiyanrlen att uppbygga rirclsorgauisationerr
reilan innan er'ör'randet ar- rlen politirslia rnakten, stisorn el ploletarisli
kam,ltor'gtrnisnti,on Iör socialisrnen. oeh i del,samlln samla alla hlncleus och
hjärnlns arbet:rrc ,samt skola den för proletariatets iliktatur.

Derr kapitalistiska,st:rtens polit,iskl maktorganiation krossas i orlr
me,r1 proletariatcts 'erövring av makten i senhället. r iless ställe trätlcl
ilå tle politiska arbctarråilen såsom organ för prolctariatets maktutör'nilg'.
l)c förena.i sig lag.stiftling och för,r':rltning. Dcräs verksamhet betytler
förr.anclling och nysliapning av samhä11et,s stl'rel.scfoltn. stntcus och korn-
nturrernas 1örvaltniilg. 1)cn betycler ocliså förr.crkligrrnclet av ar,betar.klas-
sels stjäIvbestäm'mander:itt, och cless srrrnrnarslulnilg f.ör avsliaffarirlet rtr-
trllt klassrrälde. l)ct oirvhängiga sociaklerrnoliriitiska partict sätter gentemot
mektorgan.is:rtionerr i clct kapitalistiskn saurhällct proletaliatets mak.tor,grr-
rtisetion på grundvirl av rårlssyrstcm.et: gentenot dot borgerliga parlamen-
tet ,såsom 'uttryck för bourgcoisiens maktviljl- 'sättcs d,en revolution.är'r
rådskongrcsserr. I)en ka}italistiskt statens okounutiska urarki lörrirnrllrs
ti11 planmäs.sie socialistisl< s:rrnhällshushirlluitrg gcnorl clet tevoluticnär;r
råclssSr,st emet.

För h,esegrnnrlct lrv l<apitalisncrr och föirver,kiig.andet ar' .dct. sociaiis-
tisk:r, sam,h,ället mtist,c föl jande frtgärilcr viiltagas :

1. Upplösarxlet av alla kontrarcvolutio,uära legohärar', u,skaf{arrdr.1,
irv.alla. civila.och militiir:r, org:.rnisationer ellcr borgargarden i stad och pir
landet; borgarklassen m,tiste avväpu,as. Ett relolutionärt garclo uppr'ättas.

2. Prir.atäganctrerätten till pro,iluktionsirerllen förvarrrllas til1 gelnen-
sam egenrlo,msrätt. Socialiseringcn måstc omcrlclbart gcno,mföras på b.auk-
och f örsäkringst-ä,<endets omr'åc1e. g,mvclrif tens och kr:rftalstlirrgerLs --
kol. vattenkraft, clektricitet -, kolcentrerandct irr- jårn- och "stålprocluli-
tioncn, transport- or'h kornmrtuikltiousr.,ä,sendet. lilisom r-arje hö€ire torrn
av inclu.stri.

3. Störi-e jot dbruks- och skogsegendornar. socialis,eras otneclell.lar.t.
Lantbruket I sin ,hclliet bringas till större trtvor liling gt,rLom il[ör'anrle1.
av alla tekniska lörbättritrgar och nyl arbetsrnetodcr, r.arigenom plo,chrli,
tionen ökas. Nyodlingar ar. obtukacl rr. arli lörctagas.

1. I 'stätler oclr ör.erl'å,gandc inil,ustriclla k,t,mnrnuer sliall pr.iYat-
ågancl.et till j.ordfomterne )r'ergå till liommurLeu. orrlentligrr. bostiider ö1-g-
gas på gernensaill bekostnarl

5. Irlanm'äs,sig reglering ar- ltirings.r'äsendet.
6. Socialiserin.g av tlet olltntligr srLndhetsr'å,scn,tlct.
7. Soc,ialiscring ar- alla ollentliga ,sk,olor och bilclnilgsanstårlter'. LII-

fentlig, statlig enhetssliola (bottenskoia) mccl r.ärlclsli,g harakt.är. S,kolan
reforlneras .efter socialistisht-pedagogiska. ltrinr'i1uer.. LrLderr-isuilgc.n för-
enas om möj1i,gt ncd materiell pr,rrlulitiorr.
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Digsmann. Tony Seuiler.

8. Iteligionen förklaras f,ör privatsak. tr'ullstänclig skilsmåssa rDel.
lan staten .och kyrkan. D,e kyrkliga ooh religiösa församlinganra förkla-
ras f,ör privatn föreningar. Sorn sjäh'stänrligt ordna sina egna angel,ägen-
'hctel.

9. Socialistisk sknttepolifik, genorn progressir. inkomrst-, för'nögcn-
het-q- och rr,rsskatt t,il1 l:,estridandet ar. alia offentliga utgift,er i ,clen mån
de.ssa. liunnu täckas genom ibeskattning. Avskaf andet av alla inrlirekta
skattel och tuliar liksotr är'en natiorralekonomiska åtgä,rder vilka offra det
ållträlttas intressen för ett fåtals intre,s,sen.

10. Ar-sktrffanclet a\' ålla lag,ar som i iagligt avseenatre ,stäila kvin-
nair i oför'clelaktig ställning gentemot. ilätlltrel).

11. Införanclet av oflentligt nono,pol örrer annons- och platsanskall-
r-ä,sendet, oc,h rletsrrnmas ör'eriämnande åt kommunerna.

12. Rcformering ar. rhela rättsrråsendet efter socialistiska rprinci,per.
13. Arbetqptikt inför.es Iör alla arbetsrlugliga. Skydd mct mi,ssbruk

rn albetskra[t.
11. Llppr.ättandct ar- r'änskapliga lelationer mellan alla folk. Orne-

tlelbar anknytning ar- förbuncl llellan,sociali.stis,ka republiker.
15. Proletar{atets tliktatur är' ett revolutionär"t rneilel för avskaf-

farrde av kltrsscrua och upphiivanilet av klassväldet, samt för uppnåeniiåt
u' en socialistisk tlemoklati. T och med säkcrställanilet av "dct socialisti-
ska samhället upphör: proletariatets iliktatur, och den socialistiska ilcmo-
kratien kommer till full utvcckling.
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' Organiseranilct av ilct socialistiska samhället sker genom råttssystc-
met. I clet sociaiistiska samhå11et 'kom,mer ,också rådssystemet tiil ,sin rått.
Rådssysteme,ts egentliga gruudprinc,ip år, att arbetarna, som upplrära pro-
ilukti'onen och flamskapa sa,rnhällsrikedonarna, son befordra kultrircn.
också rnåsto vara tle ansvariga innelravarna av den politiska makten.

För att ,uppnå cletta mål, betiänar sig 'det oar-hängiga socialtlemokra-
tiska partiet planmässigt och s;rstematiskt jä,rnte dc revolutionära fack-
origanisationerna och tle proletärn rådsorganisaticnerna aY ålla politiska,
parlamentariska och ekonomiska karnpmedcl. Det förnänrsta avgöranile
kampmeillet är massorrras aktion, Partiet förka.star v,ålil,samma hanillingar
av qnskilcla pexsoner ellcl gruppcr'. Dess mål ,är ej förintandet av produh-

tionsrnecllen utan avskalfantlet av ilet kapitalistiska systemet'
Det .oavhiingiga socialilemokratiska partiets historiska uppgift är att

ge innohåll, r,iktning 'och äu'ilanål åt arbetarrörelscn, och att vara clet re-
volutionära prol'etar'iirtets ban6rförare och l'eclar'e i cless karnp för socia-

iismen.
Det oavhängiga socialistiska partiet är .:rv den övertygelsen att ,ge-

nom proletiir:massorras sanling tili gemensa.m kamp proletnriatets full-
stiiniliga seger påskyndas och befästa.s. I denna avsikt eftersträval det

oavhångiga socialdem,okratiska partiet också skapanctret av en rer'-olutio-
när kampduglig international av aibetarna i alla läncler.

Bekännantlct i ord och hanilling till tlessa programs grunrlsatser oeh

forilri,ngar är förutsättningen för arbetar:klassens cnande'

Enila'st genorn den proletära revolutionen kan kapitalismen övervin-
nas, .socialismen förr.erkligas och därmec1 å'n.cn arbetrrrltla.ssctrs l:efrielse
genornföla,s.

Debalfen om Inlernafionalen: Eillerdings (al.

llecl antaganclet av aktion,slrrogramrmet ä,r iho'ngressens e11a hlr-

vu,tlfråga avfärda.cl. Ater,står clen anilra och ,meist ibety',del'sefulla,
:bety,delsefull ej ;blott för clet ,oavhängiga partiet utan för li'ela, ,den

intorn'a,tionella rer"olutiouär'a arl:etartörelsen: stäilningen till Inter-
nati'o'nalen. Det är ju re,clan långt i förr.äg klart att 1tå clen punli-

ten nppnå,s inte så lätt enighet. Hi,lf erclins står 'Llppsatt som högr'n,

flygeJns talesmau, Stöcker sonl ilen vänstras. Ba,g;ge grupperna

"arbeta," unriler kongressens första'clagar'mecl lanclrsortsonllruden:

Stöckergruppen söker {å srl rnånga som möjligt att unclerstöclja, dess

framlagcla res,oiutionsförslag; 'clen anclra flygeln gör alit för att fir
ile tveksamm,a att gå mecl på en acceptabel kompr'omiiss. Och så har

vi ,clessutom en faktor att räiina med: Led,ebottr. Till honom åter-
ko,m,mer ja,g emellerticl ,hiir ne,clan.

Brass rjnger i klocka,n. De;batten bör:j:rr. "Freih,eifs" reclak-

tör Hil'ferdi,rzg; har orclet. Nej vänta! Bu man nere i salen hegär

ordet tili dagordningenl Ifan föreslår att Le,ciebour s'kall få'ordet
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som trealje inleclare meil samma taleticl sorln ,rle t,vennc anrha. Ilet
beviljas. \ru lian alltså Hil{ercling ibörja.

Hillelrlirrg rir egerrtligerr ösl'errikare, kä.rrrl o,,L erkiind soln \'0-
teirsha,plig -*krif1rstti.l,lare. Tillhc;rancle ,ilen närma-qte kretsen hring
Ktaut-"'h)r 'och cles-qutrom pår-erhacl ar- Frie,clrich Aalle.rs och Otto
Ba,uels tankeriktning, har han recligerat "Freiheit", det t-r'avliångi-

gn partiets Berlirrorgan, på ett sätt som {ra.mhallat en allileles shev

nppfattning ,om ,de oavhängiga crbetarnmssolnas ställnilg till clc

tlagsaktuella pr.olblemen. Ifan ,har i ,ticlningen fört en vachlanclets
oc.h ilen opportunistirska k'ompromissens och försiktighete.ns politih
srom i hög gra,cl skarclat Dartiet i vorkliga, rel.o,Iuti'onärers ögorr.

Emellerticl s-vne,s han fullrstäncligt sakna ilet "m'o,il till impopul:rri-
tet" rnocl vilket Frieclric.h Acller så vackert sö'kte clrapera ,sin stånt'l-
pun'rt. Hilfertling är nämligen re,clan innan Ji,ongressen iborjar på

flykt åt vii11.ster, ,clriven ,av utv,ecklingen inom partiet. Äliru f<ir

någon mir'na,cl sedån var hnn lör ett kvarstannacle i Anclra fnterna'
tionalen, för a'tt säncla ombucl till ,cless näst,a konferens. Nu är clet

allmänt bekant, ritt han homm,er a,tt försvara cn rståndpunlit solr
såger: varken Moskva eller Genf, tiiLsvidare ett jringfruligt avvali-
tande. IVIen ,ilet är lika bekant, att c1,en rstån'dpunkten sahnar larje
sonr helst resclllritlts på krrrtgressen. nlt Hiltleydings trrl drir'[ör'nres1
Jrlir ett li{<ta,l över letlarirars ga'mla ,stånilpiunht. Det märks ochså

när han talar, a,tt han på {örhan,il vet siaget förlorat. Talets för,sla
rlel gör'eu viss cllekl. uilriggnirrgerr av rlerr viirkl.politiska silrra-
tionen åhöres mecl intrers-se, cläre{ter tilitager'emellertj,cl e,tt sorl,
som ,stegras tili plotester och tillr'op dri tala,rerr kommer metl en

nrähgcl obehårskacle utfall,mot bolsjevikerna.
Hilfer'cling Lx;rjar mecl att fra,mställa bety6lglgsr av partiets

beslut. Ingen känslopolitili. utan nog"granna unclersöhnin,gar av clc]"

allmänna läget börtliktera ståurlpurkteu. Revolutionernas svaghet
hnr varit att rle h ivit "lokala". I(apitalismen är internationell.
Yi måste även sh,apa en ailition,scluglig international. I clet sylte,
lortsåtter han, gingo vi till Truzer-i1-kon{e,rensen. \ri friil<la,ra'cle däi
at,t Sovjet-Ryssla,ntl vare sig runcle clömas eller l<lanclras, att den,

rplsl;,cr, re'ttolu,tionen följer sin, egen'ltistoriska utaeclililng. Yarje
slag mot elle,r clom olrur gpvjet-RJtsslanrl är är'en r:iktat mot socia-
lismen, mot .oss och vårt parti. 

- 
I),enna s,oliclaritetsförl<1a,ring meil

Råcls Rvssland hiils,a,s rnecl livligt ibifall. Därefter går han övel
till att. sliil,clra ilen vårlclspoliti,s'l'a situatioiren. Aribetarrörelsens
tyngcipunlit 

- 
qå utvecklar' hau sjtt te,mr 

- 
ligger.rrrrncrit i I!lg-
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lanr] .och vi måste viclare räkna mecl ,att i Ameri.k'a en starh 's,ocialis-
t,isk ri'reLs,e korrimer utt up1,l,lom,stra. I Franhrihe är läget nrlgot

annorlttnila, c1är s|elar smtiil,rorgarnil' och ibön,ilerna stor r,oll. Och

cles,sa, iir nationalisti,-*ka och sjiilvmoilr,-etna. E{te.r att ha skilclrat
liiget i iister, ,bolsjer,iliernas svåra iäge och li'outrarevolutionen i Un-
gerrr. l'ör'klaral Hillenlirrg. r11 1'r riie{s trrl<1il< cnligl lr,rtis metritrs

bor gti ut på att kru,ta f'a,-.tale lörbiudelser mecl r,iisterns socialcle-

rnotrrrati. 
- 

I liråga om stiillnirrgen titl terlorismcn skiljet jag ,miE

allrleles {rirn }Io'skva'intcrationalen. 'Iterrol rkan jag inte vara med
på. r'em sornr'än anviinrler uleu. tv ilet är omora'lis'1i. Kautsky,s ,sista

shrift ,behancllar lirrigan fullst:incli,gt rilitigt. I 'ilen punhten rir iu-
gen kornproiniss möj,1ig. Bolsjevi'kema ]rar angri,pit r-årt parti på

tlet allra s'karpastc, fortsatte taltrren. Lenin hal i en artikel hlanr'l-

r',at ,oss alla i clet mc.st skarpa språk. t. ,o. m. .Dänmig, hu'r 'r,a'dihal
han ii.n år, {inn'er ej nåd infiir }rans ögon. Oc'h Hillercling citer'ar.

uaturligtvis m,ed skrnttarna på sin sid'a, solr:r 'bevis en artikel från
mars 1919. i viliken Lenin lialiar Därumig för "spetsiborgare". Lika-
så har clet o,avhäugiga partiets stii)lning till {redsfrågan varrit f,öre-

rnål för bolsjer,ikernas kritik. .Om vi -*kullc gri till Moshva nu. så

sknlle vi euclast bli bolsjevihemas strykpojkar, förhlarar llilfer'tling
un'rler ett 'oerhiirt larm ,och ovlisen i salel. Vi behtiva en kraftig
internaticnnl. 'mer1 r'iisterns socialclermotrtrati i ,cless mitt. Vi få

inte förha,sta oss. Spörsmålet om vi sko a gå till Genf eller ej är

Itlr mig inget principiellt s.ptir,smål utan ett taktisht. Yi hunde jrr

cliir företaga en gruncllig uppgörelse meil våra socialp'atrioterl
(Ahijrarna ropa:,clet må-"tc vi göra å Berlins gator!) \ri ha nu siikt
förbindelsc me,ii rle {lestn trartiema. tletta vårt,a,ribete måste vi {ort-
siit'ia,och drirfilr liunnn r-i inte n,u ibincla 'oss vid Tredje Internatio-
nal en.

Hil fercling,slutar: inecl att lramliigga parti,sty,relsemajo,riteferr-.

lesol,utilonsf örsla,g. I)e1ta 4ronstaterar niirdr'ändigheten at- en ali-
'tionskra ltig intcrnati.onal. \'trrken Mosll'a- ,ei1er Brrrsselftjrsiikeu
irit riterupp,blrgga Inteqntrt'ionalen htr 11 ckatrs och biigge synas iclte
la rnirjlighet i)r'ervinna sr'årigheterna. Del heter orcl'agrannt -n'idale:

"Vi eftersträr.a en enhetens Tntenrational. solr ornttrttar plolettirenrtl
i alla läncler i en alitionscluglig. hancllingskraftig interuational. Den l1-ii
internationalcn, mirste, led,tl av c1e principiclla socialistiska grundsatscrnr.
Iör'a klasska.mpcn lör erör.rarrdct av clcn politiska makten oih ,utöva rlcnl.r
senour prolchrintets rliktalur tills tij.rveri<l,iganclet av socialismen sk'ctt.

I rlennr international kouruel ej att linnas ,pl:rts Iör lrrrtier', sotrr

l

l
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Crispien.

under socialismens täckmantel understörlja irnperialistiska str-ävanilen cl-
ler under en proletarisk rer-olu.tion i koalition necl ,borgar:rl,örnet uppträcla
kontru.r.evolutionärt. Å anilra sirlal han icke något proletårt partri, som
på klasskampens grundval för l<amlrcn för' socialism,ens fön erkliganck:.
nteslutas.

Partikongr.ess.en godl<äunel par,tistyrelsens iörsöli att, knyta förbirr-
delse m.ed alla på socialrevoltitionär' grunch'al stående part,ier. vare ,sig
rle till'höra Bly'ssel- .eller ]{oskr,:aor"gan.iationerna, för' att förrbere,da rnöj-
rnöjli,gheten att uppbygga en ny, me,c1 socialistisk och revolutionär anda ge-
nomsyrattr lntcrnational. Kon.qressen f öreslår., att,cless.a,strävanden fortsät-
tes, för att på så .sä'tt mijjliggöra inkalland.et .av ,en int,ernationell socil-
listkongress. för återförenanclel av arbetarrörelsen'i alia länder'. Partiet
gör" sitt slutlig:r. ställningstaganclc beroencle av clessa sträv.anrlens r.esultat."

Slöcker i elden tör III lufernaflonalen.
ll'alter Stt)cker iir vänsterflvgelns tales:man. Sedan någo1,

hah'år sekreterare i partiet yar harl ticligare reil,aktör i Kr;ln och i
-qitt clistrilit el av c1e lliirsta som upptog ha,mpen mot kejs'ar,socialis-
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terrra. l)et är en 35 åls man, lugn och ;sälier, go'il organis,atör ,och

praktiker. Han lbeha,ndlar sitt ärnne mecl äkta tysk gruncllighet oclr

-qahlighet. Hairs tal fl5,-ter liltt och ledigt ,och han har hel,a tiden k,on-
gt'esscus örn.

StOcker rbiirja,r me,cl att ironirsera ör'er llilferd,ings växlanile
ståndpunl<te,r, tidigare var ilenne för anslutningen till Andra In-
ternationalen, nu vill han',c1et ej mera. Denna interna,tional har ju
fakti'skt oc.l'så dött på srun'cl av sin ref'brmd,srm, nationalis,m ocli
opportunism. l)et är cless gamla ledare som nu söker blåsa 1iv i
c1en. I Bern tog man ståndpunht m,o't ,cliktaturen. Förr i tiden var
man- \.an vid att de internatione l,a kongres,serna 'sluta,de m,ed eu

liampapp,ell till vär1ds:pr,oletariatet. I Beru slutacle man förhancl-
J'ingarna mecl att hylla Wil,sori, yttrar Stöc;ker ,och uppläser unrler
förrsamlingen,s munterhet h,err Brantittgs något naiva och reda.ii

n)rcket föråldrade avslutuiirgsfra,ser mecl,cleras förhärligande r.,..

