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MOSKVA.KONCRESSEN OCH SVERCE
Av Z. nÖcluNn

Frieilrich Engcls
(1lill 100 irr-q tniltret itv l-:s fö'd'else)

Tredje Internationalens rrnilra lit.,ngress i Mo'skva och dess bt-
siut har inom aila kommunistis<a ]rartier och alla cle socialistisha,

som var på väg att orientera sig dit, uppr'äckt den våldsammasle

diskussion. Det är i och för sig ett gott tecken, ty denna debatt

tvingar till ett klart rstä,llningstagand'e till den mängd av lrroblen,
som ilen kommunistiska. rörelsen miiste lij-*a 

- 
teoretjska.. taktiska.
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organisatoriska 
- 

och fördjupar vår syn på alla, tlessa frågor. r\år
man i jämförelse därmed tänker på, hur spårlöst Anilra In'terna-
t,ionalens konferenser i Bern, Luzern och Genöve runnit ut som eri

shrift i vatten, clå {ramstår det tydligt, vilkeu'r,iiltlig audiig kraft
rlen Tleclje Internationalen besitter'och hur rlen skakar liv i 'själarna
överallt. Ingen lian stå likgiltig inför .cletta måimer|'etet fram,stor-

manile tankens och arbetets avantgarile: clet gäller pån eller fienrJc.
för eller mot, aarm, eller ltalt 

- 
motståndaren siirs neil och clen

ljumrne utspys; så har borgare, högersocialister', oavhängiga, ung
socialister och synclihalister lika vlil -qon konimunisterna sjä1va

tvingats att ta ståndpunkt och blotta sitt innersta jag. Att viti
detta elilprov åtskilliga, som värit röcla utanpå befunnits vita inuti,
liksou råiiisan, iir en upptäckt som verkat subjel<tivt obehaglig
men oibje.ktir.t nyttigl,, ty sanning och klarhet måst'e vara vår rörel-
ses styrka liksom tanhegrurn'me1 oc.h självbedrägeri är ale's,s fördärv.

Yad den livliga diskussionen inom vårt eget parti betrii{far är"

tlen naturlig och vålgöranile, uniler förutsättning att clen föres på

ett lojalt sätt som det anstår dlem, som cloek enligt sina grunclsatsei
är meningsfränder och kampkamrater. Iredje Internationalens kcn-
gress är ingen ofelbar påve, r'ars beslut inspirerats av en gucl sonr

blott kan göra clet gocla; d.ess teser behöver man icke inta enligt rc
ceptet: "gupo och blunda och svålj hastigt", som enrla metocl'en att
få den i sig. Ratten till kritih är fri och öppen, men p,tt måste clel,

fordras: rnan skall kritisera som vän och icke som fienile,. man skall
kritisera i vetskapen om att man står innanför oeh icke utan{ör'
Tredje Internationalen, man skall kritisera. sri, att man icke direiit
-sätter rörelsens motståldare vapen i hänc1erna. Det finns en gr:iirs
tlär kriti]ren upphör och i stållet blir hugg i ryggen av en, som :ir
på -rprång iiver till ilen andra 'sidan. Det har reclan synilats myckri
i den vägen i,en del av våia partiorgan till stor förlustel-"e {cili,'
hii.qer.socialistiska tidningarna.

Naturligtr,is ges clet invändningar rörancle kongresserr och rft's.
beslut, vilka. är vål motiveraile och förtjänar allvarligt beaktandr,.
l)en främs'ta av rlessa, vilka {ramförts från vå.r sid,a alll,ifrån ilt,

batten'.r liörjan, iir clen. att cle utomorclentligt viktiga frå.gorna lir
Moskva-kongre-qseu avgjor:des utan attt re,sp. partier: på {örha.nd'

hunnit få del av exekutivhorhmitt6ns förslag och kunnat taga stlil i-
ning till ilesamma. Därigenom kom ombuclen ,att harrdla på eq,rrr

hand utan direktiv av ,sina kom,mittenter, och clet ligger i saker,.
ruatur. att besluten uniler siiclana forhrillanclen icke får sammn bil-
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tlande kraft som eijes.,'Men man måste dårvicl också ta. hiinsyn tili
att avspärrningen av Ry-*sland. cle utomordentliga svår"gheternn, för
t'örbindelserna mellan llosliva och den övriga våirlilen, utgör en na-
lurlig förklarirrgsgr:und till niimirila missförhålranile, som sjalvli'al-
let icke beror på bri.stancle goil vilja {rån exekutivkom'rittöns sida.
utan på oövervinneliga hinder av teknisk art. Detta {iirhålra'tle
kan il andra sidan ingalunda rättfärdiga ett försök att stämpla, be-
sluten som ogiJtrga men viil unclerstryker det den i och för sig ,-roj-

klara. rätten att till en föijande kongress framläggzr" revisionsfijrslag
i cle punkter, c1är man hysei: en avvikancle mening.

Det iir åven möjligt,, som clet klagats över från flera. håll, atl
kongressens tekniska organisation iclie var tillfreclsstii,llanile och
att röstfördeiningen icke motsvaracle partierna,s verkliga. styrka; sii
t. ex. erhöIl clen franska, rninoritetsrepresentatiollen samma röstct:rr
som det stora italienska partiet, och de engelska gruplern& samma
som tle't kommunistiska, partiei i Ryssland. rfärom kan tvistas, r'eii
tlet har 'u ej haft 

'ågon 
egentlig betydelse. \rad organisatione'

beträffar finns det väI lmapast någo' Jiongre,ss, där alla äl nö.jda
rleil arrangemangen. Och att en internationell kongress som för.e-
träder en oerhöril sprrlkför'bistring, olika parlame'tariska sech,ii,n-

.ior och himrnelsvitt olika. temperam,ent, skall försiggå utan di,ss,_r-

n:anser om en hel del ting även i clen r.ent yttr.e gestaltningen, är
,rtänkbart. Men av väsentlig art är icke heller ilenna anmä,rkniug.

De är ile 21 villkoren för anslutning, vilka uppvä.ckt tlet inesia
rt.nskriet från rninoriteten inom vårt parti. En av cle.ssa punkter iir:
enlig* min mening högst otaktiskt formuleracl. Det äi. kravet på
tiildanclet av illegala (hemliga) organisationer. Såcla'a gör ma', o'r
de behövs, meir skriker: inte ut inför hela viirlilen, vare sig att elle.,-

'diir m,an gilr d.em. Ingen re'olutionär socialist kan vara pri'ciliel)
rnotståndare till bilclanclet av illegala. ,organisationer, såvicla hiirr
icke är ,r:n ilumbom. I)et ligger i sakens natnL, tJ, en revolution gör:
rnan icke på l,egal viig och blotl; rne,cl stöcl av en legal propagand:.
lledan '1,. ex. vår antimilitaristiska propaganda, för vilkeu Staa{I-
lagar:na lägger hinder i viigen, tvingar till eir viss illegalitet. N.r-
turligtvis kan det komma en clag, då cleu kapitalistisla reaktir.r,nel
rnetl liknand,e lagar omöjliggöl ltela rä,- kommunistiska agitation pår

legal väg, det måste vi ta i betraktande, och då blir givetvis ett an-
nat arbetssiitt än clet liittills {c;ljc1a en nöcivändighet och liommeL av
sig sjalvt. Men liksom man ieke utan givna objektir.a förutsätiniu-
gnr kan "görfl" crr revoluliorr. si karr man icke heller.pa konstlat
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,sätt framskapa eu iilegal organi-ration, innan förhållandena själva
framtvingar den. Vilket visserligen å andra sidan icke utesluter, att
man på förhand. tånker sig in i en såilat situation och de krav. Jen
kommer att stälia på partiet. l\[en ilet är svårt att insr det kloha
och praktiska i, att en såilair sak ventileras för öppna clörrar, som
om icke rnyniligheterna tillräckligt hraftigt ändå kunde varskos fiir
t'vrrrlucjln lörehrvanrlen i rli n vjjEcnl Merl våid rririsle r'ålds;rmlrii l.
let bekämpas, ,olr ilet ej viher I'tir {recliiga meclel. men också mecl
liotl

-I)et iir ,emellerticl på tre anrlra punkter. som oppositioiren i
Sverge koncentrerar sina angrepl och som förarileLlel clcn att {iir-
hlara de 21 punhterna oantagbara: utesiutnings- ocir riinsningsiira-
ven, centraliseringen siirnt fordringalrra, Jretrii,[fanr_le lac)rlörenings-
rörel.en.

Centraliseriugen innebä,r. att rnelian kcngressel.lla en utonor-
dentligt stor befogenhet tillägges partileclningen (representantslia--
pet)" r'ars beslut ovilikorligen måste efterföljas av partiets olika
repre-.entationel och organ. Sålunda blir t. ex. riksdagsgruppcrl
och p,artipräs,sen helt un'ilerordnaile, clenna mynclighet. Par-ti,et och
pariileclningen i sin tur måste var4 underoldnade uncler Interuatio-
nalen och iless exehutivkommitte, som mellan den internaticnella
kongressen iir rless högsta instans och vars beslut är bindancle fiir
alla till clen komrnunistisha Internatiorralen anslutnii partier. Ute-
slutningskravet innebär. att cie partimedlemmar, s01n pr:ncipielll,
förkastar Treclje fnteuationalens prugram ,ocir riktlinjer eller sorn
uppträder indisciplinärt gentemot partiet, rnå, ur desamma uteslrr,
ta s.

I)essa lirav vilar pri luilt rikti.qa principer, och vi inår-cir: er-
känna, att vårt parti uppbyggdes på en felaktie eruriil, när vi 191?
i rätt stor utsträckning accepteraile decentralis,ti,ska och "integrala"
(allomfaitancle) 

- 
om man så får uttrycha sig 

- 
icleer. för dess

organisation. Vi Iät oss då clels för mvcket låverka av tlen smål-'or-
geriigt-clemokrrtislte tr'abian Månsscn,oeh clen irrdiviclualis'l;ski
anarlio-socialistiske Linclhagen, dels {orleclde oss reågensen nrot dlel'

byråkratiska prlvedömet i det gamla pa,rtiet att ha,stri ut barnet rne,d

badvattnet. Men jag bestrider b,estämt. att partiets grunrlkaral<tiir
{öriindras genom att vi accepterar centraliseringer- -.om rninorile-
,ten påstår. Partiets grundkarahtär ligger i dess levolutionära idir-
innehåll, icke i cless organisations{orm. Organisationen är iche par-
tiets iinclamåI. ,organisationen är till s,om medel att förr.erhliga rlel
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rrevolutionär.a icleinnehå1let. Detta meclel. detta kamporgan, kan
växla {orm utan--att partiets grunclkaraktär därigenom förryches.
När erfalenheten visat, både från vårt eget land och and.ra länder,
att clecentraliser;ngen är oförenlig mecl förand.et av ilen revolutio-
nära kamp, som är partiets uppgift, ilå vore vi ju enfalcliga dcgp,a-
tiker, om vi envist skulle {asthålla en såilan organi'sationsform bara
där,tör, att vi år 191? i clen såg iclealet. Det har skett mycket:e'n
tlen tiden. Vi har våra fem sinnerr icke för att gå döva och biinda
gencm livet ttan lor att hör'a, se cch förstå. Vacl har Andra fn-
ternationalen lärt oss? Yacl har erfarenheterna {rån de rysha. t;r-
ska, fin,slia och ungerska revolutionerna lärt oss? Först och frärnst
clen organisatoriska centraliseringens nöclvändighei för partier i re-
volutionär kamp. Det han ingen bestrida. Men vi förberecler oss
ju fiir den kampen och mtiste ta kcnekvenserrra clärav.

fnvänclningarna håiremot är av två slag. Den ,ena. bottnar i
en otygiaii inclividualism, som i grunden hatar alla partiband oclr
som hävclar den ab,soluta {riheten att tala ,och hand"la som man för
gott finner', Err så.clan 'ståndpuukt iir oförenlig meil kommunisrnen,
ja ned allt partiliv ör'er huvucl taget. Sjalva begreppet parti iune-
biir ett ingrepp i {rihetern. Redan diir två människor samverk,ar
finn.s ingen ab-qolut rörelscfrihet liingre; så mycket minilre då rrrir
det gäller tusen ellel tio tusen. En absolut frihet kan man ha i en

Ciskussionsklubb. som förutsätter att det alclrig göres några ut{a-
lantlen. Ett p,arti, som går ut på handling, måse kräva disciplin av
sina mecllemmar, d. v. s. obrottslig sam,mauhållning utåt kring i
laga 'orclning fattarle beslut och ilen enskilcles un,clerordnanile un:ler
tle organ, som fått partiets uppdrag att leda dess verksamhet. Clcb
tlenna disciplin måste bli så mycket fastare, ju viktigare kampen är
** cl. v. s. i en revolulicnär ticl cch en revolutioniir kamp måste clen
vara ovillkorlig. Liksum rlcn lyckliga utg.ingerr i elt krig kriirer
den absolutaste clisciplin från solclaternas sicla. och rle,sertiiren hern-
faller åt döden, lihsom sträjkbrytaren vid en lachlig konflilit ut-
stötes ur de ,organiserade arbetarnas krets och briinnmärhes soin
förräclare, ,så kan cckså nutidens tillspetsade politiska kiasskamp
endast föras framgångsrikt av ett parti. som bygges på jernhår4
sammanhåIlning.

Il'et är iöjligt att hovera sig över "cliktatur" och "trälilom"
gentem,ot dessa princip'er centra,li,sering cch partidisciplin. Ty
det gäl1er här intet yttre tvång. till skillnad såviil från ilet militira
kriget mecl rless.statstr'ång som från rle fackliga kriget mecl r'less or-
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ganisation.stvång på .necllemmarna, antingen de vill ellel erj. lJe1,

kommuiristisl,a partiet tvingar ingen in i sina lecl; clet iir en frivil
iig samrnan:slutning av miinniskor m.eil gemensamma intress,en ocll

cri likarftr.d ri,sliådning, vilka {or att nå,de stora, rsyltel, ,som förenal'
rlem. av*.tår fråri att ]rävc1a ,cle -*rnä.rre särrneningar, som skili0r
rl'ern ir1. ,

Dcn anclrtr. invänriniugcn irteligcu lrottnar i r'ärlslan 1iöl ulip'
i.,omsten al' b}'rrilirtrti och rnaktmissbruli från leilningens siila. l)eu
ili' urer befogad. I) et ligger i centraliseringetis väser. det är' de.s'r

a.vigsicla att kunua merilöra rsåilana laror. Det har vi ingaluntla
irlunrlat liör fliLu rnajoritetshtitl. lle clerno,liratiska garantier. sonr vi
har: i viir:a pi.rrtigruldlagar mot så,ilana" teurlenser, rrråste livilrstå tlch

i;tirl'gsns. I)et friinista korrehtivet ligger i bevaranclet av den lulla
l<ritilirätten inorn partiet. I)en har: hciler: ingen ifråga,satt att av-

shaffa. I)et är en grov f?iri'arr'skning. niir,trran !åstiir något siiclarit.

1. själva det rysha liomniunistislia partiet pågår just nn en viilclig,
intensiv och omfattanrle clebatt röranile partiets inre angeLä-qeuhe-

ter, en clishu-"sion som är'bästa Jleviset för: haltlösheten i fs.lsl rrur,

att den liomunni.sti-.ka clisciplinen 'skullo 'cliicla rlen "anclliga [r:ihr,'

1tr'' irrom lrnr'1 ict.
Men hritikriitt kan icke vara iletsamrna rsom att i haodling

trctsa partibeslut eller att löra öplen propagarda mot kornrnunis,
men.s bärirnde principer. Bn sådan "frihet", sonr en ilel av tninoli.
teten förb,ehålier sig, iir: Iikt;'clig urecl tr'å partier inom partiets ranl,
crch det är ett oting. -rom icke kan godkänn,as. Den, sont slirirret
ilessa radier. har icke önskat någon partisprängning och förklaracle
genast, niir Moskvavillkoren publicerades, atl; ute,slutningsparagla'
fen mot "centern" icke ägcle tillämplighet i vårt parti. Bn Venner'.

,.trörn kuncle icke likstallas ureal en Kaut-.ky och anilra f.elder tiII
den Treclje fnternationalen och clerr ry-qha arbetarerevolutioneu. IIen
en. annan sak åir, o,m ilen Vennerstrijrrska g|u1rp,en vägrar a'it bö,ja

sig för en eventuelL majoritet,s utslag, som går dlen emot. Då är dei

basta. att virra vägar skil,js. Ty två varandra priucipiellt Jrekiirn-
panile rihtningal inom samma parti iir en absurditet: de rnåste fiir-
lam':r" och uppirriva varan,ilra. Och ett iitet p,arli, våil sarnmanhålle|
och enhetiigt, kan utöva större inflytanrle på ma-<,sorna iin,ett stolt
.parti. ,sor1 inåt är upplö'st genom oförenliga rnotsritl,ningar och

eviga. ofruktbai'a diskuss:oner.
Pnrtiminoritetens treclje stora,slagnummer

tionalens ställning till fackliireninssrörelsen.
är' ilrccl.je rfnl,eruu'

( )clrså hilr operera r
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rlen med kalrihatyrer och missförstånd för att nå niigon e{ilekt. I
punkt 10 av de 21 r'illkoen samt i de särskilda teserna om fack-
föreningsrörelsen och driftsråden fordras det 'av de kornrnuttisti.sli,r
partiern:r. att de agiterar bland de {achligt orgirniseracle arbetarna
iör nödr,änclig}reton av en brytning med den gula Am,stercliLr'r-

lnternationalen och att i stiillet tnclerstöcljn den i bihlning varandt'
röcla fa.oklig"a centralen i }f,o,skve. Dett'a utlades fiirst på minoritet-s

hå11. sarn orn rneningeu yotc ai,t ijv.:rallt,spriinga c1e fackliga orga-

ni'sationer:la. lokalt och tratiouellt. om man'ej finge clcm ]relt ilvr-r'

på Mosltvas iinje. I verkligheten iir teserna ab'solut tnot etr spriir-rg

ning, , rn'ot bilclandet av sär.skilda liomrnunisl;i-"ka llncliförenirtgar'.
,reh vad cle liriivel iir. att rntrn skall söha få hu'au,cior.r1an'isntion,ern.n

rirslutna till Mcshva i stället för Amsterclanr. Upprniirhsamgjord
pfi sitt rnisstag, isvarar minoriteten, att konse,kvensen av el så,rla:r

propaga.ncla blir clock faclilöreningsrör'elsens spriingning, ty <lrn

ir,om,rnuni-sterna får majoritet il[r, sii liomrner reFolmi,sterna att
,spränga sig ut. Det är' ett dråpligt tesonneluallg. rsoDl utmyrrlal i.,

att ifråga our Iacliföreningsrörelsen miiste vi lärnna fiiltet fritt ir1

högersociaiistcrna. M-inoliteten liar därmerl tagit avsttind från heia

i.len fackliga polrtih. sorn partiet lört seiian c1e{ grunilailes, oc'1

samtidigt ,r.rrticdvetci; avslti,iat sin egen refcliiri,sti.slta liaraktii.r'. Dess

värma {iilsvar A nr-qtcrdam-[ntelnatittnaltrt vistrt' r,ltr] atrc'la,s ]tartt
den egentligen är.

