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Revolutionen - bofricrskan!
(Teckning av Steinlen.)

Sverges anslutning ti11 Nationernas förhuncl är en aht av över-
rumpling och b,edrägeri, möjliggjorcl genom clen svenska clemo'kra-

tins förräc1eri mot demokratins grundlägganc1,e principer.
Nationernas förbuncl självt är en skriancle vrångbilcl av ,en fri
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mellanfolklig sammanslutning i världsfredens intresse, som clet viir
ge sig sken av att vara. I verkligheten är det motsatsen: en för-
ening av ,segermakterna och ,av ,ilem tvångs,motriliserade småstater,
avsedd att dels garantera vålc'lsfreden i Yersailles, som bär ett nylt
världskrig i sitt .skote. dels rikla. sig mot värlilsrevoluti,orrori
och dess hjärta Sovjet-Ryssland 

- 
både Ty,sklancl och Rysslancl

har ju också utestängts ,från rmedlemskap i ligan, liksom en mängcl
smårrie europ.eiska stater och många uto,meuropeiska, bland clem
ilet väldiga Kina. Nationernas föribund är såluncla intet nationer-
nas fönburad; 

-ibetraktat 
som ett försök att 1ösa ilet mellanfolk-

liga problemet är det en från ibörjan ,stympad och o{ullgå"ngen or-
ganism utan livskra.{t ,och utan 4ramticl. Och ti1l hela sin irire
organisation lrarnstår det som ett troget 'uttryck för den k,alita-
listiska fåtalsdiktatur, vilken,härskacle oinskränkt överallt under
världskriget. Dår finns ej ett ,spår av ilem,okratiska grundsatser.
Nationern'as fc;rb.und betyder en internationell jättetrust, omfat-
tande halva jordklotets 'befolkning och enväl,cligt styrd ,av en klick
politiska och finansiella trustkungar i England, Frankrike ooh
eventuellt Amerika 

- 
om det nu kommer med.

Begreppet trust i ekon,omisk b,emärkelse innebär, att de',stor.a
företagen uppslukar de s,må. Så även på det politiska området.
Geno,m nationernas forbund. förlorar de småst,ater, som ansluter sig
clit, 'den ,sista återstocl av ,självständighet de nöjligen lyckats be,
hålla under världskrigets påfrestningar. Skenets suveränitet må
trevaras, falati,sltt är 'den iborta. Småstaterna sjunker ner till en-
tentens vasaller. 'Sv'erge har redan för sin del, lik,som Norge ocli
Danmark, Hollanil och Portugal, i flera år varit en såilan lydstat.
Den,'nar detta skrives, i dö,dsryckningarna liggande Ed6nska rege-
ringen, invigde vårt 1and. åt clenna un'dergångens politik. Sitt kla.-
raste uttryck fick detta underilånighetsförhållancle i frågan orn
vårt }ands 'stä1lning till Sovjet-Ryssl,ancl. När förbindelserna med
tlen ryska rådsrep,ubliken avbröts, så låg ingen rysk kränkning av
Sverges ära och intet svenskt intresse bako,m ,clenna åtgärd. Sådan
fram,står ,saken bara i de officiella lögnerna,s ,clipl,omatiska papper,
i vilka herrar nninistrar söker döIj,a sin och nationens skam. Nr.i,
orsaken var ententen, som gav ,order och Sverge lydde genast. När:
nu förbindelserna med Råds-Ry,ssland om någon tid återupptages,
så sker dei ej till följcl ,av något åtgörande från ,svensk siila, utan
,emeilan ententen i nåder ger sitt höga tillstånd deffiill. Sverge iir
tråcldockan, sorn sprattlar hit och clit efter tråclhållarens vilja.
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FrerlsträiIet.
Enriar vattnar det för .egna syften.

(Teckning i Hoja,s .Se.Iectas. Balceiona.)

Detta småstaternas politiska uppslukancle av storstaterna speg-

lar kapitalets utveckling tilt världskapital, industrins, hanilelns
och sam{ärclselns utveckling till världsindustri, världshanclel ocir

viirlclssamfäriisel. De ,små staterna blir f<;r sin folkhushålining be-

roenc:le av ale stora; meil me,il clen ckonomjska ar,.hängigheten foljer
clen politiska. Sverges anslutning till ententens förbuncl är det po-
litislra erkännand.et av ett slaveri, s,om ekonomiskt reclan består,
och ur vilket ej ges någon annan lösning iiu ,socialismens inter-
nat.ioleila segcr.

Insikten ,härom hjnclrar emellerticl icke, att vi 'måste på clel:

sharp'nsfs fördöma ,ilem, ,som genom anslutningens f örorclanclc

positivt medverkat till stärkanclet av entente-kapitalets värlclsrlik-
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tatur. Sarshilt gälier clenna förebr'åelse våra högersocialister. I)e-
las förhärligancle av denna nymilitaristiska shapelse? s,om hommer
att påtvinga oss ett ,mi1itän'äsen hanske mer omfattancle ån hit-
tilLs. som r,iclare bet-vder uppgivanclet arr vår hittills följc1a neutra-
iitetspolitik och .förvandlar o-.s tiil en polisgendarm åt ententen.
iir ett rent bedrägeri, i bästa fall sjalvbeclrägeri. Duöbelt upplii-
larrcle {rarnstår clenna poiitik, när nran betänlier, att frågans avgi;-
rancle genomlrässail.es uncler loppet av några få vcckor 

- 
det iil

sorn om man varit räcld för, att folket sliulle hinna närmare tänka
sig in i saken. Högersocialisterna, sorn har folkomröstning på sitt
program. 1tå;'r"kaclc ej ens att valmänrten shulle ,höras genom upp-
lösning av iliarnrarna. r.artill för i)vrigt ,fiirelåg flera anclra vii-
gau.rle anleclningar. Man sk;.|1c1. på enteltens bråclska mecl -*r'aret.
rnen Sr.erge kuncle ju liksom Sc,]ilveiz ha 'begärt uppshov 

- 
ocl)

flessutom 'behövcle ej regeringen lia sölat till sista minuten meil

trropositionens framläggairrle. Mer rlet hela gick ut på att genoni

iir.errumlling rrinna slaget. \rilken parocli på folkvälcle,. vilhet g1't'-

kelsp,el son ka1las ftir clemokratil Den sittancle svenska riksilagen
iil vanmalitens ,och den politishii, vanhe,derus sarlna inkarn,ation.

Lilisom Sverges revoluti'onära arbetare icke erkänner lågrrr
l:iridanile nvtal mecl arbetsliöIarna, så har cle heller ingen anleclnin.3"

att erhåiirna några mecl det kapitalistiska ententeavtalet fi;ljanc1e

fiirplihtelser. Det hlassmeclvetna proletariatet reserverar sig rnot

tr'ångsanslutningen til1 nationernas för,buncl och fritar ."ig på fi;L-

hancl från varje clärmerl foljancle aDsr-ar. Yi säger mccl Linclhagen:
r-arje försök att tvinga vårt 1anc1 in i hrig mecl ett annat land 1rå

orcler av nationernas föribuncl Letycler inbördes hrig. llot clcnn.r.

nr.a förtrr.charapparat. mot c.trenna'borgerligt-pacifistiska humlbug,
mot clenna hontrarevoluti,onens sammanslutning, ståller vi ilet re-
lolutionära proletariatets internationella soiidaritet, manifesterarl
i den treclje Internationalen. Diir ligger framticlen,'cliir liggcl
r-ärlåens hopp, där ligger gr.oclden till c'len varaktiga fretlen oc,lr

til] tlet i<ommancle viirlclssamhiillet

ln1lerruln rol-nA1lllm-

anglo-s1avo-germanuln.
r ilc'lel .onr gliirrsel' e,i .er.

I
;1'

å
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SOVIETRYSSLANDS
II. BEFRIELSEKRIGETS H
Av EDVARD GVLLING
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Ombytta roller,
('l'ec:1<rring lv I'I. Reckel i T,iberiltor'.)

Vid ingången av cletta år står Rticls-Ry-'slancl rlilitiirf stallit,
eltet ruslånga hälitign strider -com segrare över alla sina fien'cler.

I noi,'ember 191? vann arbetarna uncler bolsjevikernas leclning rnali-

tcn i Rysslancl uncler ftiltropet omeilelrbar lrecl utau annexiotteL I'c'.h

hrigsersättningar samt mecl erkännanclet av folkens sjii,lvbestä-.n-

rnanderätt. Råclsregelingen har äveu upprepacle gånger vistrt, att
rlen i giiruing var villig att fö1ja clessa principer. Ty clen segranile:

albetarrevolutionen hacle framför sig i sitt eget lalcl ett stort ;trr-
uppb;'gglilgsarbcte, vartill hqåvcles llreil och aristrätrgauclet av trlet

arbetantle {.olkets alla trrraflter.

Men denna ft'er1 ftjr:urrnaiics clen ej nr- linpitalismerr. Från 
"lensoeiala rcr.-r-rlutioncri-. llitrsta stuncl var liapitaUsterna, såviil cLe t-vslia

-som clessas enterrtefientlcr. Dir clet klara med att clet sociala revolu-
iiolerr \..r1 ail ftapiia]istisli imperialisrns 'clöclsfiencle. Oclt karl-
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pen uprtogs omeilelb,art såväl av tyskarna, mecl vilka bolsjevikerna,
.hacle "ärvt" kriget av ilet imp'erialistiska Ryssrand, som av entente-
makterna, vilka clcrck till namnet var R;rgglnncls,bunclsförvanter.

I(ontrarevolutionens fOrsta lrölja var rlen tJrska. l\{ot ded kun_
cle nrbeta,rre.,'olrrtjone' ei ställa något rnilitärt motståncl. Den gamla
armdn r.ar i upplösningstillståncl och fa,nns snart ej mer. r samban,tl
med tyskarna a'föll Finlands vita, ehur* hejdacle a' att Finlancls
arbetale reste sig till motviirn. TJts,harnas anstormniug kunrle
motas e'clast ge'om att 

''rlerskriva clessas vårilfrecl i Brest-Li-
tovsk' Därmec1 frå'hä'des hela \räst- och sycr-f-{,yss1a'c1, uta^ att
den t5'slla glupskheten iblev till{resställd. f ,s1rfl651 framträngcle
år-en clärefter cle tJrskzr legionerua rnec'l tydlig avsikt att uppnå
3a'liu och Kaukasu-s.

Men kirappt harle gerom Brest-freclen något uppskov i tlen
tyska kontr'arevol*tionens a'lo,pp fåtts till stånc1, så uppträdcle en
anilra hontrarevolutionens våg, {rån ententens och av denna unrler-
stöclda tsarrysha generalers håI1. r april reste generalerna Konii-
lor- och alexejev upprorsflag'Ean i r(u,.baraområc1et samt generale'
firasnov blancl Donkosackerira och litet senare revolteraile general
r)utov i söclra Llral strrnt intog oren;b'rg, avskärancle ,clen Tur.ke-
stansrha råclsrepublihen från Mo-qvha. I clessa företag cleltog err-
teuten euclast rncclelbart. Men recla' i mars ]racle ententen ,själr.
iauclsatt trupper i M,urmansk ,ch arliangelsh, som clet hette, mot
tJ'skarna, och i juiri gick clessa trupper recla' till öpp,et anfall mot
råclsrepublikerr. Det giillcle för ententens trupper ,att hasta till un-
derstöc'l åt clen stora rcvolt, so,m blanil i rysh fångenshap varande
tjeckoslo'aker arrang'erats av ,entente'. Dessa krigs{ångar, reda'
ticligare fu1lt iriliteri-qkt orclnacle, besatte stä,clerna virl mell,ersta
Yo1ga. {iral -qamt stiirre ,clelen av sibirien, vilket sål'nda förlorades
för råclsrepubliken. samticligt orilnacle e'tenteofflicerare cjverallt i
Ryssiancl sJ'stematisht sa'botage emot rå.lsr,äk1et, förstörancle f a-
ibriksmaskiner, lokomotiv och sprängande ibr,oar och ,stationer.

Sommaren 1918 r-trr såluncla clet ilå till ,storfur-"tendömet Mosk-
las griilser förminshade Råcls-Ryssland på aila siclor omringat av
liiencler. Den tys'fun irnperialismen ]rotacle tlet från r-äster och söcler
(ge'o'r LTkrai'a) genon] att de'i väster höllibesatt hela Baltic,m.
el cle1 x1r $s1{1r1i-rtr-vssiancl (Pskov) och en stor clel av vitrJ.sslanr]
(ti1l Dniepr) samt shj*tit sig fram söclerifrån ijr"er llrrrainas gr;ir,
ser in i gu\rernemente. r(ursk och vorone-qj. r norclvåist ire,lann siq
Petro.gracl i -rtä'c1ig oclr.meclelbar fa.ra, frå' Na'r'r och pskov. Tr.-.-
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Råi1's-R.ysslantl i augusti år 1918.

karna innelacle också en lörclelaktig utgångsstäilning på cle kor-

taste r,ägarna till ryssarnas centrum MoSkva, i det de hotade iletta

omecleibart på orscha-siilan från sm,olensk och på llomelsidan

från BrjanSk. I söcler hotacle tyskarna samtidigt geno'm ett fortsatt

framträngande över Kursk och Voronesj in i. Råds-Rysslanils cen-

trala lantibruksomrrlclen att avskära huvuclstäderna från clen sista

britclbiten.
I norclviist hängde som ett or'äilersmoln över Pet'rograd och

Olonetsguveruementet clet av tyska militaris,men understö'dda och

-.tarht uppblåsta reaktionära Finland, vars framskjutna avd.elningar
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i yttersta norclen redlan hacie känning mecl ente'temahternas lancl-
sättningstrupper på Murman. llurman-frolten lann sin fortsätt-
ning i Onega-fronten ooh denna i Arha,ngelsh-fronten, vars vänstra
flygei skr;t sig avsevärt uppför lorra Dvina mot Kotlas i strär'tin
att i norclost förena sig rned clen tjecliosloval<iska, fronte'. Samtitligt
bildacle på anrlra sitlan ilcn av t)rska imperiaiismen på benen bragta
l)onsha kontrarevnlutionen clen naturliga Lortsättningen på, ty-slia_r-

'trs bögra {lygel i rihtning mot Yoronesj, i ilet clen skiit fram silir
band ända till gränserna av de Tambovska oc.h sa,ratovslra gu\rer-
nementen. I ostlig rirktning holi syctristra l<ontlarevolutionen rle
röclas.nedr:,e Yolga-områclen vicl Tsaritsyn och astrahan under strr.n-
eiigt hot och på norr,a Kaukasus strävacle ilen till Kaspiska ,ha',,ets
kust dör att 'där kunn.a knyta an vicl engelslia fronten i Bahu. Råcls-
Rysslancls områile uniler ilenna c'less sr,åraste ticl framgår ar, bi-
lagrla knrta sid. I35.

TiIt 1tå,cls-Rysslancls lycka 1örrnåclcle ej I{rasriovs trupper ör,er
Sa'ratov frjrena sig m,ecl tjeckoslo'aker'a. r'ilhet .iilhä'tla rblev av
avgörande betl'clelse lol lihvirler.iugeu av clen tjechoslovakiska frorr-
ten. Denna senare, den lör revolutionen allra farligaste, r'isacle sig
cloek vara isoleracl och var iche i ståncl att i norr sammansmiiltir
med Arkangelsk-fronten samt blev u'ppehållen i sin utbreclling
sriclerut, ner{ör \rolga. Men ,ilen tjeckosiovakiska fronten, som
,qträckte sig över mellersta Volga från Kasan till \roisk, avskar bol-
sjevikerna från Sibirien, tlär cleras fiender triumferaile, och friin
Tulkestan.

Just rsom tjechioslova,helrna, sotn f,råntagit rårlstrupp'erna rle
viktigaste punkterna r-icl mellersta Yolga, hotacle ej blott c1e senare
med en regelrätt ek,onomisk hatastrof utan iir.en militärt repu-
blikens oetttrum, visa,cle ,sig d,en tJrslia, imper,ialismen ibunden på
sin västfront till hanrcler o,ch fötter och hotet {rån s;.,-cl-n'äst m ot
reidsrepubliken blel en smula svagare. Detta gav r;-ssarna mii,j-
)ig'het att rikta rilla lirafter österut för att organis'erra r.ärnet m,ot
tjeckoslovakerna.och hiimta.sig e{ter ile av clem tillf,ogacle sla-
gen. Visserligen var icke tjecko,slovakiska a'rm6n 'så särcleles sto,r.
lnen Rtlcls-Ry,sslancl förlloga,cle ej öv,er ntlgon som hälst reguliär
ar:m6 och clarför bertycl,cie inträ,nganclet .av efter r'ästeuropeirsht.,mön-
sier or.ga,niserado truppförbantl i cle röc1as c,entm'm österifrån en

cludlig fara.
Om-rviingningen ilträrcld,e vi,c1 Ka.sal, efter vars fall ,cl,e för-qtir

leg'uliära röc1a flo,rm:r,tionerna {örcles fram 1lii Kasan-fronten. Kanr-
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pen ricl liasan pågick en ,miinacl. Den ungtr rtda armdln inltärrr-

tatl;e i må,ngfal,digat tempo i elcllinjen clen nödiga utbil'duingshurserr

och r,äxte inför fiendens ögou. Åntligen vtrr ,clen avgörancle övt-rr--

nrakten vunnen - 
I{asan föIi. I samma mom,ent lyckacles clet

txhså koncentreril unga off'ensivtrupper i a,n'clra riktn'inga'r på mel-

lersta volga-fronten: sim;birsk, sysran och volsh. Initiativet gioh

11 på hela fron,ten ör,.er ti]i c1e röcla. Ii,en'ile1 för.ilreys kon'sekvent

iirån ,en rarl ,av honom b,esatta pun,lrter viil \rolga, och slutiigeri

harle rer,.,olutionen, i och me,cl iritaganclet av centrum i mellersta

\Iolga-o,mrå,det: Samara, 1-vc.lrats fJ'lla sin {örsta u-ppg'iIt: Volg,-rs

befrielse. I)en ,s,törsta fara-n var överståilclen fram 'emo't hösterr

1918. men en ,massa svära uppgi{ter åielstocl ännu'

\ro1ga \rarr l}u {ri och råclsrepulrl,ilien förfogacl'e i öster re,clan

örrer en tii,miigen starik rcguliär arm(r. vars huvutlstylftot trän'gcle

allt viclare flram, uplför Kamn rrrot llfa och Orenburg. \rid 'denira.

ticl uppsto{l i sam,baracl m'e,cl centralstatsirnperialismens sön'cler'-

{allanåe och r*-e,cl inbrytanclet av ententemakternas ,stri'c}skrafter i
Svarta havet för Råcls-Rysslan'c1 c'n hotartcl,e {a,ra söilerifrån; larirl-

sii,ttandet av starka ententetruppav,rlelningar och'ileras f,ram,m'arseh

genom lJlilaina ,och f)on-omrticl,et m,o,t bol'sjevismens oe'ntrum fliirt>

fi;li ett slag m;,cliet sannolikt. Någon ticl senare' e{ter.of{entlig-
görlnilet ar, 11e av T-vskl:rncl a,ntagna vapens,till'estånclsyillkoren,

r.iixte ocliså {,riiit viistrer, {rårl OstersjOsicl,an, "upp en iclie minclrc

lara _för relrubliiier. På liela linjen utmc,cl Fius'l<a viken fra.m till
\rolga kunclc man r'änta, inbrytancl,et av st'aika l.iistma'h'tsarnrtler

piL {ullliomligt lteprövacle 'olierationsvägtrr. ocli Råc1-.-Ry-cslancl liir-
[,c,ga,cle ii,nnu irrte öv,er tillräc'hiiga krnfter fiiLa,tt eu,s skapa, ett

s\'agt 'motståncl pri irela clenna li[je. I)et en(l'a med]et, -qom lanns

att fi_ireliornml entelterrakterna, r,al att i ticl besätta i1e till Råds-

R)rssliiutl i. r,iister och sijtler gr'änsancle territ'orierna genom att r'liir
orga n isera sj ii h.stii,ncliga sov j etrepubliher. r,i ll<n, liuncle t j äna's orn 1-' e-

tiichning mot lanilsiittningar Yicl SVarta havet och Östersjön och

shulle förhinclra en utveclrling av clr,iika. C'entralmaktsimperinlis-

nr,ens mijitiira -qönåer{allanile borttog hindret för clenna uppgifts 3''-

uo nLliit'a ttrlc.

AnDorluncla, r'ar läget i sydost. på clen cloDsha lrc,nte[. l):ir

upl)l:lammacle 'den örlina ha'mp'err mecl k'ontla'revolutio'nen' som' oln

clen i räti ti,r1 u[,clerstötts av .eil,tentema]iterna, kunnat hotn de rö-

clas centru,m. Det var lijdvärndigt att lrrorssa, Klarsuov innan Lan

fir{l, sig hj,älp tillsänrl. l{e,n att i ,cleJta s1,ftc k'astr ör'er trupler
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flrån ostfro,nten var ogclrligt. Man måste organisera en nJ,- speciell
arme för hamp,en rnot Krasnov. Ilet tog en månads tid. I väster
bilcla,cle sig reclan rådsrepubltikerna Lettlaard, Lith,auen och Vit-
rysslancl och i söcler Uhr:aina, inn,a,n: 'man ,kunde gå till en krnftig
a,nstorm mot c1e Krasnol.ska rban'clen.

Unclrer loppet av vintern 1918-1919 utveokla'cle sig de röcla,s

energiska fra,mmarsch på andra sicla,n'Votlga i syföe att he{ria hela
områc1,et mellan Volga roch Ural ocli besätta ingångsp,ortarna ti.ll
cl'efta ,s,enare. Huvuclstötarn'a rikta,cles från Samara,mro,t å ena ,sid,an

U{a och Orenburg ri clen anilra. Efter flera veckors ansträngningar
bröts motstånilarnas motståncl pii r'ägarna till clessa punkter ,och tle
röcla trupperna satte sig fast i ll,fa samt strax efteråt i Orenburg.
I och .mecl Ufas intagande likviderade röc1a arm6n också slutgiltigt
,liarnp.en med flfa-clirektoriet och rensacle vägeu till clirekt känning
merl l{oltsjahs striclskraft'er, so,m försvaraiie tillträdet till flral Irån
lTlrr-sidan.

Ä andra sidan riktade c1e röcla tlupperna reilan mecl intagarr-
clet av Orenburg roch rkros'sarr-ilet av il,el Dutovsk'a l<,ontrarevo utio-
rren ett mäktigt slag mot ,själva dren sibiriska ko,ntrarev,o,lutionen
i ,cl,e,ss o:renburgska förtrupprs skepna'cl. De ,strategiska fö'ljd'erna, av
rlerna seger unclerlat heller icke,att utlö-qa en återv'erkan på fast-
hete,n av Kroltsjali's Ura.l-försva,r. Från Orenburg gick de rö,cla raskt
fra'm mot Om,sk och satte sig fa,st på bred f'ron i s,ö,clrra LTra,i. Men
a:rr äl större b,etyd,else va,r Orenburgs ,er,ö'nring fOr {orhålla,nr:let
ti 1 Turkestan. I)ess soljetreprrblih var {,l,era månader av,skuren
{rrin bolsjevilkernas centrurn. f Ore'n,burg hacle lJutov klippt av
föibinclel,sen, {rån norr hotacles Turkestan ar. sibiriskil re'aktionä.ra
'a.r'c1e1ni'ngar, från vä,ster, från Krasnovord,sk. över trran'slraspiska
områclet, rj'ckte engels,mä,nnen fra,m. En,ilast'det Xroiossa'l.a områrlet
skyd,clacie Sovjet-Tasjkent för faran ,att und,ertr)rc'kas. Geriom Orern,

bu,rgs erövring ficl' Sovje't-Tulkestan ny moralisk och materiell
hralt. I)en ekono,miska b,etlrclelsen för det röcla Ryssla.nd a,r' {ör-
biuclelsen mecl Turlrestan och cl,es,s naturrilreclo,mar ibehöver ej mer
än antycias.

En an ran ,,haraktär had'e f'r,onten i s}',dviist och i väster. cliir
,ertentemal<terna var ur stån-d att i rått tid avli)sa centra,,Iirnperia-
iismens ilesorganiseracle ockupationstruDDer. Lettlancls, Lithauels.
Yitrysslanclrs och Ukrainars r.eakti'o,raära kralter, som ,sdumrade ljuvt
un'cler ockupati'ons,restauraitione,n's vingars rsk;rgil, visaiile sig full-
stiiniligt ,oförmögna til1 sjiih'ständig karnp. Där{ör giok rensningen



139192r)

Råils-Rysslantls europeiska frouter i mars 1919.

av aiet viclstråckta territo'riet i sydvägt frtin reahtionära bancl rela-
tir"t 1ätt och sna.;bbt att å,starrlhommal och inom få milnacler upp-
stoil på clen sydliga gränsvallen fyra broclerrepuirliker.