\\rils,o,rrs "rati'onerna,s förbuncl". 
- 

Hilferdiug önskar att vi shola gå
tiil Gen{ för ibekä,mpa r'åra inhe,mska högers,ocialister. Men clet

vore ju att anklaga cljävulen h,os hans €gen rrro,rm,or! Nej. här må-
ste vi lrlart taga av,ståncl både från andr,a fnternati'onailen och Genf-
konferensen, yttral talareu uncler v'älciigt lrifall.

Treclje Internationalen resclprincipiellt ingen'skiljem'u,r rne:l-

1au sig ,och oss. Moskvakongressens beslut utgå från a,ntaganilet,
att clet oavhängiga partiet tillhör' ,den ,socialiistiska centern. Dett'a är
ntlLmera e,mellertiil inte fallet. Det är f,ullständigt uteslutet att
Treclje Internationalen vill att ,rless 'oliha partier ,skola godkäln.r
allaibolsjeviikernas hegångua fel. Yisst ha ile ;l,iegått fel, men ilessa

fil ry,ssarna sjäh'a tlömeL om. Ha inte vi ibegått någr.a fel se,ilan cle'1

C rrovernber? -
Till frågan o1n bc;rgarkriget och te,rlorismen r.ill jag rblott

säga,, yttrar tal.: lrur k'an man ,sorm revolutionär förkalsta. meclbor-

garkriget? Man ikan ej vare sig {örkasta e'l1er godkänna meilborgar-
kriget, ,r1et på,tvinga,s oss ar. reaktionen. Godkänner man 'diktatu-
ren må,ste nian ii.r'en ta meclhorgarkriget ime't1 i tropet. Detsa,mrna år
{örhåIlan'det merl terrorismen. Moskr.abesluten talar inte all,s om nå-

.qon fr;rpliktelse till att anr.iinda terroristi,ska me,clel. Men vi bruka
anr,äncla c1e meclel, s'om leaktioneir tr-ingar ,o,s,s tillgripa. Proieta-
liatet har allticl r-arit humant. Talaren ingår därpå i en läng're

skilcldng av reaktionens bloclbacl i Fin1anc1, Ungern, tsar-R).ss1and.

Ber'lin. Miinchen etc., frarnliigger citat al Marx och Kautsk;' (lrån
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clenles ticligare procl,nktion) för att motivela och försvara sin stånd-
punkt.

Det biista siittel att {å,schr.eizare, flansrmäir oclt engels,män med,
är' att vi nu genast fyller viir revolutionära plikt, ibesluta,r ans'lut-
rring tili Tredje Interuatiuiialenl 

- 
St,ormancle bifall i vilket är'en

tle {ullsatta läktarna ,cle[tag,a, hyilar talaren.
Den av Stcicker framlagcla, av 171 ombucl unclertecknade reso-

lutionen har i det r'äsentligaste löljancle innehåll:

Den för.sta flirut,sättnin,gen för en aktionsd.uglig International, sorn
kan upptaga kanpen rnot .d,et imper.ialistiska värlclskapitalet, är avbry-
tandet av föribincl,elscrna mecl r'eformisterna i alla iä.nrler, men all,ileles sär-
skilt rn'eil 'cle krig.s,socialisler och rlo socialimperial,istiska eloment, som
ställa,sitt "fåderneslanrl",över,rlen social,istiska International,en.

Partikongressen förklarar därför, att An,ilra Internationalen inte alls
kan kom,ma ifråga för revolutionär klasskarqp. Den är alldeles oduglig
att leda rer.'olu.tionär' ka,mp och ge r'äricl,spr,ol'etariatet ,tle behövliga pa-
rolle rna.

Därför ar,'tröjer p.artikongressen även .att sända o,mb'u.d till Genf
och ntt ra nägot I'ittrare :ned ,cl,en socia,lrefor,mistiska Internationalen att
gö r'a.

Iför 'cl revoluti.onår International k;unna blott de partier ifräga-
kornma, som helt stål1a sig pri 'den sociala. r,evolutionens, på proletariatets
,diktaturs ocih rårl.ssystemets grunch.al och .avböja varje f,orm av opplr-
tunism ,och allt samrör'e nne,cl borgerliga element.

Då Tysklan'ds,oa,r'lhängiga socialdemokratiska palti,gotlkänner III
Kommunistiska Internationalens grtndlinjer och i 'denna ser 'kärran till
en verklig revoiutionär International ger partikong,r€Lss€il partiledningen i
uppclrag att fullborcla anslutnilg till III Internationalen och ta alla iämpli-
ga ,steg för att lenonföra an,slutning från andra lä.ncl.ers rsocialrevo utionära
partier, så att därrned på cletta sätt skapas en aktiox,scluglig, proletärisk
International, som b1,ir .ett skarpt vapen för världsr.evolutionen, i arbetar-
klasserns befriel.s'ekalrp frirn tlet internationclia kapitalets ltinkar.

Ledebour deklarerar sln särståndpunkf och deklamerar om
parlieis ära.

Som ,siste inl,eclare lar Georg Leilebour orclet. Sorm jag redan
anmärkt: frecleiJ:our ä'r -en fatrrtor att rä,kna mecl 'såväl i diskussio-
nen som vicl v'oteringen. D'et skall ock,szi rr,isa sig att h,an lyckas
krålgla till rlet hela. Ilans p,opulartiet är ,stor. I1nder kriget h,ar

han ju fört.en hår'clnackael och s-eg karmp ,a161 Saheidemänn'en, han
var mecl båcle i Zimmerr,valcl. Kiental och Stockho'lm, han har i
,sitt parti hela ticlen stått på vänstra flygeln, i opp'osition m'ot Haase,
Dittmann och de a.nalra, han vägra'cle gå mecl i dlen första revolu-
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tionsregeringen, clå även Schei,dema,nn ooh E,bert skiulle dit. lan
har rätt så nyligen lössläpp,ts ur Noskes fångelser,'d.ä.r han suttit
flera måna,iler ,för sitt deltaga.nde i janrua.ri,oro,iigheterna 1g1g. Hal
är cl,en ga,mle partiveteranen, som tr.ofa;st tjänat pa,rti ,och r.örelse
i clecennier. Ilaras namn är i folks mun. Men Lodebour är 'ookså
medveten om detla. han 'kärrrrer s,irr popularjtet och han begagna r
den. Ilan har ännu en fördel: en glänsand.e tala,rbegåvning.

Det ligger clärlor en viss spänning-i luften då den ?0-årige,
ånuu ungilomligt spänstige Le,d,ebour klättr,ar upp på tala;rstolen.
Man vti.ntar något extra och man få.r det äveu. Än giftigt ,bitter
rnot Scheidemännen .och Br,antingsglossarna, än ,sarka:stisk och syr-
ligt eiak mot ,bolsjevikerna, än m,ecl pato,s talancl,e ,om ,betydelsen
av ett s,amlande bes,l.nt, iin kansiigt ,ooh varmt, då det gäller dc
ryrska lrrigsfångarna -_ på alla ,strängar spela,r ,ilen gamle ora,-
torn! Och ej endast,mecl rösten talar han, hela kr,oppen ä,r meil!
Det han ej ibeskriva,s, bör rs'es! Nog av, ,m,an rycks ,mecl! Myoket
är ju ftrara ,o,ratoriskt blänilver,k och lite skåimser fundlerar man ofta
efte'r tio ,minuter ör,er varför m'an applåclera,cle så p,ass enkla tingl

Ledeb,o,ur börjar med a.tt konstatera, att han vi,sst inte vill gå
mecl till Genf. Dari år han fullt enig med Stöcker. 'iSkillnaden
rnellan mig och Stocker ligger däri, ,att clenne önsn<,ar att vi ,skola
gå till III Internationalen und'er det att jag vill att vi srka.ll 'b lda
en omflattande ':ievolutionär fnternationa,l. Vi ,måste {örsvara a,n-

grepp på vårt p,arti. Mo,skvainternationalen har angrip t r'årt parti.
Så lii,nge vi år ett parti, ,måste vi'också kän,na solidaritet. Och ryssar-
nd veta mycket vä,l att vi ej dragit oss för revo,lutionär handling.
Vi öuro br;rdan uncl,er novemberdagarna och januarioroligheterna."
Med ett flertal exempel söker Lecldb,o,ur bevisa ,cletta. Gärna vill
jag, f'ortsätter han, samar,beta meil ko,m;munisterna, ,men cl,eras lög-
ner och mis,stiinhliggörande mås"te på det ,skarpa,ste tillbaka.vi,sas.
Den k'omrnun'i,stiska Internationalen in'bjöd ej r'årt parti till Mosk-
vak'ongressen. Men likväl lihvideras,clår Zimm,erwa"ldrörel,s,en, varr-
till kongress'en inte hade någon rsom helst rtitt. Det oavhängi.qa,
partiets ära ,står fOr hågt f<;r att kunna flä.ckas 'av dessa angrepp.
Men vi skulle llächa ,den, ,om vi ginge till Moskva s,o'm pultroner
och lakej,er 'och 'knackacle på,, iör att bli insläpptal utropar h,an
un'der vå,I'cls,amt ,bi'fall ,från högerflygeln ,och ännu vålilrsa,mmare
prote,ster och 'oväs.en från vänsterns rsiila. Mer han {ortsd..tter i
sa,mm'a ,anda: Om jag trots cless,a, lögner mot o,s*,r likväl skulle
knacka på i Moskva, clå visade jag brist på ,sjiiivalitning! 

- 
\rail
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Atlolf Hoffinan. Wilhclm Könen.

jag vili, ä,r en germenrsam ko,nferens, på r'ilka vi iir lika,berättigacle
mecl Moshvaoch rdes,s filialer (!). Til,i frågan om terror vill jag
,s[ga, ,a,tt jag s,tår på clen ståndpunl<ten att 'om,o,ra,lisika meilel inte
få -anv'än'ila's,. B'olsjeviker'a, har unilertrycht yttrand'e- och tryck-
f ri h etr-"rätti gh,etern a, til l,s,att, ko m,m is si,o' m,ei[ il om,armyn dighet uta,n
att ge de anklagacle tillfalle till att anlita ailvoka,ter etc. ,Om vi
erliänna rbolsjevikerna's ter,ror, förlora vi rätten till moralisik harm
ö'r'er No'skeregem,entet. Här finns ingen kompro,miss. Dadör må-
st'e vi säga, detta till Moskva-anhängarna.- Jag hoppas att möjlig-
het ska,ll finnas ,fiir enighret på .min linje mecl en konferens av
iih,aiberättigaile parti.er: fr;r biltlandet av en verkiig Internatio.nal.
Leclebour .slutar mecl att fra,mlägga. en resolution och hälsas med
livligt Lilall.

l)en Leilebrurska resoi.tionen liråver a'rbrytalrlet av förbiuclelsc'
trecl Branting-Internationalen. beklagar hiklantlet av lIo,skr.a-Internatio-
rtalcn, kritiserar att U. S. P. inte in:bjöds dit, framhåll,er nö,ch'ånd,igheten
av att uppnå för.ståels.e mellan alla länders revolutionärrr organisaiioner pil
gr urrdvalorr at lil<.aberätl igrrnrJc ot lr omsosiilig akluirrg tl'ots takt iskr mo1-
sättningar och slutar metl att föresiå, att partiet inbjutler till en konferens
med alla organisatione,r, sorn l:ekä.nner sig till råilssysterlet och proletaria-
tets diktatur. givetvis fr,ämst a1la organisationer som redan tillhöra III In-
ternetiontrlen, {ör knytn tl,em samman till en karnpcluglig International.
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KomPrornissen föres i hamn.

Le,tlehours ta1 har gjo,rt verkan. Yän,stergruppens mera tveh-

sAl'rl,ma och försiktiga element'börjar inbö.rdes diskutera möjligheton

zrv en k,ompro'miss. Förhan,cllingarna ha efter Lreilebours ta1 hunnit
så långt som till torsclag eftermiclilag' Debatte,ir skall :br;rja. l\{en

då,meclclelas att ,c1et önskas o ika gruppmöten. llagen's 'sa,mmanträile

ar,,sluta,s. Hela tr<våIlen och halv'a natterr pågår de'oli{<a gr:upperna-*

oc.h ledningarnas rmöten. Ooh förhan'dlingar fiir att finnzi en enig-

hetslinje äro i fuii gång. Då f i pf;' flsdagsmorllon återkomma öp1-

nas vis.serligen k,ongressen för att emellerticl omeclelibart ajourneras.
Förhandlingarna pågå. \ri återhommtr efter {,rukosteu. Samtna

bikl. I sal och k,orricl,orer promenera flertal o'mh,uil, prataDde 'och

rökanile. I ,smårummen förhancl1a ut,skott ,och leilare. Bfter mitl-

clagspau'sen 'likadant. D,et hela bi;rjar verha vanlig tiks'dag. Nnm-

merkarlarna iiro satta ur funhtion. I utskotten .ar.'göres ,allt. Meri

rykten löpa. . . "Kris pri partikongressen" 
- 

så lyder rubriken i or-

tens partiti,clning. Det tala's 'o'm sprängning, 'o'm att den nuvaran'cle

partiieclningen ej tänker kancli,clera på nytt om ,Stöcker-resolutionetr

segrar. . .

Klo,chau hah, sju på frerlagkr'älien är äntÅigen ,ko,mpronlissen

färclig. Fi;rhandlingarna k'unna iborja. Det visar sig att alla de tre

f,r.amlagda reso-lutionern:a tagits tillibaka,'sedan enighet vun[its
kring en kompromisslinje. Cri'spien m'ot'iverar och ftirsvarar k'om-

promis,sen, påpekar nöclväncligheten 'av enighet 'och enhet i ka't-npc'rr

utåt. Vi känna oss helt ,solidariska med Sovjet-Ry's's1and. Detta

bevisa vi bäst geno,m att här lrem'ma bekämpa reaktionen. Vi vilja
inte bil,cla en ny, fjilrcle International. Vi vilja utviclga ilen IIT Tn-

terna,tionalen, söka låta clenna ,omfatta även vti.sterns revoluti'oniira

partier. Ilan sluta,r med ,att he om ,samling kring ko'mpr'omissen'

Mot Crispien talar Dtiumi,g. I ett kort impr'ovi'serat. men

mä,sterligt utformat anföranrle clrager han upp de ,stora linjelna i

{rågan. Mot Hit{ercling och Leclehour framhåller han, att iär gä'i-

1er clet inte ha så sto,r lartipoli:t'isk ,och 1rersonlig ö'mtålighet' 'att
maniblir stött ar. något angrepp och 'därför sät'ter rsig "på tvären"'

I)essa frågor har aärklsgtoli'ti,sh betydelse 'och måst'e ibedöma's metl

viils-vnthet och ktrokhet. \/ärklsrevoluti,onen ä,r på marsch. För eller'

mot h,olsjevikerna :ir c]agen's lösen. Genom ett omeclelllart :beslut

om anslutning till III Internation,alen visa vi bast att vi iiro fiir
bolsjevikerna, mecl värlclsrevolutionens avantgarde i'cless hamp''la-
laren upptager uncler vä1,clig"t bifall Stocker,s resolution som siu.
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preussareu: uu.'ru.u,i1ä1"'ii.iinjl"lt jag c,' g,in,g i nitt hög'rocrh''l,l,,rdes krttrnrr l,li e1 li1o"i r,trt,iLiL"ti '

('lihe Ca11 Bri1.. Sor:. p:s cetrtr.alorgal.)

{Jnrcrlel,bart c].irefte' clelilarerar ett rrrrrb'cl å Hali.eclistriktets r,äg'ar
att str'mtliga cle'ss ornb*rl. 29 ,s1yc',trie'. stiiller sig 1-rå nii'migs linj.
och rösta för Sti;olrers ursprutgJiga resolution. Det är tl,cl"ligt rtt
viirsterri i rätt stor .t-qtrii.ili'ing ogillar rle. liompromiss'.som cles=
talesrniiu ingått.

1trfter 1-tterligare ctt par anltir.anclen och -*eclan Crispi,en för att
fiir1.)'dliga romp.omissresol*tio'e' fi:amlagt ett tiilagg till clen'a
..'l< r'i,les 1ill volclirrg..
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Fiirst avslå,s Stitcliers resolution mecl 167 röster- rnot 114. Dar:-

eftcr antages kompi-omissresolutionen mecl 227 röster mot 54. viika
senare utgör clen ;.ttersta r,iinsterns. som hijll pii ett o,m'eclelbalt in-
trä.de i III Internationalen. Ilnhiillig-t antages det betyclelse-fulla
ti 1 I ii gg-s f rirsl a get.

Ilen aniagna resolufionen.

I)en antagna re-.oLutionen har {clljancle lycleise:
l)alti'korgresscn förl<iaral sorrr r)n av L'. S. P:s viktigaste uppgifter

att saml:r hcla clet r'er-olutionär'a proletariatct i en hancilingskraftig. rer.o-
lut.ionärt socialistisk International.

l)cn första för'ntsättuingcn llör en ahtion-qduglig Internatiotral år' el
hä.rr-synslös kla.sskrlmp rnerl rrvböjartrlo ar. r'arje poJitik, son etter,st.rä\:i11' r"c-

former irrom rlcn nur-a.Larde liapitalistiskn statens lam.
Partikongressen ]reslutar tlärftir brvta rned lI International.en, \-ilti-

gelon] rl\-er) för' Lr. S. I'.s vitlkommlrutle ett delta,gande i (cn pla.nc{'atle

Gen f-konf eren.sen onöjliggöres.
Partiliorrgres-qen är cnig mc<l III lnternationaletr i att gcnom l.n'ole-

tariltets riiktatur på rårlssysternets grundval förverkliga socialismen. lln
akt.ionsduglig, ,enhetlig Internationa] må.ste skapa,s g€noill samnan-qlut-
ning mellan III Internati,onalen, vårt ptrrti ooh antlra läntlers socialrcrl-
lutionära ,partier.

Ptrrtikongressen ,ger därför centralkomrnitt6n i upp,dlag att på basis
11.1r p,articts a}<tionsproglain träda i förbirrcieisc metl alla dessa partier fiir
ntt möjliggöra tlenn,a sarnmanslutning och så meil III Internatiolalen skapa
en aktionsrluglig, elhetlig, proletarisk International, som i aröetarklassens
kamp för att .,befria sig frtin derr internatioriella kapittrlismens länkar
lian ,bli sn a1'görancle r-äntipunkt för r',ärldsrevolutioncn.

Tillågget liar {oljancie l;'delse:
Skullc particrna i artlra l,äncler ej r-trra villiga att till'salnmars rned

oss inträda i trfoskr-a-Iutcrniltionalel, skall 1-.1-. S. P. .cnsamt {ullbo'rda an-
slutningen.

Valen bli vänsferseger.
Ilfter clet clerura oml"östning fullbo'rdats är hongr-essens vikti-

gaste {r:i.gor uir,clarr'stökacle. Det ålerstå,r 'biott en clel smärre ärei1-

den samt val av partist)'relse 
- 

rJet senare ju en jilst nu .synncr-

ligerr Lre1l'rlelselull lraga.
Som orilföranrlekan cliclater upp,stiilldes Leclebour, Crispien oc'[r

I)äumig. Tvänne skola viiljas. (lrispien samlar 268 riister. på ho-

nom rri,star biigge srlrppcrrl.i. Striden står mellan Ireiie;boul, mellan-
mAnu3rr i fråga om al-rlutningen till III Internationalen, och

I)äumig. som in i clet si-*ta hämpat för en ratlikal siå,nclpunkt. Däu-
lni.q -reg111' nrc,:l 151 liiiter mot 124. Partisehreterilre bli Dittmann.
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Stöclier', Iirilen. !'nt Zietz oit

{iygeln. Samma resultat Jlår,

kontrol Iliorr rnissi on. r.iinstern

Scheidcrrraur: llorr Ci r_rstur'. r,trrt i
Noslio: ,It'r. ilte r.ei .iagl lrra.glr

(,
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Ilcrrarrs llitltlr skil. (lu nlr . ._?
h'ästerr !

(Ka11 I:loltz iI'rcic \\rclt.)

h Radke .- ,nv ,clessa tre på r,än-qter-
r':ilerr till I'Beirat" (Iartist).relse) och
erhåller rnajoritel, i båda..
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"Vi rnåste r.e-rolut och Lrtar tr,elian lia,sfn ij1,g1 borcl alla rle
..r'ter 'ot'h fei. som }artiet meclliirt Irå'cle'g'amla rr,ocialrcleluo-
hratien." orde' liro I)iiunrigs, och cle karalitiirisera. rått väJ clei
oavhängiga partiet och tless _ctällnins. Bildtrt uncler liriget _ cftcr
trtllkr.l 1r'r,l<r:r rr.lr s.jii.l;rvirrrrlir lros rle lcrlan,ln. Hra.*, T)itlrnrrrrrr
nr. {1. 