Läget i Sverge är nu t{etta: bortsetl -fran Linclhagerrs lturna-

uistiskt färgacle re,solution, som prahtiskt taget är ur räkningen,

står pa,rt:c-.t inliir tveuire alternatir'. An,li,n'gen 'att acaepter:a, r.elresen-

tanshapets nraiorii,ets{iirs1ag, sot't inncbiil ett principiellt goclhäl-

nirncle av villkoren men understr:yhel cleras tillämplighets bercenclc

rrri tid ooh runt. ,såsc,ttt ocliså punht 16 uttryckligen flamhåller, saml
.lretonar :rtt gr,nndl,agarn,as garantier nrot rrirelsens byråkr:atiserirrg
måste bilreiiållas och -.lutiisen {orbehiLller partiet riilten att till
nästa interrationclltr kongress {ramställa iindringsyrkanden i tlt:

rJetaljer, r1är ej fu.ll överensstärnmelse skulle råda neilait 1lartie1.ir

rrpp f a,ttni irg oc h Mo skvali on gres,sen-s be,slut. Ell er ock'sf,, sk a l l 1-'a.rti ct.

gocltagr min'oritetens förslag. lscnr förklarar ile 21 villliolen "oatr-

tagbara. i sin nuvarauile formuleriug" och luii,r'er en levisicn ,:v
,lem. sorn skllle uyrpnirs "i förl-rin'lelse rneil ,-"ii.claua partier, sorn Jlru-

rji mcd An,,lra Intcrnationaletr - - friint.s'1' nnt',.'1<a ,at'lrltarllnrti "i



1920:tlir

- n€n icke kan of<jräirrimrli: goclkiinna cle 2l punkt.ema som vill-
i<or för intriicle i ilen il}'eCje".

Majoritetens förslag betycler, att vi förblir ett hommunistishi
parti, soliclariskt m,ed arbetare-revolutionerna, mecllem av Tredje In-
ternaticna.len. Minoritetens för'slag betyder, att vi blir ett socialis-

tiskt ceni,erpart'i, blott pl'atoniskt sympatiserande me,cl arbetarrevo-
lutionerna, utträdanile ur 'Iredje Inernatio,nalen eller uteslutna, rir
densamma. I det {örra llallet bidrar vi att stärka rlen ryska revolu-
tionen och h,el'a ilen revolutionära världsrörelsen. i rlet senare fallei
fallet {örsvagal vi dem. Mecl rnajoritetsförslaget rskapar vi ett fast
och sta.rkt parti, minoritetsförslaget betyder svaghet och upplös-
ning. Det är ej svårt att säga, vilketclera som bä'st överensstämnier
meil partiets ärorika tradilicner och rlerr svenska arbetarkla,ssens
sannlr ir{ressen.

Frihe{ens rlke
borjar i sjålva verket fcirst clär valest clet arbete, ,som år be-

tingat av nöil och yttre änclamålseniighet. upphör. Det ligger allt-
så enligt sakens natur pä andra siclan ,clen egentiiga materiella, pro-

ilukt:onens ,sfär. Likscm vildin måste kärnpa. med naturen för att
tillfreilsställa sina b,ehor,, {ör: att uppehrilla och förnya livet, så må-

ste också den civiiiserade. Och han må,ste det i alla samhåillsformer
,och uncler alla rnöj.iga. produktionssätt. Med ,sin utr,'eckling vidgar
s:g detta naturnö,ilvändigheternas rike, ,därför att behoven viclgas,

men,samticligt vidgar sig pr'oduktivkrafterna. som tillfredsställer
tlem. Här ifrågnvaranc'le frihet kan endast tre,stå däri, att clen 'so-

cialistiska mänu,skan, att de as,sccieraile (forenade) prcilucenterna

förnuftigt reglerar denn'a sin ämne'sutviixliirg med natru,err, {år ilen

unilcl sin gemensamma kontroll i stället för att behärskas av ilen

som av en blincl makt, att denna arbetar uniler ringaste kraftför-
brukning och uncler de {c;r ,clen niiin,skliga, naturen värcl:gaste och

mest pasisanrle betingel,ser. Men detta flörblir dcck alltjämt ett nöd-

vrincligh'e{ens rik,:. På andra ,siclan cletsamma, börjar den mänskliga
hraftutveckling, s.om är sitt eget sjä.lvändamål, frihetens sanna rike.
scm emellert-d kan blomstra enclast på basis av detta nö,ilvåindighe-

tens rike. Arbetsilagens fiirhortande är grundvillkoret.

Kail l)Iarr
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I N F O-R
Av C. N. CAR

TIDSFRÅOOR
LESON

En nnderligt snirklad och snörklad rococopolitik har aviöst
de gamla maktförbundens klassiskt stela linjer. Regeringsmakt,
parlamentarism, .demckrati virvlas om i bcrgarevärlilerrs makt- ocir

existenskamp gentemot ilen "röcla faran". Autokratiseradle partier',
över vilka ledningspiskan svänger iraftigt, nervöst, utlämna mas-

scrna åt ränkspel och diplomatism. När Alexandre Millerancl liit
sig väljas ,tiil franska republikens president, forclrade han en ut-
viclgning av presiilentens makt, i sista hand riktad mot allmänna.
rösträttens demchratiska kontroll. Han är följahtligrn clen firadc
exponenten för bourgeoisins allt tyciligare fijrnekelse av sin egerr

deuokrai i.
Hans hastiga upphöjelse på presid"entstolen är nu biott ett blanci

de många moment, som giva .företeelserna i den närvarande ticlen
prägein av ett provisorum. Ingenstädes vilja nya, fa,sta former bilila
.':-g, meilan tle gam,la befinna sig i upplösning. Tag i hanilen vilkcn
tidning scm helst 

- 
fiygn ilen mest reaktionära avisa speglar ett

.rbetvingligt gungfly.
Världen behöver frecl och "normala förhållanclen". I allmänna

talesätt erkännes detta behov. men när man står inför avgörande
steg i detta syfte, uppstapla s-g otaliga,hinder for det efterlängtaile
nya tillstånclet. J)en alltjämt råclande misstänksamheten mot gran-
narne cch klasstaternas inre ohållbarhet siå därviil i växelvcrkan.
Det inre kriget framtvingas av stagnation, arbetslöshet och dyrtid,
och det jäsancle missnöjet återverkar utåt på staternas inbördes
förhållanden. Allt pekar c'lärför hän på samma slags lösning en

dag, s'om aah,ögg clen gorcliska knuten.
Frcd?? Alla veta varför ej ens den yttre {reden är tryggriti.

Versailles cch Saint-Germain endast stegrade forbittringen och

oron. l-olken smaka nu desss freders giftiga frukter. Där saknades
massornas makt att giva kriget en förnuftig avslutning. Social-
patrictismen, som under krigsåren sl,iirkte "det nationella försve-
ret". lailc ,.ig diirigcnom själv i vanmalit, när {reclerna skulle ar'-
slutas och rllassorna-q riist höras g'enom rle garnla arbe,tarpartierna.
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.Det befanns Lrtt cle varken }ängre e-xisterade i sin gamla sanlmau-
hållning inour länd.erna eller bevarade något eflektivt sambancl

rnellan. länclerna. Sedan socialpatriotismen förlorat vilja och ener.
gi i sin hängivenhet för det kapitalistiska fosterlanclet. rnen sam-

tidigt såg sin maktdrijm vid kri.qets slutuppgörelse rinua isär', nap-
pacle soclalpatrioterna i Nationslörbundet som ett räddningens
halmstrå. Redan nu böra rle märka, att de räknat lullstäuiligt fet

irch att de blivit grunclligt lurade av bourgeoisiens diplomat'i.
Millerancl ocir Ll,oycl George -- ögonblickets ledaude män i

Viisteuropa 
- 

ha varit ungefär vacl rnan benämner socialdemokra.
ter. Nu äro c'le imperialister. Andra ,som Vanilervelcle och Brau'
ting äro åtminstone ursiuniga antikommunister. Bbert och Scheidt.
mairn och deras kometsvans likaså. Fastän tirrgens gång borde ha

lastmer fört clem åt vänster, ha de stallt sig in h,os bourgeoisin som

"nationens", clet gamla sarnhällets tlogna söner och räddare. De

"leformera" rif borgarne. Vadan denna förvandling? Man karr
str<ylla på en konservatism gynnande trötthet hos plågade massor,

men är det ej min'st lika berättigat att säga, att iedningens sv&gr

het och räclsla bär sin dryga skuld hari? Möta ni ej reu, samma

brist på moralisht moil som för sex år sedan? Är det då underligt,
om såilana män beskyllas för korruption? I all 'synnerhet då de

ivr:gt bedriva sofisteri Iör att övertyga världen .- och hanslie iiven
sig själva __ om sin politisha redbarhet?

Ör'erallt diskuterades en tiil socialisering synnerligen livligt

-' rrer än egentlig socialism. Nu skönjes hos socialdemokrater en

viixanile passivltet gerrtemot den. Fastän socialisering är mer ak-

tueil än någon-sin .- ej minst därfor att den mestadels av bankirel
sir.mmansatta {inanskonferens, som pågått i Bruxelles, röjer en strä-
van och plan att kcnsolidera kapitalismen, att orngärila clenna meil

en för massorna farlig, internat:onell soliditet. Samtidigt meil att
internationella hornmunistiska kongresser förhindras. til]åtas kapi-
{,alisterrra att uniler c1e demokratiska regeringarnas bcskydd --
några anrlra finnas jn numera inte 

- 
att rådslå om huru folken

skola ån-tr,o binrla-= meilels iutematiorrella lån uncler cle stor:a börs-

lurstarnes förvaltning. Del, blir de, sorn utstaha och komm,enilera

all socialiserrng till 
- 

Iörintelse eller till l<arrikatyr så som dei
gritt med Nati onalf örbun il et -cirs orn a nkat.g f ör viirl cls f rccl eir.

"Normala förhå1landen"?? \racl menas clärmed? Kanslre ei;1,

successivt återinElidande i laget före kriget? Förhiillandena beteck-

nar:les iu lilivii.l som.-qå abnorma. att kriget just i1ätlr;l :'rnsåss q[nil



r.920 831

vikl:gt, dzi bourgeoisieu visatlc' siq nr ståud att bevara {reden '

I),en kunde .ju slutligen iche ens ll:r'ara den viipnarle freden'

ED ;'ttre, rättfärclig fred, som iåtcr folken kiinna, att de iint-

ligen stå till varandra i ett moraliskt förpliktande förhållanrle, fritf
lrån orätt och övergrepp och burel; ar,:rllas clelaktigiiet i kontroli
,:ch ansvar', iir ilen f örsta f örut-såttningen lör verkligt norqraia

förhållanrlen. lVlen rrär tusentals rovftiglar blicka frani ur skailc,

stzindeu ech oc[iupationelna. då iir rlet .iu otiinlibart, att det inrr
återuppbyggtrndet skall kunrn på allvar begynnir. Fikon vrixa ej pii

ti-qtlar. Ei licller det fcir flolke[s elioiromi rrrirlvälldiga {örtroenrlel

rnella,n stii,tema, kan växa, pri våklsfreclens tclrra gren. I)iir råiler

etb ctjupt inre samltand melian staternas r'ålc1 mot vat:anclrl a1ti1-

gen i krigets eller i tvång-*- ;ocJr erövrings- oclr utplässningsfreilens

lorm och den refonnistislin' lilaltliisheten osli -rteriliteten inorrr fo1-

lir,,n. Det ät: erL sfirlx, soln mzlste övelvinuå-q, rlen sonr alclrig diplo-

matism och imperialism liunna hemä.strn.

Hur skail tillståDclet i värlilen kunna bli lreclligt oc.h normalt.

när måruriskor äunu jagas rnellan grärrselna likt r,'illellråd för sina

;isikterl Mot biltoge revolutionäter bestål iiunLr en passblockacl

över hela ileu -q. Ii. "demr:kra1,iska" r'ärlclen. Sjiilva Englancl har

upphört att \lara ett as1 llnnrl och Sch$.eiz har iclet när'masle för-

virnillats tiil ett internat. Hur skola vi kunna väntn r,:n förändring

till ciet biittre. när de bästa avsikter och a[stliilgningrtr att släcka

krigsl:randen på cle ontrådlen" clär rlen ännu hiirjar, meil heråtl;

mocl motvertr<as, så snart börsfurstarne ge regelingirrne en vink e1ler

,)rdcr ilär,orn? På clem vilar ansvaret frjr avspärrning och blod.s-

utgjutelse. rnen rlet finns inte en regering och inte ett "tongivande"
parti i något land' -*orn r'ågar 'arr dem utkräva iletta An-q\rAr av

frukiarr för att det kuncle clraga rned sig hela rlcn gamlå. murhna

:arnirällsordningens rubbning.
\ri sr: Sovjetrysslanil -*edair tr'å rir bemöda sig att avsluta bil-

liga och hurnana lrecler vid sitii gränser' Men änilook - 
och kanske

ju.st rlarlor -- biir clet alltjämt behancllat som ett skabbigl [år. ja.

t. o. m. påclyvIat irnporialisti-qha avsi.kter. niir t'let, fr;r -"itt {'tirsr,:ar

rrödgas tillgripa en strategis/r olfensiv genterirot den tliplomatiskn

of-lensir,, som det överallt möter. Likväl - 
med Litiruen' inerl ['ett-

lancl" i T)orpat, i Riga ha freder avslutats eller stå inlör sin ar,-

slutning - 
freder. sorn, rlet måste viil alla erkiinna, shilja sig till

sin anda och siti; innehåIl {iirclelahtigt från bourgeoisiens freder"

Ei eils rårlsrep[hlikens argaste vedersakare vriga llestricla. att rr:-
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tlet yttersta tillämpar deu humanaste {olkrä,tts grunri-

Känna sig tilläventyrs regeringscheferna i London och paris
generaile av att sovjetstaten aldrig kräft något skacleståncl och
aldrig fordrat någr:n tcmporär ockupation för att utkräva vilkoren"r
uppfyileise? Äro de uppbragta över det för cleras egen prestige
skadliga föredömet, ciå Ryssland begär blockadlria gränser? Kiin-
na r1e sig besväracle av att råclsrepubliken på ailvar ,sökt förverkliga

- ej btctt i munnen "[örkunnat - foikens sjäivbestämningsr.ätt?
I)e kanske irefara. ntt Tj,tjerins moraliska och intelligenta diplu-
mati har växande utsiliter att omsider omlattas av lolhen i samml
mån som den borgerliga cliplomaticn sjuriker altt cljupare ned i
,hat och forbittring. \rar v;tl Rysslands gränser ha vi sett ett sådant
skåclespel som cl'ann*nziospektaklet i Fiume eller ile natio'ellir
lidelsernas elancliga slbl som vicl polsk-schlesiska grånsen eller tra-
kasserierna i nanzig? r'genståicles. Men clet klargör just skillnaclen
mellan det borgerliga vålclet och det proietåriska freJsideal, som
stiger fram ur den revolutionä,ra och äriigt omfattade sociali-qmens
,samtidiga Iräm.jande.

*

Sedan cletta slirevs som lam kring sornrrarens tilldragclser.
ha höstrnånaderna J'tterligare behrä{tat omtlömct att statcr och
saniiräilen befinna sig i en. häftig svångning mellan reaktionära,
och revolutiolära kralter. Där: är en ständ.ig växling mellan of-
l'ensiv cich defensiv. r,arvid de gamla socialdemol<ratiska partierua
sntåningorn avnötas och splittringsslrmptomen inom den eurcrpe-
iska socialismen även ute på cle våinstra lilyglarne tilltaga i

s1 5'rl; a.

Sovjetrepublikerrs i bör'jan lö{tesrika flarnstöt mot ilet "cle-
rnokratiska", Ilntentebeskycldaclc Polen hejdades meil fransk
hjiilp. Såväl i vägra,n att låta trupp- och vapentransporter fritt
passerä genornfartstrakterna till Polen och Schlesien som i boj-
kottprotesten mct lJngarns vita terlor, vilken nu t. o. m. blivit
rnalithava,rne i ,Budapest obekväm, röjdes ctt ögonblick en ljus-
tiiug nv återvaknancle internationell, proletärisk solidaritet. Men
r-rt(iver denna kra,ftyttring har ilet seclermera knappast kommit.
oin man unclanta,ger en clel sympa,ti- och solidaritetsförklaririgar
i anleilning av den engelska gruvarbetaresträjken.

Ilen kraftica, invärkan på förhållandenas gestaltning, som
rria,n hilltl, skäl att vänta, av en gennmbrytning av tlen polska
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barriåren. har ,uteblivit geriom sovjetarmdernas återtåg och d.en
därnå följa'de freden mellan w-arschau och Mcskva. om varak-
tigheten av denna fred, där det ännu är oklart, huruvicla ej sov-jetrepublikens utrikesredning {öir undan av starkare skär än de
rniiil'ära, nämligen inför utsikten att kunna jämna vägen för en
uppgörelse med \iästeuropa. är det säkrast att icke"profetera.
Sarnoiiht har clen polska bourgeoisin för sin ,,räddnini,, 

undan
nrri rådsrepubliha'sk triumf äve' att ta,cka w'rang*I. Ä tid se_gerrika framtränga'de i orika rihtningar från sin starka opera-
tionsbas' Kris. Ha,ns o{fe'siv var alläeles visst ett schackdrag
si:'rsl<ilt a' cle' fransrra dipromatin. Från den ka'ten har städse
'lerr sl,örsta faran hotat råtlsrepubliken, och sperets första insatsär jn clet livsmedelsrika S1'dryssland och def f.;r Orienthandeln
vil<1 iila s'arta havet. Fcire falttåget mot poren.var sovjetarm6-
er'as liu'uclmassa koncentrerad i söder. en del av den d.ois sedanåt .crr mot Polen frir att nu ånyo dirigeras mot 'wranjel. 

Detär i sto'a drag cle militära faktorer, som redde till cren rysk-
p..'lsi<n lrednrr.

Ilarvid bör åter påpekas clen tydliga clissonnans, som en tidgio'de förhållandet meilan Frankrike och Bngland ganska spänt.
Genternot \4rrangel stoa den engerska regeringen .n tia tämligen
tveksam. r)en ku'ile knappast så direkt o.h ukti.rt som förr
understödja Rysslands farligaste insurgent i det ögo'blick, då
den bör,iat forhandlingar med Krassin, då da. vinkäde f.;åutu,
och förspråug på e' återställd rysk marknad; r,idare måste dentaga hänsyn till såväl den växande "anarkien" på rrland 

- trefjärdedelar av öu befann sig ju','i..den "olagriga" sinnfeinska repu-
blikens hand .- som även till jasningen bland d.e stora,.en!el_
ska arbetaregrupperna, vilkas sympatier för,den. ryska befolk_
ningen ailt livliga,re trädcle i dagen.

Alltnog -- deu 'Wrangelska 
offensiven syntes en kort titl

nog så segerrik. då den hotade att slufligen omfatta även ukraina
och uppnå e' förening av de sydryska, kontrarevolotiorra"l o"n
tle polska stridskrafterna. Det mornet har nu dragit förrri. Fara'
parerailes dels genom separatfreden. ders g"nÅ krigslyckans
vändning på denna {ront" i det 'Wrangel ilrevs tillbaka inpaKri'r' där hans trnpper 

'u stå infor kapituration. Trots ba,k-
slag_et i weichselrayonen har rådsrepubrike-n likvär lyckats kon-
solidera sin ställ'ing och än en gång. visat sina fienåer, att den
icke kan betvingas med vapenmakt. skora icke de fransk-engel-
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ska imperialisterna omsider tröttna på den utsiktslrjsa kampen?
Räkna cle kanske medl en ny' nöclvinters biståncl åt rle oavlåtliga
lörsöken att spränga och kuva r:åclsrepubliken, borile de cloch inse,
att vart års utviclgrring av rådsrepublikens gränser stärker dennas
uthållighet, hur' än isoleringcn priissa,r' befolkningen.