Tiil återupprättandet n1' s.61'jetm.a,hten i c1e oc.kup'eraile områ-
clena krär,iles alls inga ibetyclancle striilskr,after, i många fall be-
hrivdes bara, en lätt yttre stöt, så fo,rtsatte rer,.olutioneringsproces-
sen i ,clesr-qa trakter h,elt framgånrgsrikt sin utveckling med. uter;lu-
taude lo r,ala krafter. De franska och gnekiska truppstyrko,r, r'ilkri
laurlsatts il Krim. i Cherson, Nikolajev och Odessa, var för svaEa
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att våga verhiigt motstånd, clels riter \rägracle cle franska solcla-

terira, att strida mot sina ryska 'bröcler och for,clracle att bli hem-
siitt rlu .

Yåren 1919 v'ar av clen starlra ringen kring Råcls-RJ.sslancl
kvar erclast ett ar.'snitt i norclvrist. Genom ett regelrritt strate-
giskt krig på eua siclan, på cleu anclra revolutionär guerillakamp,
lracle Råcls-Rysslancl reclan vicl clenna ticlpunlit erör,rat åter vicla
sträckor' ,on hundratals ver-,st åt olika håIl. Gränslinjerna för rticls-
republilien tog i mars 1919 sig ut på sritt som hartan å sicl. I39
utr-isar.

Ententeimperlalisrnens första anstormning val isåluucla 1i1l-

bak'aslagen sås'om ticligare även c1,en tyska arrst'ormningen, vilhert
sammalstörtat genom clet tyska nederlaget i r'äriclskriget. I)et r-ar

uncler clet härigenom uppkomha stillestånclet i vapenleken som .let
beryktade av ententen framkastaile {örslaget'om freilsunclerhanrl-
lingar å Prinhipo-öarna kom i r'ä,r'lc1en. Det var enclast rå'ilsr'egt:-

geringen som gich in på för'slaget, men enterrten anr.iinile ticlen lör
uriclerhancllingar.na till nya ru,st,ningar, och vicl vårens inbnott vi-
-*acle d,et sig a,tt clet slru,lle b1i ett fömyat, h'oncentrisht anfall niot
rriclsrepu,bliken från alla tråll ulcler eutentens överkomrnanclo och

d.eivirs även uncle.r 'cless omecl'elbara högsta leclning.

Råcls-Rysslancl stocl nu ej mera så militärt vanmäktigt sorrr ett
år ticligare. Röcla a,rnön vid LTral val' vrlxen ,stark och tiven i öv-

riga ,cleiar {anns go,c[ början ti]I en starili rer.olutionär mi}itäri,ih
st;,'rka. n{,en tiven clet irngrepp, som nu flrjresto,rl var starkar.e ii,n rrå-

:.1'.rrtsjrr I'iile. [ ös1er lrrrle Xolls.fak rneil elrtentetts oclr Iräln.l ,lnlr'irtrs

bi-*tåncl upprättat en enhetlig tyrannstat och gjort slut på "småstats"-
viild.et i Sibirien. I{ans armd r'ar nyorganiseracl, r'r,i,l ber'äpnar.l och

talrik viisterom tlra1, färclig till angrepp. I söcler omorgauiserarle
general Denihin vicl Don ,och j Kuban resterna av Ktasnovs ocrt

Kornilor.s ilrmöel samt kosacktrupperrra. och entelte.fart;'g tillfcirrle
honom oupphörligt nytt hrigsmateria'l ar- m,oClärnastre ibeskaffen-

het. I norch'äs! i Estlanctr ,sn{apad,e's mc'rl entcnteme,clel en ny a,nti-

bolsjer-ikisk armö uncler general Ju,clcnitsj och r.i,cl Murman llör-

stärktes 'cle engelsha trupperna efterhancl alltmera. Samtiiligt lus-
1,atles rnercl en'tentens unclerstöcl snmtiiga halvfeoLl,ala ranclstater,
Rumänien. Po1en, Lithauen och Lettiancl, r1är Noslie-tysltiirna il-
st,al.leraile sig. strmt Il-qtlannl ,och Finlanil. I)et var en llruktal.s-
r-iirtl str-rlia.,onr clen Då err gång liunnat Iås iill anfall. Men dc'tta
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visade rsig vara omöjligt liir ,kontrarevolutioncn at,t iistarcllio,nima.
.Dels var cletta ftilicl,en a,v tle tsarr;'sli3 gene,ralelnas allrys'ha irn-
peri:rlism, som stritte bort ranclstaterna i clet avgörancle i]gonblicliet.
I)els var det t1e ungersh,a aribetarna,s hjaltemocliga. ka,rnp, som band
liontrarevolutione,n,s lirafter. i ,ti <het ,mecl clen linska "revolutionen
årel förut. I)e1s cirog rustningsförb,ere,delserna ltingr'e ut pri t,icleu

fiir l)enihin och Jucienitsj iin {ör Koltsjak. Denihin blev clessutorrr

uppehållen och {örbilrlra,tl i silrr ltstirirgar av intriger de reaktir;-
niira emellau. tr. en clel av clcssa, r'il]ia ticligare understötts av t\,s-
karna. r'ille ej utan viclare unilerorclna -sig honom, och han å sil
sicla betrahtacle dem strrn förriitlare. Är-en ententerepresentarLterurr
var villråcliga inIör cletta intrigerancle, utlovancle sitt understijtl
iiven rlt Skorop,aclshi-miinnen, men ,ftirsiikrancle bahom cleras rygg
åt Denikin^ att c1e ansåg honom och har-rs sak, rlet stora Rrt'sslaurls
återupptryggancle. är.'en som sin sah. 814.-fd1rs-slauil fich hrir-
igenom anclru'm och blev i tillfiille trtt slå sina fien,iler, crm ej el
.fliir en. så, åtm'insto,ne rlen Irrligaste uv clem. I{o'ltsjnh, liir''iirr r'le

iivriga blev fercliga att gå 1ill n,rrfall. Lirigs,operatiorerna. rnot
Råds-R1'sslancl år 1919 {ör'cleiar sig år'en härigenom i tr-å faser, an-
failet om våren. virrvicl Koltsiak clo,rninera'c1e, samt sensommarens
och hcistens oper:ationer, rranicl Denikin spelacle llör-qta {iolen.

Ko,ntlarevolutionens a'nstor,mining på vår,en sk,e'clcle efter cu

.qansha r.idlyftig lirigsplan. K,oltsiaks tviingsmoLrilis,erade ,st5r1li1,t.

forstarkta, genom tjechoslor,atial'rr1e1ninga,r, satte sig re'ila,n på r-år:-

vintern i riirelse fråu llral 'och niirmacl'e -sig h,otfullt \rolga. I s,aln-

lranr'l hiilme,:l öppna'c1,e engr:lshii str-rLor j. Mr-rrrnan oclr i Arlkarr-

.gelsli en of le,n-.ir. sii.rlcrut. tr'rån sistnä,rnnila ort rsökte man aribeta
,rig liram till Yo1ogcla, samt i s)rclostlio riktning läng,,r l)vinaIlorl,cn
ijver Kotlas mot I'crm. Härigenorn viile överbefälhar.aren pii clenna
l'rontclel. clen engelsha generalen Ironside. uplnå frjr.bintlelse merl
Iioltsjaihs irorra str,rhor. vilka höIl Perm be,satt. En sarmmanhiirr-
gan,cle 'cle1 m,etl sja,mntå o,perat'ionsplan \:ar iiven clet {in,ska anfallct
i slutet av april till Olo'n'ets-I(areleir. Ar.-qikten meil allt cletta r-rr
sJ:nbarligeir att besätta norra R;ts"r1ancl, meil Petrograd, för var.
er<iv'r,and'e Judenitsj organiscracle ,sina tr.rkor vi,c1 Nana och Pslior..
Men planen gicli ei i lirs. Efter lätt1 öIta framgångar i bcirjan bler-
c1'ert' finska anlallet re'rlau i maj tiilbalrahastait rnot {inska gränson.
och clen engelrska framr)'ch'ningen norri{rån gicdi lilka cltiligt, 1i1i

sto.r ,cle1 s1'nbarligeu ti1l fö1jc1 av de engelslia s,o ilaterna,s ovilja ,rit
slåss. Och cLl Judeni'tsj i juni kuncie börja tänka pir att från r-ii;-
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ter a,nfalia mot Pet'ogracl, var det ej mera nå'gon ör'erhä'ga'rL"fe

fara från norr för h'anilen'

Pä sa,rlma sått gick det mecl operationens huvud'r1e1' Kolt-

sjaks anfa}l. Det vanta*tles mycket på vitryskt håi1 al denna {ram-

,y.t "lng. 
En brevväxling emella'n Denikin och Koltsjak.saurt

deras uärmaste, sorm råkai f a'l1a i i):olsjevikerna's hdrncl'er' klargiir

tyci,ligtanfallsmålen.Detgälicleattbesä;ttamellerstaoch's}'dliga
iirfgu* stacler, fabrit<er och spannmäisdistrikt 'samt härigenom öpp-

nafö/binclelsemecld'envita'{ront'eni;s'öcler'somunderDenil'iirs
befälordna'desinaskarortilla,nfallär.en'[rårrclett.ahåll.Men,r1ct
gick här som i uou. Råclsregeringen samlail'e inom kort genom

irrplaauta. 'av alla kraltelså starka avd'eln'ingar av rij'cla armd:n

rnot I(o tsjali, att 'clen res {ra'mryclininrg hejdad'es' Han I'r'ckades ej'

trots alla anstr'ängningar, erövrra Orenburg eller avskära järn"-i-

gen, som ör'er denna iutl ftit;l-'u"d' Turkestan 'mec'[ Räcls-Rysslanrl'

Efter hårtla stri'cl'e'- 'h'angs hans arm6er' vilka reclan triingt fr;r.m

till ett av,stånd 
"o' 

*tdu''t 100 hilorn..eter från Vo ga' att vända till-

baka. G'enom att suabbt clraga sina ibästa stSrlkst ur elcll.'njen' och

upp,of fra en stor clel av sin Lobilisera'de arm6 av s'ibiris ra böncler

iyckad,es Koltsjak -"sis**ligt* räclcla sig till LIral' men forfoljd' hacrk

i häl av röd,a, armen' uo* 
"i 

juni redan 's{o'd 
i lJral' Övermafi<ten be-

hö1I cl,en allt lortfarancl,e, och uncler isomm'arens ]opp trtingdle clrn

(jv,s1 lrTlnl-rlergen 'iclar,e 
fram ;samt st'0,c1 på sensommaren i Sibi-

rien, int,og Tobolsh och Kurgair

Resultaten ar' {örårets offensiv var ej endast erövrrnget av

Uralomriidet,sommeclsinastoranaturrikeilomarärclanatattbli
clen r5,ska rådsrepublikens inclustriella ryggrail' En foljcl .var' 

att

engels,männei1. som ej med egna krafter huniie tä'nka på att tränga

J]ram{rånNor.d'-Rysslancl,ochsomd,venprässaclesavsirraegnaii]"-
,'betare' rrrriler S.ensommalen .drog sina trupper l,ort från Arkan-

gelskochMurmansk'Denfinskaotronets-of{errsil'enssnöpligaiiu-
dalykt ibiclrog ,turt t tiif att göra hriget impopulart i Finlancl' och

foljderna härav visaiie sig, när Iinlancls böclel Mannerheim skulle

på sommaren söka få Tinlanci meil på en ny offensiv' Mantrer-

heim hlev iborit<orcl- från riksförestrlnclarskapet' och ilarmed foll

största faran att Finland ginge mecl i det real<tionära kopplet'

Ehuru 'ilen störrst'a {ara r, faran av ett alilmä'nt anf'all på alla

fronter, härigenorn hacle blivit aryviirjcl' r'ar situation'en 'd'o'ok syn-

nerligen allvarsam' Mot Koitsjak hacl'e råc1s'r'egeri'ngen ihun'uat

sätta den nyorganiserade röda armön, som uppväxt samtidigt som
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kampen rmot tjeckoslovakerna ,fördes. Och ehuru Koitsjak nu fr;rfolj-
cles ute på cle sibiriska stepperna, \,ar röda arm6n dock bunden aiit
viclare i .clenna kamp, .desto mer som Koltsjak uniler rsensommaren
})'ckats reorgan,isera sin a:rm6 och gå till motangrepp, varigenom han
bl. a. för en ticl återtog Tobolsk. När såluncla på sommaren Denikin
i söder och Juclenitsj i Estland var färcliga att gå till angrepp.
hunde r;,rska rådsregeringen till en ,början ej kasta några som liälst
större välutbiiclade trupper mot cle.ssa nya {iender. Ej heller clen
uklainska rårlsrcgeringell. som c[ter lyskanras Lor.ldrir-ande näs-
tan av sig sialvt hade fzltt Ukraina i sina'hän'iler. haile någon armö
att tala om. Denikins utmärkt vä1 utrustac'le officersarm6, som,
'förstärkt mecl kosacktrupp,er, ryckte norrut från Don{loilens cla1.

ryckte dårfOr norr- och viisterut 'oav,brutet. Desto mer, som han
unctrer'-qtö,c1des av det borgerliga llkraina un,d,s1 psltlura i sin kam1r
mot bo1sj,er.'ikerna. Är'en på r.iisllrouten förl,orade bolsjevikerna
mark. Polen fra,msköt sina av ententen utrus,tacl,e trupper iin'cla till
niirheten ar.' Beresina-f1od.en, strävaile norrut mot Diin:i, r'icl Polotsk
sanit bes,a.tt,e Minrslk och \/ilna. I Leltland oCh Lithauen ,sa,mlårdes

tyska ,kontrar,evolutionära trupper uncler gener,a,I r.. c1. Goltz' 1e,r1-

ning, frn,mryckte ,mot Sovj,et-Lettland samt besatte Mitau och
Rig,a. A1lt,c1etta,kuncle,ske utan att råilsreger,ingen var i stånc1 :,rtt

'siincl,a störrre truppmassor remot ,d.gn n,nryskanrcl,e fienclen. Det va.r
enclarst på nora, ilelen av frro,n'ten, r'icl Petrogra,cl. sorm lrontriirei.o-
lutionäremas ,av Ju'alenitsj lecl'cla anfall totalt ,missiyckades. Eftc'r
att ha på försornm,a,ren tra*ngt {ra,m ganska niira intili PetrograrL'I,

blev hans trupper harstacle tillaka mot Narva. ooh Pskor'. som av de

lila erövra1s. å1 erlogs.
Faran bl'ev clock ej överhäraganc'l,e på r'ästfr.onte.n, dels tiil

fiiljd av tsiar-r:yska generalernas fientliga hållning tiil cle nva rand-
-"ta,terna,s regeringar, vilka tillfoljcl hä.rav ej ville sätta sin fulla
hraft in i kriget mot råclsvälclet, dels åter tiilfoljd av att ententen
rned ovilja -*åg c1e tyska, N,oske-armöerna ska,ffa sig mark i R;-s.-
lancl samt dä,rför motar-betade,clessas framrJ-chnilg. Äveu Polen ocJr

Lettlancl mriste ha, eri rlel av sina arnlder på fronten mot tyskarn,a
och 'clärför v'a,r ,det oftar ga,nska tyst på fronten mot röcla. armön.
I)es'sutom värka,d'e b'efolkn'ingens krigströtthet och ovi,ija alt gå m,ot
,cle ry,ska bönclerna och arb,etarna so,m en hä,rnsko på ,cle s,må rand-
staternas under'clemokratisk mask ståtancl,e tyrannregeringar.

Därfor kuncl,e nu bol,sjevikerna koncentrera sin huvu,clsahliga
nppmärksamhet på Denikin. Faran från ,ilennes ,sicla b,öria,cle äv,tn

L{3
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1-,å sensonma,ren bli överhilrrga,nc'le. Han }a,cle b'e-*a,tt heltr Sl'arta-
har.r_lkusten moril fi.1i'11 och Donska ,holo'mråclet 

^qamt {ramr-vclit mct
liierr' 1112n att röua alh'arligare mot,ståncl. Genom tr'ångsuppbår1
i)liacle']ran sin'a arm6e,r. hans stäl1n'iirrg b'lev aLit starkare,,-cå att hal
liu,nlile r).cka fram mbt neiire loppet ar- Yolga sarn-t clär särtta -*ig
fast vicl Tsaritsyn. Om denna fra,mrychning k'ommit några måul-
clel ticligare,,clå Koltsjali rnecl ,sina trupper stocl enclast ett liuuch:a-
.tal hilometer från \lolga, hacle situationen kLrun'at bli ).tterst all-
varlig genorh att clen sörlra och tistra reaktioneri ftitt fiirbincleise
norl r.arand,ra.

Nu fa,nns clenna överhiingancle fnra cj ,rnera.' I)ärfi-lr hunrle I)e-
niliin's of{ensir' 'up,påt mot Mos rva {ortgå, utan att ställningen
:blev fair Råds-RJ'sslancl cLöclsfarlig. Och uncler clet arbetamas Ryss'
lair'cl fiirlorarle hela det {ruktbara S5,'d-Ryss1ancl. 'clen ena sta,rlon

clt'er del anclra., fick m'an ticl att orgauisrera en 11\i arm6 rnot I)r,-

'itriin. I)et var i yerki,igheten,clettjår 56p fe1-riggich i cle r)rts:ka b.\,'-

arna i Råc1,s-Rysslamcl, uncler 'clet agitationen uncler slagor'clet "a111'

ti11 hamp mot Denikin" förcles ut i 'cless stricler och f5.211. I olrtober

r,ar ,clen n;'a arm6n farr:lig och lilLncle gri lill oflensir'.
Då hacl,e I),enihin rerlan niitt I'mktausviirt långt in i R1-ss-

lancl på sin viig m,ot Moskr-a. E,j endast heia l.ikraina, utan en gotl
l.iit a,r- Stor-Rysslancl var i hans besittning. De r-ihtign orterna
I{ursk, Orel, Brj,nnsli. Jeletz och Yoronesj matkerar grän-slinjelru
'i norr flör han,s offensir-. Och etistai<a av'clrelningar, såsc,m clcn rylit-
,irara kar.alleritruppen uncler general Mamontov, opereracle änlu
liingre inne i cle storryska grvernementen, härjancle och mördantle.

för-qtörancle vägarna och förråc1en Iör riiclsarmcn. Rykteir cirkule-
rade om Denikirrs snara intåg i Moskva.

Men i själva verket valsituationen ej mera så fc;rtvivl'ad fi;r'

rådisregeringen. De me,c1 storartarle anstrångniugar av cl'e rysha al-
betarna och iböntlerna framshapacle arm6erna trädcle nu i aktion.
och ,s,nart kuniL,e r,apporfera,s, att Denikins offien'siv var :rvstanna'rl.

Staclen Orel återerövrailes efter att ha euclast i tre 'clagars ticl varit
utsatt för Denikin,s plunilringar. Samtirdigt vi,sa,de även l)eniliirr,:
viilcle rst'ora ir'..re splickor. l)et b;'ggcle pir, tsari,smens återställantle
mecl lika'clana grvmm'a ,met,o'cler som I{o trsjak ann-änt i Sibirien och

Manlerheim i Finland. Den sycl,ryska bef,oltrningen haile snart fått
nog a:\r honom. Den börjacle ett oar-låJligt småkrig bahom fronlen
och f,astlåste ,clärigenom lbetJ'flntt,,1. vita stÖ'llis1. Är"en 'clen biorgel-

liga ukrainska regeringen uncler Petliura -"epareracle sig från Deni-
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Råtls-Rysslantls europeiska krigsfronter år 1g1g och början av år 1g20.

Den clubbla svarta linjen utvisa-r fronterna i naedlet,av febluari 1920.
De cnkia ,svarta linjerna betecknar cle mot Råd,s-Ryssland o.niafl*rää,*af._
tionära ar,m6ernas frontlinjer r-id den tidpunkt,år"1g1g, då de stoit längstinno.i Rysslsnrl. Don böjtlr. linjen i österlbet.ecknar såluncla Kolsjaks-fränt
t uaj' l3ägen n'o-rr o,1n Kaspiska harnet den Dutovska fronten untler sensorn-
rnaren. Linjen norrom s,varta havet Denikin,s front i rned,let av oktnb,er.
13åg,en innerst vid Finska viken J.u,cl,enitsjs fronflinje ,ttre första oiunu"o'a u,u,
:tor-ernber. Linjen i norr beteckar dels, närmast finska ,gränsen,"det f,in-
ska anfallet in i olonet,s i maj,_,ctrels åter'Iängre sö,clerut d,eä engelJka front-
linjerr under Lsensomtlaren. 

--När,cletta gåi i pless har i nori. frorrflinjerr
framskjutit,s ti11 ishave,t, och går nu n,oiru't fiån olonets em,ellan i,inskag:rärsen oc,h tr{unnan-hanan. Ä'"'en mot Kaukasus har fronten ibetydl,igt
frtmskjutits Lnot rsödcr och våster. Denikin innerhar ,blot"t Svarta "havä-
kust,området från trakt,en ,söclerom ]lo,stov till Novor.ossisk.
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hin, som drömde om det stora, 'odelbara ry,ska sjäIvhär,skardömets

å.tsnrpprättan'cle, och, clå han stocl på,hojclen av sin ,makt, lä't ukrai-
narna nogsamt känna av ,detta.

Det rblev smart kla,rt, att Denikins ned,erlag var nära, ,om han

ej ktmde få und,sattning från 'annat håll I detta ögonbliok var det

som krigstrum.,man iborjade s'iå vid. Östers,jön. Ententens krigs-
kommission ansträngde si'tt ytbersta' för att åstadkorm,ma en stor

'offensiv'mot Petnogra'd och 'draga röda a.r'm6ns uppm'ärksamhet åt
iletta hå11. Vid ett krigsrad i Riga tor,åe det ,även ha 'utarbetat's en

geln.enisam ahti,o,nsplan för JurdffIitsj och Öster"sjörartdstaterrlas ge-

m,ensammra'styikor. Men förr än ,d-enna, kun'de sätta,s i verket, 'lrröt
antagonismen mellan 'de tysksinnade reaktionäterna och ententen ut
i lull låga.. I rsarm,ma stuntl sorm Judenitsj skulle kasta ,sina trup-
per mrot Petrogra,cl, blev letter, lithauer och polacke,r engagerade i
fuilt krig rrrot ,de uumer,& av Bermondt ledda tydka rea,k'tionära

tr,upp,erna i Kurland-Lithauen, Jud'enitsj fick gå onsarm till an-

f'all, riven uta.n den vitfinstka ,hjälp'en, s,om clook starkt fresta,ts mecl

rnnrilliga loften om judaspenninga,r. Det nya ,anfa,llet för'des mcd

{örtvivlans kraft äncla tiil Pef,rograds portan. Det blev en clra,mra-

tisk isluteffekt i den vitry$ka mrotrr.ev,olutionens bloilfytrtrila, hiistoria,
,ilå tsarryssarna redlan såg clen f,orna tsarimetlo'polens kupo'er skim-
ra i ,fjärran, men i verkligheten mera omöjliga för clem att uppnå'

än någonsin tillförene. Ty längre kom de ej. Judenitsj:s skaror iblev

snart tili,bakaka,stade med 'bloclig panna och tillintetgjorcla.

Och därefter har clet gåti utför'för reaktioirärerna. I östelf'ort-
satte röda armdns framryckning mot Koltsjak hela hösten ,meil stor

kraft, allclel'es oberörcl av kamp,en 'i Europa. Tobolsk återtogs och

snart därefter ftill Omsk, huvudstaclen i Koltsj'aks tyrannstat, m'ec1

ett omät1igt rbyte i råd,sarm6ernas händer. Koltsjak sökte efter detta

nerlerlag ännu ,en gäng sätta sig till motstånd vid Obflodens linje
mecl staden T,o'mdk srorn huvudl:,a's, men även detta f<irgäves. tr'örr
,än år'et utgåtå lhacle denna linje gen'ombrutits på flere ställen, och

T'o'msk intogs. Derss fa'il var ,signalen ti1l det fullstti'n'diga sam-

manstörtandet av Koltsjaks rike. Overallt uppiblossade på nytt cle

aldrig fuilt kuvade upproren mot honom, och efter några veckor

stoil hela Si'birien utmed Stilla ,oeean'en i {ul1t uppror. Btideln sjalv

a,ryester,acles av,sina lpproriska trlpper och tord'e av dessa sederurera

blivit arkebuserad. Tsechoslovakerna, hans båsta trupper, ha ingått
e,tJ kapitulati'onsförclrag med bolsjevikerna, r'ilka garanterat dem
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fritt avtåg emot överliimnanc-le av r],ska _qtatens ay I{oltsjah i Ka_
san tagna grrlclförråcl.

Provisoriska revolutionsregeringar., dels,byggcla på råclsprin_
cipen, ilels o{ficiellt ibilclacle av socialrer.,olutionererna, men fient-ligt stämda för clen bakom Kortsjah ,ståencre e'tenteimperialistiska
interventionen samt sökande anslutning tili Råils_R;,ssland, hartagit makten i sina händer även c1är, vart röcla arm6n ännu ej h'n-nit fram. Den'es ,;stJrfl1o, står ännu vicl sibiriska. banan 

'iclrrkutsh, men uncler revolutionens storrnvincr, som föregår clen re-guliära arm6n, har errtentens besättningstruppe*udu' i,orrgits att
lämna vladivostok. och ententens orticieita representa'ter hos clelav clem officiellt erkäncle r{oltsjak fick i panisk frykt 6.1. -.r,1åg, clels ,mecl s1äcle genom sibiriens öclemarker -*oka sig mot stilra,
havet ocli 1äm'a ile sibiriska riked'marna, clär entÅtekapitaiet
reclan tr,oclcle sig ha ,satt sig så säkert fast.