- 
sonl er rlrc}test rmot S.heiclenarn-socrialister'as kejsar.,

,serr.ilism och annexion-s|oliti,h har det meclfört frriu,det gamla
partiet i iir{tlig belastni'g så mti,.ga defekter oc}r kr;,'rnplingstec-
'lie'. sor'tills tlato uppeubart ooh på. alla -qätt pra!.lat pu"ti*t.
ofliciella politili 

- 
till sl.r sl<aila för hela de' t1-.-slia ar,betarhlas-
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-cerl, för' hela, clen t)tsihal revoluti'onen-* utveckiing uncler: clet gångna

året.
Liksom i det srrenska vänsterpartiet tid cless start samla'cl:s

i ti. S. P. alla mecl det gamla partiets politik 'ner eller mi'nclrc

missnöjcla element av rätt ,skilcla grunclåskåclningar och socialis-

trisk'a riktningar. Sirla vicl sicla mecl Kautsky, den gamle tlog-

rnatiske marxi,stiske teor.etikern, ooh tlennes lä.rjungar' Hilfer-
c'[ing, Ströbel, Breitscheid m. fi. stodo ,clen iorne banörföraren f]ör

revisi,onismen Bernstein och Ro,sa Luxemb'r-rrg, clen radikala' fly-
gelns teoretiska ledale. Poiitisl<t spegla'cle sig skillnaden i upp-

fal,tning i namnerr Haase, ,c1et gamla partiets förre ord{örande, en

forsiktig, helt parlamentari'skt hetonacl politiker. och Liebkneeli{;,

lcr"olutionsle'ilaren,'ma;ssakti'one,ItS'Ittä11.
Partiet 'ha,r uncler ,clen förflutna ticlen liehärskats i sin offi-

ciella politil< av H'aase-Kautskyrihtningen. Det har, na,t"ionellt oclr

internationellt, fört en l,revancle,ts, en clen småsluga {olsihtig'he-
tens och hälkb'orgerligai pacifistiska clemokratien's poiitik.

Ännu blott en vecka innan ty,ska revolutioneu utbröt, på ett

rnöte. där förtroenclemän,nerr fOr de $tora arbetareorganisa,tioneLna

i Berlin jåmte Lecldbour och l)äu,mig talatle for hanclling, avrådde

Dittmann och Haase mecl fra'seu "ticlen är iinnu inte mogen"

r,-ch segracle. l)ärm,ecl fick även höger,socialistetna, 'jsom sågo vartåt
vinden 'blåste, ticl att ,för'bereda sin h,ovänilning och stjäla revolu-
tionens frukter. Partiet vtrr då, motstånilare till proletaria,teis ,clik-

tir,tur och råtl'ss;'stemet - 
Kautskl's bok mot råclscliktaturen 1åg

vicl rer"olutionsutbrottet {årsk på boirlåclsdiskarna. l)e parlamen-

tariska oc,h politiska leilarna togo vicl alla tillfallen "avstånd" fråu

fiolsjevil<ernas ,mede] ,och rmetocler. Trot's kampen mcrt arbetarråilen

lrån båcle clet garnla och clet oavhiingigzr partiet-" sicla bilda's vicl

rer.oLutionens utbrott en mär,gal såil,ana. I stället för att stöclila

på cles,sn h:i upptagit ha,mpen mot 'den kejsarsocialisti'slia regeriu-

gen 'c1elac1e Haa'se. Dittmann och Ba.rth mecl Erbert, Schei'demann

och Lanclsberg legeringstaburetterna,'ooh medverlia'de c1ä,rige'no,n

po,-ritivt till att såtta arbetarråtl'en åt siåan och ur spelet. U. S. P.

1rämpade f ör nationalf ilrsa'mlingeus inkal,lande i stäIlet fcir råcls-

h,ongress. I stället för att 'behämpa bourgeoisin utnämn'de,s clen-

uas leclare till "lacliministrar'". som clrogo båcle kejsarsoci'alister-

nas ocr,cle oavhängigas ministrar vicl nä-qan. I ståilet för att lös:r

,lrrigsproblemer gerom- att föra revolltionen vitlare, greno)m omeclel-

li1r ocI iltim an{<nr,t1ing 1,i11 Soyjet-R1.ssln1c1. avbröt's {Orbincle]-
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serna rmecl detta lancl. Drivna av ,proletärmassornas ut^veokling åt
vänster, av tryoket från.mecllemarnas sida, tvungos cle leclancle i
u. s. P. så rsmåningom att gå med på ett erkännancle av rådssy-
stemet, men 'clå fick detta av Haa,se på partikongressen i mars i
{joi clen clyrbara formutreringe': "Rirclssystem mecl fast ,förankri.g
i Iiörfattningen!"

rnternationellt har ,sa,mma okrarhet oorr förvirring prägiat
partiets hantllingar.

Då i Zimmerwaicl Ra.clek på Zim,merrvalclvänsterns vägna.t.
Iöreslog en resolutio', i virken partierna i aria läniler uppmanades
att unclenstödja tilla massornas spouta.na r.örel,ser ,och techen till
missrbelåtenhet (hungerkravaller, ekono,mi,ska sträjker) och siika
förvanclla ,dessa. till poli'ti,ska ma,s,saktioner, vägracle de oavhängig'
på 'clet hestämdaste ,att vara mecl därå.

Då det gållde att taga pri'cipiell stäilni,ng till frågan r:,m fos_
terlan'cl,sförsvaret och pacifismen, krävde cle ciet spörsmålet *pp-
skjutet till en l-"o,m,manc1e internati,oneli koir.gress.

Då socialpatrioterna inbjticlo till sin för,olyokade stockholnrs-
ko'ferens srincle de om,bucl dit och samtidigt till Zimmerwaldsrö,
relsens III hongre-..'s.

Då rr rntern.tionalen rsökte szi,mmankit{a de smålritar av cler-
-samma scrm tiiläventyrrs funnos rhvar voro cle oavhängiga genast
med. Båile i Ber'. ilär Kautsky representeracle, och i Luzern. clit
Hilferding ooh crispien clelegera,ts. Likväi ,srltter man upp e'
oslrulclsfuli, htlgst fö,rorättacl rppsJrrl och frågar varför partiet i
all rimlighets na.mn inte fich in,bj*ilan till Moskva ,att vara med
och gruncla rrr rnternationalenl och Led,ebour. clehiamerar mecl
ll'r1tos om partiets ,clärigenom ";kränkta ära',1

IJenna pa,rtiets kamele,ontahtiga hit- och- clit-politih ;har ile-.s-
biittre varit föremtrl ftir hritik från ,cle ,mera, ra,ilihala partimecl-
lemma.rnas ,sicla. under k'igsåren intog sä.rsrrilt Leclebour clen
ir.tåt synligc 'oppo'errtens plats. De' sista tid,en har ,hans me.l-
kämpar triitt fra,m i förgr'nclen. Dd,umig, Str;c,her, C'rt .Geyer.
Bras*, r(önen rn. fl. under clet att r,,ecleJ,our 

- 
,clelvis tach var,:

sitt Jånga längelseupDehälle och rlärav fo{jande o[ör.måga att löl j:r

utvecklingen 
- 

s{nnnn* på ,halva vägen.
IJncler ,cle si'sta månail,erna har inom partiet förts en h,etsig

hamp, fiir klara riktlinjer såväl i karnpen mot Noshere.gementet
oc,h den tyska bourgeoisin rsom i stallningstagancle till rnternatio-

'alen. r)et var alla partimeillemmarna, hlart att .clen ovan sliilrl-
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rade Leipzigkougres,-"en, 1-6 clec., måste f,atta [r1ar och otvetydig
stånclpunkt. I)'en emotsågs 'därför ock,så meil ,ovanligt ,stort intressc.

Fullstiindig trilarhet kan mal just inte säga ratt iliongr'e'ssen

å,r-iigrahragt, men clen ;]retecknar ett gott steg åt rätt håll. En klart
revo utioniir gruuclsyn prägla,cle ilen stora majoriteten 'av ,omhltden.

Det antagna aktionspro,gramrnet rställer ju ookså partiet 'utar:
förbehå.Il lå,den rer.olutionära -q,ocialismen,s grLrnch'al, unilerstr;,-
lrande nöclväncligheten.av Ttrolt:tiir cli,ktcttu,r. råilssystern ocll reao-

Iu,ti,on,iir a,rnt,ö. Mot lormuleringsf i11' 1'15,s3, punli'ter ka'n friin liom-
munistisk sicla re,sas ;bef'ogade inr'äncltring'ar liksom åtskilliga till-
1ägg varit önskv,ärcla. Men ,man må betiinl<a, att programrnet till-
liomrnit ic re tach vale U. S. P. ,och dess lecl,are utan frofs clossa.

-Det rir Lmassornas clirel<ta trvck pii tvekan'ile och oklara ledare s'orn

framtvingat programmet. Ooh clå har man ,skäl vara tacksam att
-.ii, Ia.ss rmyskgl vunnits i första omgången.

I {råga ,c,m ,ställningen till fnternati'onalen le,dtle pa,rtispet-

sarna den oppc,siti,o,n, s,om cle icke vågacle föra till torgs clå ,akti,ons-

programmet forelåg. D,ock utan ,att viura Irågot uä,uilr-iilt ,rlär-

metl. Ty r.i,sser'ligen licler'den anta,gna komp::omi-"sresoluti'oletl
av en såilan's 'a1ia {el och svag}reter. okltrrhet och ,mångtyclighel .

I)en är jri ocksrl tillliommen for ati bereda en nängc1 leclande p,arti-

r-iinrier viig {iöl en ic'lie ft;röil,mjr"rkancle retrtitt från {.orna stån11-

punhter, vil'ha arbetarm'a'ssorrla reclan flör 1änge ,seilair övergivit.
Skall man 'c'liimzr . enclast av det som kan utläsa,s ur resolutio-

rren. så må ,c1et erhiirrnas," att utsilhterna för ,en srar an'slutning
:iv LI. S. P. till Moskva före-laller tämligen rin,ga. Men reclair

tilliigget innebail ett fört1'clligancle ay enbart tillfreilsställande art.
Och tlet ibehöver hår inte clöljas, att c1e rlislrus-"ioner som efter
liongressen förcles rnellan clen nya laclikala parti'st;,reisen och ert

rlel av cle trtiänclska clelegera'c1e ger be1ägg ft;r lörhoppniugen ait
clet oavhängiga partiets 'formella inträde i IfI fnternationalen 'blotl
är'err nrlcket kor'1 tirlsft'agn.

Princiltielll h'ärs,liar enighet mellan LI. S. P:s proletärmassol

och cleir l{ommunistiska fnternationalen. Det har otr.etyc'ligt last-
slagits och ckiri ligger Treipzighongressens liislorisk'n betl'c1e1s,e.
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VALEN I DE
STATE RNA

ROMANSKA ENTENTE.
Av C. N. CARLESON

Frauslin folkct tili clet nYa reaktionäru parlarnentsblocl<et: Smail'Iig må1-

tiri. minn ]Lerrar'!
(.Le Carnet tle la Semnine')

Efter cle ergelska, khahiYale,n kom turen tili Frank,rike, Italien

ocir -llelgiel att spörja, massorna i va1 om cleras uncler krigsår'en

sturl1ll.I;r !]lclting,^. I England skeclcle ,r1et ome,clelbart efter Tysk-

lanLl-. knlituliriiolI - 
erit {ortr,affligt irnperialistiskt trumfk'ort i

valiisitatrioncu. I lrrankrike och ltalien uppskiit'os valen. tills Ver-

,sailie,s- och saint-Ger,mainllreilerna u[clertecknat,s - 
cle beräkna-

r1e-* so,m vin,-.tgivanile {ar,örer för Vaiutslag, som kunde tillfOra rlet

irn-perialis,tiska geschä{tet ett friskt opinionJh,ap,ital. En så skichlig

och erir,..oil ,rlc:trrrLgog sonl Clemenceau förstocl att begagna 'rlet fran-

ska fanfarlynnet för ett plebiscit. spelan,de samtiiligt på cle fran-

sl<n smiib,lgArii(rs lv ;trässen .-"neilvric'lna uppfattning av c1e't clera't
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sl).rr-oblits-ati,,n:'.' liilriLelrl ll(ltande Sor.jetrJ'sslanr'l gav ]ran ,s,in v:ri-
i'ör'else cn liLn;4t it hiigt,i, "nationellt" samlalile paroll, i ilet löseu
kom att l;',cla: Front mot rb,6lsjgyismenl En interuationell ;llorgarpa-
rol1, L;r' villien iir.,en Liigelsociali-*terna ijlerallt fallit un,clan, bl:r.
åven i Franhrike skiljeorclet.

O'cr i de be,rcErr,clc. till luin bragta mellaneuropeiska staterrriL
srrcialisrne;is i IiöpelirarrrL ooh Basel presumera,cle geno'mbr,ott liitt
ut i blanclatle "orclnings"-regimer, i kvasi-rev,olutioner 

- 
hur myc-

ket minclrc ulsililr:r ti.i 1'ör ett -qocialt jortlskrecl i bättre situeracle.
a\' segern lreluraclc uationer, vilkas lättnadsk,änsla ,efter befriei,*,,.n
från ett yttre invasionstrvck måste 'stå i proportiou till rsto,rleken

av den fara, ,som hotat ,clem? Cle,menc,eau ville givetvis e1i lämna
nationen tiLl och rådriirn att åter:väncla till nykter relllektio,n. Dår-
liir rnotialtr: iran sig,förslaget att fijr-ct låta li,om,munal-,och senats-
vaLen gå av stapeln och sist valen till cleputeqadekamnr-.uen. De
silstniirnuclir voro cle viktiga-rte. En k,ammarmåj,o,ritet är la.ndets
herre. ocJi ledar.en fiir denna majoritet iir Frankrikes kung. Den
på, kr:iget vinriaucle fra,nska b,ourgeoisin, cla,rr:ancle för "bolsjevism".
',mås'te sarnla, sig kring n'ationens "helos" {ör ,sin s,ociala maktstiili-
ling siua "rertes" och sina fr:imtidsaffarer 

- 
åt öster. Det visar

-.ig att Cl,emenceaus halkl'I var liktig, tv cle eI'ter kamrn,arvalen
l'ör.rritta,de ko'mmunalvaleu ha redan visat en strömkantring åt vän-
ster:. I'lan bärgacls -sina får, innan stormllloclerr be,gyniler- att stiga.

Fle're tec'lien aut;.cla, ntt imperialistsegern vic1 tle lranska va,-

len blott är ett pror.isorium. Det såg miilkt ut frjr en ,må,na,cl seilan

- -{ammår tunga sliymling ör'er Frankrike -qom i åren 1894-1898,
tlii samme CLernenr:eau -- O. iernpola rlutanturl 

- 
förde en av ile

miist lys,ancle prii-,rskarrrpanj,er' {ör Drey,fus-rlo,mens revision oclr
tumlacle om rlecl nati'onalister. klerikaler" ,generaler ocir ty,skhet-
sare. sri att c'les-qri titito i ras,eli mot ha,ns frukta.de penna och tunga.
Det har sett mijrht ut nu s,om clå, rmsl lju;strimm,orna vi'clga s,ig.

!'rankrikes racliknla intelligens. en Barbusse, en Anntole France,
cn Romain ll,oltrancl. brrjt j ett manilest rlj:irvt en lans för en råtit-
lliirCig och fönr'u{tig politili gentem,ot Sovjetrysslanrl. Valen bragte
visserligen soc'ialisterna en {tirlu,st av ett lJtrtiotal platser. rnen i
gengiilcl ,en betyclancle ökning av röstsifllrorna. Fcirbittringen mot
"nationallrirsvaLets" annektionistiska, fri-'och riittigheter srspen-
dernncle regim fann utlopp iiveir i typ'ografsträjken; 'cle rena ,arltc-

tarelementen ha säikerligen rö,sta,t mangrant mot Clernenceau.

Att ale s'ocialistiska manclat'e,n ej stå i pr'op,ortion tiil ett röstc-
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_ F'r'ossald, fransl<tr trrbetarparti,ets s,ekreterare.

ta1, 
'om 

seclan 1914 ökrr'ts lrrin 1.100,000 till 1,?00,000 sooialisti-
sk,, riister. beror prl ett annat, ohederligt trick a' Cl,emenceau.
r\ågra m'ån'a,cler före va,len geno'mtr,.rmfacles nämligen mecl ,il,e,n mest
'.er'vila, oc,h: egoistiska mäjoritet ett uvtt va,lsätt av clet viclun,ilerli-
gas'te slag. På listva,l,systemet proppacles. ett slags p,rop,orti,onalism,
som lämp,a'iles sti. att cle Lrorge'liga partierna allticl måste gynnas.
n'är' ;bestä'mc1es. ,att iirge' pr'op'crtio'ell man,ila:tförclelning skulle
cga rum, om ett parti fått a.bsolut ,majoritet över samtliga cle iir.-
riga partierna. Hacle cläre'm,ot rlet starkaste pa,-tiet nått endast re-
lativ majoritet" clå skulle rnai:ic'[ate' pr.opo,rtio'eIlt iiörc]elas, varvicl
rlock clet starka,ste partiet sii,rskilt gynnai[e,-*. Följden härav litrr
blivit, att e' lista, so,m lått lllertr tiotuseirilen r,öser, ,m*n blott någr*
lå, nösters övervikt. hiivar iit sig samiliga plat,s.er.

Dras,tiska cxernpel pi r,crknirrgarna av.den'a hybriclära metc,rl
giva {ijljande val'utslag:

f Pari,r' iirbet:r,restacl.,dgl n1-går,os I 14,000 sociarlistiska rriste,r
rnot inalles l.lii.{)00. sorn i.illft;llo c1e borgerliga pnrtierna plus tlc

lr%
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soc;alj,stiska i-rver1öparna ("oa,r'hängiga" ellcr "nationals,ocia,lister:").
T)en b,o,r,ge11iga hoalition'en, lramträclandc s,orn er1 en,het, tog liii1l-

nhtli.qen alLL {jorton rrrnndaten i hretsen.

I Allier 211-g"iir.o.s 38,000 socialistiska, röster och 48,000 tti de

l'örerrade borgerlig,a. s.om togo alla sex mandilten. I Elsass-T,oth-
lingen -qnlnla,rle -qocialisterna 1'l0.000 rijster, e.n vacliet siffra i be-

tralit'.rn,c1e ar, tlen sterrka cha'uvinistr,intlen i tlenna nverr)vr,a,clc ltro-
vin,., men lingo intet rnanclat.

l)en fiirctrti,:lesrätt till manrlat. r,ilken s.orn extra påbröd till-
clelns,r'let relu.tirt starkaste p.artiet blancl flere -tävlande, slår ut
i så,d[ana. abrleritiska. result,at sc'm i Palis' 1:sta, krets, diir 85,000

löster går'o tlc l-iorgerliga lartierna 9 mauilnl, rneclan 60,000 rös-

ter gå.r,.o socialisterna iblctt 4 manilat. och i ltaris'2:rlra krets cliir
,i1e borgerligii rnecl 60.()0t) rijstel vuruo ? inanclat, men -*ocialisterna
rnerl 52.000 rijster blott 3 mantla1,. T)en bekante kaptel" Saclotrl loll
igenom rrå 41.il6il röster. Det illu-strerar clettryr'alsk'ojl

Till stor tlcl berol 'clet -"ålc'iles på tlenna rskantlalö,sa val,o,rclnirtg.

ctt mii-.tterst).cke ar: Ir'clileri ocli lurenclrej,eri. att'cle -.ocia,listiska
manclateir -sjön'ro {rån 101 till 68, mecl'an ,clen ,socialistis<a total-
siffran rö,ster viirte från 1,100,000 till 1,700,000. F1ärd,ed'elett, a:'

rralm'ännen (omlir. 7 nilj.) ha röstat socia,Iistis'kt. I-)å antalet kam-

rnarleclam'ijter uppgiir till 620, skulle allts,å, om cliil funn'its någnn
'tillst.vmmelse till r'erkligt proportiouell rättvisa, min,st 130, möjligel
t. o. ,m. 150 manclat ha tilllal1it socialistern'a. llndast väljaresi[f-
rorna, ge sålecles en riitt viirclesiittning ar. ,clenna ftirsta kraftmiit-
ling vi,cl r'alnrnotna seclnn ,s,ornmaren .l 914. Därvic1 har 'man iivel
,att taga i betraktanclo tviinne om,strindigheter. Ar 1914 gingo s,o-

c-ali-qterna till r,al lå ett viisentlig'en reformisti'skt program. Nu i
iriista,s ,hnc1e krig-.åren skiirpt pr,ogramnet till en rel'olutioniir ,fr''orrt

rr-rct iborgarreg'imeit. ocli cl,e -vtterligt moclerata ha,cle ar'-qtötts frårr

partiet. Geuom motstånclarnes fältrop: "Netl mecl b,olsjevismenl"

bllv natulligtr.is clen -rccialistiska \.alllarollerl l.,lott'iinrru mer 1)ro-

1]onceraid.