Om clet klarnar i öster'. så sänker sig upplösningerrs skym-
ning alit djupare ör'er Tyskland. Det är alltjämt en vulkan med
smärre, partiella utbrott än så lä,nge. Där sitter nu en b<irgerlig
regering, som kämpar mecl ba,nkrutten, mecl en rekordmässigt
låg valuta, med krigsskaclestånclen, kolleveranserna och svårig-
heterna att samtidigt öka ploduktionen och genomfiira den i
första rummet inom gruvindustrin planlagda socialiseringen. Med
kontrarevolutionära stämplingar, förtätacle i de s. k. orgesch-or"-
ganisationerna, ökas bekymren. Bara det ålagda unclerhållet av
Ententens besättnirrgstrupper i Rhenområdet, rlra,ger oerhörcla
summor bort från det produlctiva arbetet. Om strejker ilå, fra,m,
kallade av valutans fall och de stegrade Ievnadskostnaclernas fak-
tiska nedprässning av iiorninellt hiiga löner, ständigt oroa inclustr:in
och även den värksamhet, som avser att fylla c1e rniist pri-
mära sociala {unktioner, bör detta så m1'cket minclre llörvåna sorn
å andra siclan de tyska, industrikapitalisterna meå en Stinnes i
spetsen tydligen söka ornintetgöra varje allvarligt steg till socia-
lisering. I dessa elements fortsatta och tillåtna mullvddsarbete
mot Tysklands och dess arbetares livsintressen kan man klart
konstatera skillnadeu i a,vseende på sina viirkningar mellan tysk
,'eh lysk levolutiou.

Landet hirl tva är c11 er crr hllvgilngen revolution, sour rJ'-
ligen lirats i en stämnirg av vernocl. prässats in i ett skruvstäd
mellan missnöjcla arbetaremassor. brist på råvar-or fijr. industri,
arbetet och vilt spehuler'anc1e svinclelkapital, mellan skulclford-
ringstrycket utifrån och hindren för en åt alla htlll {ri samfärd-
r,el. För ett område med Ty5ftlanils centrala lägc' i viirlclsclelen
måste detta iäge i iängden bli outhärclligt. IJen c1ärav harfly-
tanile depressionen förklarar iiveir arbetarl<Iassens villrådighet.
dess politiska gruppers fortgående siinclring och hunclratusenilens
fortsatta marsch å1; vänstcr', sedan de förlorat illusionerna om
rnöjligheten att geirom en misch-masch-demokrati skapa en social
lepubli k.

Yäsentligen denna tingeus mörka bakgrund förkiarar de oav-
lrängigas. på Ha.llekongressen fullbordade sprängning. De.t vat
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viljan att ur en återvändsgräud, ur en liopplös, dådlös förbidan
nå ut och fram till en klar och fast position för ny hancllings-
kraft, som dikterade skilsmässan mellan de tvehågsne, som ännu
hållas fångna i tron på ett slags "socialdemokrati", och ile ak,
tiva element, vilka stå beredda att kasta tårnirigen. Tvisten
om den kommunistiska Internationalens 21 punkter i Tyskland
liksom annorstäiles speglar ett fortgåenile meningsutbyte inom ar"-

betareklasserna, en kanske är'en intressebetonad difJterens inom
rlem i forhållande till det ekonomiska tryck, som vilar oiika på
olika skikt och kategorier. Den ofullgångna tyska revolutionen
har lämnat efter sig en rest av olust och oro, som växer och som
clen begynnanile vintern hotar att utlösa i nya, omfattande inrc:
konflikter. Ilärom varslar just gas- och elektrikerstrejken i Ber,
lin, som riktat sig även mot samhiillsars,an i arbetsgivarefunk-
tion. Även.de måste omdanas.

Ett originellt uppslag i fråga om metocler för arbetareaktion
tat ltalien givit. De italienska arbetarne ha tillämpat i sin senaste
sträjk en'taktik, som iir det vanliga sabotagets raka motsats. Men
vilka meilel än arbetarne välja, om ile bringa hjulet att stanna
eller hålla det i gång. men clärvid samtidigt sätta ägaren och hans
hejrlukar utanför fabriksport alltid möta. de ett borgerligt
ursinne, som skrial om omstörtning därför att det är arbetare.
löntagare som visa sin betyclelse i produktionsprocessen. I en del
italienska städer höllos arbete och produktion i gång 

- 
men utan

kapitalistisk "letlning" och exploatering. I{ör bourgeoisin är ilel.
givetvis ett farligt exempel, därför att hela det kapitalistiska
egendomssystemet hänger på illusionen om cle enskilda kapitalis-
ternas oumbärlighet. Dar fanns så mycket nödvändighet och för-
nuft i denna italienska, handlingens, den produktiva aktivitetens
taktik, att den gamle kompromissmakaren Giolitti icke vågacle
gå bröstgänges fram mot arbetare, vilka ickc sträjkaile mot pro-
duktionen, utan blott mot kapitalisterna. Striden har lopt ut i en

orclning, som gav arbetskraften tillsviclare ett inflytande på ar-
bets- och proiluktionsvillkoren större än i c1e flesta läntler utan-
för Rysslancl.
' Den italienska socialismen har därvid fyllt sin plikt på ett
sätt, som vittnar om allvar och insikt, om förmåga att leda, riva
och bygga. Den'sitter saclelfast i parlamentet, men bevarar sam-
tidigt full l<ontakt mecl arbetsplatsens och organisationernas di-
rekta aktion. Rådss;ystemet är ledstjärnan. I)en ryska förebilden
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har gjort ett djupt intryck. Eller kanske man hellre borde säga, att
den italienska rörelsen väcker vårt livliga intresse därför att med
trergien i ett syclländskt folktemperament, helt annorluncla äu
det ryska, hcs ett lättrört, plötsligt flammande folk väljas sam-
ma vägar som i Ryssland. Den italienska bourgeoisien är hårt
gäidbunden hos Ententekapitalet; den mäktar knappt längre hålla
skutan flytande; det är en uppgift, som flyttar sig själv över
till arbetskraften; den kan ej heller i sitt "frimureri" påräkna
säkert stöd hos det katolska partiet och den vatikanska diplo-
mati, som aldrig upphor med sitt dubbelspel. Så har man då sett
de italienska arbetarne i stäliet för att sabotera arbetet sabotera
ilen kapitalistiska be{als- och ledningsinstitutionen; c1e träffade
dar det gamla procluktionssystemets hjärtpunkt, den ömtåliga
maktfrågan längst inne i samhällsmaskineriet.

Socialisering, medinflytande på clrift och ledlning, produk-
tionshöjd, clrifisrådl, "guilds" m. m. 

- 
a,]lt är namn, termer och

krav, som virv.la franr i nuticlslivets snabba, ström, varslande om
en alltmer träffsäker antikapitalism såsom tlet närmaste stadiet
lilI socialism. De italienska arbetarnes aktion inbiuder då till
intressanta jämförelser med strävanilen och stritler i England och

1'yskland.
Kriget tvang derr engelska staten - trots .Ltt frikonkurrens-,

och noninterventionsdogmen sitter så fast hos genomsnittsbrit-
ten 

- 
att ingripa och reglera. Den engelska inclustrins och han-

rielns ce:rtrala näring: kolproduktionen lossnade då ur trust- och
bolagsväldets fogar. Aktieägarna ha stått på avskrivning. Kha-
kivalen och de borgerliga mellanlagrens fruktan för en arbetare-
makt, som kuncle få hand över distribution, priser och slutligcrr
hota äganderätten, räddacle ett ögonblick de uppskrämda kupong.'
klipparne. Men den proletära "trippelalliansen" -fallns dlär nu
en gång, ett städse överhängande hot. Gruvornas nationaliseling
i någon form var och är en fordran, som ständigt återkommit.
Om ej direkt framställd nu, snuddade man dock oupphörligt vid
den.

Mecl understöcl av hela den organiserade arbetarevärlcleri.
under sympatiyttringar från Amerika och Tyskland fordrade de

engelska gruvarbetarne vissa löneökningar för att återvinna sa,Jrr- -
ma proportion mellan löner och levnadskostnader som före kriget.
Det är ett dåligt betyg åt den bolagskapitalistiska lerlningen av
gruvinilustrin. att clen ej kuncle återställa tlenna proportion viil

I

I

I
I
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nyreglerad. Iörkortacl arbetstid utal att siinha procluktioushöjden.
I sin polemik uppvisade cläremot arbetarnes talesmän. att err

driftsrådslcdning vore i stånd att genom änclamålsenliga arbcts-
anoralningar fylla hraven på gruvarbetets avkastning. Regerin-
gen vägrade emellertid -- trots förut givna loften i clenna rikt-
ning - att låta den organiseracle arbetskraften visa sin cluglie-

-Z
I
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hct att Iijsa del,ta sl,ora problern. Lloyd (ieorge snurrado sour

vanligt. 'I)' ,lot hade blivit ett farligt prejud;kai; {ör trustviilclct
inom r.dl cngelsk inclustri, om gruvarbctet ha,cle fullstiinr.ligt a r -

stängts från allt privat profitmakeri.
Diirvitl gicir c1å Llor.d George kapitnlisterna,s ärcnden liksorrr

i clen provisoriskil nildhjälpsbillen. .järn{öriis mecl "technisc,hc Not-
hilfe" i llerlin och tyska rr:geringens hot i dessa clagal om mas*-

avskecla,ntlen i "a,1lmän-niidvändig" rlrift i hiitrclclse av striijk. \r'nrl

hapitnlisti-+kri legeringar tä,nka och hirntlla lilta -- r'ilha pttiii,isi<lr

partier de än tillhöral it

-\ rrrrrlr'a sirlarr stliik lrnrr llrrgg isjälrtL liinli'rtqarr. Hurr,irr,i-
raile ingcn si{fra i arbettrrnr:s yrkanclen, rneit plilcelacle ut lönt'-

l'örhiljniir,gen 1ti iikniirgsterminer". gliclnnde r f ijirhållantle i,ill viss-r

lör pr:oduktionen 1 rån bör'ja n laststål l d rr avka st ui n gs-l.relopp. 1{o rn -

prorni-*scn g;ick till ornröstning bla,ncl ai'bctarne; rliir 'hlev 
m:rj,r-

ri1'.et mat clen. men ej kvalifiiccracl. r'a,rfijr ar].letet iitclupptogs.
Slutresultntet iir ett provisotium, tlär arbetsgivalne. r'iitl, undaii-
trängtla liir iigonblicket, staten och ar"betarorgarrisationerlra, dela

iiorrtrollen ör.'cl avtalets genornftiratrt'le. tr'lett hur 1ängr: }iållcr drln-

rra lvärigs-samlrirl<arr !'

, Jarnrrlöpancle med ilen slutligen a,v.l.lrtrlun ulllrttl:tr's(lhtrir l iii
genr:i:alsträjk hal dcn irlänc'lska krisen fi)rviir|a,ts. Storbritlanni,'rr
år r iir:ltiens mäst häns-vnslösa "clemol<t'ati". lless poJitik-s oi:r'-

ht;rda egoism och brutalitct srigo I'i icke sri kl:ir{:. sir iänge riricir

t.vr.-k kaiserism och r;,.sk .l,strrism lepresenterrldo clet htigsta rn:itl.

t.; sor:ial orättfärclighet, politiskt f(irtryck och militärt slavlli .

stödcia av rlenna jorrlägarearlel. som i llnglancl hacle triirigts till-
iralia av fa,briks- och bi)rsboulgeoisirt. IIen sccla,u ,1,'*sa, maki:fål{

torr-'r i iistra nch mellersta liuropa ftirsvunirit. stål den brittiska
ocil amorikauska borugeoisin ensam hvar som foll<elns och mii''-

so!'rr.r,s fiirrtrlrckare, allt minclre ur stiinil att sk-vlrl sin karaktär
och sina licleisers barbari r.necl tra-qoliia. tLr partimasliinetrnas "{e-
rn oli rir.1 :'''.

.l',chandlingen irr, Irlarrcl är ett sliolt:rctnpel pli tlerr {örvantl-

iing, som borga,rarrdan unclergått i ltrlglind. Vi äro sextir-r år'

lörlii Cen ticl, clå en Tbomas Buckle iiirnu meå ett visst liog krrnrltr

pristi sitt l;rnrl som ett tsvl fijr li'ihet och kultur. I engelsk im-
pcr;alism hal. lil'iirlarantlan I'iirnråilt sig metl rrtt r'ålds- och "ortl-
li;rgs"pst,r.i. sr;ni {u111. rrt rrriitrtr sig mcd clet av 1-.ngsl-smiinnerr

rncd'l:r'rht,Ii11 hiirrn lrliittnniiirkta 1 i'r,usser"ict.
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IrLiijclen av denna, politik. som gentemot "iien gr'öna ön" get'

tiil spiilo foikens sjiilvbestämuingsrätt, iir ett Irlantl: perma-
rlent upprorstillstånrl. Irländarne föra en frihetskamp, sorn ej

sairnar siu heroisk-{ragiska storhet och glans i {allet }Ic S'wine1'.

Sinn-l'eiir är heja, Irlanctr meil unclanta,g av eu del av Ulster. Sinii-
fein iir i:esiringens fa,ktiska iriäirclska lepublik är beiolkningenc
sjiilvhjii,lp till oberoelcle. Näi: engelsk "ilemokla,ti" fa,r Jiram mec'l

poiisrevoivern. stl trotsas rlen av ir[äntlska bönrlers och aibetarcs
demokrati, som tlock långt ifrån ä,r socialisi,i-"k. l)err engclslit,
kåilliborgaren himinr sig övel irliinilsk "bolsjevism". Hans hyck-
lare-"clcmolirati" iir r1et, scm obotligt bJamerar och undergrävcr:
sig sjiilv i err håtlnachacl tlcspoti. soni e,j enr-., r'ili giva frland
rlominion-hornerule. Och slutligeir: de brit.tisira skenmotiven i
världskligct. tårellloclerna ijver tlet a,r' 'Jl-rsk.la,ncl l<riinkta och

plundrade l3elgien. fti nu sin r"iitta valiir i ilon bi:i1't;ir.ka p{rnria,r-

nii,vcn övel Irlantl.
Det irliindsh:l foikets sa,i( har cj crrs försv:rrats arr örrerste-

prästen i nationcrrras fijrbundsarii mr 'Woodrolv Wilson. Äter
rrtt irrl'is fi;r hur dc rlateriella. varanc.lra ömsesitligt birrilandc
iutressena och inte alls någon humanitets-rlemokratism behärska,

-*år'äl amerikansk som enge,lsk bourgeosi. Wilson torclcr kunppl; ha
rågat tnga Trlancls parti genternot Englancls veto.

lltgiingen :rv I'örenta stllternas presiclentval lugrrar alla eu-

gilsha farhågor {tir amerikansk inbla,ncluilrg i den irlänclska frå-
gans ltisning. Det republikansl<a partiets övervälc.liga.lrdc segcr

inne-qluter" ett trrstkungarnes liirbutl liiir republikens erngllgering
i Europas pcl,itiska afl'ärr:r', rnen iche i dcss ekr:nouriska ropara-
tion, dåir c.len :rllsmäktiga dollarn i sinotn ticl vill inhösta säkra
och stora vinster. Amerikansk stal,skonst äl ftirst oc.h sisl; en

skicklig fina,nsdiplom,alzi, ui;rustacl mecl cle mäst raffinera,ele, me-

toder. Om tr'örenta statelna tillhtirn eriler icke tillhr;r'a Na,tioner-
nas l'örbund 

- 
va,cl spelal tlet för iroll, när clr:ras sliultlliorclringal

hos rle eur,opeiska statcrna änclock giva ilern ett säkert medel att
osynligt påvärha sarntiiga borgerliga rellimel i llulopa'l Om den

icke {ruktacle I'ijr "bolsjevism" hemmil hos sig 
- Irå den socia-

list:ske presiclcntkanclidatcn samlacles tlenna gång tvri miljoner
röster, en varning åt trustvälr1et - 

slmllt' clenna finansdiplomati
ej ens dragn sig {or att mot höga ltloccnt och gocla, arnorte-
rings- och'-äntegara,ntier fiiransiera ltroletäriska' r'evolutionel
iivr:ra,llt 

- 
utanftjr Arlrcrikal Och ilei.r regint. -qom tllt rlragcr in

3?'9
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i Vita huset, vill tydligen ha fria händer att i Europa exploa-

i.rt ,lt, Wilson i"ke lyckades "humanisera"' Business är åter

1ösen -- liksom världskriget i sitt sista skede blev en kolossal

amerikansk affårssPekulation.
Tidsfrågor äro båcle massornas trängancle krav', deras sam-

ling kring klara, antikapitalistiska program' och trustkapitalis-

*.n, .o.rgiska strävan att bevara och stärka sin makt' Termerl

"klasskamp" får en vidgad betydelse infcir ett världskapital, ge-

nomträngt av ell skendemokrati, som o{ta' för vilse och avsiktligl

anr,ändes för att hindra'motståndet mot ett nytt världsutsugnings-

system, vartill grunilen som bäst lägges på finansiarers och bor-

gerligu "nationaLkonomers allt tätare konferenser' Dar är reilan

f,orrkorr"t, om "återuppbyggandlet"' Liberalism och högei:socia-

lism krymper clärvicl ihop till sentimental fraseologi'

Vem når först i cletta "återuppbyggande" sina rustningars

mål ftir det sociala kriget, \rem genomför först en klarvaken kon-

centration av sina kra{ter - 
kapitalism eller proletariat? Det är

ilenstorafrågan,sominnesluterettvilje-ochmedlveterrhetsmrl.
ment och vars besvarande står till närmaste framtid'

KlasskauPen
. baserar sig på intressemotsättningarna mellan b,orrrgeoisirr tlt..ir

proletariatet. Dessa mot,sättningar är lika oföIsonliga som mellart

.td o.h vatten. nnvar inser lätt, att det 1önar s'g för kapialisten

att låta arbetaren arbet'a så länge som möjligt cch ge honom rninsta

möjliga Iön; för arbetaren gäIier det att lör minsta möjliga arbetp

fåmestamöjligalon.Detärdärfclrklart,attreilanmeiluppkom
sten av a.rbetarma,s,scr kampen borjade för arbct,slönens {örhöjning

och arbetsdagens förkortande' Denna ihamp vart aldrig avbruten

och aldrig heit instäl]d. D,en in,skränkte s:g emellerticl ej tiil bara

kampen om några ö.r,e mer i lön' Ör'eralll; dät den kapita istiska

samhällsordningen utveckila'cle sig kc;rn rarbotarma's'sorna till den

övertygelsen, att det blir nö'dväniiigi at1' göra slut på kapitalismen

sjatv. Arbetarna borjade fundera ör'et, hut 'rlenna hatade 'ordning

skulle kunna ersätta,s meil cn rättfäritig. kamr'atlig arbetsorclning'

Så uppst'od den kommuni'rfitLu rörelsen inom 'a'rbetarklassen'

Bttchari,w.
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JOHN REED EN STUPAD KAMRAT

.Iohn Reed

Från Moskva kommer sor.gebudet, att vår bekante amerikan_
ske kamrat John Reed avridit där av tyfus. såvär den amerikan-
ska som den internationella koro*orri**en gör med hans bort_
gång en svår förlust.