Ilj minch'e Iullstä.nclig har rö.ra armö.'rs iseger ö.rer nenilriri
r"arit. Under hältig',stricler, som fyllcle slutet a.r, s,enarste år, clrevs
ile'nes armrier a,lIt Iä.gre 

'öderut. oharrro' och Donska rrorbäcke-
net erör,-railes, Kiev intogs och v,id rlrs,sl<iftet stocl röda ar:m6n även
här vid cle syclligri. haven. Se,dan Rostov vid D'on erör,-rats ocrr råcls-
trnpper'a efter hårda strirrer tiil,kämpat sig ör,er.gzing.en av clen ar.
r€gnen uppsvällcla Donflo,clen. har framryck'ingen, såval från Os-ler, från Karspiska havet, som n,orrifrrin börjat moi sista reste' a'
Den'ikins rike, kontra'rev,olutio',ens fa'sta horg i söcler, so,m ar,clrig
ännu Tarit i rådsregeringen's htincler. I{uibernho,sacke,rnas ,omr,åc],e"

r r'ä'stra llkraina hzrr r:icrsarmöerna i brirjan av feb.rari eftei
att ha intagit c'herson och Niliolajev samt iredsiagit motstånclet hos
boi:gerliga 

'krainsha st;.1ftn,. och irreguliära ltancl eller heta stricler
erövr.at Oclessa meel stort ,byte, däribland en c-lel av {orna rJrska
svarta'havsflottan. 'l medret av frerrruari rrar g'rri'sen förskj'titslill Dll.e.stelflocien,_ lii'anc1e såluncla utmeil Bessarabiens grä's.
aven tillträilet till Krirn ria'r efter. rång,a stricler ,rrommit i rola ar-
mö's besittning, eh'ru sjär'a harvön ä'nu tilrhör c1e reaktionä,ra.

uniler clet ile st.ra striderna i söder och öster 
'tkåimpats, 

rrar
iiven mera olemärkt resterna av Krasno's och D'tovs skarrcr, vilia
)iinge liållit stepperna norrom Kaspiska, ha'et söclerom oreniburg
be'*n111, ,sarnt ilärifrån hotat {öribinclelse' mot 'rurkestan, tilrintet-
gjorts. r slutet a' januari medclernc'le rii,ila arrnöns fronflrommuni-
lr6er. att clen'a froirt var iikvicleracr och att krigsoperatioirerna sl't-
f örts' och i själva T'rhestan har råtrsinstit'tione' irrefäst-q art

ir
I
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starl<are. Den muhamm,eclanska ,befolkningen har här visat sig
var& en trogen kämpe för arbetarrevolutionen, och seilan den röda
armdns hjälptrupper hunnit anlåncla dit, har engetrsmännens impe-
rialistiska planer här kvävts i sin lincla. Även Krasrrovodsk med
sina rika oljekäIlor, som i det längsta försvar.ail.es med eugelska
legotrupper och skepp,skanoner från I{aspiska havet, har nu
tagits av rådsarm6erna. Och på motsatt hå1l lå.ngt i norr ha 

'c1,e 
röt'la

trupperna lör några cl'agar 'seilan intagit ,clen lä.nge av engelsmin-
nen unclerstöilila "norclr).,s1ia, republi rens" omrir,cle mecl iles,s huvucl-
starl A rkaugels.

Även utmecl Murmanbarlau sammanstörta'cle clet vita r'älclet
iincl,a upp 1,i11 Ishar.et som en.rutten ltyggnad. clå röda, armdns c[-
f ensiv söclerilrån norLut påbc;rjac1es. \rit-Finlaucls nafionalisti-qlitr
och efter Karelens skogsrik'eclomar törstanrle kapitai har r-isserii-
gen undler tiden ibesatt ilelar 'av det s. h. ryrska Karelen äncla till
närheten av Murman-banan. Stric'ler ]ra redan föreko'mmit mellal
finska trupper och framryckanile ar.-iLelningar av röcla arm6n. Merr
lihviclerin,gen av rlen hiiligenom uppkomna 'krisen torcle ej bli sviir.

*

Illter tr'å tlrslånga tunga och l.rittra strid.er har det ryska trro-
let:rriatet lJ,ckan att veta sig ha utfört ett ep,okgörancle ,och grurrcl-
läggancle verk för hela r,ärlclens proletariat, och därmed för hela
rnänskligheten. Det har med sitt iLrlocl erövrat ett hem och bo för
<1en proletiira relnolutionen, och genom sitt hjäliemocliga försvar av
siu revolutiou har det samtidigt gir-it hapitaiismen ett clöclancle

slag. R-v.ssland mecl Sibirien och Central-Asien, mecl sitt oerhörcla
områile och sina kolossala och mångsidiga naturrikedomar är nu
'r-rnclanclragna kapitalismen, och på clenna grundval håller nu på att
uppb-yggas ett ,sociaiistiskt sam,hälle, som utgör i cletta nu ,he1a

r'ärIcl spr,oletariatets hopp.
I)en proletåira revolutionen ,börjacle med att bjucla fred åt värl-

deu, men clen visstc nog. att clen skulle få kriget på liv och clöcl

-som svar av kapitalismen. Den har nu riclit ut sin första storm,
lre vålclsamma, stormr'ågor av kapitalismens anlolrp är segerriht
tiJlbakaslagna. Revolutionen har vuxit sig stark uniler ,striden.
cles-. miljona,rmöer står segrande vicl grånserna, medan hapitalis-
rneus härar är ovilliga ,och .clesorganiserade.

Pr,oletariatet iir mer än förut meclvetet om -sin världshistoriska
uppg{ft. och rle-.s stiillniug ri.r star.k. l)et är starkt moralisht, ty
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det vet nu ty'6:[1ig11e och hlarare ärr någonsiriL, att mänsklighetens
{ramticl går cless r'äg, och det är starkt genom sin vunna maktstälI-
ning. Den proletära revolutionen behärskar nu centrum av hela clen
garnla viirlclen, dess 1äror'och exempei kan nu sprida.s åt alia håi1.
lJen har är'en strategiskt splittrat kapitalismen.

Men just c1ärför är även ,den proletär:.a revolutionens lolitik
-qtaih. Den vet att ilen ännu får genomlkämpa flera stricler på liv
och döcl med. kapitalismen*s rör'arstater, men clen fruktar ej clessa

-.trider. Därför kan clen nu åter rächa freclshanden till världen-q
alla folh. Ty den vet, att tlen proletära r'ärldsrevolutionen mccl
var dag som går blir starkare, meilan den utdöeucle kapitalismen
forgiftar sig sjiilv genom sin intrig- och sr.ehfulla potitih, vars frjr-
nämsta förkämpar kanshe Lloyil-George och Wilson är, 'och ,genom

sin inre anarki, som utlöser sig i såclan lönnmördarpolitik. som
hännetecknar Tysklancls, Finlands, Estlancls och Ungerns döencle
ii verkl a ssregerir r ga r.

Proletariatets offer har i R"-,ssland varit 'oerliörcla. Men 'c1e

har givits och iburits med entusiasm i känslan av kampens stora
historjska mission. Denna övertS.gelse har i cletta nu även genorn-
trängt värlclsproletariatet, och cletta faktum är ej dbn minsta ar.

frukterna av de utkrirnpacle striderna. När clen avgörande kampen
i \räst-Europa stunclar, sahnas nog ej heiler clär leclen bah ii:arri-
kailerna.

Arbetaren i blus häls,ar
('Ieckning

kla.sskamraten i uniJonn som
i r-1rska röda ar n6ns tidning.)

sin bcfriare,
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C. N. CARLESON 55 ÅR

C. N. Carleson.

c' N. carlesons namn är värkänt inte ba,r.a för vå,r tidsskrifbs
iäsare. Det står seclan 35 år brand de led,ande i svensk arbetar-
rörelse, och även utåt fnternationalen har det klang seilan gam_

i?11. En av banbrytarna fö,r s,ocialismen i g0_talets E.r".gu har C.
ailtjämt bevarat sin själsungdom ,och spånstighet; ,metlan hans jemn_
åriga stigit in i 'borgarsamhäilet, grånat i sjären ,och svikit .io tor-tid, står 'han 'fort'farande lika fri, lika ,obunden, krart revo-
lutionär och trogen proletariatets kamp. Han har ardrig suttit i
en kunglig ko,mmitt6. Han'kom aldrig i riksdagen. Men- han har
måst lämna platser f'ör sin oförmåga att rböja sej.

FOcld. den 5 ma,rs 1865 i Stockholm, iblev Canleson,student lgg3,
stu,clerade i uppsala, clär ,han varit god vän ,med axel Danielsson,
och borjade 1888 'medarb'eta i sociar-Demokraten, varest han två
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år senare fick liast anställning och ,nncler sitt 'mäcke Spartacus ge-
nom fina artiklar i utlandsp,olitik m. rn. bidrog att göra ticlningen
upp'märksa,mmad. 1892-96 samt 1908-10 var han Soc.-D:s hu-
vudre,daktör, lämnacle 'den så på grund av kontroverser, var sedan
en tid reclaktör för Nor,rskensfla,mman och är numera värksam som
fri skriftställare, knuten till Folkets Dagblacl Politiken som arti-
kelf örfattare på utland,savclelningen.

Ehuru från början mera moilerat ino.m rörels,en, var Carl,eson
{ör fint socialistiskt bildaid for att folja med i clen av Branting
Iedda forflackningen, ,och sedan många år har han separ,erat från
högersocialismen sa,rnt allt bestämda,re slutit sej till den socialistisiia
vänstern, 'där han bl. a. innehaft förtroendeuppd.rag som p,artiseli-
reterare,och medle,m,av partil,edningens vii,rksiällande utskott. Ilaus
gärning inom vårrt parti är allt för välbokant fttr att här behör'a
många rail,or. Han har uncler långa år genomk'orsat landet soin
4öredragshållare'och föreläsare, i allehancla dagspolitiska ämnen,
men kanske mäst och hälst i socialistisk teori. Ingen svensk socia-
listisk talare'har måhända C:s ingåenc1e socialistiska 'bililning, och
få fOrstår att så fängslanile som han ge andra d"el ilärar'. På ovana
åhörare kan 'han sfuntl,orn värka rsvårfattlig, .men de som kommit
över cle rförsta vanliga agitationsfraserna och vill ,ha lite jupar:e
syn på saken, de uppskattar hans talarkonst.

fnom den ga,mla Internationalen va,r Ca,rles'ou mer hemma
än de flästa, deltagare i 'ett stort antal internati,onella. hongresser
hade han tillfälle att knyta många värrclefulla bekantskaper ocir

alltjämt vidga vyerna. Inom clen nya kommunistiska Internatio-
nalen har han de tagit bl. a. som medlem av Internationella Socia-
listiska Ko,mmissionen, tillsatt år 1917 av d,,et Zim,merwalil som
se,clan avlösts av Treclje Internatio,nalen.

S,om författare har C. äv,en en ansenlig lyrisk pr,o,duktion öah-
om sej. Ha.ns litterära stil har en festivita,s och monumentalitet
över sej, som visserligen ibland gor den en gam,maldags prägel
men samtid.ig"t höjer 'den till en imponerande konstnärlighet. Den-
na tiilshrifts 1äsare har un,cler 'det gångna året {ått åtskilligt rned
vär'clefulla artikla,r och b,okrecensioner av Carl'esons fina pänna, och
liör d,ess.a vi11 Zimmerwalds redaktion på högtidsitagen fram,föra
sitt varrna taek jämte önskan om ett lika gott fortsatt samarbetel
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När arbctc och kapital räeker vara.ndra hänrlerna.
(,{vanti, 1{ilan,o.)

r över två år har Ry,ssra'ds 'kommu'ister lychats rhåI1a sitt
nlra ll,;rs,s,ln,n6l. f över tr,.å år har RSr,sslands ar,betare och b,önder
kämpat och dött för att fö,rsvara ,cre' proletåra r.evorutionen och
bygga urrp clet första sociaristiska riket. r),etta ,fastän de i sitt hög_
m'od förblinclacle lrapitalistiska, kra,fternä vid det bolsjevistiska
gen'ombr'ottet i si*a köpta ti,dningar hogijutt fönku'naclej att bol-
sje'ikerna alilrig skulle k,omma att hålia sig i fj'rto,n ,clagar.

r Frankrihe ,s'om i anclra rand ,har cle maktägande s,;kt *,r,
riven l)zckats skapa en st'a.k motviija ,m.t bolsjevikernu och deras
ar.betarrepuiblih blanrl c1e . förslö,a,de massorna, cl,essa mas,sor ,s,om
ti,nnu. ej hämtat sig frå' värlclskrigets eläncle och -- r,,a,il a.ngår
entente's folk 

- "'segeL"-ruset. De fattar ej det stora samm,an-
ha'get i vär1.lshist.rie' 'och k,an ej bedöna r,-.ä'cret ar, ,clen ka,mD
som ftires mella' Ryssl,a'ds pr.oletärer och pän'ingens i'ternatio-
''al. De 's,er b'o'isjevik,erna och borsjel-ismen :så ,oförståe',cle .oh de
hör -qå 'ofta socialnationariste'ra förkunna, ,att Rysslands trrämp*r



19201b4

ej 'äa: rs'ocialister, ,a.tt de tiII sist ej vet på vilken sida ;d.e har sina
fiender ,oe,h att de ,inte sor, ,a{f, ,enclast ,sovjet-Rys,slands ,seger kan
ge dem 'ilen varaktiga freden ,och Jrefria clem ur deras boj,or.

Geno'm lögner, ,s,m'ti,ilelser, {örfalsl<ningar ,av a,lla s,lag, s,om
va,rje 'clag förmedelst en betalad. 'och servil press 'utgjutes över fabri,
ker, verkstäder, äm'b'etsverk, i .a'mdn, i skol,orna, hinclras ma,ssan
att förstå sitt oget verkliga intr,esse 'och inbilla,s, att 'detta, alltjti,mt
är förbunclet med dess föregivet ",clemdkratiska." rhä,rskares. Emc,t
rso'iidariteten m,ellan alla lancl's ,ar,b'etare ,sråttes 

- 
under ,s'kylten ar.

fosterland, rättvisa, ,frihet, h,eder, etc. 
- 

rc1e,n ,falsilra nationella
solidarit'e'tsn m,ellan expl'oatöre.och exploatera,de. Alla vålclets
meclel, övertalning, k,orrupti,on ,etc., tas utan shrupler i bruk med
erL outtömlig skichlighet för att hindra ma;ssan från att lära hänna
situationen i Ryssla.nd. Runt 'de franska fironterna siutes id6-bloc-
ka,den ,meil en intensitet liknan,ile rcLen var.me,d ,man sr,ältblockerar
sovjetlepubliken.

f clet ögonblick ctretta skrives 
- 

just som Ju,denitsj borjat sitt
anfall ,mot Petrograd ,och ententen ,mångduibblar sin press på de
ny,skapade rand'sta,terna kring Ryssland ,för att förmå dem till clel-
tagande i angreppet 

- 
har ,r.epresentantelf,ör C,o,nf6d.erati,on G6ne-

r'ale,diu Travail ({ranstk'a lands,organisationen)'sammanträffat i-Was,hington 
,med. omibuden för värld,skapitalis,men, ,m,eilan cle heni-

mavarancle ledarna ger bevis på sin tillvaro ,genom att i ;borgerliga
ticlningar försvara kl,assernas s,amar."bete oc'h haftig"b bemöita, clen
ogna oppositionens <ritik. Och det p,olitiska arbetarpartiet ägnar
för når'ara,nrde hela sin kraft ,åt förbereda.ncl,et av valen till dep'-
teradekamm.aren. (Skrir"et i oktober 1919.)

Til'I sin ,majoritet tar p,artiet stiilining m,ot regeringens Ry,ss-
landspoiitiik, utilö,mer mörrdarblockaden som isolerar detta land från
hela clen övriga värld.en ooh pr.ok am,erar ryska {olkets riitt ,att ge
,sig sj,älvt de institutioner soqn behagar det. Denna parti,eds politik
kan hos rrr,&s,s,orr1& 'utv.eck,tra en ,str,öim ,av sy,mp,ati, s,om visserligen
är plafio'i,sk,men likväl ,kan ha en viss verkan; ilen ,m,otsvar,ar emel-
lertid, ej p,å l'ånga vägar ögonblickets hjud,ancle ikrav.

Skyld bakom C. G. T:s autonomi vad. ilet ,angår handling, en
auto,nomi so,m nyligen vtterligare rfastslagits,a,v fackfö,reningarnas
maioritet på k'ongress,en i Lyon, ,gör p,artiet ingenting för att rhandia
och dömer rsig därigeno'm självt till enbar.t parla,mentarisk ak-
livitet, till en aktion enbart i ord. Det gör ingenting för att kom-
.ma in på realiteternas mark, p,å revolutionens marh. clenna nevo-
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lution so'm m'a,n 'åkallar i eina tal .ch skrifter, i sina abstrakta
florm'ler. För a'tt ej råka i konflikt med de svikande redarna i c.
G' T. aktar sig partiet n'oga för varje initiativ, ,s,om kunde torkas
som ett intrå,ng på dess,a l'edares rätt. Det utövar varken direkt
eller indirekt p,å dess,a ledare något ,'om halst tryok fr;r a,tt f,vinga
vår regering att överge sin hittiilsva.rarde utrikespo itik. partiet
gör ingent'ing för 'skap,aqclef av a/betar- ,ogh ,b,ond.eråd .ch på sitt
eget parlarmenta"riska ,oniråd.e gör det intet annat än förbereder sig
att på nytt inträda i kamrmaren med ,ett ref.rmprog.ra,m, som ,skalr
väcka 'h'o's m''s'orna ilrusion,en, att cien rä]dka borgerriga d,em.-
kraifin 'o'ch cless parlamentarisha regim är i s,tånd, att under ,socia-
listernas påtryckning reorgan-iser,a landet på grundvalar antagriga
för arbetarklassen.

Ja, ,se.man ,sakernas iäge på detta sätt isolera.t, siii ,förefaller
det rsro'm orm nl,an föga hop'pfullt l<uncle emots,e kalpita,lismenis nårii.
fönestående f'all oeh den kommunistiska r.evolutionens definitiva
seger. Lyoftligtvis finns det docrr a,ndra ,fal<torer av betydeLse. För
clet iörsta håIler sig Ryssland. Trots is'o,reringen, t'o,ts irö,den, tr,ots
overksamheten eller kraftlö,sheten hos proletär.erna i de andra lan-
den, vilk'a rhittill,s stått döva för de hjä,rtslitarcie ,maningsropen,
t.ots de hårda ka,mp'ilikor ;som påtvingaås ,clem, star Rys,slanils
*r'rbetare 'och ib,önder alltjämt upprätt o.ch fullf,ö,ljer o,uttrotiligt sitt
häclanefter oomkullstörtliga s,ociaristiska,organisationsarbete.

Efter två år a"v .'t'ägriga ridanclen ka,n 'de m,ed ;sforthet se sig
tiilhaka 'och 

ibetrakta ilen väg de tillryggai*g*. Den ena efter .ren
a.n'ilra har alla ka.pitalistiska regeringar, som föregav sig ,bekampa
dem i ;kulturens oo} mänsklighetens raimn, tvingats deÅ,skera sig
och avslöja sitt hyckleri. Den d.g s,o,m är kan de ,inte lä,n,gr.e be_
mantla, ati det är enilrast och a[enast 'de här.skande borgi,r,klas-
serna,s intresrsen och privilegier de för.svarat ,och ånnu försvarar,
och 'itrera,s krigs karaktär blir så ty,drig, att ,clen proretiira oppo,sitio-
nen stärkes ooh hastig"b utveclklas. Bolsil'ev,ikernas hjaltemodiga mot_
stånd har givit dera,s vänner i de ,andra, landen tid att ,sp,råa för_
ståels,en för 'd,eras hamp, ogh d,en ,socia,la rw,olutionen blan,cl bre,da
folkl'ager' Det är endast närvaron av ententetrupper, clitsänd,a att
up'prätthålla,ilen kapitalistiska orclningen och srkydda reahtionen,
s'om ;hinclrar 'de pnoletära m,assorna i ,ö,s.tr,a Europa a,tt orga,nisera
sig i kormrnunistiska repubiiker. Det vore nog,, ,om Fra,nkrikes ,ooh
Englands arbetare tvang ,sin,a regeringar ,att återkalla trupp,erna
och vägra resp. reaktion sitt ,strj'd. .ch man shui,le snart {å se exem-
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pelvis Baikans ,aribetare'och bönder ta makten i egna häncler. Den-
na situation visar hlart bräoklighcten hos ,clen europeiska kapita-
I isikolosseu.

Id6n om en ver-klig inti,m soliilaritet mella.n arrbetarna. i ,alla

lancl gör viilare f1ör närvarancle stora. och siia,bba fra,msteg blancl
rrrbetarmassorn&, även,c[e flan'ska. J)et,organiserade pr,oletariatet
år nästan helt vunnet för clen tanken, och de ledande inom det
politis,ka partiet och C. G. T. bOr inse, att cle ej längre kan rsätta
sig emot strömm'en. Lyon-lrongressen,anbefall'cle faokföreninga,rna
att rhinclra avs'åniianilet av ar.-munition ooh hrigsf,örö,clenheter till
cle kontrarernolutionära rys'ha armderna, och talrika 'är de s,om inte
bara vill göra a.lh'ar av iletta utat oc,l<s'å är lreslutna att gå ännu
mycket Iängre.

Och clessuto'm, clet kaos som nu råc1er kan'c1e b,orgerliga ledar-
rra ej för,a ,oss ut ur. De iran ej und,gå ilen revolutionära situation,
som kapitalismen själv shapat och som clömt kapitalis,men li,il dö-
den. \ri har krigsskulc:lerna, var;s aröetalancle på normal väg är el
omöjlighet, budgeterna som ingen kan få ned, ilyrticlen s,om blir
ailt mer tynganile, perspektivet av ett allt närmare ryokancle svält-
och köit1eländ[s 

- 
a1lt sa rer som arbetarna, länge vilseförc1,a, nu

borjar s,e klart i ooh s,o,m obr;nhorligt för dem till den enda för-
nuftiga sociala organisation, s,o,m kan avlösa kapitalisrnen: liom-
muni's'men.

Slutligen finns clet en utveckling i historien ,och a11tiör många
tecken sorn tydligt visar ,oss, att tim,man ,iir inne för en nJ ,socia,l

organisation, som inte k'an uppskjutas länge. Kapita,lis,m,en håller
på att do. Den ,clukar uncler för :sin egen makts ooh Lsina egna b'rotts
utsvävningar. {Itvec <1ingen, som nu råkat in i ett rev,olutionri,rt
ske,de, skall bryta de 4:ojor som ännu fören.ar proletärerna ,och dertr,s
[örtryckare.
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MARXINSTITUTET I NE\X/ VORKAv nÅrcaN RoDE

/

Rådsrysslanil .r,isar kapitalismeu ilen('ler.kling ar- L. Rogels i Conmunist
nya tiilerrs gång.

T,abor, Nen- l-orli.)

Knappast någon plats på jorclen torcle i så hög gracl sorn jät_{cstarlerr vicl Hrrtrs,'rrfloden i Amerika. xo,u vori.. l*r'-rär""p'urakt för så gott som alla civilisatorisLa stånclpunkter. Tngenstädesär 'cle' mä'ns'<liga ut'ecr<rings,process,en i en så stäncligt jd,sand,e ,oro,men ingenstäcres torcie helrer e'm,otsr.,arighet til' en så oerhörciförmåga att håira jäs*i'gcn lilibaka vara tirfinnancles. Det viir-cliga brritala spelet ar- clen eko'omiska r.ampe' män'iskorua emer-la' har i Ne* yor.k få,tt ett k,oncentrerat, expressivt uttryck, ,so,mcloch iche ar- flertalef i miljonstacle'boende ka'fiattas, ja, knappastanas i lirist Iå social hunslia.p. ja, varfrjr inte också i brist påsocial krinsla. He'tsjakten. cle' ,r.t*"rig. lrihetens, efter clollar. har
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ioke åt ilen i Nern' York boencle skänkt ,mycken ticl till övers för
stuclium ar' ,samhä}ls{örhåilanciena. "Tinc is mone}"' (tiii ar pan-
gar) ger en bättre karaktaristik av amerikanaren, framförallt av
New Y'orks:bon, än mången år henägen att tro. f detta slagorcl kan
man iche. med en smula känneclom ,om lörhållanrlena clär, avläsa
något annat än clet centrala, ft;r inclividen. Tillamprringen på sam-
häll,sförhållandena är så ytterst r,&g, att denna iche'betrrcler naigot.
Och stucliet av ile samhälleliga {,unktionerna, av clet materiella, och
andliga, *"'om bincler människorna samman 

- 
och sätter clem i har-

nesk mot vara.nclra, 
- 

anses r-ara alltför m)rcket slöseri med en
c'lyrbar ticl, på vilken stuclium av för clet "politiska livet ;battre

lämpacl kunskap" kan inhämtas. Så blir clet clå blotl; ett fåtal med
iarnhå.rcl energi och stark vilja att k'omma ut över clen begräu-
sacle horisonten av sitt eget jags "solsvstem". sorn tillfredsstä,iIer
sin längtan, sina lcav på mera vstancle om rlen omgivning i vil-
hen ,c1e lever. För ,dessa har 'clet gått upp att rnänniskan icke är'

isolerarl i ett moilernt samhål1e utan under.kastarl sina, bestiimda la-
gar, som ,håller henne fäst vicl alia de övriga mecl starka bancl.
I)et giii)er blott - att söha skaffa sig inblick i clenna samlevnacls
lagkodex 

- 
här avrses natulligtvis iche c1e cletaljlagar, r'ilka utgör

en v,i,ss rtittsnorm för samlevnaclen. utan cle Ekonomiska )agar, som
ligger till grund fc;r jrust clessa cletaijlaEars utformanile 

- 
11. \'. s.

i soci,ologien, vetenska.pen om samhället. 
- 

I denna artikel är
det icke avsett att gå in på en genomarbetaå för.klaring av de

olika fenomenr -qom möter vicl ett {örsök att skilclr.a Ner,v York. r'ar-
{ör ilet sagcla får vara nog som motivering för ett omnä,mnanile
av ett institut cliir just ,samhiillets byggnacl och funktioler belysas
för viiligt lyssnancle, liunska,pstörstancle arb'etare, en skola för, av
och genom arbetare. Det är Harrlr Watons fijr nio år rseilan grund-
lagda "Marxinstitut". Från så gottsom intet har detta institut växt
upp till 'att bli en faktor av ,stor 'betyde]sg i cle socialt kännancie
arbetarnas liv därborta.