Ä anclr-a -.ifla1: l,r,ots 1r't,anclet rn.ot "bolsjevisim" ha c1e b,org.:r'-

ligt radi rala gruplerrlit, som bililat Clem'enceaus egentliga parla-

ment,ariska unclerlag. förlor:rt niira 100 platser åt irögern (konser-

r,atir.a.;klerikaler,och milita,rister); clet iir strafllet llör en 1ögrrgi-

tation. utveclilatl av mellangruplrer, att clei till sist blir högerfl1'g-

larne. som cllaga rir.tta av clen. f runcla tal tir partistä'llningen nu:

socialister ?0. blochet 410. r,ttersta högeru ej 'minrc'lre ån 105. Mel



/izoiii, lrlockrnassan ha,r ,clcssutorn eu sharp förskjutning åt hiigcr
iigt rum, i clet att de tre värrstclg"rupperna clärilorn flörlo,rat 8g rman-

clat åt cent,er-högerg'ru1lperna. I)e''a f i;rshjutnirg måste ytter-
ligare tr-i'ga regeringe' åt höger, s'iifrarnt iclie ma,sso'na oc,ir ,c1yr-

ticlcn.,s,o,m brvter irr trots löre-speglingarna om r,ovet llrrin clet be-
segr n,:le T)tslil a n'cl, sna rt n o,g li orrigerar hunrbugs l.alens mis,,q v i,-*niu g.

Om ett återfallanrle a' clen imper,ialistiska floclr,å.ge', r,illie'
iir-en har sin frjrhlariug i trötthet 'och utmattning e{ter ilirirgsåren,
i ;k;'11egrr\irl lrei gnllrirrg l,lrrrrl rnenigp nrail ,,,,1r i ,lcrr rlosorgrurisa-
tion, som cleh'is r,arit ounilvililig inorn c1e proletiiriskir partier.'..
varsla emelelrticl c1e nyligen förrättade l';ontntlnal."-ale.n. Tr,å r,ec-
hor blott eflter kamrnarvtrlen uriclcle so.i,alisterna i rrtilis i de konr-
munala valen 160,000 r'rister niot 1ö2.000 vicl parlamentsvalen, rne-
darr cle'l.lorgerli;ga röstema sjönk,o Jlrån 383.000 iill 300,000 röster.
Det bekräft'ar intr)tcl<et av att ,clen konstltlcle "bolsjevik"-shrät.,lierr
biiriat 1ägga sig och'att blockgruuclen reclan vaclilar. Altalet socia-
list,iska sta,clsfullmälitigernandat ,steg från l0 till 20, men bo,rcle hil
.ijkats tili 28, om r-alkretsjncle)nin,gen v,o,-e rättvis. Ännu mer ilå-
fa:1lancle rir den -.ocialistiska frammarschen i lJ,aris' {rir-ctäcler. S,o-

cialisterna hac'le irittills majoritet i ? av clessa; nu r;'cJra ,cIe upp
1i11 niajoritel i 24 ,förstäcler, ,clariblanrcl ,cle me,st ,betvclande. Ännu
-ctiirre är liram.gången i larrr:l,sorts,striderntr. BLott Bor,r'leraux och
'i'ouLou,se ha stanllt i de borgerligr,rs ,oilelade besittning. rneclan so-
<ri.alistema erör,rat Lyon, Marseill,e, Irille, '1'oulon. GrerroLrle. Roc'Ie-
{ort. '1'ourcolrrg. T,r,orl,'e-*, St. Claucle, Pe,riguc,ux. I)e ha r,iclare be-
hå.llit R,oubaix. Rre,st, Lim,oges,. Mountlugon, Montceaux-Miues,
Lens ,och förfoga,,över an,senliga min,oriteter i Havrc, N:rnters, Tour.s,
Llhåtea,u-Thierr)', Roulogne, \r::llenciennes. Douai 

- 
cle lllesta be-

Jri.gna inorn krigets slag{'ältstra'liter; r-alut-rlaget iu-rt clär j ,r,lc hiir-
jacle l:rnclsdelarna . g'er en antvclan om hur dcn här siirsliilt stora
arhotareb'elolhning'en e,j lritcr sig {'ångrs av clen nationalistjsh.,
t'rtr lt. J'l'rt.r,r'.

llet nämncles här-or-irl. rrtt rle ulilior.a,cle socia'Listerna ,Iört rral-
lia,nrpirnj,erna på revo'Lutiouiir J'ront och u1,an att ett iigonblick stic"lr;r
un'c1el rstol -"ina syrn}:rlier- lör Sovjetr;'53lnncl, vali,genom clc tagit
ctt st,ort nroraliskt steg irarnom cle i.r.ska. hiigersocialiste,rna ot,h
nrilma sig de tvska "oar,hiingiga.s" linje. I pareutes sagt han cletta
bli ctt'betvdels'e,I'ullt fiireib,ucl tili honimunistisk orientering inom err.

ttr. lnt'ern,ltional hrirrg M,oskva-Internationalen so,n1 härna. Den
{rar,clia. sociaiismeirs racli'hali-seriug i och m,ecl valleirlerna peikar på
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en penLlelsvrä'nguing b,ort från clen borgerliga parlamentarismen; i
klarsskampsp'osition inom par,la,mentet Lrerrarar och ,s,tärker den barr-
det mecl ,cle viixancle {actrliga ongan-isationerna. lltt lika märkligi
:inslag i c;gonblicket,s situat ,onsbilcl som röstsiffrorna,s ökning vic.'l

r.,aien iir ni,imligen ,c{en lrrnsha hnclsorglnisatio,n,ens tiliväxt, i clet
den tr,ots krigets ,clesorganiserancl,e verhan 

- 
1.111if fnån 600,000 till

ej rninclre itn 2 ntiljutncl' mecllernnrrnar'. Iitanfc;r pa:r,lamsrfu1 ait-
ilar: sig stile,cles ,e,tt.st,ort proletäri,sht kraftce,ntrum, v,a,rs ,,böjel6e fiir
ilirekt aktion väl ingen betvivla,r 

- en ,böjeis,e, ,s,om stärkes av eri
motsvar,ancle tenclenrs inc'rn,clen eilgelsha rtrbetarer'ärldel. Denna
tenclen-. i rle r.ästeurloleisha stater:na ,irat slutligen lecla till clistan-
sering av rlen gaml4;t;,,s,1<a fackfiirc,ningsorganisa,tionen. mot vilkeri
ju iiven in,om T)',rft|*nd reser sig eri aJlt liraftigaro ,ol)po,sition.

Srl Llngt om rlä,g'et i X'ranhrihe.
I)en a,n'clra stora rom,an,slra nafi,oneu, 1d,ii1' en valbatali rrfft2i:ru-

pats efter lnriget, I\r lt'tl'i.en.Iln anal;'s a\: dcss r1är'varurllc ,jrisnilgs-
tillstrinci lra,r sitt sii'rrshil,cla intre,ss.e på grun,cl av cle säregna om-
stii,ndisheter, sorl h,astlrde icletttr. lanrl in i kriget, och rhrigs- och
fre,clsverkningarna.s åt,ers1ag li'c's masisrorria. Eltenter-ls cliplornati
sam'man mecl ,clcn altihalbshurgsha irc,urgeoisin, c'1. ii. c-[en speciflika
italienslia nationalismen. ,lycka,cles vis,serligen al,t "tlem,okratiskt"
utmaniivrera Italien ur'Irippelalliansen. Sala.nilra, Sonn,ino, Or-
larrctro l.oro verhtygelr. Mett b,ddc från ,höger ,och r'åinrster rest,es
gensa.ga,mot krirs-ql,olitiken. I)en åt centraimahterna orienteratde
Giolitti liircle en liiirsihtig opposition. Sucialisterua, sorn m,odigt
1rc4riirnpat rkrigsp,ol,itil'en. ntstrjtte siua orsäkra 'högereiement ioch

togo stiillning långt 1il1 viir,,qter orn cle flr,'tl sociaiclcrnokrati-"1ia
lrartier i lluropa. !

f skalpa buhte.r har. -*å hiirrrlelser.na,s 'kurva gått i Italien. J)et
var niila ,bristpun'hten eitet neilerlaget r,icl Piavc. Föga fiattarcle,s c1å

liir att l,an.det skullc ha dragit till riikensl<ap i en revolution siua
)raz-arclspelale 1rå rnini-<ters'tolarna. Men bun,rLsförvanterna,s kapital
och ltajoneti,er 11'slin6:[ps liejcla sanrrnanstij{ningen. Iuvas'ionens ar--
r-iirjanile ocli clen tysli-iisterri{ii,-.ft;1 i111'nsionsarm(rns upplrisning,
t1e1 -.egerrilia fra,intriinEnncl,et l'not Wien. ltc'-.ä,ttanclet av Triest och
rlalrnatiska lr.usten,me,cl Fiurne 

- 
allt biclrog till att,åter blrisa upp

"jr,reclenta"-chi,rulinismer, 1,Als hiirclcl 11'Annunzic spelar en miliit-
t)-r'-Garibir,l cli.

I)'et militiira och patriotiska Lliin'r1verhet har lirkr'ä1 ickc kr-ru-
nat,rliir.r rehellionens miilrtig:r stiiurrmtr. I ingen l|ntente-sta,t så
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Lazzari, italienska sociaiistpartiets s.ekr.eternr.e.

soin i ilet i allir ,sila grarlta "g,1oire"-trars,or svailtancle Itaiien ha
cleu p,roletär'isha revolteir ocli en kolsehvent antikapitatisti'sk so-
cialisn satt sin stii,mpel pri ticlen e'fter va,penstillestånclet. rl'Au-
nuzio-svinileln har avslö,jats, orlanilo fiick respass och clen utglat-
tande Nitti ,h,a'r ilämts m,ellan skö,lilarne. net vtrr en iraturlig ,sa-

kernas gå'g att ,clet "'clemoLkratiska" b'lo'c.l<et. "{ri,mura,re"-bourgeoi-
siers r,.erktyg. ,skulle angripas lfrzln rl,en socialistish-kornrnu'istiska
viinste.rn och clerrua katolska höger. soni i rtalien iutat åt central-
mahterna ocL stzitt fi.entligt rerserr.erail mot clet "antikl,erika,la"
Franhrilic. rtalie's katoliker u',cler \Ia,ti4r,rin-d.iplo,mati'ens iedning
lägga -sina minolcijult. I(urjans sttillning va:: för-sva,gal:1 genom
Habs,burg-m.narhi'e's fall. men sam,ma tliplomat,i spinner alltjåmt
sina fina tråc1zrr, betraktar hans,ke s_l"mpatisrlit tlen "antiibolsje-
vihis'k'," blockseger' i Fran,hrike. moclan cle' bekämpar det mot-
sviLliga blocket i Italien.

Alltuog 
- 

i1e italienska valeu ha gestalttrt sig till en kraftig
tft,errä1i'i'g rnecl krigspartierna. De socialistiska miutlate', er-
iivracle eifter eu forbehållös anslutning till ,clen kom'muiristi,sha. rn-
te'i^ti.nalc'n. h,., iiliat-q från 40 til1 161. Kafolike'ia rvcka upp
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niist eltel nred 98 rnanllat, rneclari nrellalpartierta smultit ihop lill
248 manclat. och o'r ilett'L ,block gäl1e'r 'rle'tsam\ma 

,so,m i Fra,nkrihe,
nämligen att ,clet är sri brokigt ,oc,h löst saimmanfo,gat, att en ly
stormvincl vilket ögonbliok som 'hälst lia,n ispränga det i atomer.
S,amm'a,'satt av 137 liberaler,7? clem,okrater, 1Z refonnister, g

republikaner och 8 giolittioner iir rclet irom sig sönclrat och bilclar
ingen hål1bar" gruntl lliir en ",clemokratisk" regering. Nitiiis mi-
nistiilbalanserar r.icl ran-clen av en avg.runcl.

Orosymptomen firamträda 'i en ,oibeskrir'lig {örvirring. achom-
panjeracl a' rev,oltarta,cle tumult i 'en mängci städer. nen enda {asta
punkten ä,r Ita.iiens hont,+tt,unisti,ska socialtlewt,okrati, 

- 
dern rätta be-

niinningen på ett s,ocialistisil,t ,arb,etarparti, som varken stagn,erat
eller kapitulerat. Klarare än Longu,et och de {ranska sociaii,sterna
står ,clen på cliktaturens och råclssysternets principiell,a gruncl. Ber-
tini har forch'at Ttaliens erkiin'a,ncle a' Råilsrysslaucl. F. ,c1. solcla-
ter i cleputeracl,el<am,maren ha hriivt avblr)rtanile av all interv,ention
i RJrsslancl sarnt återupptagancle ,a,v d,e kommersiella och clipl,omati-
s'ka Iörbinclelserna mecl allu, r;'ska regeringar ,och "arbetarekon-
tro1l över fabrikerna". meclan sociali-*terna vrka på litrbinclelrsernas
återlrn)ttancle blott rnscl l{oskvaregeringen.

I)et italie'ska proletariatets ståndpunkt efter ilörst'al<ret,svalen
har Ttu'u'ti nrtligen s,arnmanllattat i fc;liancle uttalaude:

"En nv viirlcl bet-vder ,clenna r,alseger 
- 

me[l ett ord: reuoltt,-
tionen. T stillJet fiir ,cl'en måttlösn ]ionkurrensel ocb clet måttlösa fi;l-
sla.varclet triider nu soliclaritetens ocl liornmuni,smens icl6. Yersa,illes
iir diict. Mer Italien från och,rnecl i clag halen uppgift: att befria
vä'rlclen llråri cle ruiner, som kriget eflterliimnat,.att göra vacl clet fijr
länge s,eclan haile bort görn i -ctäl1et 1ör att inblan,cla sig i kriget.
irlämligen att bilcla medel,punkt för strär'anclena till internati,{rnell
l'örsonirrg nrellan {oliken g'enom att stälLa sig på z,iyr,ntermalclqtrinci-
pernas grun,clval och i l!,ur,opa.s proletiir,iska ma-,tsor ]riimta krtr[1,en
till hanclling."

Samtirl,igt avlrtijer "Avanti" all samvellran mecl antlra partier"
Meil sin egen stl'1fti1 ocli kraft niiiste ,s,ociaijsmen ,genomföra ,sitt
l)rogrnm. r'rrrIrfr, l,j.rlrrirrgel londrar omeflp[[p11 [örlttru.d rno[l gs,-
Jetrl's31nn,1. militalisrnens fullstäncliga ii'skaffancle, aribeta,res och
anstäliclas leclning av ,s,amtliga elkonomiska företag. tiven jor,ilTiruhs-
tlomiinerna. samt konfishation av cle stora fiiirmö,gen'h,eterna.

Ifur rea.gerar nu borgalesicl,an mot c1e viixa,ncle svårigheternri i
ett lä,ge, s.orn clcn ej kan bemiistra?
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l)är' r'åcler f't;r ,L'let 1ör'sta ctt allr'ä't 
'rsin'e mot .Erte'te, 

-liil rriume. Tlots sitt nekancle liiincle l\rilson Loncloirtraktateri, sorn
lor':ide rtalicn clenna stacl, påstås ,ilet, och m,a' å.be,rop,ar diir'.r,icl
Balfo'r. "Ej blott 'rJ'slilancl ]ra' brutit iörclrag", utrropar mzl, ra-
triotjsht 

- 
iiven llntenten iir cn löftes]rrl,rts1g. De extrema rratio_

naiister'a vroclgas iir,er att Nitti ej viil nt mecl orclet i den acL,itr-
tisha lirå,gar.

Mitt uncler rletta brokiga g.iir intråflra rlernonstratiorler. urr-
iop1r. -<träjker 'siirskilt i ianclets ce'trer: Rom, Milano, r3ologna. rlai
li'ktas biick,eir utå,t mot den stiiuciigt r-iixancle rer-olutionära rtjrel-
scn. I3orgarpzrrtier'a, veta änn' ej riitt, vilken tahtik cle shola ftilja
gentem'ot ile'. r det parlarnentariska lägets ohrarhet, c1är t. ,. m.
'.hymtats en -(arrre,gering av lionrmu'istel och liatoliker:, clen encltr.
som skullc hutlua pririilina rnajor.itet 

- 
en grot,esh ironi rjrrer 1lt,iclil

trarlamentarisml 
- 

iirr hotar. iin lockalclen borgerliga 'lclemolira_
tin". Fiire och *'cler r.aler v.' "lrorsjer.ismen" ,str;,kp,,;1-nr,, meu
'seclan ,cles,sa, givit ett så kraftigt ttslag {iir en r.l.ktning, s.m Lotar
rlet 'b'orgerliga parlamentet sj'äh,t, har to'e' bli'it hövligare. N'
viiclja borgarpartierna till socialirsternas "förnuft" och ",mo,clera-
1io'". som säges ligga "i dessas eget intres,s,e". net iir tyillig 2111gs-

l^'. '"e11 taiar här*r. Hållninge' till R'sslaucr står påfallancle i
Iti:grunclet 

- 
tack vare -qocjalistscgern licl rraleir. Nitti virg,ar ej di_

rekt ar-biija fijrsiae om siinclauclet djt av cxlrerter.och ombud. rnen
vill sii'cla tr,i, 'cleputeracle ,friirr 

'ar- siir*r,kir11 pa,rtigrupp. socialis-
telna bcfi'na 'sig i clet ,gy'sarnrna iii,get att kun'a utöva ett cl,*b-
ltclsicligi tr;rtli p; r-eclerbör,a'cle. I)ri ,cleras str-rka i pallamentet
Jriirl'lyter Llr ,crl massresning. iir clcras frahti,on närmast att betralitrr
som ctt r.er,olutioniilt ]iraftcentru,m,s rlelegati,on. bevarancle nlltjiimt
liorrtahten mecl rnassorna. Dc rha llritt val liir sin taktik. De kunna
srlrnr.erlia, niir sri,är lii,rnpligt, tle,hunna obstruera, när,_sfr, behiives.
r vil'het a''.t eur.opei-sht parlament ii' det italiensha h,ar iinnu hril-
lits ett l,or,tal ilver r,enin eller r!ntente-i mD-.rialisrncri r,lirelrt ang.i-
pits l'rtin hlart sooi,alistisk ståntlpunkt?

så te sig tingeir lrti, rtalie's r"r-ilk.,'i-*ka 'marli. Hur n.iva clti
1.i-s-r11 l;611s-rpolrclen,ser friin Rom tijl sr.ensk,a ticlningar. c'liir clet lieter
så-rom {' ex. i Harald wägrrers senaste brev 1,ill "aftionbla,clet":
"rtaiien slrall nlclrig slås till rnilrkcn a' bolsjcvismen. -qon1 iir r:tt
tra'giskt {euornen i :bese,gracle liinrler. r.ilka. ha en -qiirskil,cl .menta-
I itet,' '

T)iir erhii'nes j* iirtlirekt. att segr,a'.ch er,i)vringnr i i*ig br,
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räknas kunna cl,åimpa den inre oron. lllter viirl,ciskriget uppfylle-.
dock icke 'cl,enna förh'orppning. Både i Frankrike och rtalier ö'pprra
cle första, kraftmätningarna vicl valurnorna ut,sikter till en fortsatl
socjal lv-eka,m,p. v,ars ha,raihtär 'tlessa länclers parlament ,knappt
miikta b,estäm,ma. För i;r.rigt: RJ's,slancl gled ör,er till ,'bolsjevisrir",

flastån ,clet ingaluncla r.ar clefinitivt besegrat. De' påtrigliga 
'a'-uirrgen är att "b,o1sje'ism" sjucler på ,sam,häll"r,cljupen öueraHt, oav-

-rett ,om en nia,tion vid ilirigets rs,lut ,s,tått som seg.räre ell,er bese,gra,cl.
net är slutligen ett 1lör borgarhlasserna "tragisiht lenomen", ,s,olr)

s{r'ulle ha {r'amträ,tt {örr eiler senare.,tiven orm kapitalismen i c.n.be-
vararil väpnacl fred {orts,:rtt att al,stra massfattigdom. I(riget har
en'clast varit eu på-.lrvnilando utlö,sare av klassamr]iiillenas inre kon-
lli,litstolf .

slutlige' ett par orcl orn Belg'iett. onr 
'alle-"ultatet cliir lrörc,

iigger i'gen f'llständig ör'ersih.t. när cletta, ,shrir,es. \ra,lutgångerr
i det starht ha,tolsha Antwelpen tord,e d,ock ge en arrtl,ila,n om er
fiirskjutni'g åt social'rlemokratin. Fiir,e ,hriget ,avgårnos diir ej mi'-
rlre ärr 90.000'liatolska röster. Nu crövra socialis,ter'a,clär merl
40,000 rö,ster 6 platser, rnetlan ,lilerihatrernn iltehålla 5 m.an,ilat merl
.15,000 ocrh liberalerna 2,med 22,000 riister. Ministersocialisrrrelr.
lllovisori-*ht tiiiämpacl uncler kri.get i en na,tionalf,örsvar-*regering.
.står 'cliir pri cla,gorclningeu. Belgie's le'cla'clc .qocialister. \ranclel,-

'elcle 'och Huysm'ans, ma,rkera nu som lörr en utpräglat refiormi,s-
tisk håll'ing. Huysman's förkla,racle nyligen a.tt han ,sl<ull,e ritelr,å'-
cla i c1e' katol-.ka h1'rh^'. skrite de* clag ciå kyrhan blivit "modär-
niseracl" (t) 

- 
samticligt åb'ero,pa'cle lran .tt .talrika arbetare inonr

T'tematio'alen 
'ore goda lrri,stna. \ranc'lervelrlc åter ,clrog fram pri

ctt st'ormigt 
'i,rite en a',ehclot om H,e',ilersoi]. s'orm allticl förriitfar.

bor'rlsböu etc. l)e''a "koncilianta" lä,gg'ing ocli anila ho,s Relgiens
lriige,rrsocialister'. sorm så,biart avsticker från cle frarigka och ita-
lierrska;-qocialisterna-q marsch å,t r'än'ster, rö,jer sig {'ranrfiir allt i strii-
r-ll tiil fortsatt s,armregering msrl ,c.le borgerliga.