John Reed var född i porfland (Oregon, U. S. A.) den 22 ok_tober 188?. under sina, studier vid Ha-rvard-universitetet skrevhan flitigt poesi och publicerade en versbok 1g1?. Färclig med
sina universitetsstudier ]<astade han sig på journalistiken, åtraa-

B].
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de i /'nericrari lfagazino och Jrlev snalt ru.vclliet riltpmärksnmmad.
Al Motloirolitan Magazine säncl till Mr.'xico uncler inbi;rdeskrigel,
blev han eutusiasrneracl för levolutioncrrs sak och ft;ljde genou)

otaliga strapatser och faror general Yillas arm6. Han-s artrklar'
från }fexir:o gjorclc houorn honoru till el av si11 lantls lrämsta

"iour'nali-qter'. Artililarna publicclacles sedau sn,m Irok: Iusut'genl
Ifexico.

Nu stocl a,l1a stora, i,idningar ot:lt rnagasin ilppua liir R'eeds

pänna. Han blev en ,lournali-stisk r1'ktbarhel,. meir hans ryktc
fördärvade honom ej, han bevarat'le sitt lrihetssiunc oc]t sin djärv
het, som synes å,v c1e skilclringar han gav itv t{en stora -qtrejkeu
i sidenindustrin i Paterson 1913. {Jndcr clcnna i'vl<tbi'lra strejli
blev han bekant och vän mecl flera bi:tydanrlc trrbertarleclal'e. Wil-
liam llaywood., Patriok (]uinlan och andra. och han fid< t. o. n.
{ör sin journalistiska olörskriichthet en kolt ticls färtgelse. Hans
arbete om I. 'W. W.-strejhen i f-lolorado gjorcle sensåtion.

i\är det imperialistisl<a krigtlt utbrijt. r'cste .I'ohn Recd till
Europa som korresponrlent för Me'tropcllitan Mzrgazine. Hau be-

sökte li'rankrike. Englanil, Schrvr:iz, Italien, llyskland och Bel-
gien, återvände till l{cu, York i fcbruari 191ii och for så cn må-

nad senare på nytt ör,er till lluropa. nu mecl den utmärkte teck-
nareln Boarclman Robinsou i sällskap. Dc tvri viinnerna genom-

reste Italien, Serbiett, Rumänien. Turkiet, Kaukasus' Frål denna

resa utkom cn ypperlig och {ängslancle bok flhe t'ar in Eastern
Burope (Itriget i Östeuropa), 1916.

Kriget hacle gjort John Reerl till ,s,ocialist. .l1an lii,mn:rc-le cL,

väl betalande borgerliga, tidningarna och for virl ryslia revolutio-
nens tltbrott till R)'ssiarrtl. T CzLll (clen socialistiska ticlninger
i New Yorh) och The Masses (ett därvaranclc revolutionärt-litte-
rärt magasin. utgir.et av Max llastman) fick man tr.v Reetl dt'

ftirsta exahta och änclå liclelscfl''ilda skilclringarna trv bois,ievik-
revolutionen. Irikt så mtinga audr:r intr-.'llcktuella. som mecl egnir

ilgon sett kommunisrnens Rvsslattd. Lilev hart entusiastish {'tjr dcss

l<amp.

Då han hörclc. att flhr; Masses och:itskilligtr al cles-s ledandt:

krafter, däriblanrl han själr'. airklagats inftir rlomstol av den lu
allt vanvettigarc ameril<anska rr:alitiorren. aultlagats för 1lör'l;r1'-

telse mot spionlagcn (l). återvaritle Tleed tiil Amer:iki-l lör at1'

svara inlör rlomstolcn. Processc,n l;lev eu tlttudrarrcle och intrcltct
uppmiirksamnracl prr:rling?rnda l'(ir socialismetr gctlotu Ii:s och de
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iivriga anklagades giänsande för:sva,r:sta1. Reecl viiciit,? s.iiil\,a ilo-
ina,rens beundran. och -qlutet på r,isan blcr, ett l,riurnfr:rande fri-
],:ii,tinancle I

När vii,r'karnlat konr hcm igen. bör.jadc irirrr genast cn ftirc-
dragsturlö till 1i;rmån för ltolsjcvilirevolutionel, alltjiimt rledar.-
betande i Iriberator (Eastma,ns nya organ cfter Thc Milsses' in,
rl.ragande av rnyndigheterna). Nes,' Rcpublic. Dial m. 1'l., a,rtilik:u'
scrn gick i ijversättring runt r'ärlttrsltr'ässen. Hilit var flcra grin-
ger häktacl och kastacl i fåingclsc, rnen blel alltirl frilränd. Snarl
.;ar han socialistvänstelns frärnste lcclalc och valclcs till Socia-
list Partvs seluetererre fiir hcla lanclet. .Av tlen Reeclsl<a socia,list-
r'änstern blerr 1919 efter brylningarua iu,rfl arne;'iliurrsliir 1:arti,ei
(l,.mmuriist lrabor PartJr. Han bcirjacle n.. F"lrctu På ail srmman-
ujuta sitt parti med f]ornmunist Part"y crc] recligeracle Thc \roicr,r
o{ Labor samt andrel revolutionära organ, som undan lrjr rurclan
indrogs av den allt r'åldsammate amr:rika,nsl<a reilktioncn.

När d,en wilsonska "demokratin" rneil cle råaste vålclsmr:del
sölite utrotir den revolutionära rörelscn ocir i stället bara trranlf
den att bli unclerjordisli, sändes Jo.hn Reeil, som clrhst genoni
+:,tt gömma., sig viil undgått inspärrning i Wilsons liä.ngelsehel-
veten på livstid. på nytt till Europa. Harr smög sig ombord, son
*ri ofl,a. revolutionära kurirer måste. i hernlighel; p:i en atlant-
iiiigare, kom e{ter dirrerse äventyr över norska och svenska grän-
se rna till Stockholm, kröp här ner i en kolbox och tog sig lyck-
ligt frarn 1,ill Finla,ncl. Även därifrån slapp han lyckligt till
Ryssand, r'crkacle d:il err längre tid, skulie så fiter över Skandi-
navien. rnen råkadc ha otur och bli tagen av vitfinnarna jusl:

som han skulle ge sig iiver till Sverge samt fick sitta några
månacler i linska reaktionens hähte. iDariftån vart hnn emeller-
f.id. utviixlacl till R;'sslancl, deitog' så i Kommunistiska Tntcrna-
lionalens audra liongress i sommar och i dc unclertrvckta, olir,n-
laliska {olkcns märkliga kongress i Baku.

Tnnan lleetl lärirnade Ämerika hade han offcntliggjort lrirsta
ileien av ett miirl'ligt bo,liarbete Ten tiays that shooli the, rvorld
(Tio dirgar som ska.kaile vär'lden). histotien om bolsjevikrevo-
lutionerls liirsta rla.gnl. T)e återståendc tr'å clelarna hann han ty-
r-ärl alrlrig fillbordrr. Yilket intresse detta, arbete har förstår'
rnau^ dri man hör' att lleeil och hans unga hustru, den bekanta
f iirfatterrinnan f:ouise Bryant. tr.å gånger arresterades av revolu-
lionära solclatcr och var nära att skjutas; hon var f. o. mecl, på
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platsen uta,n{ör Vinterpalatset i de avgörandle stunclerna och såg

lre män falla döda till marken vicl hennes sicla' (Louise Bryant

har utgett ett, i Zimmerwald forut recens,erat albete six red

months in llussia, Sex röd'a månailer i Ryssland') IIon var sin

makes trogna kamrat och hon hann återförena sig mecl honom i
Sovjctriket några vechor innan han stupade på sin post för den

förrädiska {arsoten.
411a. som kände John Reed, beklagar på clet djupaste denna

ftirlust. Det är så, meningslöst, att denne starhe, nästan jätte-

like 33-årige rnan, som hunnat bli till så ovärderlig nytta för

prolctariatets kamp, faller för en sjukdom' Men alla hans vän-

ner skall minnas hflom som man minns en av de bästa' modi-

gaste, mest osjälvrsft, so- mau minns hjaltarna - 
mecl tack

för rn'aniig kamp {ör gemensamma ideal'

r920

Arbetars(a(en och hönslrågorna.
Arbetarstaten behöver, skriver Alexand'ra Kcllontay i en

skrift Familjen och den kommunistiska staten, en ny form fc;r ko-

nens inbördes förhållande. I ,stället for det ,olösliga äktensha-

pet, baserat på kvinnans förslavande' ska vi se uppstå en fri för-

"ning, 
s,kydda,d av kärlsken och clen inbördes aktningen mellan två

*edborga.e i arbetets sanrhälle, viika bägge har samma rättighe-

ter och plikter. I stället för den inciividuella oeh egoistiska fa-

miljen upp,står en stor allmän arbetarfamilj, i vilken alla ai'b'etare,

m,än och kvinnor, ,också dessut,o,m är syskon ,och karnrater. I)etta

kommer att vara förhållandet mellan könen i morgondagens kom-

munistiska samhäile. Detta kommer att för miinskligheten öppna

all den s. k. fria l<ärlekens lycka, foradlacl genc,m den verkliga so-

ciala jämiikheten mellan veilerböranile, en lycka som va'r obekant'

för den kapitalistiska regimens kommersiella samhälle. Fri plats

för friska blomstrande barn, fri plats för en kraftfull ungilom, ,som

långtar efter livet och dess fröjiler, som är fri i sina känslor som

bojelserl Det iir'c1et ko'mmunistiska samhällets lö'sen'
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sept.1914
737,940

0m anleclningen till detta
komma här neclan. Partiernas

Hög,ern f.ib.
286,250 245,707
268,631 196,493
182,0?0 202,996
182,890 143,346

sept. 1917 sept. 1920
737.269 660,?49

avtagande intresse ska,ll vi åter:-
röstsi lfror är löljandc:
Hölg,ersoc. Riksf. Bondef. V.-soc.
229,712
266, I 33
229,673 22,659 39,3?3 59,940
195,789 39,424 53,399 44.776

ut över alla
for hogern).
med 33,885,
med 16,765.

ii45

AN DRAKAMMARVALEN OCH RECE-
RINGSSKIFTET Av FREDRIK STRÖM

valen till den 'svensrra riksdage' visa.r från år till år ett
trots ökat antal valmän minskat vardertagande. Deltagandet har
varit följande:

mars 191,4

760.194

rnars 1914:
sept. 1914:
sept. 1917:
sept. 1920:

Den neclåtgående tendense' har varit 
'tmärkande för högcrn

(utom cn lit'en ökning rbzo;, för riberarerna (utom en liten ökning
i917) och för socialdemokraterna (utom sept. 1g14). 1920 visar
tendensen även neclåt för vänstersocialisterna. Endast bondepar-
tierna visar konstant framgång. De s. k. fria grupperna (oorga-
niserade) har vicl alla var spelat ingen elrer obetyJhg roll; deras
röster har varit bortl<astade. r{andaten har icke aldeles foljt
röstetalen, trots proportionsmetoclen. De ,större partierna, har gv'-
nats på cle minilres b,ekcstnacr. såruir,cla har vid aila val so-
cialdemokraterna (högersocialisterna) {ått från g till 15 man-
clat över proportionen, högern har 1g14 och 1g20 blivit överrepre-
senteracl, liberalerna har merendels fått någorlunda rättvis för-
delning (1914 dock betydligt överrepresenterade), meclan bonde_
partierna och vänstersociaristerna blivit mycket orättvist under-
representerade.

1920 års minskning i valdeltaganclet har gått
partier utom bondepartierna (plus en liten ökning
Liberalerna minskaile mecl 59,640, högersocialisterna
vänstersocialisterna med 14,?64. Storbönderna ökade
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bontleförb11clarqc merl 1.4,016 ocir högerl mecl 820 rösit'r'. Prc,-

centucll1; har valmanskåren fi;ljancle samnaltsättning:

1Iögeur

sr:p1;. i920:27.(i{i
sept. 19I7:24.ti
sept. i914 36"7

mals 11)14: i]7.7

P,-oceniuellt har sitluutla, bticle ht-igel ocir liJti.ralcr ..ju|rkit (,r:"

J0 proc. frril 1f)10. Iiig:rsgcitilitelrn har s,amrrli:r prgr:,nti-rella ,styr-

l<a bland va,lnärinen 1920 som 1914. S,:dan 191? har liberaierntr,

rniusliat ntecl. c:a {i proc.. högersocia'listcrna, rned c:tr 1/t, proc',

vänstersociit,jisterna mecl ochså 1t/', protl.. rnerlarr riksfcir"burLcla'rt'

öhat rnecl c:ir, 3 proc., boircleförbundarc metl ocl<så niila' 3 proc'

oclt högelm mecl lika'så 3 proc' Son sltrres är derr procentuella

{örskjutningcrn }r(igst obct-vcllig. Intressant iir att finna, att hii-

gor- Och vänsl;ersocial,ster. rnirr-qkat med a,llcleles samma plocent-

sats. Hiigersocialisternas sklik om det vänstersocialistiska ne

deriaget frarnstår härigenolr i sitt rätta ljus. Neileriaget är' pir

pricken lika stort sorn högersr.icialistcrnas egcl..

Platserna i andra kammaren är {örclelatle soln följel':

Högern Lib.

sept. i920: 72 {7

sept.191?: 57 62

sept. 1914: 86 57

rnars 1914: B(l 71

Med eu r.ättvi,q proportioiioll platsftirdelning sl<ullc I920 års

val gt:tt foljautle sifflor:
I'löge rn

64

tlögenr hu,r stiluncla, en örreil:epresentatio| ar. 1() manilat. hö-

geusoc. a\, ? rnandat. lleclan liberalern:r hrl 3 filr litet. rihsför-

bunclar:ne 4 och viinstersocialisterna 8 eller mer iin 100 proc' föl'

litet ma,ndatantal i förhåilancle till siil valmnnskår. Härav frtrm'

går hur orättvist; rlcn nuvariurde proportionsmetoclen iiven rent

tekniskt verhar.
vid cle samticligt i sept. lallrättade valeir till {iir-qta kanr-

Lib. IIögcrsot
21,21 29.2it

27,1 :10.62

26.{J :16.4

32.2 30.1

Rik-ci. Boncte{. \i'-soi

6,1 8,08 ij.{i
,il ,:, ,,].

Lib. Ilögersot:

50 69

llilisl. l]rtrldcl. Y.-.sot,.r3 19 15

Högersot'. R.iksi

769
86å
72(8? )

at)

Iltndei. V.-s,ot,.

1t] 'i :,

$11
(15 )s

1916-191? ulgjordci.
ar- lir replesenttnter'.

* l'öre rlet, svetskir rrb'etarlrartiets liiyvliug
r.änst,emiktnilg.er iuottr rrhetrrlrartiet i .r'iksrlagcn
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rDar(]r e r'övr'äde våustelsocialistelltr I urarrdat (Norrbotten) och

lrar uu i sena,ten 4 plalser. Inalles i hela riksrlagen alltså 11

platsr,:r. Av ilessa tillhör 4 partiets vänsterriktning (Erikson i
Fuirä-qdalel, Dahldn i l{iruna samt C. Yinberg och Fredr. Ström).
J är vänstcrsoc. r'ildir.r (Linclhagen och Fab. Ifånsson), rneclan 5

tillhitl clen Yennerströmska högerriktningr.n (Vennerströrn. Tröf-

gren. Flagt,. Johansson och T,ind).



192G

Som av an{örda siffror framgår har valdeltagandet sedan

1914 varit i sjunkande. Men allcleles särskilt stor har minsh-
ningen i vaideltaganclet varit vid 1920 års val. Denna minsk-

ning clrabbar flertalet partier, men särshilt drabhar den alla vän-

sterpartiema. Denna tilltagande skolkning {rån valurnorna tor-
rle sa,mmanhänga med f<;ljancle iakttagelser:

1) en växand.e misstro tiil riksclageni till den modärna s. k"

demokratin inom nästan alla klasser och grupper;
2) en utbredd valleda och en allmän trötthet och olust sär'-

skiit inom arbetarklassen;
3) den industriella högkonjunktulen och de småborgerliga

regeringarna mecl ileras arbetarne sövancle och fiirslöande anda

och tendenser;
4) en växande reaktionär vintl särskilt inom bondeklasserna.

men även inom arbetarnes högsta skiht, en vind som närts genom

Brantings'och högersocialismens antisocialisti,ska rrg;tation och

b,olsjevikhets.
Utom vatrskolkningame torde sårskilt foljande orsaker ha

bidragit tiIl nederlagen för vänsterpartierna.
: För l,i.berqlerna har massvanclring av boncleröster från clem

till bondepartierna verkat meil en katastrofs styrka. Därtill
kommer att här som i andra länder mellanpartierna allt mer

och mer rnalas söniler mellan de rena klasspartiernas kvarn-
stenar.

E ö,- ltö g er s o ci. ali.s t er n a h ar neclcrl aget huvuils a kli gen f ö1 j an cle

ursa ker:
a) Borgfredspolitiken, den Brantingska regeringens småbor-

gerlighet, vanhelmodl. beroencle av kapitalistkla,ssen, opportu-

nism och antisociaiist-rska lolitik; allt detta forjagarle 'd'e klass

medvetna och socialistiskt tänkande arbetarne;
b) Rolsjevikhetsen skrämile en del s'måborgare bolt t' o. m. f'rrirr

Brantings parti;
c) IJtredningsbluffen i socialiseringslrågan fijrskriickte en rlel

av högersocialisternas bönder.
Branting förlora'ile m. ra. o. valmån på båcla' sina flygitrr,

iiven om han på den högra fick elsättning av nya borgare, sär-

skilt tjänstemän.
Även för vårt parti, ltu ocinstersoci,alisterna blev valet en

missräkning, ett nederlag. Vi hade beräknat ett livligare valdel-

, tagande. Vi hade hoppats att de arbetare som lämnatle Bran-
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ting shulle ltomfira, till oss och icke sitta hemma. vi visste att
vi eftcr vå't inträde i rrr rnternationaren och mecl vårt klart
revolutio'ära och kommunistiska valprogram shulle föriora en
god del av våra förutvarancle humanistiska och socialistiskt
oklar:l valmärr, men vi hoppades att tillströmningen av nya mecl
Brantings politiir missnöjrla; för clen p'oretära revorutionen vun-
na arbetare skulle rner än fylla luckorna. så skeclde icke. vi
tlre' med avsikt bort viira gamla meclröpa,rc 

- 
och tlet årrgrar

'i san.erligen iche, det var e' behövrig rärsning av opåiitliga
element 

- 
men bi'tt till e' dei och ej i tillriicklig grad il,ckades

vi virrna nya klara J<ommunistiska anhä'gare. Man kan sam-
ma'fa'tta orsakerna till r,år bristande frammarsch sålu'cla:

a) Polil;isk tröttliet i allmänhet och misstro bland nrbet*''
mot deltagande i rral, .nderblåst av 

'ngsor:ialistcrs 
och syndi-

kalrsters agitaliorr:
b) l)en frenetiska boisje'ikhetserr och lögnernu nrr, g6r,jel

Rysslanil och rrr ilnternationalen (antib,olsjevikiska tcrr'rn)l
c) oklarheten inom partiet, som utnyttjailes ilv llienden;
d) Decentralisation i partiet samt bristancle tekniska oclr

ekonomiska resurser;
c) Sovjet-Rysslancls nederlag på polska fronten strax före

valen, vilka skapacle missmotl och bröt sönc1er ent'si.smen efter
rle stora rysha, seeirarne strax förut över polen;

f) Den borgerliga och högersocialistislia prässens grova van-
ståilancle cch utnyttjan,ile ar- Moshvaterserna rrch av nrrtallilelegatio,
nens Rysslandsrapport.