Det var hijsten 1910. sorn fyls sflrskgn intresserade arbetare
bilda,de clen första .stucliekursen i ekonomi och fiiosofi, med Harr;'
Waton som lärare. Dessa f)'ra konstituerade sig som en klubb.
vilken cle kallacle "Marxistiska ,stuilieklubben". Derr egentliga
orsaken tilt att cle bilciacle en klubb var, att c1e önskade befria 1ära-
ren från ekonomicletaljer i sammanhang mecl -*tudierna. Alltefter
som läralens förmåga 'och jntresse smittacle av sig på c1e shrde-

\{*-'.,-,



1920
159

ranaLe \.äxte cle. såluncla bcirjacle ,"-qtuilierörelsen .t i allt stör.re orn_
fattning ocl:r har sec'lan stadigt vuxit.

Men ined.an runder'isningsarbetet har {ortfarit ,tan a,vbrott,
har .cläremcit orga-ni,sationen ledan tre gånge' reorganiserats, första
gången 1913 såsom amerikas Marxinstitut, andra 1916 såsoni
Marxfilosofiska sällskapet och treclje gången 1g1g sås,om Marx-
instritutet. Dessa r.ram'föränilringa.innebur,o clock något m,era än
blott nam'förändringar, de ;lretecka,cle också e' ,såvär indivicrre.rl
^sorn kollektiv utvechling.

l)en som burit clen tyngsta arbetsbörclar ailt ifrå' starte' riir
uio år seclan har varit karnrat \vatori, r,ii,ke' mecl unda.tag n.r,
någon kortarc s'ommanemester hel,a ticlen l.arit den recla,ncle lärare'.

varje tir har han s'åluncra .ndervisat en nybörjarrria's i eko-
*or'i och filosofi. Des'sutom har ha' u'clervisat e' mängd mera ku'-
uiga klasser i ekonomi. filosofi, psykorogi, etik. ,anlloporogi o.h
historia, a1ltså ett ,mycket omfattanile ,scherna,. Utom dessa iekiio_

'er hal \v:rton cle-qsuto,m hållit tiunciratars förräsni'gar i ekono-
rrriska, och diverse anclra flrågor, har cleltagit i en mangd crebatter,
har skrivit flera böcker och artihiar ocrr uncrer clen poritiska kanr-
panjerr utfi;rt en mängcl annat aktivt arbete för sociali,sruen. Fast-
än han må'ste ar'-stå, av siir arbetsticl ett sei stort antai timmar, att
r'ärdet säkerligen ii'ergår h'irclratals croilars, har hau alclrig 

'aresig mottagit ett öre för sitt under'is'ingsarbete el1er någ'onsin
-*ökt leilareställni'g eller annan förrrel. Egoismen har .h.s torru*jcke förelunnits som mol;iv.

I sin unclervisning ,6sh ii1.,rigt upll;rsningsarbete har karnrat
\\raton utgått från lioljande ,synpunkter. Llni'ers'm jämte varje
cless ilel befin'er sig i konstant r,äxlirg, viiket i sin tur meclfr;r,
att livsvillkoren rir-enle,clers s1äur.1|tt växlar. fiarje r-arels,e ellergr*Ip ir"v varelser. r-ilhe'icke kair eller'ill anrassa,sig eftcr om_
givningen, mårste oml<om,ma. Livet forc,lrar en fortgåencle föränd-
ring ar. r'årt tn'keiiv i fiirhålranclc tiil 1-ttrc företeerser. ,'Me'ige
man" i'om arbeta.rkla,ssen han och bör lä;r.a clen marxi-.tiska eko'r-
miens p'i'ciper. Det finns ,ingenting i marxismer, som icke ka'
l,llt förstris a' varje arbetare mecl orclinär intellige's. om rrlott kor-
reht 

'.cle.r'isning lämiras. aila -qom st,cler,a.t marxismen bör i sin
t*r bli lärare för anilra. Eirirast g'enom att sjäh'a underr-i,sa k^'
t1e få 't full 'aluta för egna struclier. \rarje allvarligt stuclera'de
ka* cless'tom stödja salie'. sociarisme'. geno,'. sitt iiirarhall. ,och
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cletta ä,r helt enkelt en pliht .icke blott mot saken utan iiven mot
rlen sl urleranrle .jiilr .

Enc'last ile, som är väl insatta i clen socialistiska vetenshapen,
kan vjcl en katastrof lecla clen ,socialistiska rörelsen tiil 'seger. Hi-
storien visar, att i tirler av stora sr-årigheter har massorna intui-
ti.r.t och irlokt förstått att välja ,siira leclare. Och mecl all säkerhet
kommer i ett kritiskt ögonblick foihet att r'älja sina ledare blancl
c1e marxistiskt skolacle, ja, cle måste r'äija ut clsm bland 'd,essa.

Strebertypcr har alclrig gjort och kommer alcirig att göra någol,
gott åt nrigon rörelse. fngen människa med egenskap,en att lecla,

en stor r.ör'el'se för ,ileir sa,mhalleliga utvecklingen oc,h {i11 folkens
lycka lal någorsin sökt clyliht ]eclarskap. Yarje vcrkligt värde-
full leclare blev cletta emeclan fo ket ,.flor,c1rac1e ,clet och kasta.de an-

svaret på honom. Encla-"t det faktum. att ,en männisha sriher en

c11'lik ställning är nog fö,r att förstå hans oLämpiighot, ty huvuil-
forclran vicl ett dylikt tillfälle är att vara osjaih'ish och äga själv-
hritik. Och clen som söl<er' ledarskap uucler en trritisk situation,
liau ickc påstå sig vara o,själr,isk. ty han låter sina cgna intlessert
gå före c1e .alhniinmänskliga.

Naturligt kuncle icke c1e stuclerancle genast fatta heia viclclen

av clessa, ic16er. Men något ar. clern {örstoclo cle, och allteftersorn
ticlen gått, har förståelsen {ör länarels fiirhlaringar och exempel

blir-it rallt klarare, en r.ii,sentligt bättre och r,itlare syn har vunnits
ocli i relation ti1l cletta har ett allt s1örre och rnera osjäh'isht ailrete
rLi liirl -.

Detta arbete iil i torthet. enligt ett av jnstitutet utsiint cir-
liulär, c1e princ,iper, på r'ilka -Waton sökt b;'gga sitt arbete, med
att åt osholacle hraltel ge en sel genomträngcl s'ocialistisd< ör.ert;'-
gelse som rnöjligt. Na,turligtvis {örekom en hel del. t1'pirsht amcli-
hanskt Jlörre'steir. niissfiirstånil med arrseenrle Iå skol,iurs iinclamå1.

En cle1 troclcle, att c1e nu fått ett gott tilllliillo att gratis erhålla
utbiiclning för' leclarr-qkap inom partiet.

191? antog institutet fc;ljanc1e program{cir}ilaring: I)etta säll-
shaps ar.sikter åir iclentiska meil 'alla veriiliga socialisters ar,',sihter,

iriimligen mtinsklighetens höjancle och flctrbiittling av till'."tån,c1et i
r-är'lr'len. För rtt hrLrtua r crlistrilln ,1et1r lrollras rlot lirrtrtr:r l'ör'tnrr

män och kvinnor att tän'lia. Då clet emellerticl iir av ringa r'ärr1e

att blott tänka utan att ha någon {a-*t gruncl att stti på, planerar
siillskapet at genomarbeta kiinncilolllen om sridana failita gen.om stu-
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Ryska röda soltlater trjälpcr sårail kamrat.

cliekurser, föreläsningar. clebatter och publicerancle a' böcker och
bro,sch,y r,er'.

Att clet icke lyckailes reclan clir att futlt genomföra clet upp_
ställda programmet, är icke alls att fört,åna sig över. Tvärtom må_
ste man gra,tulera ti1I clet hc;gt stallda målet och tiII det a,rbete sor*
utförc1es.

Emellerticl r.isade clet sig, ,att cle som sökte kunskape,r vid in_
'stitutet för att på detta sätt möjligen kunnia bii i tiluälle erhålla
någon framtrådande plats (ev. inkomstbringanile) var bä,ttre än
man tänkt sig. De stucleraile flitigt och ett ej ringa arbete ,a,rbete

Iad'e d-e necl på spridancle av litteratur och för att skaffa ehonomi
åt företaget. så så1t1es ''cler c1e första åre' ej mi'dre än 8,000

161
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ex. av boken "Ont och gott" till ett pris 'av en och en halv dollar
per ex. sa,mt 5,000 ex. "Frihetens fetischkult" (båda skrivna av
Waton), jämte en mängd anna.n socialistisk litteratur'. Dessa upp-
lagor förefalla relativt små, men då man vet hur svårt det är
att i Amerika sälja socialisti,sk litter,atur och att i detta fali för-
säljningen. måste begränsas till huvufs,akligen l{ew-York, inses
läl,t atl stort inlresse {örefanns.

TilI att borja med, var all undervisning fri, men eftsrhaucl
måste en mindr'e avgilt upptagas för att i någon mån täcka de

löpande utgifterna: hyr,a, material etc. Avgiftern'a är mycket låga,
för året bestämda till resp. 4 och 5 cl,oll,ars för nybörjare och för
fortsåttningskurser. Och för a'tt ej betunga medlemmar,na på min-
sta sätt behöver endast 2 dollar erläggas vicl ,anmälan, resten kan
b'etala's i tvenne terminer.

I trots av att många utkallades i kriget var a,ntalet ,studera,nde

uncler läsåret 1918-1919 uppe i over 200. Nu funderar man på att
ytterligare utvidga verks,amheten genom anstäIl,and.e a.v krafter,
som kan ägna all sin tid åt institutet. Des'sutom åmna.r man få
till stånd en korr,esp,onilenskurs i ekonom'i och filo,s,ofi, vilket yt-
terLiga.re skulle kompletteras meal startande av ett "mag21s'in" -tidskrift 

- 
kallat "Marxisten". (MOjligen är dlenna tidskrift, niir

detta skrives, realan utkommen. I:äs'årets unclervisning borjade
nämligen i slutet av ,september.) Avsikten mecl clenna korrespon-
ilenskurs a,nge institutet vara ,att rsöka nå ;så många partivänner
som möjligt. "Marxinstitutet är hapabelt, 'färdigt, villigt, ja, ivrigt
att 'sprida den slags kunskap, som,sk,all ly,fta mas,s'orna över en
Kerenskis, Eberts, Scheidema,nns och andra dylikao ståndpunkt,
varest ile än vistas."

Un'dervisningens grunclläggande element ,är Karl Ma,rx' "Das
Kapital" ifråga om ekonomi och Herbert Spencers "Fir,st Prin-
ciples" ifråga om filosofi. På detta har m,an konstrueratr sitt arbete
i medvetanile ,om, att det vore ,er överflödsgärning av institutio-
nen ,att belasia programmet meai en mängd ämnen, i vilka kunskap
kan inhämtas i den mängd ,skol,or, som finnas i New York.

A11t ,sour a1 t kan ,sri,gas, att Marxinstitutet i New York utför
eftt för socialismen,s framgång i Amerika mycket värdefuilt a,rbete.

Önskligt vore ju, a.tt även i andra länder, fr,am{ör allt i Svergg en

Marxinstitutet,mo1,svara.nile skola, för socialismen inrättailes.
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DE ANDLIGA VÄRDENA
SOCIALISTISKA PROO
Av CARL LINDHAGEN

OCH DE
RAMM EN

D,ot andl,iga är ,tlet mest praktiska.
G am na,a I t v,i s,cl om,s,s p r å k.

r varjo ti'dsåld,ers poritiska strictrer Jörbises m,er,endels något bety-
del,sefuilt. Yårldskrigetrs tidsåI'der ocJr .le*,s par{ip,olitik har knapf,a,st kän_
n'eclo'm ens om tillvaron 'av anririga vär,cren vid sid.a.n av .re elån,omiska
eller meil andra 'ord om 

'u--änniskans 
inre besl<af{enhet som mäl, medel

'och förutrsättning för att någonting sliall Jyckas.
D. två sven,ska, rsocialdednokr'atiska partierna ,rra vis,serligen pä se-

na,st'o ti'd'er 'låtit påniim'el,ser i ämnet, infiyta ,i sina progra,m. Nu aro de
,em,e1lerti'd ,båd"a .i färd med att åter utesluta de,ssa inslag ur programmen.
I rien punkten äro cle således eniga, trots a1rt, oeh ,i harmoni åven ned d,e
så, kallade borgorl,iga partie :na.

Detta ibör icke vara ,egnat att väoka rörvåning. Nlånnis,rra.ns natur
kom,mer en gång, sås,o,rn jag tr,or, att kasta nytt mångsi<ligare ljus över
det politi,ska liveii och 'cless drivkrafter, än som ,tres,tås av ,il.e rlrvarancle
polit i.ska lärorne..

Det är otack,sa,mt till syneis att föra tala.n för något, iåt vara bety_
,ilelsefuilt, ,som en tidsåIders partipolitik cj tiltåter ;rnänniskorna att intres_
eera sig för' En så,dan taran måste clock förars och särrskilt i ,detta Jall, där
,det ,gäller det konstanta ocJr levancle i alla tiders clrö nmar ,och str,iilslinjel
det ,sonr Jörtonar hortom or:h över alla partistrirtrer. Därsör bör icke heller
de svrenska ,socialisti,ska parti'ernas förutnämnrla lreltomrnarsoh få försiggå
utan trit någon uppmårksa;mhet egna,s denna ;intressantå, tidsföreteelse.

upp,slaget ti]l cle anilliga vär:'d,ena,s ,inför1ir,:ande m.ecl svenska ,sociål-
rtre,rnokrati,ska ,arbetar.eparti,ets författning ske,rtrrle genom ,en .av ,underteck-
na.d till 1911 års partikongr,erss \,'äckt rnotion (nr 1) och p,artiets jorcl_
proglarnkom,m,itt6s ,b,etänkand.e till sarnma ,kongress. uti motånen yrlrades
på anförda skäl att partiprograrnm,ets ,alr,rnänna ,grun,der rnåtte råi,mpl,ig,en
'omredigeras, så att socialisrnens arhnånmänskliga m,ål uttryckligen angi-
va,s och därigen,om oekså framhåJlas såsorn huvudak i för,hå,ilanåe till ,cle
m'etoder, med 

'ilka man mnder skild,a ti.reri nödgas artreta sig frarn rno,t
målel..

såsoor h'uviudclrag i en sårla' ornanb,et'ing å,ber,opades ,e,tt utkarst till
etrt hurnanismens politiska prograrm. Uti ,förslaget, från j,ordprog,ramkom_
mitt6n Jrade 'dess.a g'undsa.tser ina.rbetats i partipnogramm,ets a.timanna ,aet.
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I båcl:r. för,slageu angårros ,sårsou1 hur'nclpr-tnkter: "Socia.lilqtrlen r-ili bcreda
rierklig antllig och ekononis.k fritrret åt :rllar. llen vill följa,ktligen at'skaffir
fattigdomcn." "Social,clcmokratien vill årstadkommrl ett sarnhällsskick, sonr
öppnar utrrägar för a.lla.,att lå fram till bröcl, frihet ooh rsjrih-ansvar.''

Irnrtistyrelsen,fö,r,eslog utan antörancle ar- något särskilt skäl föl-
jalde tillåigg 'ile allmännn glunilsatserna:

Socitlilernoklntin lill alltså avskaffa klassr-äIilet och skapa. ett lerst
underlag för allas ekonomiska och andliga frihct. Derl r.ill avskaffa fat-
tigilomen och införa ett samhällsskick, som öppnar viigarna för alla fram
till bröil, frihet och sjiilvarrsr"ar'."

lriil parti.kongrless,err i a'priI 1911 föranledde sirken err principdel:irtt
nrellan Hjal,rnar Branting och rnot,ionär'cn.* I)en förre betonaclc rär bltrn<l
annat clen 'marxistiska, grunclåskåclningen i motsatrs t111 den ga,m1a uto|is-
men med cles,s tal om det eviga förnuftet,s och rä,ttvisi-rns rike, ävcn om derr

frnrnträ,dclc ,i en ny 'dräkt och untler nytt namn. "Detta hin'dra,de .icke att i
motionerna funnos gocla forrnul,eringar, trättande uttryck av agitatoli.sk
klilft och ,klalg som r.i gärna vilja införlirra med programlnet. Om sådant
sour t. ex. "fattigdo'mens ;rriskaffarrde" eller trilogin "bröd, fr,ihet och själv-
rrns\:rrr"' ic.lic ,siiger något för socialister rrytt, så ,såg,er clet 'cl,ock det gaqnla
i err synnerligen tillfalarrile folnr. Vi vilja icke sättn 'dessn tiilsatser fiirst
i r.ir.rt prograrn, ,ty tlet ,skul1e förr;'cka t;.ngdp11k'teu i detsanrma. Vi börja
rorclan lörut ,ned en a1llnän ,snts, rltt vi vilja fr,igöra dc unclert.ryckta klas-
serna för' aft kom,na flam tili en hög'rc kultu.r'. men rså gir, vi gena,st in 1rå

va,d so.rrr i ctt socialistiskt program ibör vara hur.'udsak: vårsyn på sarn-
]rållsutveci<lingcn, på kapitalismen som vä,gröjar-e fr,a,m 'rrot socialismen.
l'Ien seclan vi sålurr,cla fått fram klas'skampen och sSrftet för r'ått parti a,tt
erövra, nakten .i ,samhållet, ,så kunna vi gärria kn1rta s.mnrn det, hel,a igcrr
och i några ar' ,cle enkelt rrerksarlma viin'ilninga.r, som Linalhag,en föresltr-
git. nu något fylligare få fram inneJ:örclen i vår: inlcdningssats. Så l;.r

pirltistyrelscn,s tör,sla g'uppställ,t."
X{otloniilen ,ir, ,sirr rsicla utr-ccklatlc nu fullständigåne roch tyd,lig.arc ärr

som skctt i rnotionen rneningen rnc,cl ,densarnma. Det var i v,irss mån ,cna-

Iau,da ibankegång. som återfinnes i clet liunlanistis,ka, ,rna.nifestet, rrilket i
.irrrurrl l9lC ulsrls ä\'112 pe1s611s1'ar skilrl'r ylkcsklrsser. \[oliurJrorr
i]:etonaclo bl. a., .att hälr.änilelsen tiil småbrukarna såsom lönarbetarnr.s
naturl,igLl b,unclsförvanter i ,striden för ett il:ättre ,sa.mhål1e och Jrättr.e mtn-
uiskor rrcdar Jö.ranlctt vissa ,änclrilgsförsIag. \Ien dänne,cl följtie, att so-
cialis,m.cn rni\stc tala till all:r, sorl liJtr ouh liöroncla a1las frigörelse. Socia-
lisrrens 'rrränskliga, syl på tirrgen krårtle ock befonanclet av a1la l<ulturfrii-
gcrs bctyclcls'e" d,et oupplösligrr, srrarr,murrhanget mellån inångfalttren av clio-
norniska oc,h an,cllig:r värclen. Utveckling är enda,st det som ständigt giir
flam ,mot all störrtl klarrhct. "Ut,opisterna,s dr'ömrnar lio,mma t.illbaka rnerr
isalllinalisil'nålta nu me.d utvcc.klingenLs ekono'miska faktor'cr. Hjårnornas
relirtiva förn,r-rft och 'den övriga nraleriens relatir-a öd,o skol,a han'd i Lnncl
förrr utr.ecklirrgen vicl:rre. Dettr iir de n)'x linjerna, oltr rnan skail behör,a

* 1911 iir:s kongress'
Dröm,mar och stridslinj,er

f'ör'ran'cllingar sid. 1?4 o. ,f. samt LindlLagen:
IV (Denrokrati) sic1. 181 o. f.
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kalltl clem sir,. I 'sjäill, verket är cletla mänsklighe,t;ens tir,gorclning se.ian
unninnes tider, oavsett att filosofer oeh ekonom,er nöclga,ts vicl ,skilcla ,ti11-

fällen fra,mhålla iin en än en anna.n oboaktatl sicia saant iler,as lärjurrg:rl
seilan fa'stslagit clerura sirla så,som en tr,oss,ats. \-ii1 gälldo ,let se till att
det okonomiska ut.bytet komrne i d,e rii,lta fickolne, inerr utrrn incliviclels
-qjälvförsvar lromma ctre .el<onomiska viirdena.. hnr vi ån sölia. lä.gga denr
tillrätta, åt,erigen iätt i o1ag.,,

Partistyrclsens förslag till folmulering bifö1ls häreftcr a\, liororrs-
sen cnhä11igt.

F,rtf aran'de kvarst.orl såltn,clir, cle allnlänrra gr*nclsatser.nas Iör.sta
punkt netl allenast clen ftjriin'clringen att or,rlet "arbelarklassen-s,, utbyrfi.g
rtrot "de unclertryckta klassclnas". I rle.nnl punkt al.ga\:s målet ,såluncla:
"socialdernokratien skiljer sig fr'ån anilra, politiska particr ilärigcnom, att
rleu vill hclt omilana tlet borgcrliga samhlillcts ekonomiska orgarfsation
och gcnomföra ile unilertryckta klassernas sociala frigörclsc till betr;'g-
gaurle och utyeckling av dcn a.nilliga och materiella kulturcn." T)cnna rLt-
läggnirg nv målet hattre nu komplettcrats rned en formulcri'g, sorn r-ille
återgiya innehåll,et är'cn på ctt liil alla lältfattligare sätt och rlessutorn
virlga ,rl'et senare me'cl ingcnting milcire än dc rntlliga verklighetcrna,s
{örbi seclcla l iclcler.

När ilen socialilcmokratiska r'åri,st.err bröt sig ut iir 191? sri.so,'r ett
särskilt parti. l'idgacles 'det nya inslaget ofantligt åtrninstonc i partiets
författning. I 'cle all,männa grund,satserna biibc rölls ile't orrannä,mnda iu-
gårrgsspråkct .samt r'äsentligen clerL följancle franr,stållningen orn cl.et pli-
r.atkapitali,stiska produlition.qsättet siisom en hur.urlorsak f,ill ttre lytcn, som
viillårla viira <.la,gars civiiisation. llen r.id sirhrr av clcnna lilanrstdJtning
-qattc.s åven 'c1en anrlliga ulartningen såsom clen tndra orsrken. r-ilket u.t-
trycl<tes såIunda:

."Jt1 a.'na'^ r'iktig orsak ti1l de' härskancle civilisutiorrens lvte' 1ig-ger i 'bristen på r.erkligt demokrati.sk anrla i de ,clemokratiska f,"orme.na.
Maktfilosofien, soln genomtr'än,ger de härskande klasrscrlas tänk,e,sätt

och in.stitutioner, bem,åktar sig ävon cle clemo,kratiska rörelselna. Starka
symptom på envålde, fzivälde och b}'rfl[111i framträila jämväl inorn ilcss:r,
röre],ser, förstöranile och vanryktanile tlemokratiens väsen. Därav följ.er
även, att 'tle clagliga politiska omsorgerna undantränga ,clen lil<* viktiga
omt'anken on t1e stor.. princiD- och real{r'ågnlna. De Lår'sliancle klaLs,serria
och cLera,s företräclare ha i siu par'lr,rneltrrisku politik funnit clel striclande
mot sina intressen cller,rrncler',sin värdighct att s}'ssla rne,cl clylika..alge-
lägcnheter. octr cle ilenokratisk:r röri-.lseina be,s:niit's även hår ar. Jöi'e-
r[ömet.

. . _ I ,r1cn tiri, sour konlmer, 'n:Lå.stc det blivd en .olrånkorniig uppgift at,t
Jiiriljulre tlemo,l'r'rtierr och örv'erkliga tless uppgifter även inom cleh-sanrn,.L"
Och viclare rnå.st,e äveri folket,s stoia li'skral; :iöras fra,m och cle.ra,s frig,ö-
rel,qeidcal förkunnas icke ;blott utanför utan åvcn inom prrrla.menten. IJet
gållcr att upphäva l<lasrsr'ä clet och,skapa elionomisk,och^rncllig fr,ihet -tör
alla. att avskaffa fattigclo,rlen och iuföra ett smhrillsskick. somlämnar rä-
gama ,[ör alla ti1l rbröcl, frihet ooh självarr.svar..