I(ompromiss,er.ra r,i)nzr clock lira{tjgt nrotstårr11. Socialilemo,
lirtr1'ers intliicle i miristiiren I)e la Croix beslijts u,vlige' mecl 40 I

lristcr mot r+2 
- 

en ar.ssr'ärcl minoritet i ett lan,ri. cliil cn hiircl fiir'-
1r'ivl'an-s karnp lr)r lan,clets existens uniler ,kriget samlat allir klasscr
,c'Jr partier till en -cam{å11c1 kraltanstriingning och c1är iiterutrli,
1r1-ggnaclsatbetet srirsliilt -*tarkt värljar till en föreni'g ar- 

'ationellar;ch sociirla hiinslor. Äuilocli r-ill err klasqkanip,slin,ie åter clra,ga sig
gell,nm dletta ar. iur.a-qionen sargaclr och frirhairiacle Relgien.
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I ALL
Av NILS

MÄNSKLIOHETS NAMN!
COLLETT VOGT

f all mänsklighets *am'ha,r vi rnött upp här.i.hväll. l allmiinsklighets namn reser 'i oss em.t ett tvångsburl, som vilr ,rrin.rra
oss att ge h,ungrande männis,kor att äta"

Ni'et ju:'u vill cle ockå'.a oss hiir i l{orge me,il på h*nger_' lrloc'lr'acle' mot RJrs'slancl. r at mänsrrrighets nurr-rr,, .,r"Å r vi: nej!Jag r,åste berätta er om en 
'ii.ra anhö,r-ig jag har.. Hori r.ar i

-Petrogra,cl ä'da till i fj,ol so,m,mar; clå l<o,m h.n hem. H.' är lik,rlite 'bols,ie'ih som jag är cret. Tvä.rto''r. Ho' ogillar den bolsje-vistiska regimen 'oorr ria,cle drag av bestialitet att be-ratta, som nästan
ör'errastra'cle en 'qmura' Härförreclen fick jag brev {rån paris, triirhon nu vi-qtas. Hon skrev. a,tt hon hacle.fått en föränclracl s5,1 ,a,,--aken. I{ungerblookaclen hacle r,ållat clet. Vem är grJrrlmast, frir_ga'ile hon, cle som hetsade av svält begår ogär'ingav -- de fii sonrlrcgiir rlem 

- 
eller. cle sonr merl kallt l-rlo,l sö]rer ,,,1,1:,,;, ,i;r;'r;,',;-na miinrriskors råcllösa stiillning till att mot ,cleras vilia s <apa. s. li.

orclnacle sarn'iriillsfrirhålranrle' g*^o,,, .tt .ualto't rlem? samiräils_
fiirhållarrclena i cle,nnclras an,d., t de ct,nilrus separa,tintresse. Jag liani'te so'a om natteir '{ör cret, skrev }ro'r,iclare. Dag och nati serjag in i cle 

'trnärglacre ansiirten. som i.g avshyclcle men sori.i jagi'te låingre n'sh;,1. I)e är viil mti''iskor som r_i.
Männisi<or 'qom 'il E er ruera ririinniskor- ii' vi. r,orru'rie tr.o,{'ilt rneclr'etr* onr 

'acl 
c1e 'iii, finns c.ret t'seirde' 

';;';;;r 
r.n,,kiimpar för clc högsta viirclen livet har: rör nva icreer. sr,ärta -qriallrle. cle'or:h c.leras hii,ra, tils c1e slii|per rlessa icreer. utsr.äitas skarlde ,svultria. tilis de bOjer _*ig .frir r-iistmakternas maktkrar,.

OcL vi. r-i här i Norge, har att vara mecl. Nej och åter rre,j I\rilha rir clå clessa känipilncle rniirnis,rior? r Rysslancrs ril1era,tur, ileu sttjrsta förra seklet lJrcliades sliapa. rnöter vi clem. Tolsto,j.Tulgenjer'. I)ostojevski 
- r'i har läst clu.n,-* ibiicker a1lesa,m,mau.

Män med liittviiclrta men cljupa in_sfj1111., _ ba.rnsligt syaga oilta

- en ocli annarl merl resning ,och härilail r.iljest5rrftn iblanci Mcrisiilla'' Kr,i'uor nied offermoc'r ocJr m.artr,riiotru. Ärskilliga gårrg..
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har vi väl unclrancle sport oss sjäIva, vail clet har blivit ar, cleur.

alla clessa som ville ett n-rrtt, ett bättre sa,nrhälle. alltr clröm'marna
och sviirrnarna, rars ötlen var så levancle {ramställcla att cle,rlclrig
gick ur r'årt 'minne. Jag s'kall säga err vacl clet har blivit av dem.

De {<ämpar i leclen nu, miinnen, meu'rleras barl svälter: ilriii I. En-
samt i guvernementet \rlaclimir 

- 
berättar clen franska ticlningel

l'Hu'manitö 
- 

har reilnn 250.000 barn Iiclit sr.altc]öc1en. Gärna fö,r
rnig rmå ni clir,'iclera mecl ['c,rn. I]et ltlir tillräckligt rnånga hr.ar
rirtrlu.

RJ'sslancl -- cle sagolika mi.tjlig-heternas lnnd. cle vicla horison-
ternas. lltan hiniler spejar ögat nrot rlet ,bIå fijärran, anancle sträc-
ker sig sjrl)en mot clet gräns1iisa. Hur tragisktl Niistan homishtl
Nu har steppens söner, alla clriimrmarna och svärrnarna. törnat irhop

rneil verkligheten 
- 

verkiigheten i shepnail av några när's; nta,
små, parlamentaris'<a riikrre'rniistare i I;orrclon och Paris. Finns det
inte något som heter prahtis,h politih? Jag viil minna's ,clet. "Prah-
tisk politikl" Som ett oliyggligt svart kjstioclk siinker sig ur irö-

den. {rukterna av clelna samma pra'htiska politi{r, ijver Rysslantl
och tless {amlande framtid.

På den ena siclan västlandets mätt,a bourgeoisi 
- 

på cleu anilra
-siclirn ett nytt s1äkte mecl framstormancle ideer. Oeh clessa icleer,

vale sig vi nu är necl på clem eller icke, clem tror man sig {iunna
svälta m'ärgen url Yäxa i utibreclningsförmåga'hommer' cle att g;ila,
vinna lirarft av motgången. frirvancllande sig i ,oförsonligt hal till
sr.ärcl mot r,'ästmaliternas egna barbarer. Och lörsoning 

- 
förso-

uing är clet ju, vi måste ,och skail fram ti1l. i,nternutionell frecl,
om vi nu ör,'erhuvurJtag'et vili fortsiitta att leva liiir på jorden. N:1-

viil! Så får vitll uppge några av våra gamla nationeila i,cleal, sir'ont
clet än gör, cle som kanske hittills burit uppe vårt tanlreliv. B-vt.r

ut ilem mot mänskliga. Trandrgriinsernii får iute ,stänga för r'årrr

sympatier liingre. I nll mänsklighets namn spränger vi c1em.

Fijr mig står' saken så, att inifran, måste räclclningen komma.
"Yac1 ,c1et gälier, ,clet rir miinnisk,oarrclens revolutionering", skrev
Henrik fb,sen en gång. Fu11c;c1iga or'r1 clen cla,g ,s'o'm är. Inne i o,ss

måste en ny r'äriclsvilja uppstå och ,bli levanclegjorcl. Den iir reilan
på r,ä,g att b1i clet. Först clå är hancllingens ticl inne. INn ny r.'ärlcl-.-

vil.ja s,om vi iir oss -sjäIva llullt meclvetira 'om.
Jag har i miu själ en outr,otlig kiirleh till Frankrike. Mecl

gliirlje ,hälsar r,i, när all -sjalfull frausk ungclom i c'lessa, clagar 
'-eser

sig rnot tvångsburl, mot natjonellt hiigmcrl och trångsinne.
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fcke clen abstrakta råttfä.rdigheten är clet'vi påkallar. Jag lör
min dell tror inte på rättfärdighet blancl mån'isrrorna. rnte heller
på meclliclanclet. r allt ,mecllidancle finns rlet eir smula för'aht. För-
aktet iir meclli'danciets hästar, säger man i Ry,sslan,il. r'te kristrig
plikt' Yar'ken rättfärdighet eiler medlidande elier kris,ilig plikt.
Men förnuft,,mänsklighet. omeclelbar,,harmfull,människ.kän.la.

Man anförtror oss, att i grurrd och ,botten är clet inte så far-
ligt. Helt. likgiltigt är clet i sjäh'a verhet, om vi här i Nor.ge b,lir
med på irungerblookaclen eller inte. lri exp.orterar ju ingenting tili
Ryssland i alia fall. Bast att hålla mu' och samtycka. Det helr
är oväsentligt. Nej, clet är det icrkel Hör rnigl roke de'ras r.öst,
som talar så. lycler vi, men rösten i oss sj'åiva, cle,n hederligaste in-
stinkten i ,oss: för'i,mmelsen av rnä'niskovärcle. vårt eget och
andras.

\ri vägrar att tjäna cle maktågarriies i'tresse*, iive' ,m clessa
blygt eller högmocligt driljer sig bakom orcl som fosterlanil, råit1, och
frihet.

Vi gör oss icke sk;rldigu till en föri:rytelse, dven om de ,kallar
den en dygcl.

Hä,r är inte frågan ,om, huruvicla rysk p,olitik iil hlok ;ller
oklok, neclbrytande eller uppibyggande.

I{är är frågan om människor som svälter.
T lll män;klighets namrrl

(Förecirag håliet å Kristianiastuilenternas -ctora protest'riilc
I 7 november 1919 nrol R,;.-sslanrlsiblockaclen.)
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ALDRE SVENSK
Av O. DALKVIST

JORDKOMMUNISM

all hi'stori. är e' histo'i^. o'r krass-,stric]er.. H'r ,bekrä,fta,s icke
.[e'nna Karl Marx' sats vicl varje steg inom den älclre j,ordpor,itikens

'mrådel u'cler r':rrje period har de härskancle krasserna formatjo*cläga'clerätten efter sina eg,na krassi'tr,essen med undertr;,c-lianile a' anilras. Den nuvarande kapitaristiska jordagan.eratte'
iir ett verk av bo'rgeodsin och rrar ,utformats uncler doss rriincler, sc-rlan clen,besegrat boncl,eclemokratien.

Me' cle' hapitalistiska. ä,ganclerätten,s rrrott är att den har föi-hvävt jorclbruket och forhincrrat dess vicra'e ut'eclirirg. Iaor,l ,,,,var jorile' iippe' för 'ar oc,h ,en, *.m ville slå sig necl oct odla. så-
clan var 

'ppfattningen från urminnes tiicrer, uncler rreilnatiden sii-r'äl so'm un'cl'er medelticlen och und,er vasatiden. Därom vittnai.(i'star' -wasas 
brev tiil "Nor.cilanrren" av år 1548 me,ci frera kunga-lrrev' Det hette dari bra'cl an'at: Ir'örty att såcrana, ägor, .rn,

obygcle liggie, höre Gucl. oss oc4r sveriges Lrrone tiil. ocl ingen*I1nan' Sti *ppå thet, att the'sse Nordranden yttermera än rsom sketl,iir byggies och cronones skatt ther igeno,m {örbättrat och förökatlrhftvua måtte, o'ch fattige rmiin, rs,o' ,ro hofr*o hwarken rru,ss eiler
.i.rcl, kunra meclh tiden kom,me till ,besittning och få ytte'mera ber:-

'ing än cle nu 'hullf''va. Therföle rrafrw.e wij, mecLwårt rår.r o.li
samtvcrke sii 

'töfr.r'erers rvarit och b,e,slutit, at,t aile the fattige män,
som kunnne och förmå,ge att upsöke sigh bequäme och lagli-ge bol_
stiicl,her ju uppå shogerne eiler ;strore almenninger, ther cle kun'e
r'öjde 'och brän.e skougen iffrå sig och göre os,s och cronone th:-::.like och skiil uta{,f, Thet skall ,stå.lem tiitt och öppet för,e,,,o. s. v.liniler cless:r {r;rhåilrinden,intråcrcle det sr,.ens,ka jorilbruket-.
rrplrsVin,gningsperiocr. aila vrira ärcrre tb,o'crebygcler 

"äkna,sirra;inor tilibaka tiil meiierticle'. ja, tir heclnaticleri o.h tiil ticren förer,'r ticlriikni'g. Nyby.,ggare strövaile ,i'åt r,åra ö,tlemarker, följancle
llo'clclala'ra, clär cle slcgo sig 'eil ocrr bröto bygci. rngen fick rrindr,r
rlem från att intaga l.ar1 cle ,be,hövde av jorcl o"t .,to!.*ark, ty jor_
den r,ar en alla,s egenCom, jorclågan,derät-ten var Iiommuni_qti,sk.
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Omkastning'en ro,m mccl,bruhsinclustrialismen ooh herremah-
tcl. I)en 25 maj .l 696 utkom en Ilörorclning, sonr gav rbruksiigarna
riitt att utrivii nybl'ggen i 'skogarna, om c1e.an-rågo clem skaclliga
föt' -qkogenl Det var clen nya hiirskareklassen, invanclraale inclustri-
rirlclale och penningmän. sorn nu träng,de sig {rarn och be.segrarh
r'lcn gaml:i boncleclemokratien. Det iir läroriht att finna, att ,clett:r

sherlcle uncler ,en trrigsperiod, unclel "hjiiltekonungens" olyckiiga re-
gering. all'cleles sc.rm viirltlskriget n; ss leclc1e till ett förbun,cl mellarr
hapitalis,m och militrirism. som bringacLe oretla och vanmakt in i
arbetareleclen. Den närnncla lörorclningen av 'rlen 25 rnaj 1696. sohr

harle liormen a\. .ctt kungabrer-. innehöll att "a1la ]lå Almenningarnc
uti Bergslagen. och där Bru r niir 'äro be,lägne, up,satte och o'shatt-

la,gile Torp eller NyL,yggeu. shol: utrivas".
Jorclbruket fiill i vanrykte och unclertr:yclit'es ar- ilen segranrlc

inclustrialismel och mcrkantilismen.
Re,clan vi,c1 hedlnaticlens -clut hacle cloc{r jorclliruhct or,}r boskaps-

-*'kötseln betraktats som lanrlets huvuclnäringar. Men tigan,clerät-
ten till jortl var nrigonting okiint; man brukacie jorclen gemensamt.
\Ia'cl betesmark'er angick var cletta fallet ända Llngt fram mot vår
cgen ticl. Ja. gemensamma. bete'srättigheter,fijr hela ibyar iört-
Itomrna i sliogstraihterna ännn i,cla,g, kvarlevor av vår gamla jorc:[-

komtnutri.m.
Men iiven iilt,erlorde'n, var ,c1e jorclbruhan,cle familjerna-q. byarnas

ge'mensamma ,cgendc,m. Ilet var clen svenska byh,owtmuni,sruerz i sin
renaste {orm. Ocllingsarbetet gjorcles gemensarnt oc}r cliirav uppkom
b;'alag rnecl gemensam jorcl. Sktirrlen c'lelacles också gemensamt.
Lärrgre {ram 'c1ela'r:le,s iikertegar:nir qenont, lotttttn,g mellan byalaget.
varpå nästa steg r-ar att jorclerr sk,ifta,cles i tegar, som i tur och orcl-
ilng brukacles av b\.samhällets r1elägare. Slutligen fich var ocli ur
sitt bestä'mda skifte, c.let s. l<. solsh,i{tet, som ägcle bestrincl ,flrån 13:e
lill lx:e rllrurrrlrntlel.

Den fr-rllt genomförcla privata ägandLeriitten ,rlog jgenom först
genom erskiftes- och laga shi{tesfiirlattningama rlå 1800-tale,t 

-men diirm,ecl bier, också jordl-rruksocllingen -ctatiorliir. lrar och err

fi,-:k sin lott i b-valagen, c1e jordlö-.a slälldes utanfrir samt avstiilg-
cle-q f riin sår'ä1 Lrrtarnas som statens allmänningar, varav f Oljden

bler''att clet {'orna n)'o,cllingar,betet i stort sett upphiircle. Man nöjdt
sig mecl att,oclla,cle lrån {ar och {arfars ticl oillanle åkertegarna.

Prir,'atiigancler'ätten till jorden har ej "befrämjat pro'r1uktio,nen"
på jcrdbrrihet,s områcle. utan trriirtcm. Sjä1r'a prof. \Vohlin behräf-
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tar,i sin 
'tre'clni'g om emigratio'ssp.r'måret att {len s\.e'ska jo,rcren

'ncler ctre allra senaste tiotalen av å,r be,finner rsig ,i en såclan van-hävcl som sann'olikt aldrig til]I'r;rne. iEmigåtion.orrJrriog*o.Bil. x.)