Menligt fc;r båc1a arbetarpartierna verrracle på en der 
'ack-iantle arbetare den häftiga inbördesfejclen rnelran arbetarklasse's

höger och vänster. Dcssa olustbctonade, vackrancle. rjumma err:-
ment organiserracle på många platser rena rralsträjker. som pr.o-
test emot dcn pri'cipiella strid som ma,rl fiirclömcre så-.om "prr,-
I etariatcts inbörcleskrig".

Betänker man emcllcrticl de förhåilanilen under virka vi gick
till val, särskilt att rösträttcn gcnom åldors-, srratte-, ftyttnings-,
fattig-'cch viirnplikts,strecli frå'rör,ats många hu'dra tuscn arbe-
tare och det just de som stod r'årt parti närmast. nämligen de
3,ngsta, och {attigaste arbetarne, så blir icke vårt röstetal så då_
ligt. Hälst om man minns att vi för första gång gick till val
på ett revolutionärt valprogram (va,lparollen gällcle: för prcleta-
riatcts cliktatur. för Trr Tnternationalen. för Mosk'r'a) och med

.J+9
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rvsikt jagarlr' bori, alla slags csiilira metllöpnrtt oc.ir lianl,onistor',

rtt hetscn m01, oss var fi:uktartsvärtl och tellorn mot våra möteri.
vtira talare. våra valsecllar betyclancle, att t'lct interna{ioneila lä-

.get var kritiskt, ntt vi lijmskt angreps a'v anarhistel" ooh syndi-
ka,Iister. ritl, vår inre front var försvagad a,v oenighet och bris-
t,anr1e clisciplin och cent,r'aiisalion. miritrei vi r.letta så slinll vitlmsul-
t,rtei. iiitl,rlc I'örs1å.. 

:.r

Nu finns många sonl men.ir att vi ska,ll "llira' om". Ncder"-

laget bör göra oss till re{orrnister: oc}r opportunister! Nej tac}<i

Vi ai: på rlen riktigr,r viigert. Hntlast genorn att ftirlola t!; ostikra'
tle svaga, kan vi bli starkn, säkra. llndast genoril eri kltu revrr-

iutionår piattform han vi liircbp'cga parl;iets liiirborgcr'1igancl,',
urvat,tning. Enclast genom en principiell hrLmp liiltr vi behåIl;r
dem som vi vinner. llndast genorn en serie av nedct:lfig kan I i

grunrlnura partiet. bana r,äg liir segern. Vartlijr gick det gamlir
partiet till fullhornlig bairkrutt, tiil fc;rintelse som ett socialis-
liskt l'lasska,mp-*ptrrti? .Io. tlärftir ttt tlct lir'rrmliir allt strävarl*'
irtt vil,ra crtt livantitetrpilr"ti. Det söktr.:-.irmla aija: rtrlrc:tare. lliitl-

rler, mil-q1,are. tjti'nsterniin. rnede'lk1ass, -"iilile 1il1 sint bt;lit uL:rl

hiigrc lunktionärer'. affärsmäii. fabrikanter'. storbijurlcrr, priistcr
och lirögare. Huvur.lsahen rar att l'innil nranilat' Till slut hacle

rnan e1;t parti sorn.beskyddande stråicli1,e sina lingirr ijver: tlcrr

underligastc valmanskiri' som ett arbetarparti -"kådat. l'riin clcn

lattige jcrclträlcn tiii Svea rikes iirkcbis)<op och dcn irationella
Äla,nclspatrioten. Hul skulle detta parti }<itnna {iira kla,sskarnp,

Iliir arbr:tarne? Nej, detta parti blev vå'rt iancls niest typiska
bolglr.crlsparti. IJel: sv.rk itå nlla puttliteir prolctariatots sak. Det.

rirer, ,cn ful,lsliinc'lig1, li6ntr-ai'eyollticrnriy verli-q,aur'h11. lJc,1, i1r-

bertacle målmecivetr:t rrli att fiir'liväva ltackftireninglrrlt;ls rero-

lutioniirt instinkte.i'. Dct sirl,roteratlc varjc n1r'mpallainrentarisii

aktiol. Det har cl'terlriii.t t1e1, sijn,t'ien-ralcla libr:ralri Iar'
tiet :s,0m srnriborgerlighet'ens. tii,l'liborgerlighedens, tleil lioiitiskrr
impotensen-s bä.r.are. Det blev slutligin d;'nrrsl it'r'rra \\'l'l letrbt:rgs

och Bcruarlottes huspiga. Jrlcv tlen svcnska ka,pitalismens och roi

.ja.lismeirs regeringspalti. Rcpublikanen Branting, a.ntimilita-
risten Per Albin Hansson -och lietlniirgcn 01of Olsson blev K.
X{:ts, Militarisrnens och Statskyrha,ns bctroilcla och iilsl<aile mi-

nistrar. Detta är deir konsekventa, utveclilingsgången lliir etl, ar'-

|eta,rparti, sorn iiverger principerla, fiir opportpriismel. rcvoirttil
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I{ugo Krain: Krymplingsstailen

rren för leformerna. klasskampen för borglredeu, kvantitc.t för
kvalitet. Med nära 150 platser i riksdagens båcra kamrar är Bran-
tings parti i dag vanmäktigare i fråga om att kunna värna ar_
betnrintres'sena iin når 'c1et var 30 manilat starkt. Meil regerings.
"makten" i händerira är Brairtings parti svagare och mera be-.
roende av kapitalister, militärer, byråkrater och furstar än när
prol'etariatet,s öpr'a, s'urna,ste lientler T.irrrlmau r;rh Hammarskjold
satt vicl ro'clret och,socialistelna ii,nnu icker eu-c drömt om laburetter.
Är det eller rlerrr*r y1tr.r rnak{ ,,t.li gli'rs merl inre rost
och ma,sk sorn vi, svens ra, vänsterrsociali,ster, r1r1 ock,så skall
sträva? Är det Brantings väg vi siiall gå, vi ocl,så? Är ,del;

m:ot talr,ux+tternas vanma rt m0.1, den stora valma'skå.ren,s urvatt-
ning a.v scc:alistisk an'ila ,och Iiarnp \rennerströrrn vi,ll föra o'ss?
l{*j, jog sä.qer: ett klasskamp,eus och levolutionens Iart:,om
blott på 100 uian iir star"kare ocir vilit:gare ftir arbet,arkla,s-qen
och trigiirelsen än rtt Br*nti'gsparti mccl en miljon valmän.
Det förra lran principiellt förberecla o.h t.li slut leda en sociar
tlloletär lcr-olution. I)ct s,,nare ka1 bl6tt ltirdrt;ia,. sabotera ochI

i
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förråda revolutionen. Låt oss därför, när vi i vårt parti ser tec-

ken, som tyder på en orientering efter det gamla partiet, en

orientering, ett omlärande till reformismen och opportunismen,
låt oss då gräva våra vallgravar mot kapitalismen, mot borgfre-
den, mot högersocialismen dubbelt breila, låt oss spärra våra Iöp-
gravar med de 21 tesernas taggtråd, låt oss värna våra revolu
tionära ideal med de starkaste garantier!

Bfter valens utfall ir.tarnt ulf" Branting sin avskedlsansökau

till konungen, sin allermäktigste herre. Branting övertog rege-

ringen, ehuru i minoritet i riksilagen, i hopp att regeringsmaktens
glans skulle blanda arbetarne, att en mcclerat och opportun poil-
tik skulle locka borgarne, att en försoning med kapitalet skulle
blidka överklassen. ,På detta sätt hoppades han vinna. en majo-

ritet vid valen, som skulle ge honom en parlamentarisk platt-
form och tiliförsäkra hono,m och hans vänner ett långt liv vid
tronens trappa. Överklassen vart visserligen blidkad (Arbetsgi-
vareföreningens organ och de stora bankernas ledare arbetade för
Brantings kvarblivande vid regeringen), men den rösta'cle ej mecl

hans parti i större utsträckning, utan av gammal vana med sitt
eget gamla högerparti. Borgarskapet, medelklassen var visser-

ligen förtjust i Branting och gav honom i viss grad. sitt stöd

även vid valen, men d.et räckte icke titl. Arbetararistokratin
bländades väI av regeringsglansen' men den {attigare delen av

arbetarklassen lämna'de hcnom i sticket och stannade, trött och

d.esillusioneratl. hernma på valdagen. Så led Branting sitt ne-

derlag. Kungen besvor honom stanna kvar. Men då han nu mel

än förut saknade majoritet i parlamentet, då han såg att höger

och liberaler ej ville rröja sig med hans hemliga tjänster, utan

krävcle att han öppet skulle vidgå sitt vasallskap, då han fick
avslag på frieriet till liberalerra om en koalitionsregering under

hans eget leclarskap, då mohren hade gjort sin tjänst gich han-

Efter åtta månadlers neslig regering uncler kapitalets lydno av-

gick ministären Branting-Palmstierna-Hansson' Arbetarklas-
sen sörjde honom icke. fngen läste större avseende vid demissio-'

nen. Blott kungen var lecLscn. "Industria". lockoutgeneralens or-

gan, la,cle några blommor på graven.

Så slutade sagan om clen första "socialistiska" regeringen i

Sverge. Den är lärorik i många avseenden.
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I.
Mer] arrle,lrirrg ar el 1 1-ltrarr,le ur-mirriiter Simurr., om'atl

bolsjeviherna uträttat, har e' hiiftig polemik 
'tspun'it sig i clen

tyska prässen, varvid ma' har a'fört en massa jämföra'de siffror
för ath åclagalägga clen ry*ka inrlustrins {iirfall 

- 
s{:f faktum, sorn

clet icke laller nugon in atl bcstri,l;r. oclr:otn sedan linge är all-
mänt bekart. orsakerna till clenna företeelse har likaledes angi-
vils upprepade ganrer. \-i 'ilern'grirna följrr,le railer.. som mäs-
terligt och i lrorlhet samman lailar grunclorsarierna tilr dcn ryska
ekonomins tillbekagång. och sum ijr hämtrilp ur L. Trots)ri.is si;ta
sl<ri{t "Tcrrorism och kommunism". en kraftig för,svans,skrift gent-
cmol Karrlskl-.

Huvuclorsaker^u iill tlet ekorrumi.*ka r'ör[r l]el är det im|eria-
listiska, blodbaclet, inbörcleskriget och bl,ockaclen.

"Ända från de första månaclerua av sin tillvaro". skrir,er Trot-
skij, "var Sovjetry,sslancl berövat -"itt kol. sin 'afta. siu metail ocir
sin bomull. Först hade clen tysk-österrikisha, seclan e4tentens im-
perialism mecl hjälp av cle ryslia vitgarcli-"terna avskurit Sovjetryss-
iand från Donetzbäckenets kol och nralm. frå' clet kaurrasiska naf-
taområclet, från Turkestan mecl cless bom.ll, frå' urar m.d ,dess

rika metallgruvor, {rån sibirie' mecl dess span'rnål och kött. Do-
netzbäckenet levereraile åt r'år inclustri g4 proc. av sin samrnaniagrJa
ångkolsprodu,htion och ?4 proc. av sin jär'malm. vidare rämnadc
oss Ural 20 proc. av sin metall och 4 proc. av ,sitt kol. Under lop-
pet ev inbörcleskriget blev r,'j b,eröva.de båda cl.essa områilen. \ri {ör-
loracle en halv milliarcl pucl kol. :som infördles från utianclet. sarn.
tidigt :biev vi också utan nafta 

- 
alla källor utan,unilantag rå-

kacleivårafiendersr'åiil. i , j,
l)et är visserligen sant, att ,blockad och i'nbörcleskrig var fr:ijder.

av den proletära revolutionen i R;o,sslaad. Men clärav följer inga-

o
E
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luncia, att de gigantiska ödeläggelser, som åstadkons gencm clern

anglo-amerikanska-franska blockaden och Koltjaks och Denikins
rövartåg, var att tillskriva odugiigheten av sovjets ekonomislia m,;-
toder.

Det imperialistiska krig, som föregick revolutionen, mecl sina
allt uppslukancle materialtekniska anspråk har i bet}.diigt högre
grad beiastat vår unga industri än de mäktiga kapitalistiskzr, Iän-
dernas inclustri. Isynnerhet har vårt transp.ortväsen lidit stort av-
bräck. {Jtnyttjaudet av järnbanorna steg i utomordentlig grail. r
motsvarancle grad. steg också nötningen, men reparationerna ir,-
skränktes till det minsta möjliga. Dagen för den oundvikiiga ka-
tastrofen ryckte allt närmare ti1l fOijd av bristen på,bränsle. Då vi
nåstan samtidigt gich misl,e om Donetzkolen, ile utlänclslia kolen
och naftan från Kauhasus; måste vi vicl transportväsendet övergå
till eldning med ved. Men clå de tillgängliga veilförråden absolut
icke var berähnad.e för cletta änclamåI, så måste lokomotiven elclas
mecl nyhuggen {ärsk ved, vi}ket hacle en ytterst menlig inr-erkarr
på lokomotivens redan förut utnötta mekanism. Vi .ser alltså, att
huvudorsakerna till transportvåsendets förfail föreiåg redan innrn
nov. 1917. Men även c1e orsaker, som direkt eller indirekt stocl i
samb,anil'med oktoberr.evolutionen, måste räknas l-ill rel'olutionens
politiska foljder och har ingenting att skaffa meci sociali,stiska hus-
irållningsmetod.er.

De politiska skakningarnas infiytande på clet ekonomiska om-
rådet inshränkte sig naturligtvis icke till transport- och bränsle-
{rågan. Om värld,sindustrin uncler de sista årtiondena allt mer och
mer omskapade sig till en enhetlig organism, så gäller cletta i älnu
högre gracl om den nationella ind.ustrin. Men dessutom har lirig ocli
revolution p:i alla hål1 sönderbrutit och st;,ckat den ryska inclLr-

strin.
Polens inclustriella förfall, Öster.siöprovinsernas och sedan ocli-

så Peter,sburgs förfall btirjacle uncler tsarismen.och fortsatte unc'ler:

Kerenski, allt jämt famnande n5'a 
'och vidsträekta områcleu.

I)e äncliösa evakueringarna tillsammans mecl industrins förfal1
betydde också transp,ortväsenclets förfa,il. Uncler inbörcleskriget rner'l

cless rörliga fronter ant'og ,evakueringarna en feberaktig och rliirför'
också ocleläggande karaktär. Varje parti, som blott för en licl eller
för allticl utrym,de ett eller annat industricentrum, träffade alla mått
och 'steg att göra de viktiga.ste industr.iföretagen obrukbara för fien-
den 

- 
a1la. vä,rdefulla maskiner eller ömtåliga clelar av ma,skiner:
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evakuelades på sanma gång sorn ingenjör'erna ,cli cle båsta arbetar-
na. På utrJ'mrnanclet foijcle återstiillandet, som icl<e säIlan gjortle
förstöreisen {ullstäirclig såvtrl med hänsyn till ile transporteraclc
ägoclelarna som rned hänsy' till jär'banorna. Några av de vikti-
gaste inclustriområclena 

- 
isynnerhet i u'kraina ocrr liral 

- 
gick

upplep,acle gångel ur ]rancl i hand.
Diirtill korn, att samticligt som förstörelsen av inrl'striella

'erh och inrättningar'försiggich i hittillrs oerhö'rt o,mfång, så npp-
horcle {u1lstäncligt clen tillforsel av ma.skiner från utlanclct, som
för'ut varit av clen alLra största bel,yilelse flc;r vår ind-ustri.

Men ej bloti c1e livlösa procluhtionsmecllen: byggnader, mashi
ner, järnr,rägsskenor, bränsle- 'och råmaterial ,biev illa meclfzrrn:r, s;e-
nom krigets och revolutionens {örenade åverlian; i ioke minclre gracl
eiler, rättarc sagt, i mycket högre gracl har inclustrins h*v'clfahro-
rer liclit, inclustrins levande och ,skapancle kraft: pr.oletariatet. p"-
letariatet f'l1borclade novembelrevolutionen, uppbyggcle sovjels
maktapparat. försvarade clen och förc1e en oar'låilig Jiamp mot vi1.,
garclistern'a. l)e I'valiliceracle arbetalna dr eniigt clen a.llmiirina re-
geln på*amma gång ocliså c1e mest försig'komna. rnbördes{<riget riar
{ör lång tid r;'ckt många tiotusental av de bästa arbetar'a llrii'
deras proiluktiva arbete, oåterkaileligt uppslukat många ttsenclen
ar' clem. De' ,socialistis'ka revol*tionen har med sin ora.nflig'a
börcla av offer betungat proletariatcts {örtrupp och crärmec också,
inilustrin.

Sovjetstatens uteslutancle uppmärksamhel, var under c1e !1,,,
åren a' .less Iörsta tillvaro rihtacl på clet miritära försva.et: trll
frontens förfogancle ställdes ilc Lrästa krallterna och hjätp.med1en.

Överhuvucltaget meclför klasskampen skadegörelse på inclu-
strin. Detta har" reclan lä.nge av l{autskS' och alla ancl,-a clen s,ociala_
harmoniens {iiosofer framkastats m,o{, clernsamm.a. uncler enkla eko-
nornislia stråijlier l<onsumeral ar.betarna men proclucerar icke. En
så mycket sr.årare förstörelse tlstacLliommer .lila,s,ska,mpen i cless m rst
förbittracle form, den r'äpnaile kampen. Men det är självkiart, att
i'börcleskriget på intet vis ,han läggas cle soci,alistislia. arbetsmeto-
rlorn.a till last.

l.)e anfiirda gruncler'a iir nog och övernog till att för,hla.r,:r
Sovjct-Rysslancls -,r1'f,,16 ekonomi-qira låge. Intet bränsle, inga metal-
lcr. i'gen Lom'il. trarrsportvi.iserrilel l'ör'"töri. ilori iekniska ul rusl-

'ingen oduglig, den }e'a.ncle procluktionskraften irringströclil ör.cr
hela lanclet och en belr'clanrle r1el av cle'samma döclacl vicl frri'terna
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-, behör-e'r rnan r-iil uppleta ännu fl.era orsaker till nerlgången av
r'år industri? rfrviirtom. var och en av cle anföi"da grunderna är i
och fijr sig sjäh- tillräck1ig att framkalla frågan: huru lian uniler
såclana omståndighetel en f abr:ihs- eller rlriftsverlisam het ör'erhl -

vuiitaget existera?