De,ssa miil J,ör höjande av samhäl1e o,cJr inilirricl förvcrkligas genoin
orrgrtnisation av cle unclcrtryckta klas,s,ernas kamp {ör elionomiik räIttvisa
orlr ånilam;rlsenliglret._.1ör uppll-snirr.g o.lr k;rrakiri.rsthnirrg, dct vill srjea
för ctt nytt, ett socialismenq och Irrmrnirmcns *nmhiillc." -

16ö
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De alltnä rna grund,sats,erna avrslutades s'ed,an me,cl en sarmrmanflät1ing
riv tle b,åda utgå.ngspunkterna, o1t1 än ,clärvi,il ,clet materia,listi,sha ,inslaget
måhiinda kan säga,s kvantitatir.'t till,m,ätts ett något större ufr;rm,ne.

sårsoni ,en klorlsehyens av det nya tillägget ,i gmnclsatserna tillades i
det politisli:r, programmet under pLnkf b: "Me,ill:origarnas karaktäl,sdaning
och ,clera's perisonligh,eters inre ,utveokling blir en samhälisangelägenh,et.
llnrlerr.isning i rsooial etik. R.ättrssynpunkterna Jrarrnhår,as,'. Då det ansåge
behör,ligt alt reagera erlot parti,erna,s örrernlocliga krav på ancira utan min-
sta för.sök ,att, ;börja m'e,ci rsig själva och {örsb i sitt iur,e liv till,ä.n}a en
r-erlilig 'clc,mokrati, tilla,iLes iserlan i d,et politirska progr,a,mm,et en si,sta punkt
14 så lydan,itre:

_ "De ^allmän'a gru'ds'atsernas liävclanile av andl,ig f,rihet för ali:r samt.ftrarict på futlständig- yttrand,e-, tryck-, förrs,amli'gsi ttirc"i"gu-"-åLh ao-lronstrationsfrihot gälla sjäIvJallet fräuist inom paltiörna.
Diskussionsfrihete' inom partier'as tidninfrrr är ,en folkets och ejott reclakti,onernas privilegiunr. -
Rörand'e. de 'dernokratis.ka principernas 'i do ailmälua grund,satserla

fön'er,kLigand,e 
'd,el,s i parfli,ets inie orgäni,sation och dels även"i ,AåÅu tuf.tif.gtglo,q för,enande av o,mtanke för vaije detalj (dag,spolitik) rned iahonett,tt,illgorlosocnd".. p+ .g+ S-lng av.rnåugr s,i,nranhårriaä Aemi:er 

-åA2årir 
ir.;

däronr gällr..srirskild:L [ör lrrrtioL rntrgrrr de.nrokrltisksr gr-ondtu,qrrl;'

Des,sa ,denokrnti,ska gr'n.11agar-, son torcle salina motsvarighet hos
rtågot amrat parti ,hitintills, ilrörja me,cl en ingress, vilken skildrar, huruscm
enligt historiens erlarenhet "folkvälrteuas huvuilf,a.r'a varit icke blott för-
klarailc motståndare utan lika mycket och ofta fast mer tlen i tleras skö,tc
så småningom uppyiixanile b;,'råkratien." Till r.årn onn rle dermok.atiska
pri rciperla inom partiet fa,s6g169,. därlör r.iss.a gr.undlagar, närmar,e utveck-
la,cle uti f,erlton särskilrla p.aragrafer. De,ssa innehöllo så\."iil folnella för.e-
sl<rilter, r'ilka måste i:rkttagas, sorn ock mänskliga grundsat;ser, som borcle
efterlcva,s, allt dör attson sagt fråims;t inorn pirrtict stödja och utveckla en
sinnel a gets itrernokrrati.

\Ian ,skull'e liunna ,sä,ga att ,clcn inn,ersta nenirigcn m,e.il ,clessa nya stail-
,girn'clcn i gruncls.at,scrnå, progra,mnet och demoliratirska gruncllagar rrore att
skapa e,Itertank'e och finna fonne'r för' en ny politik, ,byggcl på gamla san-
ni'gar, {ör en politik, ,som söker sarnla månniskor'a ,neicl r.åivitja i ståliet
{ör rtt,splittra riem rlerl illvilja, för ett fördju!ln,le;rr socialism,cn. T för_
sta hancl voro d,e riktade rnot partiernas by.1;i,1p1,i och skulle sål.e,cles lär_
ma,st tjäna, till våglcclling och r-arnirg llör socialilemokrati"sli:r r,älstcrns
funktiona.risn.

Hist,orien iir: eu berättelse icke iblott om shitler rlelian kla,sser utan
onr illting. Dct går ockrså åtskitliga så kallacle röt1a tråclar genorn clen
stola rär'tra'ctren ar. tilklra.gclser. lln sådan rö,cl trrå,iI. kanske d,en förniimli_
giaiste. ä1' dcn oavlåtlig:i striilen rnellan sanningarna ,och 1,ärorra om her.r.a-
r-iil,clct över rnännishorla, ,c)1n \'ärlflens refor.mera11]e rne,cl sanninga,rnars sDl_
sken cller lärornas stormflocl,er. Det kan vara ytterligt r.ägledande att nå-
go. e'irnq sö1irr lilrrrgör"l för sig clcn ycrJ<liga .ärliggande l:et;rdglggr ny
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d::._u-*å begrepp, som sp,el,a en så le,aland,e roll i a.lla tiders driunmar oahstriilslinjer.
Vad s,om tar ,hänsyn tilj livets, ;tingens ;två si,cl,or, till s,ol och jorrd,anile och anate'ia i förening, ka,llas'en saining. En l,ära i *g,.rriiig rneningii'r åter någrot, s'orn räknar fö.reörii.d,esyi,s ,enala,"t med ,end,era av dressa sialo.r.En lära rymxner sålede* r',anrigen en der av sa^nningen men för{bi,ser dea an_dra 'd'elen. D,en framträder o,ftarst såsom en r,osniag not en motsatt rårasförtryck och ,slutar mod. att ,såtta dit i stället sitt eget.
Lär,or:na företråcla liv,ets enfald, do sönd,erriya m,åinniskoma, eplittraoiuP f:l 

_aila vindar, göra .lern till tral,ar. s"""i"e""""ä1,uuä-å- ,rr."rumångfald, de Jäka såren, earnla rnänniskornå, ,go"JO*_ f;i" 
-*" "'

Lårorna rsllänka m;änni,skorna her,rar. iövenstepräs:ter, avlöna,rle byrå_klat_ler, som på alhiar tro sin kaJtelso oäh *gun utko,mst vara ,att eä.ttRsin l'ära 'örner arlt anlaf, att tvinga ilen på sina ogna ,o,ch andra med. väid,och vål'd, ja, rne,cl "järn roch rblod,,,,om^ioke nråg.1t 
"".*t UliÅ. San_ningarna åter inn,öf,atta- ,en oavl,åtlig uppdond.ran fili aft tjåina livet och

lo?å1,r1-*"*- 
m,ecl r'ätvilja och ,a.r,t i aetta finna iivon uin eg;n verktiga

Irisiorien ornr örsterne och våsterns tongivande cor,k är en b,erättelseom två vit't skil'da själ,stir,stånd. r K,ong utrses (Kina), nuoaa,s lrnaienloch Za'rathustras (Pelsien) etatstippfa,thlngar och dessa €ienarros ;utflödenrräster't i sokral,e,s' (Gr,ekland) och Kr,iÄti (paresrtin,a) sam,rrårisås.kåd_ningar Ia,ctres huv,udrsakl-iSgn vikton vid,'personl,ighetens ,kultivering, själv_anrsvaret, mildh,e,ten, vä,lviljan, kärlerken och enid"a,st Aa"ig""o_';r-..ågs 
"jftannat v'ärdefullt falra männi,skan tilr. Ett såcrant as,kådning,ssciti inn,e-slmter i 'sin o,mtanke sjålvrnan,t även do ,e;kon,omiska frågorna.

Inom clen eur,opeiska politiken ha nu teorie"rru. oÅ der,as praktikiuvu'd'sakligen rör-t 's'ig i pen'il'elsvängningar rnel]an tingens ;två ,sidor. .rilroch rnocl clen vetealskap, som kallar sig Aen högsta, nåm,ligen filosofien,er'lrjudsr rskå'd'esperot av_en oavr,åtig rra,rr,p merlan rationallem octr empi-rism. Nordisk familjerbork kon,staterar, *# ** ,ännu ,i ,ilag ilär ,ej kom_mit längre än til '1oförsonade rnotsa,tser". Detta €ir 
"ni"*iis; i"L*

:l-:i-.].. tl^::::l1t'd"..frurrsreg oorr rnan kan rtå förurå, ,Lo, rarrgi;*r, a"pa av\-iigar rnom 'övrlga *nr,melpla.tser. Det rhar diirför .,*.i, .. ou.r-1åt1ig 
'andri'g mo,t und.ergången.- ',D.r, ideal.istiska låran ,såson ensamr'ärlilsförbättr,ar'e tar icke tilräokrig hänsyn till ,cren mafierieila vorklig_,'et'en och sr'tar: .i 'di'miga chim,ärJr utan varaktig återverkan på lrivet,såpbubiblor, som grånsa ,ett ögontrrick i s,oren octrr för,svinna. Den ma_terialistiska läran såsom ens,a,rn värl.tlsförbåttrare rbeaktar .icke tiilräck-ligt den and.liga verklighet,en ,och .re.ultor"" 

"n..""tirgå"-i åän"ri"rrrrr"
i:r riklförhirllancren, vilka icke för,båttra anänskiig,hetJn. Den eoä;-v'jandärtill dr'änk'ers tilr rsirst i blo,crpörar och rblir på,,det sättet tirt inte.,,En blic* tillba,ka, på clet näst föregåencle scivarveit, b,egy,nnand,e rne,,.franska re'oruti'onens vårirrrytning 

""rr'"l"i'ra* i världskrigets vinter,är mycke;t uppiysancle. ll,otsättningarna m,ellan ,i,dealisln och naaterialismut1ö'sa sig i forn ar- kamp m'etan i.'divid. oÅ-"rJ;il. i".*-ilår'"ru*,lö'sslii"ppt uta' an'karfäs,ten, sograr den ,aktiva utåtvänd.a sidan över denpassiva infrtvänrra' Det idea,listiska ,rros individen förrorar sig i ens,iclig
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ma,terialistisk isträ\:an, bygg,cl år.,en rleu p,å sin speciella ekonomiska lä,r:r.
På 'detta sätt Jrar samhällsrörelserna varit ],edd,a av m.ateriali,stiska cloli-
triner, frarnsprungna ur än individualistiska än ,s'tatliga synpunkter. Från
statrsmer:kantilisrren sl,og poiitiken över till den liberala näringsfriheterr
för att nu igen ,söka en utvåg i rlen isociaiistiska ,samihållsekorom,ieu,
bakorn vilken redan lurar ett nytt indivicluellt uppror i de skymtande
anarkistiska strömningarna.

D,essa olika riktningar lalla etr,ellertid varanclra i famnen på en
punkt, nänr,1igen i ett födrise,end,e uti sin p,olitik av tle andliga vorklig-
frr'eterna. Dio utelämna dessa, till och med ,utan några försök tiil prirr
cipe.r, ,reillö,st åt den enskilrda företagsamheten rnecl såtrrtrlt& effekt, som
på det 'ekonomirska omräilet bl'ev el följcl av näringsfriheten. llan kan
därför säga, att 'cle sarntliga i ,clcnna ,huvudpulkt äro ga nmallitrera.la rö-
r,elser. Även p,å dot anclliga c nråctret segri,Lr diirför ofta'st det aliliva
öve,r d,et begrunrlande, o:sa.nrringen ör'er sanning'en, orätten ör..sr rättcn.
våldert över välviljan, ile jorclbundna primitivn clrifterna ör'er ile soliga
ingivelserna.

Dessa för.eteelser bottna i den fötbi.qedda frågan om tlen anitliga
kapitalisrnen, vilke;n är en lika f,ruktansvärcl ver,klighet som den el<o-
norniska. De andliga kartell,erna åro motrsvalighet,er till de ekonomi,ska
tru,sterna. De ärro ,clo drivanctre kra,fterna till den andliga fattigdr,mcn.
upprii;tthållandet al. ,själenrs rn-irsär hos m,änniskorna oc,h därmed den 'totala
oförm,ågan att, trots Jagar, författningsrevirsioncr ooh revolutioncr höja
rnänskligheten ens en turn upp pål ett ,högre plan. Den ,anilliga kapita-
lisrnen är parti'crnas omedvetra sköie}:arn från yttersta högern ti1l ytter-
sta viinstern. Om ,rnan r-ågat fömöka i tlera,s politik knäsätta någoD lm-
tanke för 'dessa omätliga lrärlda,r ino;m r-irr.t eget brörst, uppstår sp,ontant
en samver,kaa m,ellan aila {iör. att nedslå ett ,sådarLt bemödande. J:r, det
förefaller, som om en jåmviktslag i na.turcras lir- ärren här skull.e göra
sig gällande. Ju ivrigare ,och rippriktigar,e en ekonornisk r'ör.eise syftar
not ekononisk rättvisa, dcsto m,era ,rh,ejdat iåt.er den ofta den andliga
kapitalisrnen ,göra sig fritt gäliande och .gr.usar så1unc1a rned ena handen,
va,cl den anilra i hänföre1se r-elat brrgga rupp. I)et ligge,r därför kanske
någonting uti det paracloxala yttrandet nyligen av en cl,ansk a.uarkist,
att "social.de,mokratien är tlen ,sista blomman på kapitali€rt€ns tråcl", -vilket icke uteLsluter att 'de rlerl titlen kurira bli flera.

I västern ,har sålunda allt för myoket I'inningar på anclra,s b,ekost-
nad värdesatts och dårför stai,sl<on,sfen'blivit ctt r,"i1t s,pel om förilelal
metl vä]d och vålcl såsorn ile r'ärrdefulla,sle umgäugesranornir.

Orsaken till d,enn:l nedsjunkna lir'å hos den europ,eiska foikkara.jr-
tär,en är måhän'cla biologisrk. Yanclringsfolken ra ickc haft symrerlig tid
för a;nnat ,iin karmp rned urinnerrånarla ooh slagsmål sins emell,ail om
bytet. Ett dylikt tilh'arelsesätt .skapacle förfa,ttningar ibyggd,a på anal<t
utan fönnåga, sociala titl,stånd byggcla på motsättningar mellan förtryc-
kare oeh förtryckta, ett tåinkancle rerst dognnatirskt på stri.dande läror
rned Jörcm'åencl's ,av de gamla, saimlerncle sann'ingarna, sa,mt revolutirn,er
begynnanrle mod tralvgå.ngna iclea1 och sliutanale mecl ,en lekande ,omr'äx-
ling ,allena,st i form och person av t1e gamla orättrticligheterrra.
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\rit råttvisa i Ungern.

Domaren: Ni år dömd till clöil,en för,att ha,skjutit en värniösperson. Har r-ri nägot att .anföra tilt ert för:svar?
lJerr anhlagrt[ ": Jr - det \.rt.en socialjsl.
D o rn a r''e n: .Ia,så-. ia, clet föräncrrar ,sakerr. D,en auklagacre dörnestiil 5 kr. iböter.

(I{r"epsel, Kristiania.)

rlr 'dett* krigstill,stå'd fö,ctriles .le istora uppfinningarna. Nat"urens
krafter rnoibilis,era.cle,s till hjälp i detta allas r,edtrarnpande av alla. De
stackars europeiska folkens sjä1 övergru,srde,s sål,edes ofantl.igit. Ingen
statskonst intre'ssera,r- rsi.g 'ens för 'den nu ibehövlig.a,sfe uppfinning,en att
nå ned till djupet ooh återf,inna källsprånget.

Att detta rågs'all är utan någrn återv,änclo Jr,eror såkerligen dårpå,att de 'europeiska rnånnirskorna i alla ställningar äro av naturen tilt
kar'aktären samrna .siags folk. De r ,så kaila,tle irnp,erialismen, dagens slag-

difu<:- -.' -,.. t --. ..-. -.
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ord för våd aom rgyigfi 1:a1:il, är ,sannerligen ing,e1 gg,*r$kap ålieoast hos
vissa ,stat'er, virssa kla,sser ,elie,r virssa indivicler, utan ,en del ,av den m:fitsk-
liga naturen hos ,oss alla. Ingen älskar den andre,s imp,erialism, meu en
r:a.r försjunrl<er i isin egen, så enart till ållo erbjurder sig.

Det mäste ko,mma en tid. då mä,nskligheten ;t"näag"tar ti i rii.ddling
genonn err upplösning ,av m,otrsateförhålland"ona och en innerlig sa,rnhörig-
het rnellan alde oc.h inatoria såscnr naturen velat rava clet.

Vilka r'ägloclningar ilre.stås nu rned,borgarna å\- de ekono,rniska låror-
na ;utan tillibörligt inslag av d,e ilro rösterna? En lyssnar-e förnimmor
en 'kör ,av stäm,m.or, rsom ö\nerrösta allt annat .och sin"s ,omell'a.n bjruia övet'
varandra. Det r.opas, tigges ooh hota,s: du skall varra höger, center, libe-
ra1, ratlikal, högensocialist, ,r'ä,nstersociali,st, ibolsjevik, syndikalist, anar:-
kist e1ler alla rnöjiiga nya.nser inom eller ,rnellan dessa partiriktningar.
\rilket spektakel är icke allö detta!

Unrtrel ett ,såda.n,t tillstånd komma d,e ga,mla sanningarnR ti1l kor.t*r.
r\{änniskorna .inclela,s i hjor.dar, rsom hål1as mecl ,stränghet inorn cLen räl,ta
f,å11,an, cl,ä.r cle unctrerr:irsas i 'd,en ,rrä.tta tr,on utan rnöjlig reter att kumra,
genomtränga ceursllren, tillägna sig en allsidig k.unskap ,och lsva ;ett
rnänskligt f,ir.-. Partiledningar och partipresrs, själv,a viljeiösa ,offerväsen
i mrskineliet, föra ctt ofta fr.uktansrrärt regemente. Förhär"elsen, iilvil-
jan, 'den totala f,rånrraron ay ödmjukhet, förenhlingen av alla frågor till
f,ullständig .or.e'iLorhäftiglhet, sölia.ndet ,efter ,ege,n makt oc,h an.th.as va,n-
nralit är.o .Ieclan'cle rgnunaLsafsel hos orss alla. Den egna rraktrhållningeu om
den heliga elden r-ivss ur våra rbröst och ,a.rrförtros åt avlrönade ännb,ets-
r'rän. s,oin 'i denna sin stålining ,b1iva uppkallad,e och tr-ingade att uncler-
blårsa splittringen och förfallet i sitb parti's och sitt 'eget för,rnentr ,intxessc.

I)ermo,kra,bien, iden stor,e för]ö,sa.ren, rstannar vid. såd,ana f,örhållanclerL
r lyckliga,ste fall vid ,a,tt iblir-a vad rnan ,skull,e rjlunna kalla, en formal-
de,rnol<rati. Till en sinnelagets clemokrrati eller reald,e,mokrati få, r'i icke
möjligheter 'att höja oss.

så har ,clet rinträffa't att är'en inom d,ernokrati,ska partior lihscm
ilom 'konservativa, trots ibestå'end.e rrinningar, politiken ,i båile lära ooh
l,everne n,edsjurkit till ,ett vilt ,slagsmål om makt och ,ägo,cl,e1ar. \-arje
kårleksliv ,år' förrhånat så's'orn ett oveteraskapligt pjol1,er, envälclet vor.dot
€11 oundgånglrig ,instituti,on, rnajoritet,sförflac.kning satt i rsitt yttersl
-s;,"st'ern, valmännen 'inrcgistr,eraclo hjo,rdar. karaktärsclaningen en förbisoc1l
ang'e1äg,enh'et och det yttersta idealet för dagen ett gevär.

I rrårt vardagslir' ,göra sig ,errncllertid instinktir.4 helt ancl,r,a vägled-
ningar 'gällanile än de polit,iska iärornr. -\tt börja nae,cl rsig rsjålr' har
allticl ansettrs \iara iblomman av de Earnla sann.-inga,rna. Dessa ligga o,ut-
rotligt inplantade inour varje människa och ,mana diirifi.ån rne,d sitt nild.r
språk. I vårt dagliga 1,iv säga vi oss ,sjåIva och varandra att så trör
rnaln tänka, därför att det ,är ,sa.nt, och sir, bör man handla, därför att
det ,iir rätt. Även otficiellt rså,so,m uncler sönclagarna i kyrkolna och bön.e-
hu,s'en eilor bland hedningar vicl minnes,stunrtrcr och högticl1,iga tillfäuen
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föres öppet samnra spftiili alr alla- Ja även .ilet nur',aranil,e pa,rtrivåis,endet
är en realitet, rsom synnerligast i kritiska rögonblick ej kan rundvaril
mänskliga f,ör'niulnelser, och ,rrättr-isligen får icke heller förg ömnnas att
nästal varj'e partiriktning gömnr,er en ,inärna ftv isrnniug.

Ntran. skiulle ur c'ur,op,eirska tra,iliticners sFrllunkt ,liunna säga, att
rnå1ct är en sa,mmans,ltälitning av Sokrates' och {arxis i,c16rrärld. En sam-
manslrutnirng ar- månni,skorna i deilna anila kan ock i. dess.a ,siffrornas
ticl henäm ras den fjä,rde intemational€il, soln för sin del viIl tala för och
ar.beta nnecl alla. Ett il:emö.ilande att sarnla alänniskorna med viilvilja i
stållet för att^splittra dern me,il ,ovilja behöver e.meli,ertid iche någon
numm,erbeteckning. Det ta al tillräckligt {ör sig sjähd.

*

N'u slå de ibåda sl.cnska rsociaiile,rnokratislia partierna,s lodrringar rch
saunolikt såsom 'då vanligen år föriållandet äv,en par-tierna själva i be-
rod,skap att utesluta ,ur rsina för-fa.ttningal clet nyna inslaget Jr,ån €lren
1911 och 191?. Någon {öränclring i vilra sinnelag ligger ,knappast ,bakom
ett så,rlant 'bemödancle. Tiderna ha rsannerJ'igen icke förmått a'tt, i en
handväntlning 'omr.'änd,a ile,rn. En författning, som alLdrig utlöses ,eller får
utlörsa sig i nägon taktik eller 'ens i någon eftertanke, kan ioko .åsta,rl-
komma någ,ot. Ur clenna synpunkt kuncle man ju ,säga, att det vo,r,e iik-
giltigt r.ad ,sm ,sto,d i förJattningarna. fln dylik pessimisnl är ,emeller-
tid iche tillåtl,ig. Den hetyder ctt avstii.entle Jrå.n alta för,hoppningar
eli,er. om de Jinnas fortfarande, från ,alla möjligheler till ,en n)' da!i.
Erkånnandet ar- idön är r.'irshetens hegynnel-*e, och rnan kan icke börja_
förbättra nå,got och allra minst sig rsjiiiv utan att först ha komnlit ti1l en
ör-ertygelse rocL \-unnit nägot fästc för d,ensarrnma.

D et s ocial'clom,ok,rati'ska .arbetarepartietrs pr'o gra,mkomrnisrsi cn'har i sitt
den ? a.ugusti 1919 avgrivna il:,etänliande röranrle en allmäl progra.mre-
vision anmärkt, att sjäiria grundplanen i de allmänna gr.unilsatserna för
framställninger av tlen socialistiska åskå lingen går tillbaka till trr-
furterprogra,mmet. Detta \ror,e b)€gt i lrenne avsnitt: kapitalislaeras natur
och utvecklingsg:ing, det socialistiska slttmåIet oc,h medlcn att nå de't-
sa,nma. Denna bvggnatl såger koirnmiss,ioncn fram,träder pregn,a.nt äv,en
i partiets grun&sats,er ar- 189?. xlen 1911 år-s rer.ision lracle obestridligen
inskjutit tle n;';r tillsatserna på sådant sått. att "tanheibyggnaden icke
lä"lgre ,ä,r lika farst 'och m.ouurlenal".

lluvuclanle,cln'ingen vore. att erf arenheterna rörancle utvecklilgen på
lorctrfu11p.n.od'uktionens ornråd.e - den beståndande smirdriften - måste
komrna tiI1 'sin rä,tt .i de alhnänna ,grunrd,satrsernå, som voro tillskurna
eftel utvecklings,gången inom ,clcn in,clu,sfriella p,roiluktionen. {eil den
'härar. Iöljand,e onnredig.eringen ibröts emellertid,clen klas,s,isha framståll-
ningcn ay den hapitali,stiska utveckling;spr,ocsssen .itL1. Utan n,ågra ur
de fakliska för,hå.11anc1,ena håm;tade gr-uncler förvirrados ,se,clan vtterligare
ibyggla,clen geno{n expeLrrim,entet att i ,clet nionclc stycket "g,e en annan
valiant av ,socialdemokratiens i 'clet lörsta stycket formul,era,tie näl och
diirmeil ,spr:inga los,s sammanhalget ännu mer,,.