, Derr lrri'l1a rigarrrrer'ä11ens rörsvarare ha ingl argrrmenl ntthämta {rån jo*clbruket och jorclkulture'. Det "o,cilingsintresse,,, var-
mecl kristidsbyråkratien nJ,ligen hoketterat. var enclast en Jrtterligmcclesak oc'h har recran försvunnit. Detta o,ilri'gsarbete har kostat
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Ilera millioner, men cless resultat ligger mest i pappersluntor, blo-
schyrer och roklamla,pliar. Pri clet sättet tistadkommas inga varali-
tiga resultat. Öppna jorden i stort för människorna 

- 
som under

ilen gamla jordkommunismens tidl Då skola nJ'a. gårc1al och :b-va.r

viixa upp, som .tle liorclom gjort.
I sin ursilrniga harnp rmot alen älclre joriläganderätteir har clerr

senare t'iclens priv,atehonom,isha "rättslärcla" försöht att antingen
{örbigå eller bortadvocera älclre urkuncler och officiella hancllingar,
som belysa, gångna ticlers liittsuppfattrringar. Så är ,framför allt 1'a1-

let niecl det ,clokument, r'nrs {örsta sicla nvbilclats hiir ovan, c.let s. 1i.

t{elgeandsholms,Lre,slutet. Ma,n har påstått att c'let icke ens {un-
nits, utan att det är en frirfalskning. I)ock {inna,s ett stort antal av-
skrifter, ,clärutav en clel lörvaras i vårt riksar-l'iv. Originalet är fr;r-
svunnet, vilket liitt han fijrlilaras på grunrl av de ololiga ticlerna ef-
ter d'ess tilikon,st. Det förmo'da,s att Erik av Pomm,ern ftir'de det

mecl .s,ig clå han lämnacle lanilet.
Reclar uncler T{arl XI:s ticl bt;rja,rie aligrep,p,en mot "Helgeancl-.-

beslut'et". Iln 'medlcm av högacleln hade anlagt en kvarn någonstä-
iles ,i \r'ästelgö'tlan'c1. rneu clen firuktacle redul;tionsk,onlnli,ssiatxen löt-
klaracle rnecl stöd av H'elgealcisholmsbeslutet att vattnet och kvar-
nen var hronans egenclo'ml

Då tog clet elcl 'blancl aclelns spetsar. I clen shrif tliixlilg sorn

nu ägcle rum, uppstccl ft;rst m)rterr 'om ,att clet närmncla Jteslutet la.r
en {iörfalskningl }trtrn ,sel vacl eu stricls{raiga lian uppamma för lå-
ståenclen. Striclen bler- ilock onl'gjorcl och vila,cie i nåra två ,hun''h'a

år, då prof. St.v{fe 1å 1850-talet. mecl fiörtjusuing upptog saken.
llt't såclant påståer,cle r.ar ju som skapat fiir clen liberaiistisha ri,lit-
ningen i slutet ar' 1800-ta1et. Officiellt hal S1;-fle segrat.

Men ännu iir ej sista orclet sagt. I)ct ]ian hiincla att "fijrfa,lsk-
ningen" förliigges på, antlra ,siclan.

Ett starkt bevis fii beslutcts iikthet hrir pliträffiai-s i ett olfi-
cietrit arbete ar, -stoi'tutoritet. T r'iks:rr:kivet har av clen,som skriver
cletta frrimtlragit,s en hittills {ögri bc'kant jordebok, benämncl "Ilol-
gelige Maye,stets och ltiliscl-. Bergslagers ior,clelrooli pro anno 1659".
Den iir på högsta befallrring ntarbeta'cl av clet clå, ny.qs irrättadc
b'ergskollegium, beståencle av clen ti'dens frärn,sta lrännare på ornrå-
r.iet. I ingressen eller löretalet till ,denna jordebok, tillegnat "Stor-
miiktige Konungh allernåLdigste Herre", ir'lrerupas clet uämnda be-

slutet i en pas.sus av Iiöljancle lyclelse: "Hwarföre sedan som Rich-
sens Stäniler htign,ijsligeu afl u'ichtige ihial bevekte. hafrva eeiihäl-
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lcliee'lå ee. alhnii, Ilic,hsclagh hrillen i stockholm Iå Hiilgea'cls-
holrnen A'uo 1282 i i*'i 'iinadt l'tir.rirarat ,l1e Bergsra.qe, i'Rrlkutt
'.å-corn der llrirniim-stL: hlrrrlt:,rriigel till Rijher.,. r.gJ. o-ch i,rl.c,r.,rst,,
rlr'.

Äl det trilrlibalt att ett f iirlals,liat aktst),clre shulle liLrnna r,iu'.
en -si'i,6ln1 lilltro.tt,clet på rletta -sätt sh*lle åber.pas i ett ofllliciellt
arl;r;te som dcnua jorilcboli? såda't iir cnligt r-år mening ab,s,olut
ot'tinhbart. Iin oparti-sk Ior,skning måste ge lill resultat at] ,let ,,nr_
stridcla riksclagsbeslutet vcrkliger cxisterar. a'lopperr rnot c.ret-
samma är e'rla-qt ett be'is 1rå hur.,liitt "r,eten-.lrap,e'" råter recla rigritt triicla i de härskande klasserras tjä,nst. Ilen iir,er alrir partier
upllhöjda. "omutliga" r,ctenskapen yi-.ar sig efta sour e1 J,al-sl1,nu.
sonl ser' ,sina tjänster iit rlen mestbjudancle.

vic'l han,clläggnirger .v tre,ska'claliisa'atte'iallsproci.isei.rirr

'nrler 
de senare iiren har: rrclgea'rlshohnsbeslutet o{ta fram,clragiir.;.

me' alla hir s'ii'at 1rå målet. rckc tn. kronans omtlucl, ,som clo riii detta cloliument hacie rigt de''.såikr'ste gru*ile'för,si* talan, ha
halt rno'ci och h'nnighet nog att fatrs'ar. besr*tets äkthet. sår,äl er-r
grier-e H. a. H. Hamilto' som hiirarrsh. Il. Hagelin, r,ilr<a båcra h^tl,:
sii.r,slrilcla k. förr;rclnanilen att 1löra lironan-q talan. l_oro så genom-
lriiilgcla av clett privatkapitalistiska juriclikeri ttt de irärmast ,stiillc'lesig på lrolagens siil.. och cler spccielra ,bolagscrrabanten. 

1rr.o1,.
I)ahlberg. glömde ej att *t'r,ttja ,rleras ,svaga ,stäil'ing. lrln stats_
a'lrinacl professor,,sorn iig'irr all si'ticl lrri att pr.ocess. i[rå^ sta.-
1eu rlq'ss 

'at*rtillgångar, clet iir- r,erklig.e, en sy, för g'dlar. Den
st''e''bör förevigas ftir kornmancle 1ider. som ett,be'is på rle'lia_
pilalistisha -ctatens vanvett.

r proces';en om T{rringe,cle-forsarra gick också }rårncl,s'ritte' i
gocl frir ati 1282 års riksclngsbeslut enclast 

'or:e 
viirt att ,beteck'as

sorn clet "1töregiv'." s. Ii. Helgeanclsholrnsbeslutet, meclan doc,lr
hilg;ta c'l.m-qt,oler \:jrs.r stij're l'tirsiktiglret. "r{. Maj:1" gör i -si'
rlom de' 11 cle.emLrer' 1cl5 a'gat'nde rle,.-.. vatte*fall e' fullkom-
li.q hulle*b)rtta. r irrlecl'inge' erliänrre.s .tt liro':rn mecl sti.icl 

^r.f{elgeanclshol,m sbesl'tet ä gt cle nor,rläncl -.ha'atten{allen. me, slut-
sa1'-<e,' blir clo.k att "K. lraj:t", tl. r,. s. ju,stitieråc1en s,om liira i stor
ritstrii,ckuing r,ara i'tres,.-'ernde i cle stora,bolagen, laller på knä {,air
r-isilornen i Raguncia hriraclsriitt .och,_qtailfrister,c1es,s clorn.

samhiiilet är riidilat, stiite' iir lrlå.lcl på någr.a mili.ner. ka-
|italis'mcn har' ,besegrat .rtatsm:rriten oc,h ,befrist sitt r,ii,lcle över ianr,l
och' f oll< !
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lh' crr lrpport nr- nklirinslilr lijrlitliolsirurbutlct M. llastrlcrtko. sour stu-
,,.r,.t. govJetrl'sslirnds sanitäre 1lörhå1lanrlen. lårrar Zimruer'rl'ald löljantle
rletalier om bolsjcvikcru:rs stoltrrtrcle karup iör' folklriil,qtrrr:

"Som Lel<irrr1. storl rle I-vg^ienisl<Lt lör'trål1ardcua i Östcurop:r hittills
utrrrliir a1lt sorl cu rrrodrinr ofterrtlig hiiisor'årrl mccl rätt:r karr gör'ir atr-

slirrrk på. Dödlighetcn i llv-qslrlcl helöpte sig 191J tili 26,7 prr mille mot
1{-17 plo mi1lc i Yästeuropr. 'liill gengältl r-ar föclclsesiffran"43,? pro
millc, och så, blev där'i all;r ftr11 o1t rn-serrärt översliott, rnel ir andra siclln
ett .vtterst rekonomi,skt siöscri ureri otalign kr-itrnors 1ir. oc,h hälsa. tr)pi-

tlcmicr l<rävdc iirrnn nuiler kliget ohyggligr, o[[cr. I(ommunal hygierr
lanns sii giltt som intc lll.. IroiLkurnrnissirrjernas rritl Lreslöt då uppråttl
ctt l<ommissariat lör' oI{enl lig hiilslr-ircl, sorir skulle organiscra tlen civilt
orh rlililåi.r':r sjukr-rirrlen, sliol- och r'ättsh1'gienen samt kampen mot ,epidc-

micrirrr. \{ot l<olclatr börjaite rlal rnccl seruninsplutning. sjukhu,sbeirantl-
liug rrr- slrutligl lail och rlcsinficering av r-attnet pir trllir, hotade platser,
r.rch rnari ulrl--lrirlrle clärigeuorn att epicterrniorr trots tänkllarast sr'årn vttrr,'
ornstiitrlighetcl tirlen irlrlil-sopl cmlrc-r'Lrru'ii ornfatadc 3ir.619 I'411. medan
del irr' 1908 liriivt ör'er 200.000 offor'.

FIö-qten 1918 rngrcps 700.000 pclsouel ar. spattska sjuliarr. Special-
liornrnissioncr utsiindes clir trtt studeltr ilen cch tle sy,sslar {. n. ned ritt l.r,r-

rlll.lctn sirrir r.ctcnsliapliga resultat. Katnp.cn rnot fläckt)'fuscn gör: storar-
tnde fra.m,stcg. lastäl ånnu tiderr nor'. 1918-juli 1919 räknacles 4,300,000

{a1l uretl 6-8 prot'. diicllighet. I)err irur r.äsentligen gått Lrt på att bcfortlra
'lo1licts lonlighet gelr..rm upl;r'ät1.anctrc rrv offentliga l.lad- och trrättanstalter,
rlesirrfektions- och lr.lusuingsinråttlilgrr' - allt ti11 ,gratis bruk. T,ill a1lt

clcttrr irnviinrles 200 rniljonoi rubci. l grrveruernentct \rloskvl inlåttatles i

si nlih nseu 10.000 siingplat-ser'.
Dii rlct flirn rrcvernl.ler 1.91,S 1i11 juli 1919 förcl<ornmit .91,861 fall ar-

koppor. bcslöt foikliornnisstu'iatct inför'ir r.acc'iuatioustviing. r'ilkc,L guver-
rt'ruenlsförr.irltrringalna ånnu ej r-ågat sig på. I{:rn orgiltliserzr(le plodukl-iorr
ilv vrrcitL ot,h inlör'tlo anuriihiirgsplikt l'ör' rlll jnf ekt.ionssjukdoma r sorrr

liorrL till liliiarlLrs l<iirLneilour. lnstitrrterr fi-il b.rktoriologi och serumprotluii-
tiol fick c'rr ccrrtrrllc(lrtilg i lionrnis-srrrirrtet rch ett kotrollinstitut {ör
\-i,lr:cin o.h sernnr. r-ilkert u:rn cj liiimt ägt rriigot i R1:sslanc1. inråttarlit:r i
,\Io.slir-a lrecl lilinl i F'ctrograd. 'llill studiurn ar- ocli kam1,'mot pästerl Fiiit-
tlcs crr exL,etlitiorr untlor' plofcssor Preilteichensky ti]1 stcppcrnir vitl '\st-
lnlirrr. och er liollcrons i {råg;trn liölls i Saratur-. Till lianp rnot tuberku-
lostrr uppr'ät1-r11cs i lirrjc eur.clrternent 22rj särrgplirtscr i sjukhusett. Korn-
ruir-siollen till beliiirrrlrnlrr.[c ar. köussjul'tlotnalnit har trtgilit en rail uppl-ys-

niugsskri ltc'r'. 'f il1 liarirp tuot ,cpiclcrnicr .hnl lrcr-iliat,s 1,300 rlil jonel rl-
- be1. l{rn hrrr irrriittlrt crr cgcn n1-rrrllg^hct lör' srrnitiir }.rostnclsilspeklion oc:lr

cl liluulrunrl lrvgicrr (r-rttcn- och 1'l:rirkviise'n. skolhl'gieu. ferickolorrjer'.
,lt,ttlet ssk.vLlrl otc.). ,.r. s. v."
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Kommurtistiskt plakat från Builapest'

\,-är:lil.-qpr,olcter.i[te1s rIiivc ]<r.Dssirr Yorsaillcs.rliflomrterlrlts intrigspe[.

Ungdomsinternationaten hlari kommunislisk.
IJet l1nrleI tlc sjstr irrcn flcra gångcr uppr'e1-rac1e 1lör'si-.liet att hi till

ståu11 ett silnrrnarrtr'åtle rrerl den irrternationella socialistiska urrgcloms-

b5rrtin ellcI Clt itit.clil:rtionell ungrlomsliong1'ess har äntiigen l.vckat-s.

f,Ierlan Ziirich och Amsterclarl noge b,evakades av err llocli spioner i
tlessa stäcler skul1c nåimligc1r enligt cle väl ur]derråttadc l|)olgerliga Jllarlctr

kongressen i1!{x 1.r.1rr - silrnl:rdes cle delegcracle ostört i l}erlin, sjäh'u

Ierktionshär'rlen. Ilcrlinl'Ongresscn 20 28 ttovernber val clen störs1lr

och talrikast ]:e,sijkta -qeclart ilttgcitlmsr'örclsels strrrtantlc' I kotrglesscrt

iieltog: R),ska kolnnrunistislia uDgtlomsf ö1Lrurrdet, Komnunistisk:t u1]g-

rlornslörbrurclel i tr-skr Yolgaomlirtlet (llvssland). Polcns kourrnu'rristiskl

[ngrtrorn.,l-v-rlilurrLls lrirr got,ie]istiskr ungtlctu, It:rlicrrs soci:rlistiska urtg-

rlonrsförbun11. Soc:iaiistislir ungrlou-s{iirbLrn.tlet i f{aclrirl. svcrges social-

rlcl]rol<r.atiskr. ungtloils{ilrburrd. NDrgcs srocilildemohtatisha urrgomsförbund,

l):utrnarks sOr,ilrlLlenrokratiska u}1gr,liims[ör-Luntl. T]'sli-Österrikcs förbllnti

irv i[en ]<otlltuutri-qtisl{:r 1;r'olc1.ilt',r trtgtlomen. Tjet'lioslor-akisk:r socialclc-

rnokratisl<ir nngclonrsolgr.r.tlisåti,)uct'ul'1 (Klrtilro-kretsen), urrgclns konmLr-

li-.tisk:r.arbetlrr.ulgtlrr.n. llurniinierts trttgrlortt srrnt Schl-ciz'sttcialistisl<a

illrgrl,rlrlrll'g Illic tli,'lrol.
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Lilisol'r le11;olteltta lran olika litttc[ r-isirtlo ert starli liilskjutning iit
r-iruster. tos kolgr.csscri stogct ,tullt ut ti11 k rtnrnunism,cn, r.ilke t otksri
bctonarles g^clrotn helir [-ilgrlorlsintelnatiorra]ens lnsluttring ti11 l{oskr-:r
pr"h omdöprlrle till Korlurunistiska. I-ingtlr..rrusintcruationalcl. Klnrläggalrle

'-csolutioucr antogs. K,rg1,'o5,'1," tnatri[cst 1l]i r-;irldens rLlbetar'cutrgcl:rrn

siri'äl sour ör.r'igl uttalanclcn iterf inles i sel:iste llull)lrrer av Stol ol-

lilockan. \ri hiilslr , t'l.e'tr r'ödit lialangeu - solll tru täknirr ör'el el kr';ti ts

rril.ion aktivr käauliar tred cless eSlta slutor'(l i manifestet:
Tngir färrgclser. stånrlriitter or,lt galgar skall kunna {örkr'äva. virrt loLr.

[år.a ]rarrdiingar ocJr r'år:a offcr skall förstuDrnå böallarDå oclr bc.slt(ir.-

tirr.na. Iför c'lerr s1u1liga segctrr bolgar utlccklingens gång. r-år hist.oriskir
ilsikt. r'år socirrlistiskrr kunskalr. r-åla urlgit hj,ärtans tränförclsc och djiilrrr
lte'slltsarlrhet. -\rbet."rrelrtgtlom i.al1a 1är11erl Slut lerlenl Förcna cdcl
uurlcr r'len liornlitnistiskit Illlg.dDl]lsjntertr:rtioualens rödlr fanal Lcve (l()n

liorlmuristiska Ungclomsintclnationaien! Lerre clen prolctr'iltl lcYolrrtir)-
lr cl I l,e\:o clert l< otrurltn i stiskrr viiriclsrc'r-r.rluti onen I

En kommunistisk s{udenfinterna{ional.
Som Zimlnerr-ald f,örut ncclclelat gjorcles untlcr clet gångna året

lil<sorn reclan 1918 - försök att få till stirnd en socialistisk ,student'inter-
lational. Ilcnna. tlen förrsta i sitt lag, samlactres också,clerr 26 clecemb'cr i
(icnör'e. ctli 30-tLrl ombutl itir stu.dentgrulrrl:rcl i Englarrd, T.vsklanil, Öster'-

r'iko, Sr:hl'ciz, IIollarrd, Irrankrikc, Jugoslavierr. Belgien och ltalieri.
Förhantllin,grrrna öppnircles rrrecl en sclie reclogörelser f,ör läget i olik,r

lrrnil. Frzin T')'skialil rapportelatles två r'ilitningar', vardcra om L;000 nre'd-

iornmar: clen 'högcrsocialistis"lia.som ser sin uppgift e.i i agitation uren i
.studiel och sorr ej hundc samarbcta med rrl:etarungdomen enär 'tlen (helt
:rrlLulligtl) trröttcs tttn,I tttisstto ilv tlctrltlt. satlrl dett merl ,.le urvhängigrr
oth kornmunisterna grien,ile riktliugen. som ir-r'igt cleltal i klas,skamlctr
ttrri ntt viljrr'spe1a gcneralstal:. Stlnrntr stånclpunkt ,sorrr de sellåre r€pre-
serrteradc oc'ksil hollänclarna ,och schs'eizarnl och ån skalpare o,tnbu,den {ör
jugcslavcrlrrir, sont hal ert rrntnerär'oclrså t1c ay c:a 1,000' Belgicma och d,:r

?00 socialistiska llrienstuclcnterria. hacle s.ärrt moderata ombucl. Ilngel,stnrtrr-

1lerr, sorl rel.tresetrterailc 500-ti00 stuctrentet rv olika sociaiistisk färg, r.i11e

lrr en stuclerrtilternatiotral {ör tle b,ägge rilitrrillgrl-1ril.
På dagorclningeu stotl nlslutnins^ ti11 anclra el1er tredje Intcrtral.io-

ltrlen. ej {örrän som sista putikt.. il1en nlall }:eslöt trl 'rlen rcdan i b'örjal.
Kornm,unister.na lirtivcle alslutrring til1 siu Intcruatiortal, högcrsocialistcrrtrt
r.irgacle ej 1örortll anslutnilg till sirr. ritan viile ]rålla,studen.tiritcrtrntio-
rralen utanför s,tnr siirskilci organisation. cLär'emot itun<le,cle gir tlctl pi err

lrlatonisk s]'nr},,1titöl'klaliug rflir Kommuni'stiskn Internationaleir.
DcLrntteu, sotl r-art .galska l'ret. öppnadcs från jugoslavis'kt håll ,rueri

L1,.11: på grupclaniLc av en kormnruri-qtis,k stutlentiutcrnational ncal tilltri.iilc
cuclast {ör nlerllcmrnar- ar' 'I'redie lntcrnationillen. IIäri instämr1e italienarc.
schr-eizirle, holländ;rr'c. halva lransl<a rlclegtrtionen och ,rl'e t)'ska kotnnt.tr-

nisterna. Emot rletta nlrpträclc1e,östclriknle. tr'sli.r hösorsotialister:rtrlr
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od\jbängigl. erlgelsm:itl. atldLir hlil1tc'rl ltv frartslliiurterr samt öelgierna.
llfter flerr-r l.imrnals debatt och en r.oterirtg' som på gruncl av lika röstetal
ej kunclc .avgöra frågan orn anslttningen. iåurnade rlen l<ornmunistiska hal-
r.an kongrcssen och ]rcslöt it anrran lolial grutrcla Dc socialistiska stutlen-
terlas .[ntelratiolal necl anslutling tilt Tredjc lrrternirtionalel. Våra
karnrater trrrtsatlc tliir'1-rir onretlclbart sina förhantlliugar enligt 'det upp-

gi lrrlir pli,rg,r"atntnet.