Och lihviil existerar t1cr] 
- 

isJrn11.thnt i forrn av lirigsiurlustriii.
som för niirrralancle lever på behostnacl av hela clen ör.rigii inrlu-
strin. Sovjetmakten var tvungen att iåta densamma, liksotr ar-
mön. återuppstå ur clet förlluilas ruiner. Den uncler så oerhölt svå.-

ra f örhållanclen återupprättacle militärindustrin {5'llde och fJ.ller
fortfaranilc sin uppgift: clen röcla arm6n iir försedcl mecl hläcler.
skoclon, ger'är, hulsprutor, lianoner, patroner, projehtiler. fivg,rn
-.liiner och allt anirat clen Jrehöver.

Knappt b:rcle 
- 

eliter Koltsjalis. Juclenitjs or'h Derriliirrs iiros-
s2ndg 

- 
en ljusstrå1e upplJr5f mörkret, {örr iin vi i cleras fulla om-

fång var inne på frågorna om clen ekonomiska organisationen. Och
seclan efter {örlo,ppet ar. tre till fyra månacler ansträngancle a:'b.,tc:
på cletta områrle visacle det sig till full eviclens. nfl ge1'jslnuLiitcr.'

1å gruncl ar' -"in J.tterst intima förbilclelse mecl follima-csor.a. på
gruncl av smicligheten i sin,statsorganisation och tillföljd ar- sili lc-
volutionära initiativtagande förfogacle ör'er såilana hälior oclL rrr-
clei ti11 åternpprätta,riclet av sin ekonomi, sorn viil inget annan stat
fön eller scnare förfogat ö\'er."

Att -qå förhåller -"ig, {ramgår t5r6'[]ig1 av följancle beriili;rinsrrr.

.n,
I 1irlrrirrg,.rr "likorromitjrsLajr S,.hisrr" \:o IfiJ-lfiE irises err

r'edogiirelse {ör .R;rsslantls allmänna ekonomisha lägc under ftir-
sta hälften ar' år 1920. T)äri konstateras. att Rv-"slaucls ekono-
rniska läge fortfarande är m;'cket bek1.mmt''1samt på grund av
clen allmänna eliono.miska oretla. som värlils- och inbi;rclosliriget
dragit med sig, men att också säkra tecken till fiirbättring shön-
j*.. {Jppgifterna r'ämföres i clenna tal:lå meci c1e föregåenile å.ren,s

motsvarancle produlction och mecl de ftir innevarande år uppgjor-
cia kalkylcrna.

I erilighct härmed lisrr sig på områclet fi;t kolln.oduktio,tteu,
f'til.ja rrrln bilrl :
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l{olproduhfionen i llonedzonrådef:

per 1 000 pud

jarruari-aprii
lnaJ

111nr

1913

ir00,000
133.900
119,000

1gl9

11?.200
I4.700
19,100

den i utsikt ställ-
da produktionen

80,000
25,000

25,000

1/q20

? 1.400
19,400
25,500

?52.900 151,000 116.300 r 30.000

T iämförelse mcd ticlen förc liriget uppgick procluktiorren

uniler {örsta häIften av .l 920 blott tilt t/.i ut procluktionen fijre

kriget, och i jam{orelse mecl år 1919 gick clen ti}lbal<a ungefär

2ii proc. .lri;rsta trec]jedeicn av år 1f)20 visar t' o' rn' fortfarande

,,r, li1bukugång på 40 proc. i jiimförelse medl motsvarancle ticl

uncler år 1919. Därcmot uppnås uncler maj och juni ett bet-vdligt

bättre resujtat än under våren. LTniler ilenna ticl i bOrjan på å,ret

{öll Donetzområdet ånyo i cle vitas häncler. r'ilket år orsa'hen

till clen hatastlofartacler tillbakagången i kolprocluktionen. Iin-
iler månaclerna maj-juni visar sig åtcr en höjning 11r prorluk-

tioncn.

Liksom uncler våren steg produktionen u.ndel juni " meci 30

proc. i jämfi;relse rned. maj månacl.

Äntalet arbctare ställde sig på följancle sätt:

Janual
maj
'iuiri

i-april ....
1913 1919 1920

162,000 11].200 94.000

l5?.500 ?8,700 108,000

15 ? ,500 85.000 117.000

T enlighet härmecl har antalet arbetare reclucerats mecl 35-
36 proc. i jamfOrelse meil år 1913. men uncler cle sistllörflutna

månaclerna är det ungefär 25-35 proc. störrc än under motsva-

ra,nr]e månacler uncler år 1919. Dårmecl förl<laras också dch'is

skillnnilen på procluktionen undler maj-juni 1920 i jämföreise

rnecl 191 {i, vill<cn är 32-33 proc. till fromma {ijr år 1920'

arlietsprocluktiviteten visar under' cletta år intet tecken till
stcgring, emecl:rn de n-vanställcla arbetarna ättnu jcke ha,de vana,,it

vicl arbetet och ilessutom val' sysselsatta med att iståndsätta,

grllvorna. såIunila visade sig varje enskilcl arbetares produktion

tlucler jntri rnå'nacl 1913: ?60 pucl. 1919: 225 puc1, 1920: 218 pucl'
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Produkilonen i
per 1 000 pud 1916

januari-april 13.051r

maj ......2,6?0
juni ......3,360

Moshvas koldis{rik{-

19 1g

9.835
r.820
1.532

1920

10,610
2.461

3.091

i utsikt ställ-
produktionen

10.000

5,600

den
da

I
l

19.085 13.187 16.i6t 15.600

I jämforelse meil maxirniprodulitiorcn undcr år 19'l6 r'isar
produktioneu unclcr cle fiirsta ser månaclerna äv år 1g20 en till-
bakagång av endast 18 proc.. och uncler dc sista måuaclema är
tillbakagången t. o. m. lilott 8 proc. Totalprocluktionen under
året 1920 ör'crstiger densamma, under: året 1919 med 22.5 proc.,
erl inärkltar f ii.bättring visar is1'nnerhct maj månad. viiken
fiirklnras clärigenom. att förminskriiugen av arbetskrafter till
fromma ftir lanthushåilningcn icke är så stor uncler c,letta år.

Det bl1.gsamma. för tletta, år i utsikt -qtäljc'la progra.mmet
har blir.it fullstäncligt gcnoml'ört.

Antn,let a,r. i Moskva-q kolclistriht syssslsslta arbetare visas
genom fi;liande tabeli:

I alrllil T

rnaj
juni

1q16

5.300

5. il10

6.1,t0

191 g

12.600

i2.4r 0
1 2. t20

1920

14.090

I4.950
i-a pri i

T jämfiirelsc mecl år 1916 hal antalel, arbctare treclubblats
1920. unclcr clet att produhtioncn har" sjunhit mecl ungelår 15
plof . T all a {a1l iir cle mccl bvggnaclsarberten s\,-qsclsatta arbe-
tarna. sorn untler juni uppgicl< till 3.000 man. inbertiknacle i
tlenna totalsiffra. Mcn t. o. m. om rnan tar. hänsr-u ti1l t_]ctta
faiiturn. måste clocli err'rninskail ar.iretsproduhtivitet lionstatcras
ulcler irr 1920 i jänilörelse merd år 1916. En arbetares procluk-
tion turiler ett halvt år rqrpgår: undcr.år 1916 till 3.510 pud; 1919
till 1.0ir0 pricl: 1920 i.ill 1.140 pucl. lln stogriirg n.,' proiluktiouen
kan fastslås blott i ft;rhållancle till år 1919. isynnerrhet som
antalet ar. rlc mecl 1t;'ggnailsarbetcn s)'sselsatta var clubbelt så

.qtort I!120 som tnclcr fjoLiret.
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l(oldlstrlhten I UraI ocb Slblrlen.

Dessa områdens procluktion ställcle sig på följancle sätt:

1920

i-aprilJanuar
maj
juni

18.824
4 577

19,210
+,269
4,491

17,600
4,650
4,950

27.970 27,200

stark ti.llbakagång till följd
Si,sta året visar ett allmän1,

Procluktioncn uncler år 1919 är i
av clet hiir rasancle inbörcleskriget.
uppsving.

1920

januari-april i6.25 7

3,993
4.504

2+.15+ 28.124 19.550

Även här har procluhtionen liclit oerhört un'der inbörcleskriget.

Ar 1920 visar en glacljande tillväxt och överstiger vicla den i
utsikt ställda procluktionskva,ntiteten.

Torvproduhllonen.
Torvprocluktionen belöpte sig under första hal{ten av 1920'

siilitt rapporter från cle olika ilistrikten föreligger. till 48,884,839

pucl. Enligt det, uncler årets början upprättade schemat väntaile

man utvinningen tiil 97,5?0,140 pud; så1ec1es har halva program-

mct. 5(l proc.. reclan förvärkligats. Man hoppas att under må-

naclerna juli och augusti. så länge arbetena ännu han bedrivas.

utvinna, ytterligare 25 proc.. och att proiluktioncn i cle clistrikt.
{rån vilka ännu inga rapporter föreligger. skall uppgå tiil ännu

ytterligare 25 proc.. och att sålunda det i utsikt ställcla pro-

grammet skall bli fullstäncligt genomfört.

Natlaproduklionen.
Itrnligt noggranna kalkyler av "Iluvuclkomit6n för nafta'-

procluktionen" utgjorcle samtliga förråd a-n' nafta i Baku-området

und.er juni 1920 291,?16,000 puc1. Dessa förråd översteg vida

förråc1en uncler 1913. som under maj uppgick till 91,200,000 pud'

maJ
juni

19.r 45

4,914
4,065

11.850

3,850
3.850
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Åv 1920 års förråc1 r,:ar cle olika naftäproclukterna, represen-
l erade pa löljarr rlo säl 1 :

pud

Rånafta, ..'.. 115,000,000
Masut .. 151.000,000
Petroleum o<'hpilonuafta .... 18.240,00t)
Jlensin i15J,000

Smörjoljorochdestiilater .... 6,5?0,000
Övriga proclukter 552.000

Inga uppgifter foreligger om clen sis'tför{Iutna l.idens pro-
ciuktion från dessa distrikt.

Naftaproduktionen i Grosnensk),-området ställde sig på
föijanile sätt: " '

19 _0

tanuall
{ebruari
tnAIS

april
maj ..

rånalta
masut
petroleum
hensin och gasolja
smörjoijor och destiilater
övriga p ro,lrr kl er

pud

2,184,000

1 ,89 ?,000
2,153.000
1,240,000

1,709,000
r,438.000JUnr

. 10.621.000

Den ringa utvinrringcn av i gcnomsrritl 2 miljorrer pud pr
rrrånail mot 8-9 miljoner pud uncler åren 1916 och 191? för-
klaras tlärav, att clriften vid samtliga otjekäilor sedan 191?
måste nedläggas, cmeclan alla, oljetankar var fulla på grunil av
clen obetyclliga utförselu. Förråclen uppgick under juni 1920 tili
i33,409,000 pud. Av dessa förråcl utgjorclc:

pud

19,5 5 5.000
2,899.000

642.000
.10.114,000

312.001)

13 ?,000

33.659.000
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Iexlllinduslrln.
De 88 nationaliseraiie spinneriernas

talsumma av ?,284 spolmaskiner ställcle
diga uppgifter på följande sätt:

1920 fabriker
januari 84
februari 79

mars 79

april 66
maj 5+

procluktion med en to-
sig. enligt ofullstärr-

pud garn

42.520
52.165
55.622
21,631

15.506

Totalförråclet frårr 66 fabriker utgjorcle cle' 1 maj .10{.024
pucl.

Äv cle 124 socialiserarle väverier'a mecl 164,?00 vävstolar
var inernot mitte' av juni 1920 2b fabriker nred 11.44g väv-
stoiar i gång. Det producerades:

1920

Ja,nuarr
februari
IIIAIS

april

f, innevävnadslnduslrin.
A' c1e 75 fabriker'a uncler offenilig l<o'troll rned cleras

'tr03.791 spolmaskiner vår i gång:

1920

Fabriker . . .

arschin r'äv

10,410,000
12,686,000
10,857.000
3.550,000

Jan. Mars April Maj
62 58 56 irO

Febr. April Mrj
Spolmaiskiner. . 2t2.GG2 150.000 140.000

Ar' 14.148 vär'stolar var i gång: uncler januari 5"?02 väv_
stolar:40 proc.; uncler april 4.000 vävstolar - B0 proc.

Uncler april tillvärkacles ?5,000 pucl garn. 8,500 pucl tråd.
41/, millioner kvailratarschin vävnacl.

Den 1 april uppgick fönåclcn av garn till 4bg,63? pucl: ar,
iråc1 tili 46.362 pucl; av råmaterial till 2,J?8,000 pucl.

Hampproduklionen för år lgZO.
Leveransen av hampa hunde först uncler maj cletta år taga

sin börjair. Enligt bcfintliga uppgifter från flertalet gu'ernc-
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ment har t. o. m. den 7 iuli levererats ?59.923,000 pucl, viiket
ungefär motsvarar 30 proc. av clet ftjr år 1920 uppställda pro-
grammet.

Kemisk lndusiri.
Från 30 fabriker uncler offentlig fiirvaltning fOreligger fcil-

,jande uppgifter:

clecember 1919 ...... 20 {abriker med b.883 arbetare
jannari1920 ........12 ,r :r 2.281
februari 1920 ...... 18 ., !, 6,GZs
mars .l 920 .... 21 ,. ,! 6,487

Äv dessa har varit i gång under år 1g20:

januari . . 12 {abriker mecl 4.l l? arbetare
februari 6 ,, .. 1.5 21 !. I

L2 .. 5,479
rprrl 15 4,482

l5-35 proc. av arbetarna är alltså anställda i cle stiilastå_
ende fabrikerna. 4 månaclers produktion utgjorcle i pud räknat:

Dec 1919 Jan. 1920 Febr.1920 Mars i920
svavelsyra ....86.532 g.?00 b7.b4g 58,829
saltsyra .{.150 1,949 1.94b
sulfater 586 8.b02 1.b?g 1.491
lrlorkalk 352 10,212 16.985
ritriot 510 270 100 292
susperfosfat . . 32.340 2+.267 44,055 ZI.IZ2

Då rippgifterna på fabrihernas antal divergerar från månacl
1ill månad. kan clessa siffror icke giva en exakt bilcl av clen he-
miska inclustrins läge. Om man särskiljer den grupp fabriker.
angåencle vilka up,pgifter lämnats unclcr alla f;,ra månaclerna.
så finner man, att trots en höjning av arbetariras antal procluk-
tione'lihväi sjunkit och ter sig. i pucl räknat. på föliantlc sätt:

st'atrelsf,ra . .

saltsyra
vitriol

Dec. 1919

33.284

510

23.882

Jan.1920
9.700
4.150

270
24.267

Febr. 1920

6,272
1,949

21.387

Mars 1920

12,900
7.945

302

7.342superfosfat
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Te och kalle r i

I te- och haffeiuclustrin var 19'l9 1300-1400 arbetarc slsr
selsatta. uncler år' 1920 1,600 arbetare. Genomsnittsproduktiorren
pr arbetarc och månacL utgjorde 1919 550 skåipund, uncler 1920

{i50 sirålpuncl. Sammaulagt sattes undcr' {ebruari 1920 i omlopp
1,.+20,000 skålpunil. under mars 1.500.000 shålpuncl, untler april
1.200,000 s}<ålpuncl, vilket allt icke ens utgiir t/,0 av clcn {ör kon-

sumtionen erforcleriiga I<r'antitetcn.

Tobahsindusfrin.
Tobaksfabrikerra sysselsattc uncler det löpancle året ungefär

16.000 arbetare. De viktigaste av clem är 9 cigarettfabriker. som

räkna 8.300 arbetarc. Proiluhtioncn pr arbetarc och månad

ställde sig på foljancle sätt. rälinat pr skålpuncl tobak och pr
I.000 r'igalctter:

Nov. Dec.
1919 1919

90 .+5

,\v samtiiga {abriker

Jan. Febr. Mars
192A 1920 1920

J3 ir i+-
mars:

1.400.000
r 35.000

tillvärkailes unclcr

Lligarrer
Askar cigiuctter

tjOtl,000 shålpuncl tobak bearbetacles till cigarretter och cigar-
rt'ttobali. +0,000 pucl knaster tillvärkatlcs. (I)enira siffra är ofull-
ständig. llnder clecernbcr levererades ?0,000 pud.)

Ilt're kriget bearbetacles i R-vsslancl ungefär 50-ti0 miljoner
s1iålpuncl bla,cltobak till cigarretter och ciganettobak och tillverka-
dr.s i-rl rniljoner puil knastcr. så ntt bearbetningcn av tobak
till cigarretter och cigarrettobatr< gått tilibaka til1 ungefär 1/s. till-
r,air}tringcl 1r- .[irastel till urrgefär 1i-, av iiet irorma]a.

Produktionen av vegelabiliska olior.
tltvinningen av vegetabiliska oljor utgjorcle i R-vsslanii före

kriget 2r;t--26 rniijonel pucl. flnder hriget har den ocllatle area-

lcrr av oljeörter stadigt förminskats. Ar 1920 har den gått till-
baka 1.i il 1/-- ar' 1916 irrs odlingsareal. Hela prod.uktioneir av

ol.ichalliga l'rulrter utgjorcle {öre kriget 150 miljoner pud, 1918

-- I gl {i har c.[en sjrinhit till 40 miljoner pucl och 1919-1920
tili ;i() miljoner f.iud. (Detta mecl unclantag av Kubantlistriktet,
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Sibirien och Ukraina.) llncler {Orra hälften ar' år 1920 }ämnade

r'äxtoljeinclustrin ?.000,000 pucl olje{rukter.
Det europei.ska Rysslancl ägcr 210 fabriker för framstäIla,nde,

av vegctabiliska oljor; av clessa rar under förra hälften av år

1920 90 fabrikcr i gårrg. vilka tillsammans framställcle ungefär

l, t00.000 putl r'egel,aLilisl<a oljor.'

Mecl Ukrainas och I(ubanområdets anslutning tiil Sovjetr;'ss-

1anc1 blir utsikterna för procluktionen av växtoljor för framtiden

mycket glrllnsamma.

Transporfväsendef s nuvarande läge.

angående transportväsenclets nur-arande 1äge må rrämnas: to-

talsumman av järnvägsvagnar och lokomotiv har nästan kommit

upp tili samma siffra som frir år 1916; daremot ör.erstiger antalet

lokomotiv och vaglar. som är i behov av reparation. deu nor-

mala procentsif{ran mecl ungefär tre äncla till sex gånger'

" 
Totalsumman Av lokomotiv och vagnar:

1916 1917 1918 1919 1q20

Järnvägsvagnar 511.?55 57'+"4t86 308.856 245.4+1 434'336

Lokomotiv ....' 20.113 21.013 9.506 9.401 18.568

Antalet clriftsdugliga lokomotir':

?.'6it

Antalet clriftsdugliga lohomotiv och

verst av järnvägsnätct:

1q20
' januari ....3.926

februari . ... 3,?98

mars ......4.5L2
lpril ... .. . 5.10J

maj . . 6.612
I . . F .) I O

)ulll .. (.iJln

1916

16.033
16.033
16,132
16 33,1

16.422

16.826

jämvägsvagnar pr 100

1916
Loko- Järnv.-motiv vagnar

2i 809

2+ 761

21 845

27 830

21 819

2i, 836

r920
Loko- Järnv.-motiv vagnar

jauuari ? 395

fcbruari 8 3?8

mars 8 43ir

april 9,6 '181

maj ....11 5,18

juni ....12,6 li\

19:9

+.577
4.r160

+.352
1 J'D

I .)0t

,+.?39

1919
Loko- Järnv.-motiv vagnar.

19 801

18 101

15 63+

1? 68?