1?1
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r\{etl hänsyn till berörda brirsterr i planel för 1911 år,s grunclsatscr

vor,e, såget korn'missionen, en återgång tiII 1897 rå're upp'stäIlning a'tt

r.ekomri,endera. Detta kunrle "utan viclare ,ske rbeträffantle clet ni'onde

stycket, so.m ,clärfö,r 'ochså i för,slaget utesiut'it's". IIen 'det behov att säga

ut vad so,m år, ärren 'ilår' clet ick,c pa6,sar" iutan vi'tlare in i ett förenklat
schenna, ,clet kvarstocl oföråniirat. För varianterna i 'kapitalismen,s ut-

veck ing inom inrlustri oc,h jorilbruh fick socialilenokratin icke 'l:luncla.

l,'ör iletta, iinclarnål föres1o.g nLr ätren kornmissionen en resturrering jäm-

viil av 189? år,s p,r,ogram. Dess;uto n erinrades, att clär ,saknades en viisönt-

tig länk i clcn ,socialistiska tirnl<ekedjtrn. socialisme r r.ilie ej blott rä.tt-

vis,u.re törclelning utan är"en högrre pro,tluktion. Det prival,kapitalistiska

pr.oduktirrns,sättets telknilgal voro i gmnclsatselna f,ram,håvtla vnd 'den

socia.la förclclningrssynpunkten angår, men knappt tnsr än antydda bcträ{-

fande procluktionsslznp'mftten D'enna tucka hade kornmi'ssionen 'därför sö]<t

fylla oc,h ,ciärvi,cl är.en i förslag,ct berört den nya utveckiingsfas av kapi-

talisrner, som fått sitt uttryck i mourpoll:ilcln'irgr'rnr'
Mot ,cle,nna franrstäl]rril]g klu en]igt rnin uppf,a.ttning göras be,t.v-

,clande ,crinriugar. lloclan ctt Jör,ehavanrle att gtå tillbaka i titl,en i stäliet
för atit Jörsöka, se fraanåt och utå.t alla viclclerna, rnå,stc väcka tvivel.
Politi,ska teorier tåla minst a\r ållt att stagn'cra, de nirrste fördjupas och

befr-ukta,s oavlåtJigt, orn de ,skola kunn'il lcva'
Marxism'en har grun'dat ett ekonomiskt s;rstetn 'or:h är säIetles cn

lära. Den rr:rarxistiska sociali,srnems rstrcffa insirts iigger i 'cless kritik av

den iiberala. ekonomiska Iä,ran, 'ilcsrs a.nal)'s a\r clet nutida 'sa,rnhällets mate-

riella tillstrin4l och organisation aY lönearbetarne för ,sitt alänniskovär'ie

ernot profiten. Den nä nnda und,eruökning,en kan liksonn alla allvarliga
forskni'ngar motl log kallas vetenskaplig, ro'm det ör'er huvr-lcl gi'r'es nå'gon

rinnan verklig vetenskalr ån de ,rena naturvetenskapernå, r'ilka ensamma

kurura kcrnma till ,oomtvistliga, resultat. Den rnarxistiska äran, bcgrip-

lig för ,sin ti'cl ooh mäktig ,i ,sin insats, var cläremot icl<e univenscll.

I)en var pendelröre1,sen i nrotsati riktning mot uppl)4sningstid,eva,rYets

alrsoluta förnuftslära, föregångaren ti11 den id6e11a liberalism,en. I)en

räkna,tle för litet me,al anclliga r.'erklighete.r'na oc,h 'blerr clärför på ,clen

prnkten ovctenskaplig liksorn övriga partiriktningar. Det homrrer a11tid

tttt .finna,s en myckcnhet människor, sorn i iliistorien skåcla en intim sir,m-

ver,kan rlellan ,båc1e ,ekonomi.ska och auclliga makt'cr samt Yeta aY er-

Jarenhet att tle senare r.eLka, är'en inom dem. Tiilen ju,sterar 'åskådnin-
ga,rrra öc.h cle kra.{ter, sorl sätt:t e n 'speciell rör'els'e i gång, rsl'uta ofta,

sflsorn nrcningcn nog också r'arit, rnecl att upphär':r, sina egna utgångs-

punkter'.
Lärans dogrnatiska vidrnakthållandc i matelialistisk begrårasning av

ntskilliga eftermarxi,ste,r har tilt och n'ed böriat fariigt ve'rka so'm broms

pri ,den mälskliga viljan, vilken dock i a,11,a tirler Yarit en stor makt till
{ra,rnåt,skridancle. Den materialistiska ,historieuppfatöningen, son velat

utan sarnverkan ,rlriva en icleali,söisk på flykt, ihrecl'er m:ingenstäcles en

fatalism ör,el ,rlen socjalclemokratiska potritiken, sorir hot"ar atrt i praktiken
sa,rnrmansmäIta qne,cl 'den konsen'ativa teo'rien ,ciler självsri€igestionen oil
nödväncii.gheten ar- utYecklingens sni gel gån g i iör.utbsst:inxcla Iåror.
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Bolsjevismens "f&sor".
(Är'anti, Milano.)

Så,sonr rnotvikt finner rnan ,clå å andla sidan - ,rned ibiL.ehåilande ar-
d.en ma,teria,listiska ibegrä,nsningen och på gxurd därav - inga arrdra
utvåga,r än det br"utala våItlet ,inetl blod:sutgjutelserrna Lsåsom yttcrshr
rnoilel sant förstörelse Loch reaktior s1årsom vanliga föIjder.

Ko,m,misrsionen a.rlrser det 'lie'hör.1,igt "att säga 'ut vad som är". ,S,mfi-

drift,en ,i jordbr"uket rbetra,ktar den såsom något ,påtagligt, men ,räkna,r
tydligen icke tle antlliga ,verkligr.eternå, ,clessa stora ,mänskliga virlder.
lill r'ad ,som är. Hår,i ligge,r den springande punkten. Eftermarxismen är
så ,bunden ar- sin 1ära, att rclen icke ,ens förnirm,mer något av clen andra
stora hålften i rnänniskans och den ör.riga natur,ens lir'.

Då förstår man ocks,å. ,att 'komrmisrsironen uti nionde punkten ,ej trott
sig kunna upptäcka något annat än uröjli,gen en variant av socialdemo- -

kratiens i ilet första ,stycket form,Lrieracle rnå1. Återstår då emellertid
spörsmålet om icke också olika formulering,arr av ett mål kunna vara
till gagn Jör ett p,olitiskt ;strävande. Ior"muleringarna vånrla ,sig ju till
de n, sorn anan ,r'i11 ör-ertyga, samla och Jöretrii,cla, och då clessa kunna
,se 'sakorna på olika sätt på gr''und av olika förutsättningar, bör rlet r'ä1
allra rnin,st för en politik, eom älskar att kalJa ,sig prakti,sk. yara ul-
r'ägen att tala på ,ett .begripl,igt sätt till all,a sina kon.rmittenter.

\ricl 1911 åns hong,re,ss föror,dade ju Braning å pa,rtistyrrel,s,ens vägnai
,clen nya tillsatsen sårsorm innelattande et"t fylligare uttryck för må1en.
Vicl 'siilan av 'b'ehovet att riidga progr:unmet meil rle ,and,li,ga verrkligiie-
t'erna åg en ibevekelsegrund til1 motio rår,ens fra,nrställning åiven i hiin-
syn ti1l jo'r,clbruksbefolkningen ,ooh för övrigt jåmväl andra sa,mhålls-
grupper, som ,måste rrinna,s för en ornska,pninE; av förhålia.nclena. Det

L-*_-
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hatle cnligt hans srifar.enhetor mött stora- sr'årig'reier att intress,e,r.a dem

för 'den inrlustriella formtrleringen. Den nya forirnuleringen åter Jatta,tle

tle rnycket rräl och,gjor:tle den intre,sserade till en börian ooh i många
fall röverrtyga,cl,e genast. För ör'rigt lrar förhåI1a:r,tlet norg också det, att
åven iön'ear{retare i st,or ut,sträckning fick r,.i'tla 'kla,rare för sig va'd socia-
lismen syftacle till geno,m ,en 'dylik ttläggling. I närnnila avs,oende 'hade
tillägget sålunda sammanhang merl clen revision. -qom påkalla,cles med
hänsyn sårsl<ilt ti11 jordbrukets :förhållanden oc,h smäilriftens exisbens.
Till kongressen hactre ,av clenua ,anleiining även pa'rtiets jordprogramkrm-
mitt6 hemställt orn ett tillägg till gruntlsatserna l:land a:r.nat i n'u före-
varanrle avseende.

Av ,clet borttagrra nioncle rstycrket åter',fimres nu på 'annaö ställe errdast
uttryck'et f attigclonr:ens avskaf,f ande orn-vanrllat till "massf attig'tlomens av-
skaffand,e". Äterigen ett nedsjunkantle ti1l enbart materialisti,sk lnass-
kultur. \rarför ,ej viljtl .avskaffa fattigdomen, ärren där den ej .omfattar
massor? Detta senare iir ett krav av sol och jorrci i förening.

En annan fråga kan vara. ,hur.uvida tillägget 'iniör:bs på lämplig
pla.ts eller ib.ort 'erhålla en annan utfornuiing. Det rnå gärna rnetlgivls,
att .erinririgar ,hår kumra göras. Detta l:ör tlock icke föranledar, bestärn-
melsens bortta,ganile utan ,i stället cn ornskrivning. Ptit ,cl,en vägen sökte
man gå Jraim vid" tL.vfatta.ntl'et arr ,social,clenohratiska r'ånsterns författ-
ninrg på sätt ovan närmare angivits. Därrne,ri är ic,ke ,sa.gt att enrs {letta
senaro lörsök blivit fulländat. Det ga.mla partiets lagstiftare ,h,a,cle ,säker-
ligen kunnat {inna en tacksarn uppgift i ett bernöclancio att uti 'de a l-
rnänna ,grund,satserna och 'såsom cu följcl clärav uti clen öv,riga fiör-fatl-
ningen isåmmanstälta, ,clen rnateriella och a,lclliga tillvaron på ctt ännu
båt.tre sätt.

Dhuru man nu ,i stäIlet valt :utväg,en ,att irluncla :för 'det aldliga
och hålla sig till tlot rnateriella., kvarstår i prograrnkornmissionens för-
slag i alla fa11 åtminstone rbo,kstavligen ett litet stänk av 'clet anciliga.
Redan ,rletta faktum liksom även det ,sä.tt, på vilket 'tlet gör sig gällande,
trrar förarilett, ståvitt jag förstår, att den nya föreslagna lydelsen icke
heiler lyckats, trots rsitt bemötl,and'e, a.tt ;lrliva "fast ooh rnonumental"
ens ur eftermarxistisk synpunkt.

Förrsta stycket i grundsatse,rrra konrrn'er nämligen 'efter ett enbart
ekono,miskt hä,nsy'nsta,gande till ilet re,sulta.tet, ått mån dårigen'om skail
lyckas ibetrygga ooh utveckla "'tlen anrlliga och materieli'a kulturen".
IIår inkastas plötsligt ,ciet anrlliga utan något faist samrnanhang ma,otl

premissen. Åtrninstone iblir man ,fundersam vad som .ås#tas eller hur 
'den

senare kan en så klaftig verkan åstadkomrna.
Förklaringen k.ornrner, i r,.iss mån ,åtm,instone, uti fram,stäl ningen om

ttrot poli'tiska prog'rarnmet iunrder punkt 5 (skolprogr'arnrne't). I 'tletta gör
förslaget följand,e tillågg: "Fråimjanclet av det fria forsknings- och bild-
ningsar,lrctet". Därtill foga,s följanile nnotir-ering :

"Ett par.ti, som uppstä1ien i sina gr.lntl,satser såsom syftemäi för
sin verksamahet att betrygga'ej blott 'den rnateriella ,utan även den a.nclliga
kultur,en, kan e,m'ellertid ick,e begrånsa sina kultursträvanden rb ott till det,
eom ornerlelbart frarnstår såsom "nytti.gt". Flela ciet fria fonskningsar-
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'petej, som {ör _fra,rnåt 'till vetantle, lrela 'dot fria tril'dningsarrbe,te,t, so,m vi.llbreda ut fc,rskningens reeultat rooh för,ctrjupa rnasso,räas kuttrir. måstevara en ögonsten för s,a,rnhällsomdaningenrs- parti. Därför bör Åkolp,rr-
gram.met^fyliars.nt m,ed-en p_'nkt, so,rn ultryaker paröiets vi]ja, att fralmja
deb fria for'skning,s- och bildningsarbebet."

Denna rnotivering är mycket intrersseväcl<ande, d5, ,691 uppenlrarar,
vad vi i ajl.:nåinhet, undor de ensi,digt materialistiska lärornas ooh par_
tiernas överirnakt inom alla p,arlier rnena uned andl'ig kultur. D,enna före-
tråi'cles av den så kallad,e intellektualisrnen. Det ,är de priviligierade
bilda'd,es kultur, byggd på f;ör,eträ.d,esrätt till stud,entexa,m,en ,och anitra lik-
värrliga ellen ,högre lårtlormsprcv. Det är den tekniska ku'skapen ,och d.en
estetiska ,kultur'en, som är de't, anclliga innehåll,et. Kunskap .år rnakt och
bildning skänke,r stora förcträde'rr och rröjligheter. I själva vorket år
allt 'detfa em'e11,e,rtiil endast ett gr,änso,mråde till den aniliiga värltlen eller
ock orn man så vill en Jörfinad materiali,sm, möjliggjord. .genom ekono-
iniska företräden, intellig,ens .och tekniska kunskaper. Även d.en bryter
sarnmån som rett ,korthu,s, när de egna påfre,stningarna komnaa. Ty det verk-
ligt and"liga är firär lika rmycket för,bisett och mis,svår,dat. Impondera.bilia
ell'er de ovågtrara vändena, den and.liga frirheten, sjålvövervinnelsen, ,sjä,lv-
ansvaret, haraktårgrlaningen, sj,äleir,s förädling, kärl,ekslivet, allt detta in-
nefattar 'clen verkliga andliga kulturen. Tvärt ,orn visar det sig, att in-
telligels och tekni,sk 'kunskap allii'd. finnas tiII irands Jör att or,granisera
grosshandel rned rrissförhållanttren, under det att de vanliga ,genom_
snittsmiinniskorna få nöja sig me,il minuthandel ,i tefterr,ättligheter. Ooh
den ibeprisa'cle forskningens resultat Btälle,s j,u minst lika gärna i krigels
och tl'e istora plof,iternas tjänst som till gagn för människovänliga, s;dten.

Intellektualism,ens andJigra kultiur ,är i sin nämnda ,b'egränsning blot;t
en halvbildr'-ing. Det .är i sjäIva vorket m,e,ildenna som pr,o,grarnkom_
missioner nu vill "förcliupa marsso.nas kultur',. En sats sål,ecle,s Jr"n
åttiotalets intell'ektu,ella ra'clikali,sm. Ett ibetona.nrl,e ,lcl,oöt av de and-
ligas terkniska ,si'rla. Ett nltt herravälicl,e för uttolkare. Ingen traimråckt
hand till ,t[ot själsliga, som ligger ,och våi.nta,r inom ,oss alla, oavsett
vi,lka exarnina vi tagit ,eller viiken knivrskarp begåvning naturen skänkt
.os,s. En så beskaffad. fors,Rning måste ävsn den sluta i vanmakt. Den
förmår ,icke ens en ansats till undensökning av deö viktiga prclilen,
so'n tog sig uttryck i f,ö.r,enärrmrila nya inslag i de ibåda socialdemokra-
ti,ska part;iernas förjattniqgar utan glicler uöan vid.ar,e u:lclan d,etsarnrma.

Det, är ock karaktäristiskt, aöt denna snäva uppfattning av I,ad. som
år ,andlig kultur komni,er i rdet politiska progr,anmet icke längre ,än till
ett "främjande av det fria forsknings- ,och bil,ilningsarftr,etet". I den vän-
ster,socialistiska förfaitningen omed ,rlesrs ii.nnu kvanståen,de utförliga och
vittgåenilo tolkring av ,an'dlig kultur har konsekveilsen i det po itiska pro-
gra,nrnot b'livit: "me,cilborgarnas karaktärsdaning och deras prersonlighe,ter.s
inre,utveokling bl.ir,en,samh,ällsangelågenhet',.

r rde,tta sarnmanhang förbjänar 'erinra-q, att rl'e ,ol.ika socialistiska ,lä-
rorna ruttänkts av liksoon do högsta ]edan'de ställningarna i,nom d,en social-
,d,ernokratiska politikens teori ocih praktik mer,endel,s innehava,s ay .intel-
lek;tuaiister på ,grunrl av tlessas störr.e ktr,nskaper.

t'
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D'ess.a pers,oner,stanlrna viLniigen 1l'ån en ar'rlratl lt:riljö ån prole-
tåirens ell,er leva i en annan :r.trinosfär av möjligheter. De ha, såsom de
o;fta själva uttryoka 'clot, konunit till rsocial'denr,okratin av "rättskåinsln".
Denn.a är så.letles något fri,ståcnile inan den, lågot rsou är färdigt i
deras hjäruor oar',sett dera,s portrnonnä. Detta oaktat förkunna samln+r
personer {ör masrsorna att 'de sakna cn själ och en'ilast åro rblind.a pro-
duktcr av sin nrateriella miljö, s,ant ej kunna göra, annat .för "utvcck-
lingen" än att antin.gen läggu armarna i kors oclL väntar pä dens,a,rnina

eller ock uppträda som jortlskred, sto,rmflo'L1er, tyJo rcr ooh dylikt. Det
r"or.e väI 'o,m clessa lärare {rörjade m'etl att anal1'sg1:r sig ,själva. Kanske
de ,clå blevo rner ib,enägna. att broderligt erkånna hos dcn ,stackarrs evigb
kqjonerad'e "rnas,sans" individer enahanda irrncfuo,encle.möj1ig,hetcr. II,u-
alanistiska m,anifestet har ,clärför nöclgats betona, att mä.nni,skorna någon
g;åug unå,ste då tillständ att gå til1 sig sjä.1r'ri. och ,skapa 'sin egen liitt-
fattliga filo,sofi ,ocfrr att de 'där skola u,pptäcka ,cn r.,ärlcl ar. ,h,år,rla erfa-
renheter och anitt i'blrr.nd cl'enr "ett eget o,utsläckligt råltsmedvetande", en
enhet i rnängfalden. Manifest,et uttalal rent av ,att "vägen till friheten
Jiggcr ,i ,ctret rneniga, folkets, r.. etl'borgårnes, na,ssolrr.as egen p,er,sonligr
fr:igörelse från trätdom under lärorrra. och partierna."

l{ecl ko,mmis,sioncns förslag utplånas ,ur grunclsatserna ävcn }:egrep-
pet "alla". Detta år begripiigt, rär matl tagcr bort 'clet, soru för,enar all;r
nänniskor på ett vida ,clj,upnr'e ,ooh rrara,litigare sätt än tillfälliga skilj-
aktigheter i det ekonomiska åtskilja dern. Alla lida ,under andlig fattig-
dom ,oah utrs,ug:ars ar' ,clen andliga kap'italismen. Den cnda för1öLsatde rit-
gångsp'unkten, fråu vilken man kan sarnla, m,änniskolna rned .väIvilja och
dårifr,ån med någon lrarngång 1ösa är'en ,deras mater-io11a vansklig,het'er:.
har b'orttagits. Kvar står. rsår.itt jag förstår, ett t,ärnligen sjä11ö,s;t

splittringsprograrn.
At;t clet rnås,te r.er'ka själlöst även på tillänrpning,en av sina vuck-

ra.st,e föres,atser, bel;,',ses exempeh.is dårarr. att en arti.k'el mod ,erinringlr
mot försla,get insänrles 'sa,mtidigt till en he] del nl' partiets tidningar.
D,enna inlaga intog,s i flera av de mindre och fattigare öidningarna.
m,en a.rrvisa,ale,s a\i en ,cle1 ,stora tiilningar utan ,en,s €tt rs\u ar mor än
Jrån 'en av ,clem, v.nris r,eclaktion sade ,sig icke 'v.ilja diskutera saken därför
att den gilla'cle, att förslaget utmönstra,tle från de ailmänna grundsat"ser-
nir "overkliga 'grannlåter". Sanntidigt fly4tar fölslage,t upp yttrantle- ooh
tryc'kfrih,eöen s,åsom inl,erdningsor,d till hela det politi,s,ka progra,mm,et. Jlr
i s.anning, inför ,c1e enib,nrt matclialistiska, Lärorna föriblir tilltraron,s andra
hälft, sjäIslivets självansr-ar ooh a11t, som ryrnme,s därinom, endast ovcrk-
liga grannl;iter.

Dctta är' ,en föret,eelse i aIla enkönade t1'e,nokrati,ska partier; clen
frt,elkornrner aled en naturlags lrakt. Dera,s l.eidningar åro oför,ldtterliga
i sin tillä,mpning ä'n'et av de tra,clitionell,a andliga insla,gen sålsonl ,el1

rått all,enas,t för mig rne r ickc för 'dig. De stå oftast i partiets inre
liv på samma ståndpul.kt som vilka reakfionärer som helst .i det sto.rrr
sarnhållet oc[r när iie någon g,ång övert,aga det he]a överfly.ttas sirmelag,et
meren'tlelrs på detta. I'Ie1t naturligt, därför att vi åro m,änniskor, som skcla
leva på pl:.ogTam, r-arifrån k.rar.et på "pelsonlig,hetens kultivering", som
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Clem,encea:11: Men rrar tånk,er ni få tr"upper tilt att hesegra o,ss?L e n i n: ,Ia65 ärnnar a.nvalda u*-.öu
(satirisk teckning ir,r, R. tr{inor i Liberator.)

Koagfut'se a*såg va'a 'clen vikti,gaste förrutsättni'gen för ,en god sam-rhällsodn'ing, ,är principiellt ,bannlyst ooh i varje fall tak;tiskt avlyst. Dy_lika parbiers ekonom,iska program rdå vara rrur rättvisa som herst. Dådo s'tyra's av aadrig kapitalism, so,m principi.eilt vägrar a,tt kultivora sigsiL,tv, åventyrar rnan, att år,,en det ,ryu ut utt för,hindras eller samm,an_störba i lrr,ist p,å k,ormpetent l,e.dning. iret ar ,clärför vänsterpar.biet i sinförfattning fordrat ,skarp ,kontro,tt pa rle' in,om parti,et ,,s,måningom 
upp_r'äxande b'yråkratin" saant rnot ett "f örstörarr-cre och. vanryktu'a*,"*-a"*o_krtrtiens väaen,, g,enoqn densaanrna.

Vid ,rlet ,social.lem.ohr:a,tiska anb,etareparti,ets 
',,,ss 

,hållna .kongress,.iskuterades ,ingående ,allt utom nionc'e p,rrrkt"r, i d,e allmannu g*od"rt_serna. Den hade .i,u ioke trre,lrer fått diskuteras i tidninga,rna ooh den fö[så gott s'om ljucnöst Inför en såclan rnontrm,entar br.otta i ,,reviei.onen,,
a' part'iets för{attning år ,clet nog också råd.ligast att tiga. p.a*t u',enstaka lifen stånma, klagado, likt en förflugen vårsvala, åver den storakölden. vi'd deb,atten om 

'le 
arimäanu gr-n'dåtserna qrnderströk n€imtrigeneuligri tidningsreferat'en A. Jakob,s,son från Boden ,ott pr"g"a*mJ oo"e
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allt för starkt m.ateriellt lretonat, att man är'en borde tänka pti dc andliga
vår{lena och att ar,betarer.örelsen alilrig r-arit så rnaterialistisli som i
r.åra clagar.