Arbefarhelvetena Ungern och U. S. A.

Irr'u. F'anny Sellins, .grur'- ot:lt stå,larbetarorganisatör -i U. S' '\.- -rnördad
r'r' ståitrusterrs'srialtir grrclen i Brar:l<eilr;idge den 26 trugusti 1919.

I hänch,trs och i liäils1irn trv sirr förestå.eut1c ,ounrh'ikliga undergåtg
lesar f. n. tlen internatiollelli,r l<apitalismen ör'eralit, tncn speciellt i

Ungcm och Fijrcnta Staterna, ertrot clo reYoiutionära arbetatna' Dag;-
presseu hal si,qta halr'iret,oc,h alklcles särstilt sista nånaden utför1iEi

ar.löjat r-ilha otryggliga törbrytcler,,den tack var,e högersociaiistiskt ,svek

och enterrte-clemokr*tisk b.rutalitet till rnakten ir,terkotlrrr ungerska reair-

tioilen J.regätt och .a11t fortiarancle {år ,begå ernot - sovjet-Llngerns rniin

cth ör,erhuv[t[,rnot r-arje so,]i'rlistisk velksamhet i lanilet. Det har gått så

lir,ngt, att t. o. rn. högersocialistiska rpartiet i ösLerrike utsänt.ett br.:-

I'ekrncle [pprol] tiil enterrterrs arbet.arc att tr-ilgl sirrn makthavare görri

slut på clet {asansfullr \iita skräcl<r-ä1c1et. l)etttr upprop konstaterar, att

tneclen prol,ctärdiktaturen kriivrlc 500 reaktion,ärr o:ffel har r,e,cla1 i ,tlc-

cc nJrer 5,000 arbetarc och rer-olutionårer mördats av vitungrarna, bllnd
rlem narnngir.lr. kommunister sorn .år'el ar- socialpatrioterna {år vitsord

a1t r.arl fvjic'1.:r ar- rettaste idel.rlisrn och ha räcitllt mångn mänlriskor från

l!)
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rlen röda terro'n. IJppropet .slutar meil a.tt mana Errglands, r-rankr,ikes, Ittr-
liens och u. s. A:s ar.betare till rsnalib hancliing för att "rycka ungcrsk*
prolctariat,ets kåirr:rpar ut ur ,cletta helr'ete". ,samtidigt publicerar r.åra
liommunistisktr ungerska partikamrat.er .ett uppr.op till r,ärlclsprol.etariatet,
vari påvisas. hur tusentals av r-år'a ungerska rbröcler blivit netlskj.tn:r
som hunclar, kvinnor och barn avrättacl,e,s på det grymrnaste rsått. lravanr,lc
k'innor prygla,iles, heln Jropar av arbetarung,crom och stucrenter rrar man
bundit cfter hästar och släpat till ilöcls. En del av so'jet-ungerns pro-
vinsiella funktionärer har nan gr,är't recl till häifien i trårclstampacl jortl
och 1åtit dem ,clö ,en kvalf*Il ciöcl. l)egenererade ,och blocltörstig,a ,rru*-
nater ,har utör.at cr fruktansr'ård håmnrl mot un,gerns prol,etariat, clär-
för att r'åra l<arnrater ville inrätta ,clet feoclala ungern i enlighet rneti
kommunisrnens principcr. unrier do heta augustidagarna ble' Buclapests
gator bespolade, ej med l:atten utan mecl arbeta'n.a,s ,b1ocl, och ,på siofoks
stranil roacle sig ,övcr'klassungdomcn metl att hånga böniler, som hirde
insett sin klas's st.ålhiing ocrh slutit sig till rcvolutionen. och iför att
altlrig 'rer en re'olutionär rörelse må kunna uppstå, internerar m,an våra
kamrater, rlera.s a'höriga och alla som i något avseende l<a' rnis,s-
tänkas {ör solidaritetskånslor mot proletariatet i ilet för 120,000 männ.i-
skor ber,äknad'e hungerlägret i Hajmasker, vilk'et unrler värlclskriget
tjänat som isolcringsläger för fläcktyfuspati,enter. D,en'a plats skall nu
genom ,ile ungerska herrarnas barnhärtighet ,bl,iva en gravkammare för
120,000 'unger'ska proLetärer. De ,som lyckats räclda sig till österrike
hålles där emot rlen högersoci.alistiska re,geringens tydtiga löfte - i
fångenskap och ile.sslikc.s iler,as hustrur och ,barn!

Meil e' liknande brutalitet går i blint raseri \vilBons 'rclemr,kra-
tiska" r'e'gerin.g frarn emot u. s. A:s kommunister. Nästa. ,clagrigen kan
'ilagsprässen berätta om massh,äktningar ,och cleporter,ingar a' re.r,olutio-
närer, indrag'ing ,av ticlningar, föregivna upptäckter a' attentatspla'.er
o. d. särskilt har man rasat m.ot ryssfödrla re'oiutionärer. Biancl de
våra,.om håhtats och fått föija Debs m. fl :s grymrna öile, mårkes Jim
Larkin och Benjamin Gitlorv, clen förre den r,ärldsberönrcle arb,etarledaren,
tlen .enare Joh' Reeds meclredaktör: i r,årt broclerorgån The \-oice of
Labor. De två har lössl'äppts mot 15,000 cloll. borge' var, men hotas
av 5-10 års tukthus, för artiklar *om utan'ingaste straffpåiorjrt tr;,str1.
i alla andra lan.l. x{an söker ,efter Jrrrn Reed, som ankl,agas rre på
Lalskt pass rest till Rysslancl. För detta har han att vänta 20 års tukthus.

Det är cle europeiska arbetarrras plirit att ge nom jätte.de monstra-
tionor .göra hlart för sår'äl 'de olika amer,ikanska arnb,a.ssaclerna som
wilsons regering, :itt den regim som så ra,sar mot frihcterrs folk är det
internationella proletariatets fiende,och kommer ltt qr detta pa tlct
sk:L.rpaste bekåmpas. Någon enfakligar.e r'åg äl de amerikanslia kepi-
talist-demokratelnas ,att befri.a sig från konmunismen kan iute tänhas.
För varje häktad skapas flera nya l<omrnunister, och den härskanrlc
rövarklas.sen undgår intc sitt öd,e!
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REKCB

I(arl l(rutsky

I{arl l{au{sky: Terrorismus und Kommunismus.
Denna 150 si.clor sttrrka broschyr är antagligen avserld att, gir-a en

objektiv frair:rstä1lning al' stiväl 1?90-talets "skräckr'ä.1cle" i l'rankrike oclr
1871 års Parisliommun som den ,ryska ,sovjetrevolrrtionen. l'örf. ibenärn-
rrcr sitt r-erli "ett hidrag til1 revolution'ens naturhistoria", men lyclias
cgentligen enclast beskriva hur han sjäIv r.äxer ncclåt.

Då hans skrift torcle b,1i utförligt behandlad i en motskrift, kunna.
r-i här inskränka os,s 1ill en kort kalaktäristik a.r- den metod Kautskl- uu-
r-äncler. I ilenna ilgår t. ex. rcdan på de första sitlorrra ett så ansträngt
Jijr,sök ti11 originalitet som att likställa Noskc och Trotzkyl Varrrid
bl. a. nnmärkes, att Noskc för sitt Lrl,odsarbete skuile åberopa sig på -"revolutionens r'ätt"l llerrna sneilvridn:r l:'ör.ian pit broschyren )ruktar sig
sedan i cle unrlerligaste snirl(1ar gel.om lralftalnat århunclt'acles rcr-olu-
tion,shistoria.

\[an får det best.ämda intryckct. att I{aritsky i bedö.mandet av bådtr

-qin sa,mticL och rer-olutionerrr.n 1?90 orft 18.18 samt Pnriskomrnunen glirlit
långt bakom ,sina rnåstare Marx oc.h Engels. Det |örefa,ller är.cn otänk-
bart, att dessa skulle, orrr tle uppler-at cle r)'ska revolutionerna, ha valit bc-
liajacie mecl en så otroligt senil uernoit'rgliglet för n;ra irrtryck cller stått
så oförståcndc sorn Kautskl' genternot r'åra rlagars rncst betvclelsefullr
I illrIrugelse.

Reclal hans r-årdesåttningar av Konr-cntet och Il:rliserkornmunen
oger cio r-r1igt nog bel ör' han olretvcllig't 1818 års levolutioller - f öref :rlla
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tlir.el.al<tiga, men niir harr l<omner iu på 191? ocb 1918 irrs R1'sslanrl..blir
hans franstålluirrg tlerL rnest okritisl;:r upplcpnilg ar'-rle känrll "clernoklt-
tiska" emigranthistorierna. Svnpunkterna. solr. anläg:gas, skr-trllra betänli-
ligt om att clcnna ör.erskattacle socinlistiska teoretiirer'. sonl hitl clr o.\rar-

lig lörmåga att liitr petitesscl sr'ä1i:r ut tiil öclesdigclt stortr tirig. totall
l irpirat blirkerr f ör 1-,roportioler. I)å ctt sa,mnrelsuliurl ar- hölsägucl ot:)i

s.vnlerligcn f örsåtligt lösrycktl citat br'.gger ihan ,siur.r skildrilgar. sorn

iiro alltigeuorn ett ulsinnes f ortlöpiu(le nedsviirtlillg a \- en re\roluti{rLiir'
evolut,ion, som oåtL'rkalleligt f'örändrat det ryskil .samhåilet.

Är'en oln man avstår från att tälha sig ett spår t1\'r'evolrttiorllinni
ho.s rlcn nurraranclc Kautskl'. sir, rniiste rntitl ty\-är'r'iivcrr lrei<iinrrl. 11t icke
ers en,objektivt,tlöurrndc elvolulionisrn firtt ru.m pii er] en(1t1 sitla i Lrokerr.

I kapitlcn om ilikt:rtur och terror lnderlåtcr han - ar-,"ilit1igt,ollel iclie

- att nårmare ingå Få just clenntr r'åilsorgani.satiorr. som bilrlai frarnf,ör'

allt nybyggrraclsarbetets kärrn. I{an sakn:rr tyd igcn känriedolr orn riidcns
r.erksa,rnhet, han berör ej heller cleras urspmng från 1906 iirs re\r.olution.
orktat han ,il å i "Neuc Zci.ts" spalter iät den nu ty-illigen hatadc 'Irotz1i1'
sakrilit och merl binclancl,e logik - utarr ett orris genmiilc från Kautsky -
utveck,la huru och r-arf ör' råtlsorganisation r'äxer f ram ur {ör'håilanderrrr
och ornstäncligiietcrna r-irl cn morlärn re\.olutiorr i sanrhällcn av klart kapi-
talistisk karaktär, oar-sett om betyrlanile lester trv agrarisk c,koucnri stå

;ldvar.
Til1 det,tn och mvt:kct. rrycket mcla få r'i se'nirrc lillfiillo att iiter-

komma.
Vi nrå.stc även.i vårt lancl konnna till en gruncllig uppgöre1se metl

tle,ssa herrar "evolutions"-d,oiitorer', som förvricla saklörhållalden och för'-
r-.åncla syncn. Kautskl's brcchyr är cicn klara utrraningens stridshand,sko.

C-n'

lacques Sadoul: Noles sur la rdvolulion bolchevique.
Välkänal lör varje revolutioilär' i des.sa tlagar ,år Jacques Sadöul l.rr'-

kant även för svenski kommunister genorn r'år ifjrlskrift Zimmerlrrald. i
vars f'örsta årgång han mer än en gång förekommit. Nu för'eligger cn hei
stor bok av ilen tappre franske kaptenen, soan kom tili RvsslancL som meil-
1em av franslca militärkommissionen nen så greps av det stora i bolsjc-
visners lancl, att han stannade där ocli c1ärför ocl<så rrr),oket riktigt döds-

clömt,s ar'tlen Jran,ska reaktiolen. Han,s.stora,arb,etc Notes sur ll
r' ö v o I u t i o rr b o I c h e l' i qri e (Antecknin€far om bolsjevikrev',lutioncrt)
har utgctts på Humanit6s förlag och innehirll'er. uton ett par brev till
Roll':rncl och ett f rån f örf :s ga,mlc pcrsonli ge väri .soclalpatrioten Albelt
Thornas, 140 längre och liortarc brev till tlensamne, en reilogörelse för lii-
get. nä.stan dag för tlag, ,stort som smått, under tiden okt. 191?-augusti
1918, det h'ela ,avslufurt anecl ilet i Zimmerrr'al,tls si'qtl, nurrlner i ljol av-
tryckt.a ,brcvet till Longuet. Sarnlingen innehåller 'ttrc r'ärciefullarsio arl-

teckningar om allt möjligt, isorn Sadouls rnakna ing'eniu,m iakttagit rnetl

öga och öra, man får ypperliga 'srnå karaktiiristiker av Leniti, Tr,otzki or.h

andra rer-olutionära ledare intime. ocih f örf nttarens eg'en utve cl<ling til I
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hiiu lörr1 l.rolsjevili bell'.qs. lörtråtfiigt. \ii bchörrer inte Lär \rar.år sil, ut-
l'ör1iga nngåenclc satlouls boli. soru clenna annars 1örtjiinar. utan l<alr rr,ij,iir
o-qs rneit att {ör franslikunnign läsare på det lrirrnaste rekornrn,entlcla rlen.
Inorn cn snirr lrlmtitl år'rlet läliligen Frams fiir:lags ar.sikt att utger ar-
betet på s\-enskit. r.tteiligarc öli:rt i r.är,rle gerrorn att i,clen svenslia ul)l),
i:rgarr är-cn {iilf:-q scn.llc' trrrtcckuiugrtr tortlc b1i metltag;a.

T. N.

Romain Rolland: Les prdcurseurs.

'\llt rncr har Ilorlail Roiirrnr:l blivil ej brr''r on J;etvtlarrle fi.rlsk dik-
t:urr utan err nr- hcla milnslilighetcns stora. Ilans r.ärkligr humani.sm hr,
fört honorl ör-cr L'å r1o kiimpanclc revolutiorrärcr.na,s sicla och val hal lu
står'. är-en orn hiln ,ej formell.t skulle: tillhöra oss. ,tlct behöv,s ,bara en blicli
pi förstn sirlan i hans r1'1 hrk r,r.c l)rörrLr,scurs (r'öregångsmäruren)
lör'att se. JJerr börjal rnerl err högtidlig hvllnirrg "ti1l rninnet av rleu'yit
t.ols. clcrr nriinsklig;r Intelnirtion:rlcns martyrer, till ,leair Jaurös, Kar'1
Liebknecht, Ro.sir Luxeniljut'g, Kur:t Eisner., Gustay Lanilancr, offer för'
tlen juriskl vililheterr och dert ruörclanc1c 1ögnen, befriare iiv den rnäusk-
lighet sor-n ciöclade tletn". Lcs pröcurs,eurs .är en clirekt fortsättning på sin
förf :s beröm,rla ovanför .slricfsvimlet. Den innehållcr. 2b uppsat,ser. .skrivnir
riderr l9lfi *1910 o.h [örrrl 0llerrlligjorrlr i olikrr 

'r'volulirnär.a oclr |ir:i-
fistiska tiriskrifter. -qåsorn r'åra llroclerorgan Demain och coenorbiu.m, derr
sclrl-eizi,ska R,evue ]{ensuelie .etg. E1 at' cle intressantaste ,uppsatsernir.
Ii'ria rö,st,cr i r\merika. är svelslia socialister 'ilörut rbekant genom storni-
klockans julnuurmer 191?. Marr rnå hoppa,s, att ,det förlag, s;._rm utgir.it
Ilollands föregåelde politiska b,öcker-, ej av politiska .sliäl avstår att ge
sr-etrsk pu,b,lik hars sistr märkliga bok. nrärklig inte minst därlör att rlen
visrr clerl r'ärl<iigLr intelligcnsens r',äg genom vårclskrisens r.irrv.arr..

T. N.

August Sfrindberg: IIail oeh hon.
En l:ok,ar. Strin,clberg. för,första gå'gcrr Lrtgirrc'i.t.vr:li i dessr t|r-

g;rll och till på köpet ett så intirnt arlLcte. ntt rlet ar.,sin förttrttare il-
log:rts i l-rans ryktbnrrr självbiografisl<a serie sorn cle1 iv rnell.an I Rör:lir
lurnnet och rfiirfattarcl. Harr och hou h:rr eurelLertid inte sitt,störstl
intrressc sonr littcratnr. rlct til nålrligen s,krivet e.i brra av s, själr. ttarr
också av anilra |crsoner (i'Ller.fonn). ut'biografisk,s]-npunkt åter är det
ct1. synnei'ligetr r-ärclel ulit r.ärli. L)en detal jera,rle ornaskela,ctre bilitel olr
Strintlbergs f,örsta äl<l.cnskaps sl.ar.t. örntålighcterr hos arbet.et belyses
bäst av att förläggarer ej r-ågat lijrråu uu utge dctta, ehuru .det rör irreri
1-97ir 18?6 och nv Strinrlbelg oldnaclcs f ör publicering reclan 188ti. x{a rr

lar lrär ofta ypperligt liaraktiiristiska uttryck för'den unger diktarels själ
ocli stil. hirns ick.e obetytlliga - och rlessul.om berättigadc - ,självupp-
rkattning sarnt hans oelhörila kr-inno'dyrkan och behov av kärlck. ,,NIin

c1t[ iir den störstrr i Sviirgo", skt er- lutrr till sin kärest.a. av vi]l<en hal
kriivde {ijrståclsc och bistånd: ".Trg ska1l bli stor,- ont ni lill. on du
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jiiltans a.llrl rh.'rbrrrrstc r-ill tict! - Ni sorn karr gc clettr llnd dess störstrr
förlattale - och.lag sl<a11 bli det -" -\ugu-st iSt.indberg hade rätt att lor-l
så. Hal 1iö11 oril.

T. N.

An{on Nilsson: Vid röda fronfen.
En stor tillch'agelse som ryskår levolutiouen och rless fortvalo i sor-

jctr'åltlct lrar ntrturligtvis rl1:r föru1sättningar att virldsalnt jagå opp li-
rlclselna och Iör'nöL'liil såvä1 Jienclcrs som ä\icrr r'äriner.s syn. Är.err sor.-
jctrysslantls \-iiriuer k tr rr lrittr sin g^ocla r-ilja förledr scj att se partiskt.
r\iir rnru trr i sirr hanrl -\rrton Nilssons lil1a sl<rift om sina iir.ertyr v i tl
liitla 1'r.ont,cr. är.marl 1r'ån,l:örjan alldelcs r-iss om, att r-ac[ mal kon_
rrrcr rrtt få blir'-qantriugerr. och surningen allenast. Nilsson är, det r.et cn-
\:aL som liänlct'honolr, irrgerr flrnatiJ<cr utarr cn lngu manr sorr trots sin
låuga uugdom i den hemsk:rstc I'r'irnvaro frårr händelserna i r'ärrlcn lärt
sej se garrslii-r, !u1lt ocL {r.r;ntör,ullt s:rklig1. J{an bctlral se.i häller intc..
llans lilla.sklift är'1ika iirligt sarnvotsgrarn och,oförfalska,cl sorn."'år vän
.\. N. sjiilv. ITan skilrh'ar sina äventyl r-irl Pskor- oc.h i trakter.nl clärorl-
klirg, aldrig riirgrir, stricler vissclligcn merr. ofta nog äntiå ganska allvar-
liga, falor'. Kritiskt J:erättar han orn ilen liorr,u1,-tion oclr 1örvildning, sorn
riunu hclt laturligt kan :rnträftas iivcn i ry-ska låds:rrm6n, rnen hal ger
oekså gripande milncu av ott gott ktrmratsk:r1i, av bolsjcvismens k.trmp
ntot spriten r.lch lör ortlniug rn. rn. IIär och var {örs.öker han ,sej rnecl
Ir:rmgting pi\ natur- och Iolklivss,kiklring. ,\nt.on Nilssrns ävcntyr förtjä-
n:rr läs:rs av cnyar. Är-cl om de på gruntl ar. för'eliggadc omstänrligheter
ej kunnat så sor-rls och l6n1ls11s som ijnsliligt valit, har. tle en hel clel
i'11 lälr n"' 

T. \.

Elin lohanson: Prolefärkvinnornas arbetstörhållanden.
Iltt arbetc r-iill up1;rnär'ksaurhct! Utaii att gör'u sig skr-lrlig till hjärt-

rtuplrr' iivertllil'tcr'lcilstår'förf., sjå1i- en albetarlivinna. att ge en bilil
sirväl av nutid son framtid, som iclie bolile r':rlr,r, l'rämmancle för rriigurr ur.
11t-' sor:irrla frågolla, intlcsserad l)crson och l'rarlför' allt iclio fi;r. arLrctlr.-
lir-irrnolll sjiilr.rr. lJrosi:hyren fyllol i hijg gratl tle l<r:rr-. srm lrör stiillrs
pir, cu fr:rrnstiilltrirrg oIn rlolc-'1iir'liyirrrtulnir" doras arbet-qfijrhå11a1cle1 ulclcr
rlet ltlir':itl<a1;itrrlistislir sr',ctitnte.t och ställning'till sot:irlisrneri.