16 600

19 ?99
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Procentsiffran för ciriftsclugliga iokomotiv
nar:

januari
februari
InAIS

april
maj
juni......
ruli

1920
Loko- Järnv.-motiv vagnar

58,3 20,9

ti0.8 22,5

60.6 22.3
60,7 23.8
59,9 22,9
59,0 27,1

58,2 21.7

| 920
Loko- Järnv.-motiv vagnar

69,6 31,4
66,4 30,8
68.5 32.1

7I.7 3?.9
72,8 31,1
74,-r 41.+

1919
Loko- Järnv.-motiv vagnar

f-t,-t 16,6

+9,5 18,3
52,4 18,8
52,8 20,3

52,5 2r,7
49,6 1g.g

48,5 1?,9

och jiilnvägsvag-

i916
Loko- Järnv.-motiv vagnar

18,8 3,7

1?,0 3,5

1?,3 3,4
16,9 3,3
17,0 4,0
16,3 +,&

16,3 4,6

Gerrornsnittshastighetcn för lolcomotiv och jårnvägsvagnar
pr 24 timmar. rähnat i verst:

Januarl
februari
InAIS

.:apnl
maj
juni......

1919 1q16
Loko- Järnv.- Loko- Järnn.-motiv vagnar motiv vagnar

70 28 111 47,5

73 28 111 41,5

19 35 111 ,+7,5

77 35 111 41,5
73 38 111 41,5
73 38 111 41,5

IJncler de sistllörflutna månailcrna har dock trasnportväsen-
clets prestation ökats.

Enligt en av trafikkommissariatet utarbetacl plan skali inom
J'/, år ftiljando proccrrtsats vara uppnådd för Iokomotiv och jänr-
liigsvirqr:rar. som är i behov a,r' reparatjon:

Lokomotiv Järnvägsvagnar
januari 1921 . . . .. . 54 proc. 19,2 proc.
februari1922 ....39 ,, 71,2
mars 1923 28 .. 72.7 !!
april 1924 . .. . . . 24^5 ,, 7,2 :,

maj 1925 ........ 20 ,. 5,0 :,

Reparationerna fajrsvåras i hög gtåcl g.no* bristen på rrate-
rial och kvali{icerade arbetare. För jarnvägstjänsten och fiir ar-
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betenil r rcparatioilsvärkstäclerna fattas i uärvaranile stundl unge-
lär 200.U00 man.

svårigheterna vicl a'ska{fanclet av bränsle för lokomotiven
hvarstå1, men är icke på långt när så stora som i 1jol. Då ut_
sikterna för tillförsel av brännoljor är mrcl<et gynnsamma, så
har en del järnbanor llu inrättat sitt material for elcluing mecl
olja, rnedan clåremot 1919 vecleldning 

'ästan 
överallt var i br'k.

BeträL{ancle aat'utrattsparten på floder och kanaler skulle
uncler inner.aranclc'avigationsår 180,4 miljoner pud naftaproduk-
ter bliva beforilrade; härav har t. o. m. clen 23 juli ungefär 51
rniljoner pucl recla' transporterats till astrakan och härifrån åter
viclarebelordrats 41 miljoner pud. Härav utgjorde

na{ta
masut
petroleum
smörjoljor
bensin
gasolin

7"920.000
20,469.000

?,?66,000
1.821,000

41,000
7,?60,000

964.000

pucl

iivriga proclukter

\ralr'tra'sporterr llrriu .\stral<nn beliiper. -uig till'ng.fär
90il 00rt 1iut1 t,nr rla.geri. I

öeg"utom har 
'nclcr 

i'uerrar^ncle 
'a'iga,tio'sår t. o. m. den

I iuli transporterats på våra vattenr,ägar:

sparrnmål ung. miljoner pucl
salt
vlr..lrr] .. 150 :. i,

T norra Rysslancl har stäilts i utsikt bygganclet ar, 1,[22 nya
1a,rt5'g; av dessa var t. o. m. den 1 september 818 farcligbyggda
- - ungefär 55 proc. Detta byggnadsprogram kunde på grund av
l-,ristande arbetskraft icke fullständigt utföras. under nästa år
shall )'tterligare 890 nya fartyg trafihera vattenvägarna.

färnvägarnas utglf{s- och inkornslstal under året 192O.
Slutligen må äveu några siffror anföras beträffancle järnba-

nornas utgifts- och inkomststat. staten för år lg20 ]rar rönt in-

1lI;'

7
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{'J-rlf6nfls av trenne fakta: 1) det planlagcla utb;,gganclel .1y jäm-
liigsnätet tiil en utstråckning av 60,000 r'erst; 2) trafikkommis-
sariets övertagancle av vattenvägarnas förvaltning; 3) en betyclan-
cle hOjning av järnvägstarifferna. Dessa tre fakta utgör orsakerna
till järnvägsstatens enorma tillr'äxt uniLer år 1920. Huru utgif-
lerna och inkomsl*rna ställor sig rrnrlel rlo lrr,sisi:r aren. r'isrr'
fr;ijande tabell:

1918 1S19 1920
Första Andra Första Andra Första
halvåret halvåret halvåret halr'året halvåret

inkomster 641 413 913 1,651 18.954
ntgifter .. 3,993 3.750 5,0?3 10,826 70.220
brist . . . . 3,352 3.307 4,150 9,175 57.226

alit räknat i miljoner rubel.

Med år 1920 bi;rjar genomförandet av en storartad llrfygo-
nailsvärksamhet inom järnr'ägs- och transportväsendet. som l<om-

mer att taga 6 år i anspråk, och för vilken behöves en summa
av 101/, miljarcler rubei. Hittiiis har vi kunnat fcirlänga järn-
vägsnätet med 5,500 verst och istånclsätta 16.000 jälnvägsbroar.

Den gamla järnvägstarilfen. som hade ungefär 100 klasser.
har m;,'cket förenklats och ersatts av en ny meil endlast ? klasser.

For r;vrigt gör sig i Rysslancl strävanclen gäilancle, vilkas
målsman är l:arin. och vilkas huvuilprincip är kostnadsfri
transport, fr;r att härigenom förcnkla järnvägarnas förvaltnings-
1,eknik.' Detta har nu också blivit beslutat. Statsegenclom beforcl-
ras nllmera kostnadsfritt.
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SOCIALISERINC OG REVOLUTION
Av ARVID G. HANSEN

369

Socialiseri'gssporsmaaret loses ikrre h'erken av hongeiige eilerar.lle hommissioner- De kan gjore nytte {orsaavidt *o- d" 
"kuff*,opl5rsninger frem om clet okonomiske liv og hjalper til at bringo

ticlens sto.e problem i forgru'cren i cien offentlige diskussion. Men
irare'clc arbeicle*cle masser. orgn'iseret og sholeret mecl crenne opgavcfor oie, vil r'rcre ista'ci tir at gjennernlare s,ociariseringen. Dei oko-
nomi'ske raaclssystem, baseret p,aa bedriftsraadene.,sammenfattet iclistrikts- og la'clsraacr er arbeiclerkrassens socialiserinssorganer.
Gjennem clem ka' arbei'crerne tilkjampe sig herredome over rrro-cluktionsmicller'e. T)e ohonomiske .raacl maa u\,&geriig {lor eller.

Tvsk kolgmvr, 65 rn. under jordcn, BOJ hetta.
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siilen ant^. kara,ktere' av kamporganer'. r)eres maal er a,t 1'jer.'e
strvlterne lila produlitionsiivet, at avshaf{e clen privatkapii,nlisiiske
mervarcli. arbeidskjoberne, som mecl neb og lilor mot-rai;ter sig
enhver reform til beclste for ile 'irkeiige 

proclucenter, vii ihlie gi
hverken profitten eller hommandoen i nreringslivet fra sig *te'
iiamp. I bedste faicl vil arbeiderne acl parlamcntari_sk vci
kunne ornaa en viss meclindflyilelse i bedriftslivet. Men liamlre'
oq kontrol over erkormien, i forste 

'akhe i'dustricn, r,il ilike
opJr"te {or albeiderklassen sitter med en bestemmenrle ny'ilighct
over samfundets okonomiskc vrerclier.' I)et blir mer og mer klart for arbeirlernes bretle lag at clet rr.1.e

samfund de har haapet paä urnulig kan opstaa av ilet gamle s,im-
pelthen vcd. en 

'tskiftning av regjeringsper.sonalet. r'ed at srptte
rye representa'ter iucl i cle gamlc b'orgerlige institutio'er. arbei-
clerne inclser mer og mer sanclheten a.v Lagardeiles orcr p,aa c1e

franske socialisters kongres i 190? at i'ge' forandri'g er m,urig
saalange arbeiclerne ikke med sine cgne liender har skapt cn hellret
a.' institritioner som er bestemt til at inc'lta de borgorlige jrisi,itti-
tioners plad-.. Arbeiclerne in,dser clette, og cle Iorstaar og_.aa al lrer
viser raaclsy.stemet veie'. sovjet-R,us1a'd er clet eneste lancl i r.cr-
clen hvor en vidtgaaencle socialisering er gjennem{ort.

Arbeiclerlilassens okonomislie og politi-skc liamp beti'ger hi'-
anrlen gjensiclig. l)en magt a,rbeiilerne tilkjamper sig i beclrifter:'e
vil ikke liuncle opretholcles uten at cle ogsaa -samtidigt str.rlier sin
politisire mahtposition i samfunclet. og om'e'dt 'il arbeirler'e
ikke k*.cle befas,te og utliygge sin politisl,e magt 'icn at ilet
ijl'onomi-ske glr-rncllag er tilstecle gjennem en fremaclshlid.encle virke,
liggjorelse ay den inc'lustrielle arbeiclerkontrol og socialisering.

Me' slial bedrifts,raaclene, foruten al, befatte sig meci beclriflens
arbeidera'liggender i sin trlminc'leliehet. for alr,ar ku'ne ta lat
rlitir -sin revolutionare opgave at gjennemfore er effektiv procluli-
tionskontrol, c1. v. s. slialfe sig avgjorencle incl{lJ,delse paa produli-
tionens art og omfa,ng i clet arbeidencle samiluucls interes,ser. rnaa
raarlene orgnniser:es slih at ile har alle proiluktivt besjeltigedc saa-
vel funhtionaret som arbeiclere lra1i sig 

- 
uten hen-q\-l iil llae cller

gruppegrens,er og uten hensyn til hver enhelts mecllemssliap ciier
ikke i cle faglige eller politiske orga,nisaljoner. Den {rvgt sonr cn-
trrelte nerer for at c1e uorganis.erte ved valgc'e til beclrj {tsra,aileue
skal srette c1e fagorganiserte ut av spillet buncler i et jrelt ukom-
munistis,h resonement. Den aktir.e. organi-sntorisk tra:necle minori-
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tet har tvert.r' i bedriftsraac'lssystemet en 
'dmerket chanse *_ somf' ehs' de tSrskg 'homm''iste' i hoi gracl forstaar, at ut'ikre 

- tiiat vin.lc nye tilrrangere fo' sociariseringens, revol*tion.trre icle
blanclt cle 1ag av producentcl'e som tidiiger,: rrar st,aat *te'fo. organisationen 

;i3

Fra kommu'istisrr sJrnsrunlit bctl'r -<,cialisering a' proiruri-tio'en selr'-"agt h'errie' nrer eile-nirr,rr" errcr clen ,knnno,i.ko ogsoeial:' sidc a' tlerr liommurrislis]<r r.rr.,rnliorrs gjerrrrem [,or.orse. Be-t)tr clen ikke clet, er .'len bare r:eformistisk eiler rent 
't rr.rgerrigbloff' Arbeiderkla,sse' kommer t* en sterk,ere og ,sterkere erhjen-

clelse av at socialiseringens forste og avgjorer'r1e for*tsretni'g i:rarbeiderklassens revolutr'onrcre .r.,briuo av magten, kampen mo1,
stal;smagtcn, kampen for samfunti-qrnagten.

\/erclcuslirigi:rr. de' r,'ssisrre r.cvolution og clen saaliarclte fr:ecls-slutri'g i frersailles rrar rnecl si'e vrerclige rlirerite o.q.inclirelite
'irkrri'ge'gjort sarnf*,deres s,ocialiser-ing ikhe bare til en rnr_lighet i fremtiden, men til eu notlveudighet {or clagen.

Det socialpatrioti-.ke lappeslirtrilleri og de1 bvr-a,;rlo.atr.slie bor:_gerlige "clemohrati" fortsatter mecl s'irirreocre fart sit 1<aprop mot
ba'iierotten, mot gra.r,e, og glemsclen. I)et sociaie .pn"_.,rrrool .,hevet op paa et ga'she a'clet plan e'cl fsr. Det er ihhe ienger:e
spor-*maa1 om avhorrling av utb),tningssJrstemets varste, kanter,
om eu mest rnulig -',mertefri fjernelse av clets 

'tr.e1ister., cret er el,
sprarsmaal om utbytningens f icltsa'clige lihvidering, om kapitaiis-
mens 1r€ren eller ilihe vieren. Flisespikkerrerormer .orr, ,.egoleri,,q
a.r' materialpriser eiler forbeclring a' husme'cle'.., l o,u, taller:
iirke i eu ticl son' r1r1. Det striclen staar om i alre 1a'c1 er e' social
nyorclning som sikrer ethve.t men'eske et r'mmelig ehsistensmi-
riimur-r og 1er1er hele orronomien o\-,:rL fra procruhtion {or profit 

-rpecl ellcr uten "anclel i utb):t,et,' 
- til proclulitionen lor b.ehor.et.

anlagt efter en samfurrd-*mressig helhetsplair.
Socialiseringen cr. ikke noget nyt losen _ selv om clet alcli.i.q

)rar lytl sterkere o'er jorden enrl itlag. so.iariseringstanken vnr
{remme allerecle u'cler clen store franskc re'olution av 1?g9. og
clcn gaar som ile' rocle traad gjenncnr clet sociaristiske program
l,el e utvihlin gs,historien.

rlet forste i moilerne forsta'cr soci,ar,is,tiske eiler komm*nisti-
shc p'ogr.m f or abreiclerbe'egersen finder i,i i Ma'ifestet. ne
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fors{;e *sprerlte tilz'p til organiseret arbeiderbevage}se ha,clde faat
en slags iuternational sammenfatning i "I(ommunisternes, {or-
b'un'd", 'sGm "De retfardiges forbunil" efter f,orslag av Fr. Engel-*
var blit omdopt til, og i begynclelsen av revolutionsaaret 1845
hadde Ma,r1 e* Engels frerdig det utforlige teoretishe og prakti-
ske program for forbunclet s,om uniler navn av Det Kom,munistiske
Manifest blev sendt ut i venden.

Med socialistisli, elier som de ny gorle gruncle foretrak at kalcle
det, kommunistisk program, mener Marx og Engels i,l;lte en fnldt
fardig plan lor en "samfunilsorganisation utkirekket i deres egen
hjeme", end si rrogen "lommeutgave av clet nye Jerus,alem". Dc
se;: ihhc som sin opga\re at fremkomme mecl "clen beilst mulige plan
for clet beclst muiige samfuncl", for saa arl overbevisningens vei at
sr,rke at r.inde flertal for cienne plan. tr.ertom, de lal uttrykhelig ar'-
stand lra clette. Dc vencler sig mot clem som appelerer til "hele sarn-
funclet" olf sonr tror at hunne on clanne sa,mfunclet "a.d freclelig
vei". I(ommunisterne-. maal "han bare na,aes ved. en volclsom om-
st;rrt1l,* av a1 ticiligere san.rfunilsordning", r'ec1 en frildstandig og
voldsom revolutionter omvelthingl De detaljerte forhaanilshon-
struhtioner, den "fattastiske skilclring av fremticlens s,a.mfuncl" ar'-
vises som utopish. For clem betyr socialismen intet mindre end
'lariska.ffeiseii av de borgerlige proiluktions,forholcl. som taakedc
hurnanister. tlyr:ebesh)rttelsevenner og,spidsb,orgerlige filantroper,
det er clet rnaalbevisste revolutioneere proletariats historiske mis-
sion. "Intet er lettere end at gi clen hristelige askese et socialistisli
anstrok". Men clet er heller ihke det Marx og Engels mener mecl

et kotnmunistisli program for arbeiclerklassen. Deres program eL

del. sociale revoiution, og folgelig minilre pt progra.m end en sam-
{unilsanalyse og ien forutsigelse. }Iar,r iog Engels kons,taterer
klassernotsretningerne og det c'lerav folgencle uforsonlige fienclskap
mellem bourgeoisi. og proletariat. cle l<onstaterer hlassekampen oq
klasseliamliens uaturlige uunclgaaelige konsehvens arbeiclerrevolu-
tionen. Kapitalismeu frembringer ikke bare et proletariat, men et
revolutionart proletariat som av seh'e clen hapitaliske ,utvihling
tvinges til at ,.{Iutte sig sammen som hlasse og orga,nisere sig for
en clefensir' hamp, som fnr eller senere nerch'endigvis maa gaa ovc-r

til offensiv hamp, slih at arbeitierne "\roil en lcvolution gjor sig
selv til herskenile klasse og som hershencle lilasse mecl magt op-
halver'cle gamle irrocluktionsf'orholcl" tlärnaest at centr,alisere
alle pr:otluhtionsmicller i statens il. r.. s. i c'leu hershenile hla,sses,
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proletariatets, rrcencrer, og ,*,aa raskt som mulig oke procluktiorrs_krrcIternes maugcle. Forst litt ,ir." f;Ut -- i lopet av arlreider_kla,ssens politiske herreclomme ._.- i;
ct e r" tyt e d,, I ot, n, i,b 

";';il, # *"*,' TäJ,fi ;_'lTiJ.*il I, J"tff {Xen klasses organiserte magt til u'äertryl<kerse av en a,n;len,,.
r sin borr om "Klassek.mpene i Franhrike 1g4g_-b0,, r,orm,_lerte M.rx for forste gung ,tu' iirternatio'are arbeielerklassc..s maali ilel; lose' som er btit f*trn. r* 

"rr" arbeicrerpartier: samfundetsovertagelse av pr'cluktionsmicternc,, tlen organiserte a.rbeiaerklas_ses herreclomme over c1em, alsaa optrr*rratra baaclc ar, lonsarbeicletog av kapitaler-r.,'

For Marx 'ar sociaiismen a.rtsaa 
'rke 

sam{uncrsrionstruritionmen arbeiderreisning, Iilassekamp. Arbeiclerne maatte som .klassc

lj,T1tJ,,fl,äli*.n i samfuncler for ar"bli istancl tiiut"g;*,,o.*_
r a n gs om, o," a "i, llir. J :,å: f åt:";;fl .,::l,r :*-;""Tff*;l ;:ham helt fremmer'r' Revorutioneo .ioJ r* ham sorn det nye sarn-fnncls'unilvarrige focls'elhjzeipet. n.* samrne gjalcler Irrtedrich,Engels'' Det er en grov t'snigelse naar enkelte av glicres,ociaris-
ffi tilhn:ngere {orsoker at slaa m1.nt av Engels t;f färåef ;;;k;pfatning' r sit beromt'e stridrsskriit "Her"n Bugen Diir:.ings r.I."'-r.veltz*ng cler Wissenschaft,, (fSZS; f*.,rur", Engels uttry,kkeligden revolutionare vol.sanvenc'1"r.- ,"- clet verktoi h'ermecl .estivnede politiske former b.yte.s istykker, og han rovpriser' ,et hoiemoraii,ske og a,anclelig. o1,*o,irrg ..,_ trtg., i en[r,er seieuik re\io_lutions fotslor.,'

Paa cle forste liong'esser i De' r'ternatio'aie arbeiderassocir-tion var imiclrerticl denlaakrcrt. *..iJ;.*tske retniug fremhersken-cle' T)enne retning -- proucrrro". .i;;;i; -- forkyncrt,e kcoperati,nhvor 
'farx 

forkyndte ku-porguni-a;tt-. Den vir,cle organisere ai.-beiclerne i kooperative proauktionsforeninger. Gjennem dem skulcreprocluktionen iitt efter ritt ,o"iutir"r..-. kapitaristerne skurcre 
't_konhureres, errent'ert 

'eri rrjrerp u.,'ffio..uit til styrkerse av ar_beiilernes foretagencler..- Mo.-, 
"* l"äJ heBvclet derimot at helesamf'unctsproduktionen ikrre kun je 

bu 
-k;rn;;.ttl " 

"rä' "? "å"ro.r_klassen forst rracrcle e.obret a"n t uri"*-enrle magt i samfunclel,.Selv paa kongressen i Briissel fSeå, ,"* 
"ecltok 

programpo-<ten ornat ihke J:are samferrlselsmidier"., ;;; 
-;*saa 

jord, skog og g.r*bermaatt.e bli samfu*c'lseie. rrorcrt -.n',tog ru.i .,na at ind'strien ma*ti;o
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socialiseres acl prorlulitionshooperatiöneus 
'ei. tr orst paa Baselho',

gressen i 1869 tok rnter'ationale clet avgjorerrcle shritt o'er i rrci-
leklivi-rnerr.