*

Eil likna,nile utveckling ,gör jsig gällanttre inom vänstersocialistislia
partiot. Ett utplånande av ttrst nya inslaget kan visserligen 'dår icke för-
siggå lika stillsa,rnt. Det har nämligen soul s;r$t {ått ,en ,så ,omdattan,cle

och ;inarbetad plats i sö.rfa,ttningen, atb ,ciet icke kan av,lågsnas ,ilärifr:ån

utan mpp,seenaie ,och möda,. vidare befinna sig ilorn partiet 'åtskilliga,
som ,l'åingta efter en ny polit"ik, byggd p'å tle ganla sånninga'rna, 'och vid
partiehs ibilda.ntl,e för'e,spegla,tles att inodl tletsanuna omsider vinna fristacl
och fönståelse för sina tankar. sluuigcn spela här liksom i andra partier
valtekniska håinsyn en betyrland'e 1011, ooh 'det torrl'e änn;u vara okl:trt'
i vad rnån lertlningen tiiltro'r sig att kunrra av hänrsl'n till valmanskåren

sär'skilt på 1an'ds;byg'den ,omistörfa de gr'unclvalar på vilka partiet upp-

,byggitres. Den principiella tenclensen är emellertiil rerclan klar ocir rhar

på rnånga ,sätt varslat om sina önskningar.
D,å såluncla vid par-biets anaha koqgrrc,ss är 1918 taktikon kom främst

på, clagorilningen, uppstocl nu Etrid om uttalan'cle't skulle encl'ast gå eft'er

d.e ,gamla li[j,erna eller utryrrune iberedas år'en för 'den stora nyheten i
partietrs konstitution. En gl,osnacl kongress antog cl,ärvi'cl i anslutning tili
författningens tvåsiclighet en tvåi<önaril re'so ution, iunder 'det att 'c[e en-

könade mratexiali'stiska uppfattningarne stannade i nrinorit'et'
Emell,erti'd lsdcles rninor:itoten av partiets funktionärer, r'ilka Jrade

till 'uppgift ooh syssla a.tt ,uterslutandc ågna sig iåt sin egcn poiitiska
pnopaganda. De förfogarrte väsentli,gen över partiet's pross ooh övriga re-

surser .ooh råkacle åven att få besätta större delen ,av padietrs fö,rtrcen-

ileposter ilneal kongre,ssens modgivande. AIItså ali'deles so,rn .i alla a.nrlra

partier. Dagshänilelserna utvecklade sig 'clår'eft'er me''l stor rh'a'stighet efter

nya enkla ,och iättfattliga linjer. D,e själsliga faktorerna Jiingo fortfarantle
ingen rnarknad ,i en ticl, då tlet ge,mla ,sla,gsrnålssarnhållet överallt ler,-cle

upp ,igen. När ,clårjö,r 1919 ärs kongre.ss $ammanträdrde, hacle den polit;iska
,Suggestironen ,och rnaktförhållandena så omgostaltat partiets ,aktivas,te in-
tr,e,ssentskap, ,att när nt igen taktikfnå,gao .ilo,mineractre, fick den e.nkö-

natle ,nppfattniugen avgjortl rnajoritet. Bal<,om den reste sig clårnåst en

meninrgsyttring, soln franrt"r,ädde soiln en aYskuggning av ,den förra merl

ett par be$bäntla reservatio'rier $amt mecl en ooh annall myck'et svag an-

knytning, 'såvitt 
jag hunde finna, 'til1 den an'clra 'c[el'en 211' parbiets för-

fa,ttning. I)en .meniqg, som ville uppråtthå1la och ,sarunänsrnä.lta ,clen ,rna-

teriella och andliga siclan i partiets konstitutiol oclh so,m aYgått rned

seger ett år Jörut, stamrarle nu vitl en mycket litcu min'oritet. Saken gick
se,d,an till allmä.n ornröstning, som encla'-qt avspeglade rersultatelr inom kon-

lqrossen. I 'derrna omröstnirlg tleltog 'emellerticl enila'st en minorit'et irom
partiet. Va,il 'cle tysta i lar'dena 'm'ena är- allticl 'omöjligt att såga.

Detta resultat betydde i och för sig ett oliantligt aYståndstas^a1rde

från gr-unclerna för par.Liets bildanile offensiv,en 'enot 'tlet anclliga in,slagets

f l-...*a.6* )
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rätt att leva iclic l:lott på papperet utan år,:en i taj<tiken haclo före_qi.rlts n\- clt gtn5.l(lt, oavlål,liki f..lotrtrrrrA"n,
r< ;r r I a d e . 

r, il ;i. ;,.",, ; ; ;; - 

p;; i;ff 
,,:,,"ilf 

ii. å,t 
",#11f, 

.',,:J':,. 

"1. 
:o 

"f 
,," 

;3häl{ten av parti,ets eg,en förf,attning.
uncler i<ong'essen-riritacre sig ocks,å arb'etsutskottets för,sttr, lr*r.-'c.-talare nästan utesi'*tande trot a"'r-rn. 

-o:räuo" 
rbeslöt kongr,ess,en att re'i-,tlera, cle dem,okr:atiska g*",U";;r;;. oä ,o..rn*tles icke, r,ari rer,_itle_r'ingcn skulle ,bestå. m,en den tÅ outu.Jigt icke rutmy,nna i arurat än eltul kramrn,e av ,ossrs innnt *ii.-' ir.."'u"r,", i sårlrrL riklning J.attrtresredaa av clenna liongress-. Sär.kilt 

"l-"rr"*"rr.kt rsynes rnig 
'ara kon-gres'sens beslut mecl. ?2 röster mc,t 5i fl ror.tu.g, framför.t av cn f,unr<_tionär. att ,,för ,clerina gång suspenderl,i vacl ,cle r.lemo,kratiska gr,unrl_lagarna innehåta om, at't inge" ; tiiil;". aröefisutsr<ottet rängre ticl änt'rå fl" 6 racl 0ch ej kan omr,ärjas förr än efter tr,å melranriggan.e å.rs för_lopp. Detta lion,gress.cls 

i:q:"n, i g-*;;l;u.oe betycler ju i sjätva rrerk,erett uppgivancre på cn r-'itig p"rit 
""-t-orsöJren i'r ,."ra"*or.lur, 

"o
återgång till den anclliga f.öii"ii"*.", 

"å" 
fo".jookande ,igen i ,clet till_

;:1å.: iffi.|jJäå*"*r** aåt *"'J,,'n*it"r o"n a"..'roinr,rilni i a.,,
Då tidninEe' politiken tillko'r, ivracle- ,de,ss förste re,aktör., ,l.ur,eNennan, att på r'injetten ,skut,e {rå-n å**ltt*nrrrru grun.,sats,er.na, j,ånasJrunranisrnens iösen: bröd, f"in.t 

"J":afi]o.uu" Denna triologi står fort-
å:,,;;ff,ff:,:å;;j.dn ,såsom .d;;;;; rjuskasrarc, 

'ntrJr der ome_

*,f H*iäilfi 
f."Jilä.;lilllT.T;:ä,ff f åTnffi :,l;'åi"iå':#åtrj

' D,etta vågsrrali O1 .rl1]g* min uppfattning ett ganska naturliot _,+slagJ av partiväs'endets tilivarerse-J*t- 
""t'i,ännis,ko'atu"un, ,.,.irtui],.llur det lela skall ,slrrlr komnrcr;;";;;;.

våider ocrrr vird. Ati uua.r,". ;;;;;-#;ä;X:l *t" ff;å:,äufl-1rl;:l:J,::*en möt'er som sa.gt svårigheter. E urAn* uliaur, *a,.t" d,et säga,s, a,tt detär begripligt, om tlet 
'ya partiet i likhe,t me,cl ,rlet ga.mla all,.el,es rensårbort rte andliga verklighet'år'" *. 

";;^;;;iiri, i .talrut för a,n 
'åta 

dem
:,*:1U" 

vackr:a ruiner kr.ar:stå p,i ;;Å;.t .rtun art .pp,båra,s av något

Dylika föreha'a'tlen i'oarr t'e ,båcla social,clelrokratiska partiern:r ä.r.o-cir' vitt ja,g för'stirr 'en rnyck'et intresÄa't och tankev;crrancre för,eteerse.De' årlagalägger likso,r.,sh lrycket orrrr"r., n* när .let ifrågasä*es attbr;'ta de förbruliatre 1.r'riditione',a J, ,gt".,'a"" anclriga sidan av 
'aturens

Iir si. tilrbör'rier prats- brerlvicl a.r, åotåriuta, då falla ,båda partiernat.ots str'idcn orn an-skift,et i "t*ålrr'iu"ni"rn*u"" och i farnnen t'iika
i;l,ri:"*rå11ltt'' 

r'ilka representera clen tid som girt och satt frukr i
Nu i detta 'ög'onblick åir rrock sociaiclemo,kratie.s ticl komme' oar._sett r-acl 'so'r skarl -qtrur.a efter. cl,cn. ;;;;; san'olirrt rlc' cr.la rörers,e,

*i:+.-
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som lör ögonbiicket kan gripa r'är1,tlshändel,sernas roder. Den står i varjo
fall a.nrsikte mot ans'ikte såsom aldri,g förr med sin gaml'a mission a,tt

avskaffa den ekonomiska kapitalisanen och 'cLess pro,cl'uktion bygg'd på
pr.ofit ooh tvilng. Vad skall man då rs'åtta i ,stället Cör a.tt nå den efter-
stråvade planmässiga pro,tluktior,en m'e'd tless 'drömda frigör',el,se åv mån-

niskorna,s ve.rkliga pro,cluktivkrafter? Den finnes väl ingenting annat att
laila titl'baka på ån indiviclernas frivilliga arib,ete uncler plik:tuppfyllelrse,
insikten om, att 'ingen ,sa,mihä11,sku1tur kan byggas annat än på intlivi-
dernas kulfur.

\-a,d för,etaga sig d.å ,rle båda. ,svenska ,socialcl,enokratiska pa,rtiema!)
Jo just i 'ctretta rögonJ:lick finna de 'clen r,ätrLa tiden I'ara inne att ur sina
författningar iborttaga 'tlcn anclliga friheten och självansvaret såsom pro-
gramatiska \'ägiedningår i ctrctta föclsl,oaribete. Under ,sådana förrållanden
kan rnan r'grkligen frå,ga sig, oiln ,ej sociald,ernokxat'ien s.tlår i färc1 uned att
;berercla sig sam na öd,e sonr liberalismen. IXan kan {råga 'sig orrl 'den skall
ibliva en ,etapp på van'clring'en rnot ljtlset eller en rnilstolp,e all'ena,st på
vrigen rnot en ny under.gåJrg.

Det rnå förhåIla sig 'härmed rur som helst. Ett är vi,sst. Bakorn
tu,mlet, spl,ittringarne ooh förödelsen resa sig igen de ,gamla salningarna
mecl sina tr'å si'dor, rned sitt kärl'eksliv, sln försoning oah ,sin ihelbregda-

görel,se ö\,.er skuggornas r'ärl'd. Nat'ur.en utrota,s a drig.

(Denna uppsats, sorn ,i sina huvu'cldrag Jör'ut publioelats i högersocia-
listernas tidskrift Tiden, mot vars parti ju ocksä huvuilparten av fram-
ställnin,gen är riktacl, ilrar på siu förf :s'begäran iberetts plafs även j. Zirv
rnerval,rl, med Tars allmånna åskåfurin'g den som isynes a.n:rals ej över-
ensståmm,er. Det senare inlä,mnandet är förklaring'en till att 'alen kunnat
trvckas först i detta lräft,c av Zimmern'a1c1.)
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FRAN DE DA FRONTERNARÖ

1\ag.r"a a\r var"a. ttjrltar från Iiådsbajern-

En hälsning lrån långna bajerska frihe{shämBar.
Zimrnerwalds r'eiiaktion ha,r satts i tilrfäire Lfå p*bricera ova.nstå-

end,e unika rbild av åtta ,b,ajerska ,kamrater, häktacle efter Råd,sbajerns falloch alltjämt i Noskes fängelse. Bil.len trar som ,br,evkort tilstälts ,enari r'åra svenska kamrater, rn'ecr vars tilståncr rren rrår offentliggöres.vår tirlskrift hade i förra årgångens sista numlner inno ,en o1r,o"ligskildring av händelserna i Bajern under råcl,srepubliken,s ticl, tilt vilkenr.i hänvisar. Hår kan vi alltsfr, inskrän,ka o,ss titl att återge namnen på,d,e ovan a,r'bildaile bajer:ska kamraterna och de straff de åclöm,ts av reak_tionen.
Från r-änster är d,e avb,ildacle: strående Reichert (lrL år,s fängelse),l4laibe1-(15 år), Ilurtig (2 år), Grassl (1 år 10 rnån.), R"*", 1+,ei;, 

"it_tande Ha,gerlei,srter ,(10 år), Mue,,,sarn (15 år), Olschånski (? å;). De påbrevkort'et skrivna personliga naannteckni'garna kan rned såkerhet råknassom en 'hälsning ti, alra cre åsiktsfrånder, ,sorn år der arv bilder, .enhälsning som sverges revormtionära arb,etar,e enstä,mmigt .ooh hjärfligtåtersänder till ctre,ssa för våra gem,enså,rn,.'a icreal så härt pr,öva,cre 
-rbrö.r.r

i Bajern. Vi h'opp.as också ,brinnande, att der,as prövniugstid snart skallr''ara 'slut tack vare .l.n nya 
'esning av Tyskiancls kras;rned\,-,etna p.ore-tärer, sorn r.ä1 ej kan ,clröja sti särdel.es länge.

Några av vår"a hjältar från
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Frankrikes socialis{er på väg iill Moskva.
I'ranska socialistparti.et har i siutet av f,cibruari brå11it kongress i

Stlas,sb'urg. När detta 'häfte av Zimnerrvaltl präs,s]ägges, pirgår kongressen
ännu och r-i iil,clkornnler i aprililäftet till 'en utför'ligare rodogöre1se. Så

rnycket iir emellerticl klart rcclan nu. att r.'årt f ranslia bro'delparbi 'he1t
brutit förbirLrleisern:l necl soc,ialpntrioterrras och borgfredsmännens Inter-
lational och slagit in pir en klar r'äg irt r'änster, en r'äg som inom helt
kclt ticl liommer ait föra ilct sår'iil s'o n 'ctret tyska oavJrängig,a lram till
I'loskvl-iltelnationalen, lLandlingens lcvancle lnernational.

Kongres,se r, till r-111<en ;b1. a. Paris rne'cl otllirels ,sänt klart kommu-
nislisk majorit:et, nedan lantlet i stort sän;l, L,onguet-anhäugare, beslöt meal

det,flir.krossantlc flerlalet av a, lla ombud's röstcrmot f yra ('hrr socialpnt-
rioler' lJenirutlel, Yarenne, tr{nrquet ooh Poisscn) a'tt utträcla ur Andra In-
tcrnationaleu. Branlings gamle r-iin och vapenl:ror Renauclel föreslog för--
gäves, alt rcpresentanter för .al1rr länders 's,ocialistpartier skull'e ,sammankal-
1a,s till Genör-e, tlit Lso n bekant gaml,* Internationaien ,berarnal, sin kon-
gress - uppskjuten, i avvaktan pti kapitalisternas r-iirldsfreil, tiil rnid-
sornmar! Nu behör.er,ctren aldrig elrs så111,m;ärkalla,s: den får inga deltagare!

I fråga on pa,rtiets 'ställning till International.en r'al socialpatrioterna
för längesedan ur räkningen. Så fort h,ar clet härja,cl,e ,segrande Frankrikes
.irrbetale tilln)ktr:at och fattrat si1 interrratiolclla proleära karnpställning.
'Ivti riktningar istod mot varann: Loriots, sorn vil1e orne'delbar ,anslutning
ti11 lloskva, och Lolguets, som rille för'ena Nloskva ,m'ecl 'de övriga vt'iri-

-stcrsocialisti,ska riktninga.rna. I)en senares förslag til1 partikongressen
ll.tlde :

"tr'ör att råcla 'bot på det sorgiliga läg,e, som 'enligt alla, medr.'etna so-
ciaiister,s ,uppfattning uppstått genorn den tillfälliga splittrin,gen av In-
;telnationalen, riil1 pa,rtiet, f,ast beslttet att rhandla ;utan ,clr'öjsmål, upp'mana
Sclirv,eiz' och I'uali'ens parti'er att samman'trräda till en preliminår konfe-
rens rneal ,hånsyn ti1l inledar,ctre ar. förhancllingal med de tiII III Interna-
ti'onalen 'ashltna pa,r'tiel ra, de partier, Bom är beslutna att upprättir,å1la
si;n aktion på grundvalen ar- socialismcns tra'ditionella prilciper. Inom
loppet av tr,c nånailer skall partiet erhålla kä,nned.orn ron d.e vunna re-
sultafe.n. IIen utan att vänta längre ibe,sluta.r det Jranska ,socialisti,ska par-
tiet att för sin ,c1e1, allt under bib'ehållandet å\' kontaliiben uieri ,rlet r'åst-
eulopoiska pr,oletariaöct, orrneclelbart 'sätta sig i för,bi'ndelse mecl ile orgrr-
ni,sationer" som biltlar lII Internati.onalen."

Longucts förslag, l.armec1 förmocll,igen mcnas tlettr. h,rl enligt tele-
gla,nr antagits ,av kongressen rned 3,031 rö,ster, rneclan Loriots ra,tlikalare
erhöll 1.621. En mecl Long,uet.s röstande grupp kring BIum, rsom rstrukit
vissa av Longrrets punkter för atl. s1å ilrrygga till Renaudels borgfle.ds-
mån, fick inom de 3.031 enrla,st ?32 röster.

Til1 parti.ets r.erkställancle ut,skott val(tres: 13 med.leimmtrr' ,alr Longuet-
r'änstern, 8 komlnunister, 2 'hög,er- ooh 2 centermän - all.tsä ett kata,s:trof-
ar.tat ne'd,crl.ag för ,socialpa,triotis,men, \rrxs centrll& 1nan, Thomas, fö11

igenom.
I nåsta räfle ar- Zinmerl.irkl irtcrliommer vi utförligare till den

synnerli gen bctyi[s] ss;.r11 a Strassbur g-kon gress en.

u
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Vapenstillestånilet Sov j etrysslanil-Esfl anit untlertecknas.

- (Ytterst t. v. ,estniska krigscheien So,ots, ,sittande nr b {r. rh. holsje-
vi,kenrae lsclande lörhandlare ka.mrat Jofde. E,sterna t. v., ryssarna :t. hFotot taget i Dorpat nyärsfton^ clå va,pen,stillestandei unaöttect<nad,ås.i

Fred Soviel-Es{land.
Bolsje'ikernas stor,artad.e militära ,segrar har burit sin första frukt

i ,en fred m,ed Estland, vilken redan föijts av underhand.linrgar från övriga
b'altiska rstaters sida. Den rysk-estniska fr,eil, som kl. 1 natten tiil den
2 februari 1920 unilerteckna,iles i D,o4rat i närv-aro ,a,r" esfländ,ska, engel-
ska, amerikanska, finländ,ska .och japa.nska pr,e,ssrepr,es,entanter, har en
helt annan typ än ententens r'åIclsfr,ed. och invig,er på allvar värld,sfred,en.
sovjetrl.sisla.ncl uppträcler, trots 'sina mijitära franngångar, hoderligt ooh
storsinnat, ooh fördraget syföa,r till allvarlig fredlig grannsamlevna.d.
Samticligt är d,et ,en stolt triurm,f för ,de vår.a, som härm,e,d ,slagit llet
Iörsta hålet i ententens rövarrblockacl. I fretlsför,ilråget, isorn några dagar
senare ratifioerades oah trädde I kraft, ,erkånn'er Råd,sryssland ,obetingat
och för alltid den estläncl,ska statens ,självstänilighet och oavhängighet.
Räds-Ry,s's1and ,avstår frivilligt ooh lör 'a-litid. från ,alla överilretsrättig-
.heter ,so,nr funnits ,betäffanrle Estland. E,stländ,ska folket och Estlan,d har
inga skyl'digrhet'er gentem'ot Ry's,sland. På estlänilskt områrle ftroende
främlingar över 18 år kan bli ryska underså.tar. Likaså kan i Ryssland
iboendo ester ibli ,e,stniska underrsåtar. om Estlands neutralitet ,er,kårnnes
internationellt, rnå,ste Ryssland ,erkänn,a förtlra.get och bör deltaga i neu-
tr,alitotens skyrddancle. , Vard,era partren avstår frå,n yrkanden på ersått-
ning för krigskostna'cLerna. Rysslanil ,av,står ryska kronans egenalom i
Estian'cl. vardera pa.rtens kri,g,sf'ångar hernsändos den närmasto ti,den.
Ryssland erlägg r till Estland fernion miljoner rutrler i guld p,å så sätt,
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att 'å,tta miljoner erJägges 'under för,sta qrånad,en ef,ter fred,sfördragets
ratilioering och sj,u miljoneruncler den därpå iöljande rnånailen. Ryska
rogeringen återsänd,er till Esdand all därifrån ,evakuerad egentlom, ibib-
li.otok, arkiv ffi. il., Dorpat.u:riversite;bets egendorn och överhuvudtag,et.
allt, ,som meil hänsyn trill Esfland trar vetenskaplig och historisk ib,etydelse.
Beträffande hanclel,sJör inclel,serna staalgas bI. a. ,alt de diplormatiska och
konSulära förbinilel,serna skall ordnas på en tidpuakt som fa,ststäIles i
förclraget. För varor, som g€nom den ,ena fördragssluta.nde partens om-
råd'e för'es till den ,anclra, ka.n inga öull- ,oeh transitoavgi{ter lbestämm,as.
Ryssland tillerkänner trstland koncession på att Jrygga ,en enkel- eller
,dubbelspårig jårrr-_väg från Moskva till nägon pia.ts vid Estlancls gräns,
samt att förvärva en miljon desjatiner skogsnark. Estland å sin sida,
moilg,er Rysslancl rätt'att erhålla elektrisk kraft fr,ån forsarna i Narcva-
flocien.

Debs och Kade 0' Ilire presiderlkandidafer.
De amerikanska socia,iisterna har herlrat våra bekanta i Wilsons

häkten för tloilet mot socia.lisnen förslnäktands ka,rnrater Eugene l)ehs
och Kate O'Hire med att upp,föra dem ,såsom kandidater till resp. presi-
dent- ooh vioepr'esidentposterna i U. S. A. vid snart före.stå,ende val
Debs är världsberöm,al såsom partiets gamle storo man ooh se,cla^n flera
val stän'rlige kanilidat, han fick senast över 1 million röster. Kate O,IIir.e
år en av våra trekanta ledande kvinniliga ,kamrater, gift $. ö. med den
svenskiö,atrde, f. ö. ,också häkta"de socialisten John Sand,gren.

Konstniirlig våinningsaffisch för rurgerska rådsarmdn.
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Cee.il L. Malone.

C. f,. Malone: The russian republic.
Någon gång i okto,ber-novernber i fjol {r.alnla,cies av €n dittills jäm_

förelsevis o'}:,ekant arbetarpartireprcsentant öv,ersto Marone i engerska
'*nderh,ri,set 'ett freclsförslag från sovjetryssland till ententens makter.
M. ha'de själv varit 'över i Rysslanrl, our. iåg* ihan utmålade h,ert annor-lunda Bansat ån rnan var van vid ,att låsa i ,borgarpräss,en, och hanvar ivrig f,örespråkar,e av frod snara,st möjligt med iholsjevikenra. In_trycken frän sin ryska rosa har han ,u framlagt i en ]iten ib,ok .r.he
r*ussian republic (Ryska r'epurrlik,en) å British sociarist, p,artys förl,ag.

Malon'e år ej kornmunist. LIan ,säg,s1 sej into tro, a,tt sådan män,
aishonatur'en nu en gång är kommrmism,r:ns ptötsli,ga indömnde skure
kunna 'erbj''da,en sunrl tra,sis för ett,bestånrrande,sociart sys:Lem, en upp-fattning som rnå ,stå för hans egen räkning; men han rhar r.est genom
Ryssla.ncl med. en ärlig ocfrr on'döm,esgill Åns .oppna Ogoo. O"t' t or.skildring blir där'Jör i hög gra'cl värdefuil. I,I. fick narnrigen trots attsjälva Ry'ssland,svisiten knappt dr,og tre veckor, se ooh er{ara åtskilligt.
Han tog noga del av clen industriella r,eorganisationen, särskilit rhar han
ingående berättat om ,ett besök viil.en kraftstation Bogorotsk, 60 verstöster om Moskva, r'il,ken förser huvudstaden mocr el,ektrisk kraft. Han
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stu'derade ilet kulturella nlrdaningsarbetet, ,av vilket han fick 'c1'e bästrr

intryck: fler,a gånger fa,st'slrår han hur al a uppgi'fter om ibolsjevlkerna.s

vilcla fra:mfart rlot ,konsten år a,bs'olut Jögn, hur man t\rärtom ,sooialiserat
konsten,och ägnar den.största ornsorg; meil glåalje iutygar han, vilket'r'ac-
kert arbete ,son nedlagts för barrlcns fy'siska ooh andliga r'årcl, sovjct-
le'tlarna,s "oerhörda a.nsträngrringar att spricla uppfostran och tekni'sk tlt-
,bii'dning är de nräst ibct'ecknan'de Jakta i r-vska revolutionen". Han kon-

staterar och påvisar mecl ili'elägg på flerlalcliga ställen bolsjevikernns
storartade ooh framgångdrika kamp mot epidemierna, r'yska folkets ur-
garnln riöds;fienclcr. Yarje rne'dborgar,e rhar f. ö. fri läkarrrårtl pil statcns
b,ekostnadl Likaså berättar l{alone, hur all postbefor,ilran lil nlrgiftsfri.
IIel är angenärnt bcrörd n1r, rur man saknar tlet i alla r'ästerns etärler
mötancle prostitutionsli\ict. \ia,il rö'cla arm6u beträ{Iar. ihacie för{. tiilfälle
att rnecllölja Trot,ski på en ,st,örro trupprer'-r', där han konstatera'cle cn

rnärkbar entusia,srn för ,clet rcvolutiorära krigret ,satnt en betyrlli.gt gedigen
okipering. Krigsfån.garna har det tbra, ,ilet jonle han ,sej 1:ersonligeu för-
rrissacl om. Rådsregeringcn hö]l lust på att ;lrcsluta, att ,tlet ,stora krigets,
vär'dskrig.ets. r)'ska offer ska få 'sa.mma unclenhåII sorn tle liämpantle 'sol-
d-a{crna i röcla arm6n. En ,slåelde kontra"st rnot de rborgerliga sfåternas

'behanclling av ,sina inr-allder, clessa f'osterlan'dsförsr.arare som nu går och

tigger r,nnt j,orden i 'rle kapitalistiska hirnrnelrikena! B'eträffancle torrorrl
förstår tr{alone i vi,ss nnån cless nödvän'aligil'ret och hänvis'ar som paxallell
till utförligt återgiwra autentiska berättelser om D,enikins ooh ,tle ör.rign
tsargeneralernas f,ramfart - sidor som kal få 'ens blo'd att stelna. IIan
är också ör.er-ty'gad. orn, ,att "den vita, terrorn är {ruktansvärdare än den
röda" och .att ,rlen förra "i Rysslantl ör.erträffat alla 'historiens förut-
gående imassakrer".