H. R.

Faul Kampftmeyer: Arbeiferbewegung und Sozialdemokralie.
iir tlsli )rilgcrsocialistisk ideologs {örsöl< trtt inLillt scj sjä1r: ot:h erL-

i1r':r. irtt 1'rans palti lortfaranclo fiiljer lllar-r' orh I-as.r.llc's .liantirliljer. Ro-
kerrs biist:l l-rchå)1ning är'tle u1{iilliqir, citrt ar cle,.sa socirli,snens gr.,nl-
rlrle. dcl irurc'Lriller or.h som ger ntsliilligt atl tiilka pri just i seurrn.rl-
1r':tig mcLl ilol tysk:r ror-olntioneus uii.cr,li1ing urrdc.r,Noske-prrtiet.

'1. N.
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VVERSTFRKSDT

Prolefariafels dikfalur
behancllas av vii.r bekarrlc partikatllat profc,ssor llch'ard Bnll i nor-

ska arbelarpartiets tidskrift Dct tyvende aarhultlretlc, fjolårets sist,r

häfte. Inlednilgsvis piipekal 8." hur tlen i)rorgerliga realitionen, soln .ll1r

så ir-r'igt försr-lrar sin parltr,mentalisrn emot rfrclssysterlet. för l,rarl ctt pal
rirtio.nclerr seilan av alla krafter b.ekämpncle allmänna r'östrätten. Ingcn är nu

säkrere ån )rorgarpräss.en på, att cle 51 ft atltid"'ltar rått cmot de 49 %.

I)e sista iirtionclen har liolket allt mer kor:nmit [nder kapita]ismens irr-

lJ;.taucte oel'r clet år nu kapitalcts mä r som hiltlar regeringarna' en för-

älilring so 1 lörsiggått utal r'ingaste hän,syn till siffrorla.s majestät. l)et
är'i1te för att rniljonärertra åir,naiolitet i folket eller fijr att 'cletta a1,ser

rlem vaLa clugligast, sorn t1c b,ehä'rskal parla,ment rch regerirlg. Erör-rin-
gr:n av clen politislin makteu beror pår helt andra -[a]<torer äri det s. h. fler-
talet, reala malittnktorer av helt ahnat slag. Det,samnl:r kommer att, bli
f.allet med pro etåriate ts ör.ertagenrlc at' rnakterr.

Det gä11er 1rär alltsir ickc socialismen, r'ilkcrt måste ta llänsyl till
rna.ioriteten. utan rlel 1-rroletärr cliktaturerr i tless givrra ltistoriska 'epok-

l-1n11 utvecklar virlarc clen socialistisiia uppf attnin'gcn om 1<apitalisrnens

s:rmmarrstör'tanclc och socialismeus uppbyggancle. ,pår'isandc hur riet gä11er

får socialistcrna att göra ,c1en srnär'tsatnma örner{{iingen så snabb oc'h full-
stänclig som möjl.igt. Teorctislit l<al ju ör'crgårigen lörsiggå mecl 1ag-

ligr mecle1. ,geiloill att kapitalets nän är skr,äckslagna, mcn det skulle då

vara i ett litet.avsicles iaud setlan rcvolutionen scgrat i hela,ileu övlig'r
vär1rlerr. llerr eljes? \riiken a1li'nrlig. normal månniska l<an tro p.i ku-
pitalisternas {riviiliga a]:tIik:rtion, 1..å att ball;chcfer oc,h trustrnagnr,tcr
står upp. knäpper Iänrlernil o(:ll så€lel: "Yi böjer oss för cletr ör'ertygirtcltr
sirnningen och riittfärdigheten och för den djr-rpa histlrishl, {örståelserr i

ilct sorn Lenin och 'llrotzki, L,icbkuccht och Trann:el och Z. ITöglunil 1,r'o-

dikar.".Mcn om li intc l<an tro på tletta. på att vi pi ör'crtygelsells
r.lig lian få 'hlr nniljonärer att upp.ge r-aci .d e anser för sirr solklarn riitt.
karL vi rlå tro 1,.å. att t1c Irivilligt liomn-rer ntt uppge sin "rtltt" för'dc
.r I /6 t,;rltrråtr'l

Det ruåstc,. lastslår llull, liornrtrn en ticl cliktaturel -. t'lå clc

hittills prir.ilegierrrile {uir finrra, s.ig i att ber'ör'as sina privilegier och då

de alltså l<omrnel att vara ltissnöjt1a. Sii 1ängc clet missnöjet valtrr, katt

tlå he1ler c,i lroletariltct lritn sinl ,motstålrlalo fir, clcl ar'-.am;hällsntrktcn

- clet vore politistit sjilvrnnltl orh irrgeltilg :rrtrrtrt. Ensamt må'ste pro-
ictariatet genomför'it ,t1cn socialistiska samhällsorclningen och klassarnhäl-
iets rvslilftantle - rnot bourgecjsil. Dct är clettlr som ligger i fraseri
oln ltroletarii'rtt-.ts cljlitatlr'. ot h clenna dilittttur tttitsLc t'arir sir 1änge sotrt
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övcr'ltuvutl 1.loulgctc-risiu existelirr. sorl kla-qs. FLilsl tli liln cliktaturcr gl)[)-
hiila, ocir r[å existerar ]rt-rller inte ],iingre proletrlirrtet sum klirss - r[i tir
tlct -qlut rueil klassrrrnhälletl

Utlämning och asylrätt
lrehancllas av ottr IJurcr i rlerr österlikiska l) e r. K a rr p 1., {ör vilken p..-
blemct är i högst:r gracl bränrrancle i rinlerlning den från clet svarta Lirigc.r.u
bcgärd:r utlämui.gen ar. B,ela Kun. oclr cle and.a ungerska revolutionårer..
som man intc 'hittills Iyckats mörcla ruen uu vill åt. Förf. und,ersöker saken
historiskt-juricliskt, omnälnner hur. österrikislrr leger.irrgen I or-;rt vecler
biirandc full asyirätt och lret.onar', att ett upphär'ancle a'rlenna yore iir.o-
löst br-yt:rntlc x1r gi'et ort1. ]{en, slut.ar ha. sirr lirarnsl,ällli'g, o'r vi i'tc
ntiä'mnar folkkommisslrierna, karr vi 11å gå ruetl på att utlämna cle auclra
trrrg'erska flyktingarna, scn Irörst senare beträtt vår't ornrricle? och olr r-i
r-ägrar utlätrningen ar+ ungr,aLna, kan vi då uilämna, bajrar.na? Det vor.c
rrtt i juritliskt hiinseentle sätt.a godtycklighet och politisk oppdrtunitet i
råttels stäl1e. I s j;ii.l1'n 1-er'tr.1, utlämningen ar' .f ol l<lio111rnissarierna, so,.r
tillförsäkluts a.sylrätt innan dc bcträd,ct,e r-årt områcle. år mora,lislit omöjlig.
lnlåtel vi oss På å1skillnarl i olika fali. sti råka.r vi rruntlviklig,en i striil
nretl clc' r'egclirrgar. sorn fordrar utlämringen. om vi därcmot liriller fa,st
vid. r'år grurrrls:rts att ovillkor,ligen r-iigr.tl varje utlämning i absolut cller
relat.ivt politis'ka fa11. clå skytlclar' os's ''alla cir-ilisela.clc f'olks obestridbara
lullrnärrrrr liitt", "cn trllrnäut elkänr1 folkrätt-ssats". rnot r.arje angrepp. S;i
t:rlar intc bara. principiella sl<äl utan är.en tle konkreta ornsländigheter.
rinrlcr r.ilkir vi tr-ingas til1 rrvgör.trnclc, llör tlet o,r,illkor:liga fa.sthirllandet ar-
asylrätten för' alla politiska brott. Om tr.ots detta en i dc iägsta kälkbor.-
galirt.st,inktcr sp,ekuleranile agit.ation ,bekän1pat. as;,ir.:itten, tlil har socinlcle-
mokratirl att bcsr.år'a clennir agitation mccl liravot, ,att tlen politiska rsyl-
r'åtterr virraktigt skycldas geno,m nvlagstiftning i statsförfattnirigerr sonl err
r'cpubliirens politiskn grun.drätt.

Orn de nya negerorganisafionerna,
viil<a börjar {ri, irrtl'csse. i rnånscm är-cn ile.svarta rru rlras in i klas,skanr-
perr, sl;river 11.'1'. Sinrs i r'årf aurelikanska broderorgan T.hc voice of
I ri b o r (-.\rbetcis r'öst) elter. ntt ha reclogjort för en i september 1919 i

\\ra'shingtorr bilda.c[ g^erncnsirm svart-r-it organisati.orr tnot hapitalisanon.
'['hc Nationrl ]Jlotl'rclhoocl \\iorker.s of -\rnerica: \ri i riennl organistrtiol
hrl beslutat göra r-irra 1är'gade ]rrijder be,kanta med den ekonomisktr saLn-
rutauslutningens sanna ljus, enär'r-i luser att alla arbetare, vlt:r cller svar.ta.
lrrr ett,gemensirrnt intlesse. och clet iir befrielsc {rån löneslnver.ict. rch r-.i'-

1c'r sonl .så är fallct är d.et alle irrbetares plikt att förenu sig i err or.s.;r-
nisetion till inbörclcs hjälp. -\rbetarröre sers historin i Amerika bevisar.,
rrtt ttren exploatcrande klassen 1:ryr sig rrarken om ra.s- eller färgskillnrr-
der. Dcn exploatelar err vit man i sanma utst.räclining som err ]leg,et r.in.
rlen kommer'-åt. Om utsugaren lian håiia ile svarta och r-ita 'lhundarna', i
iultördes s'lngsrnål ont fiirtlornens ben. k.an dcn gula lrapitalistisJ<a hun,rlt'rr
kouunt nlttlln mctl ltatc-n. 1,.ro{iten. F. n. iil or:lisi ric kapit:rlisl'slia tidnin-
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gi.llll:1 tx\rcliol i'riqrr ii1.t spr'irlr .'sh:rtet rri,1. 
'cgre''a. llau vet. trtt skulleSiirl1,111" ,{,qr.,,r. lrli ,,,{,,,,i.,,,.,,,1,,. _,r ,JiuJl,. ;;; ;;;;,,,;_,r,li ,,1f , hilliqls1t'.jkbr1'ta.a I'lrct.' 'sotlt vatriigl'is impo'tcr.as till Norclcns j,dustrice,tr.atL'cle. a.betsrronfrikter. o..h deJ ar.tor-'oii o.rrtgå tlc.t _qo'r t1e kapitalistiskrrbl'de. t*lar orn att r)osrlcrlrir tör.bereder r'eclbor.ga'lir.iget geuonr att birrr:rr'äp'acle o.g:rris.tio.cr Iör.irtt rl,ötla trllLr'ita. nen r.ite a'betaren frir i,telrli lör'f ä.r1. t a:. rniistc vi-"u pxr,;1oii*|,,r, ott ru.rr inte lärrgre tror :rl,la

lni:::,;:i:, 
1r..vr:l;g,1,,* r.ör.ri.s^. rr,,, "i"i" gc rör.clserr i Si;,1i.,., -qitt tu'.

Eugo Haases död be{yder en slor törlust
ävcn l:öt. den 1y_s,l<ir 

-rrtrikcspolitikcn. tnir_sic 1. ,r. 11. ,[c lysku höge r.,sociaristcrntrs ticlskrilrt S ozia ii"ti."i,e Mo,ntsrrc rte .e.kän,a isin nclirolog övcr.clen frejdarle,,Arr*i",,.*ioI*t.o. Och tidskriften foi.t_.;ii{er. trrcLl orr[. "1,1,1 arrc.r,t. Liltor.l,,,te,,,ir.,
över rless orruglig. stl-r.e: ,vecl ,r",, turi*ta,lraläl-olr".tiit';T'i;,,;:;:,.1":.:;irlcel i lcger.ingens och paltit__r,rra" otr;f."*
,--,r ma,r ruect sk..1; kritisli vilja ,rrr .-"",;il'.:';111,..1,il.t::;i1iT:t";lT:.::ructlr-e.kr. i u.rrer'-qöriuirrgsntsk.ttct .r.,rri"''"rena"rra ber-arat riotta för. iitl,ei;rrtt *tåt sv,its sor'c'Lo.rneai *.'.rog.L"r. rraa,ses utrikes'oritik ,.rr1c,r.l<r'igct stoli iutellcktucllt ,ou, ,no.nii"ii' ,rorr"Orr*, högre än de aldralctl:rncle lrur,larneltaliknrrru-", LIuu.o-;-;;r, eil11c, sorn vågatlo ]rå. trllr.ar.1r'iida npp rlot rlrcsf..Litovsk.förbryl.;..;.'"- Detta omitöri* tr,å,, t og.,,so..ia1i-qti-ckt hrill iir.. tl "" :.", a", ,r,".i,st.'.i. i.iiåi:"",..rj."0*r, 

,llio",. 

"*
Il:r:r'scs 

'egtrtivitet' svri'errigc, t ury.ouaJlor rlet rr'dlig. or:1r llor.arisri.iiig'e't i'om 'i'r'sr<l.rrcrs or,h r-tir.,.rer_. no*"..""r..rr.nr just 
'u. \,iil cr_e.tue,t,rliir 

'i'atlrli'rr. 
itlellistcr.lr.'t n p,. 1rrir,.tirir.ur", oc' i.enlitct. sir rråisto .r,sr 11f;111fijp sitt ce,ot plr.ti. ri1 r.älster..

Ett brocherat kommunistishf ryskrands exisrensrnöirigheferrtgii. tct irtrr:-s5;11f;1 iim'et r'ör'e, rråringsberäkrring irr. tlr.-!.ri1z'\'tlc.s i de' bekantr tyst<., iro,'nrorri.ttiirr,"itten L i c h t s t r. a h r o'(l'jusslr'iriar') .\. -tgår' rta, ,."t"rt.r.rtr# br:rårini.g., att c' irr.bo.ta.trerrrii''iskr tragligt-'' trehör-t'r 2.100 kilrrlie"låir". r,ii'nec'hetcr. (e' icke ar._irola''dc r.500). sonr rnuii r<rirr r.erlucor.'tiir,rrr,ug., lir,.qrnerrel ,är.uren'.1.rrtt 1'000 g.rnr brörr gr:r r-000 t.rtu.ic...i,r.i,,r,ru-:,r 3.000 1rar.. cl:o sockc.l'(100' d:o ictt 9,000 or'rr d:u 1;,t,1is guu. nö'1.r bcrä,k'ar r.icrarie sto'rerie'rrv tlisri jorrr' strm r'ar l<orni'ti ir.ag, 
-r,.:;r.pr.naottir. 

ar. rir.smcaer. orrh fi,-trcr' rtt r)ir \-n'je tvsk kon.rnrc' beil.rlrigt'0,-.. a"t ',;;;-;;;;;,,*.rr,r,,*.l,1rrr tlivel ger. {illJ,6gn,.ti,clskrifl.els red.. d,

'iir.. 
trlt ,,,, ;i_ i,;i; pi,l::11,,,'.i";:',i,,",;;,,i,,ill;i"ll.'ffi;liil-"::iä:l:

,rskt ii'i stir'11 .tt siir<er.stiill* hcia r.orket.'ra.ing I,ör,c, lrcl r.åd:ir. a\.Lrr'rn rlla iör.i.d,clse. rne. u'trnrlct ,.,,." nrir..rtrr;: il.;i"äi;ä:rlr;, 0,,,'lrs1. rrrr 'l.rr sr'irro' sis 
't,r.r<r,1 rrrr rrrorr t.rrir .rrler.Ei o,.rl rlror 

'rr.jo 11111.i.11l iJl 1r'ir-;rtint'esscrL elter ile' jiirnhård. ,r,oo.,i"aighct,e, a1t orga'isera är-e,ilerr aglirrislil proiltrktiorren eridast och rll,errttst lill tiickatrd,e rr_ I:ehor_r.1.
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Biand, lVien, 1919. 32 s. X{k 1:80.

j3errgh, Richarrl, Om konst och antlat. 2. uppl. Bonnier. Stockholnr
1919. 226 ,s. 15 kr.
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. s. Kr. 2: 50.

RlaniLcs, Georg:l'ragedietr,s anclrl del -holm. 1919. 200 s. 8 kr.

lJollicr. Stockholm. 1919. 64

!'recls,shrtet. B omiier'. Stocli-

E i t' h h o r n. Ern i i: Eichhorn iib,er tiie Januar-Ereignisse. Ver'Ia,gsgenos-
senschift Frelheit. Bcrlin, 1919. 104 S. 2 Mk

If ans en, Årr-i d G.: Kan socia ismen .gjelncmlör'es? Tingtlomsforbun-
,dets forltrg, Kr-istiania, 1919. 16 ,s. 25 öre.

IIeine, Heiirrich: Tys.klancl - en vinfersaga. På,svensk vers il\.
Hjalmar Söclerberg. Bonnier, Stockholm, 1919. 166 s. 6 kr.

.J n h.a n,s s ,o n. Il 1 in: ProletäriivinnorrLas arbctsf örhåll.anrlerr. Frams tör-
lag, Stocltholm, 1919. 48 s. 50 öre.

I(ropotkirr, Peter': P,olitrische Rcchte und'ihre Bedeutung fiir^dic Är-
-Jreiterl<la,s'se. Verlag Neuenclorff & !I'o11, B'erfin-JÄ-ei,ssensec, 1919, 8

s. 13 Pf.

Lrrge rkr-i.st. Pår: Kaos. Bonnier'. Stockhol,rn, 1919. 100 s. Kr.7:ir0'
T,enin. N.: Sozi:rlisru-ts untl Krieg. ver.lag Neuendorff & \{oI1. IJcrli;n-

\\ieissensee. 1919. 16 S. 18 Pf.

\{iinzenberg. \V.: Yon,iler Revolte zur RcYulut,iolr. \'crlirg S|;rrlakus.
Stuttgart-Degerloch, 1919. 23 S' 40 Pf.

N e r'm a, rt. T u r e: Humani,ster, f ra.rn! 'lankrrr orn r'ålilet i polltiken'
Fra,rn, Stoch,ir'ohn, 1919. 48 s. 1 kr.

NiIs,soil, -\uton: \-irl clert röcla fronten. Hrrlmströrns föriag. stockholnr.
1919. 84 ,s. Kr. 2: 2i.

l'io11a1ril, R,.o naiu: Les pröcurseurs. Etlition de l'llumarilö, I'aris 1919

232 p. + franc,s.

Saclou , Jaques: Notcs'sur ltr r6r.olution b,olcher':ique.-(Oct. 1917-jtrtr'
1919.) Editions de 1a Sirönc. Paris. 1919. 466 p. ? francs.

S i rr c I a i r. Upton: ,Jinrnie }{iggins. social rcrnarr. Holmström. Stoc:k-
holm. 1919. 2 clelar. 400 s. 6 iir.

Strinclberg, -\'ngusl: ITan oc]r hon (18?r-1S7(i). Bourrier'. Sfor'li-
trolm, 1919. 240 s. r kr.

'f il11blcr. .\lcrailtler: Ilinc \ierteitligung clcr llolschewiki' \ierlag
\\r. \iliillcr, \\'ien. 1919. irO s. 4 kr'

\:irlc1,ervc1,cl e, Enriie: Socitrli,s,men mot staten. Övcrs. irr- Sr'ert Rat'li-
lund. Ticlens f,örlag. Stocl<ho1m 1919. 208 s. Kr'. 3: ?5'

1Vtrl1c1i1s. -\llrn: Trollflijitcl. Nor.ellcr. Itl'rrrl, S.trrftll,,llr, 191f).

1i;8 s. 3 hr.

Tr.-A.-8. Fram, Sthlm 1920.
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