Det he hetsintryck, ,ttren engelske under'husl,eda,noten får a,v Sovjet-
riket, är alltså gott, i iämförel,se med exempelvis Estland prisar han clet

förra landet för ord"ning. Och h'ans 'ståndpunkt är klar rretlan i ,bokens

motto: "Frid på jor.den, människoma en god vilja!" Itrntcntens f,örhäl-
ianrle til1 Rysslanil syne,s, ,skriver han, "ha varit ,en kedia 'av kata.stro-
fer o, h misstag". Hrn lrrr hLi.ller intc behövt r'änia mer än nägra ttt"-
na'tler för att se denna ,både 'endaldiga ocilr br,ottsliga ent,entepolitik falla
sönder inför 'de rö,cla arm6erna,s giänsantle sograr och ;blocka.den raml,l
i st. f. Sovjet.

Sedan nu ententeimp.erialismen er,känt sitt fjasko och Rårlsrysslan'cls
seger, torde vi ,snart tack vare de öppnade förftiiftlelserna till r'åra ry,ska
bröder få 'utföri,igare skilclringar av Sor-j'etriket,s inre förhållanden. Till
cless har man rstolt utbyte av överste Malones I'ederhäft.iga. enkelit men
ulderrhå1Iande skrir,'na skil.clring ar- ,sin r]'ska rosa.

T. N.
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Nu är fiden tör revolufionen förbi,
anser Frieclric.h Ad"le r, clen forne österrikiske relolutionshjälterr; i-i

iral ej förrnått hir.}la den kvar, och nu komrner reaktionen, varför r.i. har
att på nytt ta itu mscl 'clet långa och upp,slitande förb.cre,clel,searJretet
,sådant clet ,b'edrrevs före r"är1d.skriget. För,st om många många år rblir
r.ärrlclen åter nrog,gn för rer.'olutioneir och den ,ekonomiska utvecklingen
n,är å.ter ,en krispunkt - och därefter måste vi anlägga r.år politik.
Ty,s,kland och Österrike är ekonomiskt slagna, det är .ej 

'dem som r'ärlcLs-
utveoklingen hlr att räkna med. Ty,ska social'd:emokratin kan ick'e lälgrc
bli 'clen leclanctre; he.gemonien i arb,etarlör-elsen rnåste ,gå över från il'ysk-
land tili Engl,ald ooh Ameriha, liksom den efter 1B?0 gick över från
Frankr:iko itill T1',sklancl. Ooh innan de engelska och arneri'ha:rska ar,be-
tarna är rnogra för socialism.en, mråste ,clet gå en lång fölberecielsetirl -alldeles so'm clet i T1'sklanil gick e1 människoålder ,efter 18?0 innan ty,slia
eocial'tlenao,kratin fich någon störr,e makt ,över magsorna.

Om Äd,l,er har rätt i 'd,etta, så måste 'clet j1, skril'er vår partivän
professor ll'drrard. Bull i D,et Tyvend,e Ärhul"dr'ede, nredföra ali-
varliga konsekvenser för anbetarrxir,elsens politik. Även .om det inte lör
till höger,socialism, ,så iskrulle 'c[e,t dock föra til] ,en riktning av ,samma siag
som Kautskys och ,andra ityska centersocialisters. I{an måstc dii.rför skapa
sig en meniqg i frågan, och ttrå iinns, så I'itt jag kan ,se, ,en rhuvutlin-
r'ändning m.ot Adlers tankegång .om likheten rnellan ticLen efter 1B?0 och
ti'dcn .efter 1918-19, nåmligen .att kriget 18?0-71 ej r.ar nflg,e11 'ekonomisli
katastrof, rknappast för !'rankrike och i r,rarje fall .ej ,för r'ärlden ,som
helhet. Värl'alskrig€t clär,emot är en ekonomi,sk katastrof från olika syl-
punkter, ,både från den r,eel'lt 'ekonomiska ,och ,clen prii,rat kapitalistiska.
Från ,ilen förr.a s).npunkt,en är kata,strof,en clubbel: kapitaiödeläggeise och
märrniskoöcleläggelse. Dct har ödelagtLs o,erh-örcll mängder a,v rcellt ka-
pitai, jorilen ocrh shogarna ooh ,städerna i !'rankrike ooh Belgien ,och

Polen och på m,ånga anilra håll, {artyg,en och överhuv,ucl allt som kriget
direkt har fatt fatt,i;,kommer så härti1l allt som,ej hnr und,ertiållits
och förnyats under kriget: jårrrvägar.,gator', t.ägar, hus, klä,iler, allt rsonl
icke har producerats, alla prod.uktionsm,e,rlel ,som överförts ti11 krigsbruk
och rned sr-'årighet kan f,öra,s tillbalia igen. D,etta .a1lt skall så åter upp-
arb'etas av en tb,efolkning, ,som - 

.olt1 fltan räknar naetl hela r'ärl,clen sorn
enhet - är åtskilligt nnindre produktir- ån förr, d. r.. s. där ,rl.et på varje
ttsen nränni,skor finns mycket mer lir-imror, bar-n, å,l,ilringar, sjuka, inva-
liil'er än förr och mycket färre fu11t årbets'ilugli,ga män samt även dess":l
har neclsatt procluktiolsförmåga. Denna vansklighet är förfärlig nog som
sådan, men den måste väriden igenom på ett eller annat sätt - iikgiltigt

YVERSTFRKSD
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om vi har ett socialistiskt eller ett kapitali,stiskt samhälle, igenom måste
vi; m'en det kormer säker-t att kräva all tlen ekonorniska rkraf,t den nu-
rlrande generrliotreu äger'.

Vid siilaa av ,ilenna re'ellt ekonomiska kata.strof har vårlden emeller-
tid också tlrabbats åv en rent kapitalistiskt ibestä.md katastrof , 'så
att säga en papperskata,strof, och äntlå kan d'en ,bli reeli nog. Det är
skul'd,en. Värlclens sarnlade ,skuklbörda eiter kriget - och eft'er den .för-
trannaitre freclen - går upp tiil otaliga milliartl.er, och alla des,sa berg av
skrltlpapper har ju en ,encl& hur.uduppgift: att g'enom räntenaskineri,et
tvinga det stora Ilertalet rnännishor arbeta för några få anclra sarnt att
ta mervärd"e från de arbetande och ge rlet åt kapitalisterra. (Ekonomiskt
,sett är ,exenpelvi.s den franske småbond'en, ,sorn får 'sitt 'hus återställt
förme'clelrs krigsskarlcstånil frå.n Tysklancl, en exploatör sori triliågna'' sig
rnervärrle från tyska arbetar,e, men i realiteten konmcr rnyoket riktigt
huvudma,gsan av ,detta mervär-rtre att til1falla icke sn:råbontlen utan ban-
kerna och därigenom de verkliga cgentliga kapitalisterna.)

IIar vi emellertiil rätt i, att d,en reella bördan, ,som krigsör1'e,iäggel-
een lagt pti värlilens pro,cluktionsliy, ilär'mar sig nära rintill vacl detta öve,--
lm'"ud orkar bära un'iLer 'de närrnaste åren, ,så komrler denna kapitalis-
tiska extrabörcla att iå hela, pro,cluktions,syste'met att störta saminan.
Knpitalistiskt talat komrner rletta att kunna karaktäri.sera,s sorn en r'ärld.s-
bankrutt, en jättestor ibetalningsin,ståIlels'c av samrna slag som vid pri-
vata ,konkurser, men utal någon principiell ånclring av ,systernet: man
sopar bordet rent ooh ibörjar ,spe,let på nytt. Det kan tänkas rnånga for-
imer för en rsåilan r'ärlclsbankrutt - tle våld,samm'a valutasväogningarna
vi 'uppler,-a.t ,sista frret är ,en av tlem - och rlet kan tänkas, att kapi-
talismen åinnu är smidi,g nog att trära 'den; värklskriget har ju visat oss,

hur mycken kraft 'det ännu ibor i ,clet kapitalistiska sarnhäIlssystemet.
Men det korruner i varie fali att arnrler de nåma.ste åren bli 'Lrtsatt för
'en påJr'estning som ,aldrig förr. En rnåimedveten och oräclci arbetarrörelse
har un'der ,ilessa år, när vanskligheterna nårrnar sig, en utsikt att föra
värlclsrevolutionen til seger, lika säk,ert grunda<l som 1918 eller 1919.

llevolutionstimmen är icke ännu förbi. Fortfarande rar vi rätt att till
dem som reson'erar likt Fri'edrioh.A.d1.er säga: Vad rädes ni Jör, ni föga
troe.nil'e?

\sklands lörhållande till Sovielryssland
,behandlas av v.år bekante r;r,ske kairnr,at Karl Radek i Max Hardens

tidskrift Z,uknrnft, Berlin. Artikeln, som är skriven i Moarbit-fdngelset
under förf :s inspärm'ing dår, påvirsar, hur Sovjetryssland ej kan inr'änta
r'evolutionens seger övera1lt innan det skaffar sig de oumLbärliga varorna
från ,utl,anrlet utan rLärJör nråste söka åtkomma allt var det överlaul'ud
kan få,s, uta,n hånsyn till vad ved,€r'börande land f. t. har iör styrelse-
form. I sammra förhållanctro kommer ,tle oiika staterna att stå till 11,ys,s-

lancl: ing,en kom,rner a,tt kunna avstå från trarnpa, lin ooh platina tbara

där{ör att han inte tycker om kommunisnen. Fail,er ententens stora hloc-

F

t

t
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ka<1 (och den koruler att falla), så li,ornmer kapplöpningen om den stora
r;rska anarknaden att ,börja., t}' när allt komm,er omkring ;bänker de stor,a
varurin,galna inte ibara på cle relativt snrå anängdor: \nåror, ,som .d,e nu
kan lämna till elier få av Rysslancl ,utan pl äea ry,ska m,arknaden^s
frantid. Radek pår'isar vidare, ,hur det är enfaliligt å,v de tysk,å xnakt_
äg'arna att av ententen vänta ri,ågot slags tack för att de ,hjälper till
att iblochera Ryssland på ,cle rnat,eriat och clen t,ekniska intelligens de
kulde ge s,ovjetrepub,Iiken, och lia.n uppstä.1ler pir, egen rhancl trs teser av
föIjarde iyclelse: 1. sovjetrysslancl ,söker intet tyskt förtr,und till karrp
emot ,ententen. Ty å en,a siila.n rluger inte tyska kapitaiisnen tiil ett för-
bu'c1 och å tlen andra ka' r'a' inte råknra mecl varaktig stri,cl från ,en-
teutens ,sida mot R.ysslanrl. 2. Ty.sklancl och Rys,siancl Jrehöver ekonomiska
för'binclels'er m.ed varanilra, eneclan intet arr de båda länd:erna kan hoppas
alt en'bart av ent,enten få r-ad ,ciet behöver och clärför att ,cl,e är i till-
fä1le ,att på m,ånga säft ,hjälpa varanrr. 3) Båda staöerna kan ar.stå från
inblandning i varanrlra.s inre förhållanclen och måste vicl återupptaga,ndet
av sina hancl:lsförb,inde1,ser täkna med inbörcles arnvik.ancle ,ekonomiska
orgatrisati oner.

ur de,ssa gruncltankar drar Raclek förjaricle praktiska slutsatser: r.
De dipLo:natiska förbindel,serna 

'rellan 
,ile två länderna måste upptaplas.

2. Båda ländern:r 
'tsäncler orned,elibart erkonomiska experder, ,so.nr 

-börjar

trrbeta på organiserandet ,av va.ruutb),tet, transportm,eillen ooh a,llt varu_
utbyle befordrande .arb,ete. 3. skul1,e tyska regering,en inte kunna ryoka
upp sig ti1l något 'så ,själ,r'kla't. ,så u14rta,s prelirninår,erna och förrber,e-
delserna till r"aruutbytet ,av ckonomiska tyska orrganisati,oner, vilrka ge_
norn allvarliga t1'ska repr,esentanter sätter ,sig i {önbindelse meil r;rska
r'egeringen. Ett par rnånader senare kornmer ty,ska regeringen att l,inka
efter dem. Tysk'a tekniker-, ing,enjörs- och kemistorganisaiioner ,bild.ar
för sinn till Ryss and röverf.lyttancle medl,enrmar rådgLivningsställen, som
har att tillvarata deras intr,essen genternot ryska staten. De organise-
rar också ,en ,obj,ektiv tysk upplysningsbyrå angåen,ile Rysslanrl.

För a1lt ör'rigt k'onamer de tyska arbetarna att sörja, 'är ,c[e [rar
kornmit tiII makt,en. Att såga ,ci.em hur vi ,sscla.n komrner att gå till ar-
lbctet att gagrra de ibåda nö,cllidande folken och hela värl,den, ar inte nod-
r'å,niligt. Do förstår os,s liksorn r-i fölstår dem, ooh vi konrner ,att finna
\iarann utan mångn ord i det gerncnsa,mma arrb,etet. Det hår utvecklad,e
arbetspro'gra,mm'et år iberäknat för mellantiden. Ja.g är, sluta.r Radek sin
'a,ssa 

trrtihel, a.11t för lito diplom,at för ,att hyckla, att jag tr.or på någon
1ängr''e trivsticl för T-vsklands n.r'ara.ncle tillstårul. Tyska borgarklassen
tror inte att vi iblir 1:ärst [1ng1iva,tle. Vi år allt,så a1r sa.rru]li1 rneninq.
Me,u varför skuile 'i inte ,byta 1in mot medicin, trä m,ot ,elektriska app'-
rate.r? Ni fordrar clock ej a.r' folli. sorn ni ,köper kalsolger årr. 1ågon at_
iest pfi o,clöcilighet.
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Angelica Balabanoil lill Ifaliens arbelare.
Vår populära ka,mlat Angelicl, l}alabanoff, känd för Sverges arbe-

tar,e ,seilan sitt årslån,ga upp,eråIl i 'detta land och J. n. sekreterare i
Treclje International,en, har tillståIlt de italicnska proietärerna, il:lancl vilka
hon i riratal levat och propag.erat socialisrn, ctt längre brev, varur vi
efter r.år't }:roclerorgan Avanti i r\{i"lano återger några blottstycken.
"Ni kan", ,skril'er B., "inte göra er en ,föreställnilg om vail som här
sker. \rår isolering oc.h det systematiskå ibelj,uganile r-i utsatts för har
slutl,igen smittat- t. o. m. r'åra närma,ste r'änner. VIen sakerna,s .verkliga
läg,e år helt annorluncla ,emot r-acl någon av clem l<an förestålla sig.
Vi lever i det dagliga miraklet av reorganiserandet &y ,en störtad, rutten
organism, sorn kan å rrytt liv ,encla,st g,enom nya kraft.er, vi .upplever rni-
raklet arr ,ett ständigt uppbygg,aniLe samtidigt vi på, :r1la sidor hotas, ,b,oj-

kotta,s, saboteras, bibckeras. D,et är en o,beskrivligt ,storartadl situation,
ågna'tl att göra os.s sto1t.a, att ros oss våcka tron på män,skfig ,st5rr,ka och
på idealens makt. "\rad ibeträffar terr.orn o. d., som 'borgarpr,e,ssen allt-
jä.nt rtsprider, så il"rör rnan. skriver B., dividera dessa ,historielrned 1,000
och ,seclan jämförn ,rlem m'ctl r,'a,rl som ,sher i anclra Jancl, och nnan skall
finna, att krigets reagens€r gör sig mycket minclro ,gällande i Rvssianal
ä.n i anthra land. Om man säger er, att vi levcl mitt i tcruor och mord,
så minns, att här hos oss ,har aldrig funnits så få nrörilale som mr, ooh
vad terror ib,eträf{ar, så år ctret nog att betrakttr No,skes Ty,skland rett par
ila,ga.r f,ör ,att finna att i Rysslancl konflikterna är mycket milila ,och ar-
betsiör.hållanilena rent patriarkaliska.', I sitt brev rniiniler. ,sig vår l<anrra.t
till ,sist till Italiens prol'etärer, upprätthåIlarna av en obrottslig ,socialis-
tisk p.oiitik under krigsåren, med dötrjande slutord: ,'Ni,har fattat tanken,
rtt 'det into långro .gäller välja rn'ellan lio]sjevism ooh någon annan sorts
socialism utan rnellan anslu.tning tiI.I proletariatets rättigheter och ,rlet

dir'ekta för,svaret tör Jlorgarklassen,s privilegier. Det finns inte och kan
into finnas någon tre,clje väg. Env:r.r, som inte fattar tletta, blir reak-
tionens rnetlbrottsling, förråder - ä',.en on 'clet sker ofriviliigt - prol,e-
tariatets 'sak .och för.sr-ara.r clet ;hapitalisti,ska sy,s{gmet i det avgörande
ögonblicket. Detta år sant inte bara beträ.ffando Rysslanrl. Faktiskt är
situationcn ännu klarar'e i Tyskland. Det ,sl<ulle int,e förr'åna.mig. om ,iie

bland 'er. som rrcst håftigt anklagacle Scheidemännerna under ,krigets
fönsta ticl, nu år deras mest cyniska för,svara.re, sedan ,cle i bloil drånl<t
ilen r,evolution. il,e föregav sig fölberetla. I{en komlniunisrlen r.äxer f,ram
ur .sjäh-a ,cle impeliali.stiskl orgierna, och den sorn int,e begriper clet är
tlet syrxl om. Vi r'äknar rned cle italicnsktr, socialisterna som cle m,est a\--
gjorda grunilarna,a\. T.r'eclje Internationalen.',

Lenin - Europas ende verhlige diplomat!
l)cn 29 januari höll i Kings$-ay H&lI, Lonrlon. trnglands störst"e

tlramatiker G. B,e r n a r cl S trr a rv ett mycket uppmärksarnmat föredrag
om samhäll,et och closs utr.'eckling tills nu. I förclrag,et, som r.ubricera.ts
socia.lismen och albetarpartiet. förklaracle sig .sharv ira predikat socialisni
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hela sitt liv och y4tra,ite på tal orn bolsjeyikerna: ,,Jag lyfter på lratte.nför Nikolaj Lenin, 'ilet nuvara''de Europa,s 'ende ver,kligl idipiomat atträkna mecl!" Bol,sjevikerras ,,grymhet,, a.tt tvilga arbetarrra 
-att 

ar,betalir bara ett blad i jämförolse m.ed kapitaiismens bok, och skilr'ad,en är.att i Rysslan'd tvingas aila ait arLreta för att alra ska irunna få äta, i
England och 'andra ,kapitaristi,ska läncler åter tvingas arb,etarna a.tt arbetalör att ku'na försöka att re'a. 'r'ai. kritisera,tle starkt det nuva.rande en-gelska ,a'betarpartiet, e' brancrning av cii*erse heterog,sna, element, ,clit
f. n. söker 'sig ail.handa riberaler och liberara valmån, so*- i en ny rsitua-tion åter ko'rnmer att g,å sina gamla viigar.

Den franska 'syndikali,srnens fa,cler Georg,es sorel, bekaut förfat-
tare till 'l:oken 'rankar om r'ålcret, har 'också arlcreres nyss ;uttalat sig om
Lenin i e' 'y upplaga ar' ,sin ,ok. Han skriver' ,crär: ,,Jag har ,intet skälatt anta, att Lenin ånat 

'ågra ar' ,sina irlö,er r,ån mina skrifter, trnen är"en
om han så skulle gjort så skurl,e jag bara ,\.ara rnycket stort över att ha
medverkat till cien ,rna.ns intellektuella utvecklin,g, som ,enligt min upp-fattling är den störste teoretiliern socialismen fött se.dan Marx och sa*_tidig't en 'statsma', r'ars an.r. är jämbör"trig mecr peter ,cren sto,r,es. . . -!.ör-
bannelse örner .le pl,Litokratiska derno,krati,er, soan håiler på a:tt svätia utRysslanrl! Jag är. en garnrual man, vars tlagar är räknade, men jag ,[sp_
pas att innan ja'g räalnar värrden få se ,rte högrnocliga borg,erliga rre'ro-
kra.tierna, ,so n i rlag cyniskt tri.urnferar. förö,clmjgkacle pa åarfin.,,

Cenfersocialisferna är oroliga
för den våxande anslutning,en även a,v ile västeuropeiska arbetar-

rna,ssorna till raldlingens Kommunistiska International. Så skriver p,hi_
'lip snorvden i Labour Learler 12 februa'i en 

'arnin.g, rubricer,ad
Tredje Internationalen, vari ,clet heter: ,,Ett anta.r ,rlistriktskonfereniser rhar
be'slutat resolutioner till förmån för Inilepenrlent La:bour partys anslut_ning till Tredjc Internationalen. Ja.g kan inte tro aunat än .att cle somriistat ,för 'ett sfuclant steg gjort ,tl'et utan att ha fuil r<Iarh,et om, vad ,iretta
r-iktiga avgör'ande inri'ebär- Jag kan mycket r'är förstå och ja.g ,crerar til).-f*1lo .leras niissb'eLitcnhet me,d Anclra Internationalens ,fjasko, men denna
rnis'sbelatcnhct boril'e iot,e ,kasta ,oss i' på en taktik .om kommer att redatill konsckvenser åv rrekraglig nat'r.,, s. tycker vicrare att Moskva-in-tcr'ationalen har ingen fti,st byggnacl och förklarar: ,,l[an kan sympati_
se'a, rnccl och unrlerstödja ,bolsj.evikerna u.tan att anta iieras politik .och
metoile. siisorn an\rän.ilbara för amclra land ,mecl helt a.nnorlunclä pohtiska
och ekonomis:ka villft6r.:': varpå anbefra]re,s ,sorr ,rcren visa k'.,sen- för deni'tcrnationella socialisrnen" att, som ,cle ty-ska oavrrä'giga 

'il], ,sir,mrnrn-
liöra 'de t'-tl i'terniit,io'a,1ern,a, i ,en ,encl. lelvand,e och aktiv ilvrik-

snovdens .rkännanrle av sin miss,beråtenhet ,red 
"i' oäh Branting-Scheiile'ra'ns s. ri. i'tcrnationar är r-är.l att ,hokföras necr ,beråt,enhet. Ilans

r'-a.ning till sina engelska ,karnrater ,blaud arbetarna torctre ,emellertid varatör sent ute. s'ow.re' oah Jran,s cente.kamrat,er får ailt gå med mas-sorna tiil }Ioskva. till hatitllingen.
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Ungdomsinlernationalens uppgilfer
iberörs av r'år bekante ry,ske kamrat r;azxr sorratzkit, Moskva, i J u-gond-International.e. D,en tid, då cler ltroletär.a uug,cl6mgn uteslu_

tande syssla'de m'e,cl teoretiskt fo,strande arbetc. är för,bi. ,Kaalpen lör kom-
muni'snren, karnpen anot den boi'gerliga rnilitari.sm,en, ,kan'pen mot ungdo-
mens ,kapitalistiska utsugning ooh an,dliga förne.ilring är d,e ungas vikti-
gaste uppgifter. Denna kamps fullståndiga ge'o'rförande är ,rnöjligt ,cn-
d"a,st ,genom ,sluten interna:tion'ell kamp av dc unga arbetarna. Det första
och förnärnsta råirr-id är den politis.ka karnpen, där ungdorncn ej bara in-
ternationellt sonr International ,bör r.ara er'sl'te' till kommunistinterna-
tiona'len utan i varje liten orga'isation {öra en klart kommunistisk lro1i-tik Det räcker em'ell,ertid ,ej brott nnr:.l agital,ioin oorr skrifter, dct forcrra,s
är''*n handling. Enhetligt, internationella. på ett gernerrsamt mål inriktade
aktioner av alla land.s unga arlletare. I)e internationella u'grromsdagar-
na var ett gott upp,slag, rnen det nrråste tiofaldiga,s, oc.h ,clet räcker ,ej mecl
en enstaka aktion utan den interrrationeila centralen rnåste oaibrutet ar-beta organisatoriskt och genom en'ergiska, aldrig slappnande strid,er,rb,e-
for'dra ,Lrngdomens olika politiska krar-. önskl,ärt vore tätare sa;mrnanträf_
fande av ung'domsgruppc' frå.n olika 1ancl och ctt större rrtbyte av ,ra1are.
TilI Kommunistiskrl Int.ernationaren Jrör .le ;unga sociarister:nns rör,else stå
som en 'del ar. clen {örra. dock utln irtr irärmeii uista ,sin sråh.stäucrigher;
inom cgna omrir,clcn. R,eträffanclc' cicii r,1öcnrie tuulr.a, Tntellationalen ka,*tlct bara finnae en rnr:ning: Jiaurp ttau hiinsl-tr rnot denl

'f,lll redahfionen lngångna skritter.
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