I)et r-iste sig snart at striden inden ruternationale ilirie haclcle
fort socialclemokratiet frem till fulcl klarrret over cle socialistislirr
principer. slih som c1e rrar blit utformet av llfarx og Engels. I T;,sh-
lanc1 gik cle to striclencle arbeic'rerpartier, Lasarla'cx'e og Eis.-
'at'herrc 

paa li,'gressen i Gotha 1g?5 op i en iroier.e c'hr,t *'cler.
ta\in ay Tv,.lila'ds socialistiske arbeiclerparti. me' Goth'prograni-
met fa'c1t, -"om rimelig li'ncle vzcre, ikhe raaile Jlor lrarx og Ilngeis
oiue' Rigtignok var Jlormelen om arbeiclsnirlrer'es I'r'anilling til
s.mfu.dsr.rerc arbeiclcrklasseirs 

'erli, men der' blcr- *ttr'khelig sagt
fra om at clet -.k'lde slie r-ec'l "lor.lige rnicllcr". og 1narl holclt Jla:st
verl Lassalles (ug lrrourlirons) p)al lor sociali_cmens realisation.
nenilig'ecl at "Kalrle f,illive kooperati'e |rocl'htions-"amrnensl*t-

'inger med statsstottc i s^acla't omlia'g saa'eI i incl'stri som laurl-
bruk at cle' socialistislic orga'isatiori nr. t;r.ocl'litioncn 'ekser lrenr
av clette". altsaa eg'e beclrifter og. egnc banlier. mecl clet 

'topisli.maai lol erie arl clenne r.eri at slaa liapital_istcrne.av marken.

Goth.1-'l6g'lnmmet opstiier: pri'cippet "e'hvor eft.qr -"it dr.hor,,,
og Irernliolder s:inticlig nt rlet enlii.rte sarnfuncls],'ecllem uniler. -so-
ciali-.me' r,il fatr clet "Iulcle prorlurit av sit arbeicle". r sin hritili
av progranrnel, peiier Marx paa a1; clet blir'noclvenclig ar, hell saur-
funclets -qammr:nlrrgte sarnft'Lrrrlsmassige arbeick: at avregne ct reser-

'efoncl og ct fo'11 lor p.,c1'htionens *tvililing, erstatniirg a' siicll.c
maslii'er: o. s. v. og clcsute* a' f,rbrulisartihlerne et fioncl til cireli-
ni.g a\: utgil terrre 'ed aclmi'istratiore,, skorerne. s1'rreh'sene.
forsorgsinilre'tni'gerue o. s. v. Marx s,ielcrner cle'iiest r'ellem liorn-{
m*nismens lorste (laveste) og clens hoiestc J'^se. T clcn forsle fac+l
]r'cr alet n).e samfu*rl encln' "i alle henseender, olionomisk, moi,
ralsir og sju.lelig berer preg ar., clet gamie samf*ncl av hvis skjocC
clet er fremgaat", ka'princippet e'hr,er elter sit beho'e'dnu ikLei
sattcs ut i ljr-et. Det blir forst mulig paa et hoiere utl,iklingstriu,
tttrrr"',icvrrsirlr-s nre,l irrriivirlpr.ir,.s rlsirliS.c utvililirrg.,gsan 1,r:n,1 rr);-
tir'lirrefte'n:: r'ohset og allc cleu -*ilrnf*'rl-*mzessige r:igcloms kilcler er
begyndt at fh-te i full -"trorn".

'1'-r'--.li1anils so.ialistishe arbeirlerparti tilstrrcber 
- 

sier G-otha-
programmet 

- 
clel] frie str,rt og det socialistislie samfu'il. r et

bre' til Rcbrl li'ifise'er rtr'g.ls megct st:r1it c'lette uttrvii. "de'
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frier stat". lrftei' disse orcls gramatiske betyclnirg 
- skriver Ian .-r,r en {ri stat en stat som c,r {ri i _lorho}cl ti1 sinelorg.r., ,1. v. s. eLstat mecl ciespotisk regjering. Engcls hen'iser til Marx, striclsskriftrnot Prouclho' (Fir,sofiens clencrighet) og Det homm'nistiske Mani_lcst som "mecl l'enc ortl sier, of -1a indforelse' a' den socialistiskc

sarnfu'clsorclning saer oproscr staten sig serv og fors'incler. Da sta-teir. fortsaetter Engel,_s, bare er en {orbfuuae'de institution, som marrbctje'er sig a,v i -striden, i revolution."n, fo, med vold at kue sinernotstandere saa er clct r.''c me'i'gslashet at tare om en fri folke_stirt: s^altenge proletari atet bertsui staten, behover det den ikke if ihete.s int'esse, men fo,r at k'e sine motstanrlere, og naar det brirmulig at i'ale om frihet cla oplorer stater so,rn saa.an at eksistere.,,
IIt g,ie''em 1880 a.arene samlet ,rle tyske socia.listcr sig melog rner om clet hisl,orisrre orronomiske gr'ncrsyn som hatrde fåat sitlilas"iske uttryk i Manifestet, og i lggf maa G,otiraprogrammet vikcilo. et 

'e1t 
-'ocialisti".k rrogra-, ,r*t saakarclte Erfr.r-ther1,"ogr&1n,

hvor clet historiske syn paa socialismen som et noclvenclig proilukt
ar. r'lcn liapitalistis,he utvikling gcar som en rod traacl Ejennem clethele' Programmet honstaterer produktionsmicrlerne. .iig.rrd. n .-
'opolisering til forder for et faatal kapitalister og .to.e"lorcieierc.
Bourgeoisiet vokser staclig i rikclom, arbeiclerne i antal, og ,,stadig
mer forbitret blir c1e' krasskamp merlern bourgeoisi og iroltariatsom deler clet moclerne samfuncl i to fiencilige reire". ö"i, 1r"i.ruto,cicuclomsret til arlteicl-qmidlerne viser sig mer og mer uforenlig mecl

li::-: rationelle utnyttelse og fulcle otåt;ng. Befrielsen som i vir_heligheten er i hele m.enneskehetens intresse l<an clog bare ske sornarbeiclerklassens verk. og arb:eiclern e "rtan ihke tttt;irlae Frod,wkttrns, rj,nt'icxle,ttes oDerqaTLg ti'r clet korlertti.ae sr"unf,,nils ,innåurr, uten at i,
?,rzre ltr;nttttett i besirJ.delse aa d,en, politislte ntagt,,.

Erfurtherprogrammet rrar hcrt tii clen siclste ticl veret gruncrrrr-get for cle sociaiclmohratisk: ptogram.mer runclt omkring i verden.
sa*leiles ogsaa i c'le sr<anciinavisrre lancre. seiv rlet durrrk-e ,o.intar-
mokrati fremhol'der i cren principieile incileclning til programmet aihapitalismen "splitter samfundet i staclig he{tigere intere-ssekrige ogspaltcr clct sl,uttelig i to m,otsatte leire i ,en bestanclin *.r- n,r.,_lattende og lre'ic'lrst inbyrcres klassckamp,', selv crette parii sier. ,qi.p.at'ille "erobre magten i samf*rrrlel'' og',orgarrirer*,rår r'rt"ti""u.
l"t\ :tt att overta og crri'e procrrihtioien i clet sociaristisrre sam,Iund.''
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Den verdenshistoriske betydniug av KarI Marx' verk ligger
ifolge Sombart cleri at det bygget clen solifle grundvolcl for den so

ciale beveegelse: clen historiske utvikiing og klasseinteresserne.
: Meo en klassebevist arbeicier'lilasse kan ilihe idag srette sig

noget mindre maal for sin kamp encl ar-sha{Ielseu a.v selve det ka-
pitaiistishe samfundssystem. Den moderne arbeiclerklasse vil op-
retholde og videre utvikle clen storprociuktion som er skapt av ha-
pitalismen 

- 
clen er ingen klasse av maskinknusere. Proletariatet

er selv sliapt av storprocluktionen, ilet er et produkt av arbeidspro-
cessens socialisering. Det vet at clet horer hjemme i maskinteknili-
kens, verclenshaniielens og kapitaieksportens tid. Det vet at clet ar-
be'icler med reclskap og raastof fra aile jorclens egne. I)et er biit
allesterlshervre'rencle som kapitalen og som klassekampen. Det er
internationalt re..'olutionrcrt i sit viesen. Det vii ihke avskaf{e lia-
pitaiismen vecl at venile tilbake tll laaere produktionsformers sko-
nomiske og aanclelige uavhiengighet, det vii rivskaf{e kapitalismen
ved at srette en hoire, social {ortleling av .arbeiclets frugter, en mere
p,lanmmssig organisation av arbeiclet selv isteilet lor clet kapitalis-
tiske minclretalscliktaturs herredomme over og utbytning av den
materielle og levencle arbeidshra{t. I{ort s'agt. clet rdl frem tii err

socialisering av proiluktionsmicllerne, frem til en hollektiv sam-
funclsorgatis,ation mecl kommunismen som maal.

Men iklie bare maalet, ogsaa veien ti1 maalet utstakes i virlie-
ligheten i flugt mecl cle herskende produktionsforhold. Kla,ssekam-
pen er icke saa meget en politisk icle som ,clen er en historisk kjencls-
gjerning. Kapitaiismen anviser ikke alene arbeiiierne clet enestr.r

antaglige alternativ mecl hensyn til maalet for deres frigjorelses-
bestrrebelser, kapitalismen tvinger clem ogsaa ut paa klassekampr:ns
vei som clen eneste som han lecle fiem ti1 maalet.

En mancl som Sombart, som staar meget kritisk overfor Marx.
fincler ilog at maatte medgi at historiens viclne,sb)rrcl er en sterk
stotte for ilem som heevder at klas.sehampen maa. ha sin gang incltii
den bringer.clen unilertr;'kte klasse magten i samfundet: "Historiengr
har enilnu ikhe vist os noget eksempel paa en frivillig avstaaelse av '

kla,sseforret. Vi har derimot utallige eksempler paa at en reform i

som var begynclt lraa ay velmenende m,enneskevenner meget snart I

stran'detpaa ilen trueile klasses bronseklippe.av maegtige hlassein- i

teresser. Det blir gjerne pekt paa natten til 4 august 1?89 i tr'rank-
rihe, ,äg man glemmer rle hundrec'ler ibrrenclene slotte."
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Sombart underskriver og,sa,a, i ho'eclsak,en Marx og Engels so_ciaiiseringsteori, som lrerer at cle'kapitalistiske utvikråg i lrg .*r"skaper vilkaa.rene.{or en socialistisk eller kommuuistiskleguiu.i,rq
av clet okonomiske lir,. Mens frembringelsen av livets materielle ogkuiturelle goder i overveiende gracl er ilit *amforrar_*r.lg,-rfit 

"tc'[c' ene procluce't er avhre'gig av de' 
'ncren, den e'e pi.ao.*rrt-grtlppe av samf*nclsoko'omie som heihet, er {ordeli'gen .av degoiler som er frembragt av clet arbeiciencle samfund enclnu i en en-kelt, {or'h.ldsvis faatalig, 

'prrcget 
parasitisk rrrasses vord. Der o'-

"'1ll:iil:for .g' rnpr uholclbar mulsigelse mellenL ,.1",, ";;.;ä,;.cralrse.rrrg a' scl'e 1,r'otlukiior=l)roccssen og llaa der arr,r"n 1ic[e
liefi t,i;rl,ti ;än äy- p rocl utiti o.e. r" 

"- a.i., .. iir;"i;i ;;f *?tå;iaf . {oiitö!i}g'q" a.' pgq4g.h1i-o-r$e,rrr,arinir,*"n,ro,"* 
f ;;;;t;;L,x

okonomisii - en'"".tpiger; ;;* ;;.- ;;;!lAl15i;-;_i"; _öi;;;-gå:Js_+-{. 1'11" r.", ijä.,- +-a'rri".;i;*,,.
Sporsm,aalet blir iru ltuotlecles

-*ocia,iismen.
,hla,ssekampen han frarc frem til

Arbeiclerlilasseu kjremper for beclre livsviikaar, clen kjamperfor socialpolitishe reformer. Men clen rrjamper {r..t ug såst for
ohet aru'g1t. For eller serere i.ntrmr i aile kapitaristiske rancl clet ticrs-prurht cla enh'er iihei'egtstilsta'cr merre,m klasserne er urnulig, c-[a

'opet lyiler som clet locl i Ruslancl: al mag.t til clen arbeiclencle klasse.
arbeider'e ]ta' ikke gjen'emferre e' sociaristisk samfu'clso'c1-

ning .- clet viser lelorntismens og minjsters,ocialismels avskrrekken_
cle eksempler i en rerrke rand -- uten at ,de som klasse rrar makte'i samfunclet. Og de kan iRke avancere fra avhrengig og unclertrykttil hershencle og bestemme'cre krasse uten at srette hele sin kraft som
klasse incl raa at tilkjzempe sig magten, uten at fortrrenge kapita-iistklasse' fra rrerre'clomm"t o.rä nr,itrt i;onun og over statsmagte'.
med anilre orcl ute' at skape et 'yt okonomisk politisk riragtorgao
-*om uttryir {or ciei arbeide'cle folks interesser og dilitere detlesha_
encle samfuncl sine betingälser i overensste*un.il* -.a å. ,"J.riru-
ske principper lor produrrtionen, crens {orrnaar. forvaltning og for-rlelingen av dens av'ka.stning.

I{vis ,cler bare tankes paa ilen for.melle, rent juridiske magt et.
clet naturligtvis intet i veien for at samre al rnag.t i parlamentet.
'Ieoretish er der -_ tilreds for pressen og pengemagten -- hellerintet i veie' for at 'ilenne formelle magt en dag pa* overbel-isnin-
gens' paa den alminrlelige stemmerets vei kan gaa over fil sociaide-
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I mokratiet. IIcn man maa v&re kriminelt optimistish for. 4.t tf_u-..iit
denne formg]le.'lalmagi," r'ilcle vrere istarrcl til at faa bugt mecl ka-

I rltalisklasseirs 
'.eele 

almagt ute i procluktioSl. og oms;etningsli'et.
1Ät erobre rnagten i riksclagen er ihke ensbet)tclentle mecl at erobrc
maglen i sam l'urrdet l Pariamentrrisk f lertal og IoJil;sli mägt er
dog 

- 
rlet vil lel iugen nrarxist irrgte 

- 
langl fra et og rlnt .r*n,,,.

De1 beslnaenrlc oliorrnm iske Icarnarrrlsvmlrlo. dei her,-kenilr, .l<aIilr-
, listiske minclretalscliktatur i ohonomi og poliiik. ka' l:are styrtes ar,-

arbeiderkla den socialt 
'unclvarlige 

samfunclsklasse 
- 

iclei
iien vecl r,rkonomisk trrlassekamp skaffer sig en virkeljg magtstilling

I i proclulitionsli'et. For naar oieblikket er gu'stig og clen kjender
sig sterk 

'ok mecl et maalbevist revolutio'art p*rti i spidsen ar
satte sig i besiclclelse av cle' politislie riragt og gjenne'rfore socia-
liseringen av clet ohonomiskc lir,.

Det er netop clette svn paa overgairgerl tir socialismsll 
- 

s61.in-
liselinge' som le'c1 i re',-olutionsrrocesseil. tien poiitishe omvieltniug
som {orutstetning lor en social 

- 
soor jrar, faat uttrylr i Det rrorske

arbeiclerpartis n;'s principielle program, vec'ltat paa partiets .ic1-.te
lanclsmote. Det heter lier:

"De' magt liapitriiisterne har so'r eicre av procl*ktionsniicller'e
har cle koncentreret'og styrket vecl e' relike av organisa,tioner: ar.-
beiclsgiverforening. truster og kartelJer. -qon Iorrniirdsl<er eller o1,-
hrever tle' iuclb;'rcles l<onkuranse og kjremper for kapitaiisflila.s-
seus interesser. T)en storste organisation og clet .sterlieste magtmicl-
clei i kapitali-qthlassens haancl er imidlerticl clet borgerlige statsappa-
rat mecl clets ,militrervi=sell, clet-c p,oliti, ciomstole, {angsler og em_
berlsverli. arbeicierklasseus okoromiske og politiske frigjorelse fulcl-
byrcles, 

'aar ilette st.tsaplrarat er er-statet av en sam{r-rnclsorga'isa-
tion som clet arbeiclencle folh behersker og som er inc'lrettet mecl ilet
for oie at bekjampe kapitalisurlasseri inc'rti1 kapitrrlisternc har op-
hort at eksistere som lilasse. .. Den'e rer.-ol'tio* k.an bar". gje'nenr-
fores av arbeic'lerlilassen som ha' m'agterr til clet og i florste rahke in-
teressen av clet."
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DEN UNGERSKA REVOLUTIONEN
EN KRÖNIKA AV PAUL THOMPSON

',Prolctiirer. framfrt! Ni. är vär,lilens befriar:e!,,
,\ffisch a' S. Lajo,s. 

'tsåintl 
*, .ngerska rå,clsr,cg,er"inse* 19i9.)

[i'ger' har 'arit och är a1lt fortrrira'c]e ett agrarlancl. r{an
har emellerticl har seclan början a'tletta rirh'nclrade att lägga m.ir.ke
till ett lir'ligt uppsving inom industrien. -"om hra{tigt fram;a,le.
genom i'f iirsel och insrittancle av 'tlä'ilskt kapital. De'na pr.-
cess åstaclhonr. att de {attiga 1a'tarbetarna tlrogs till stä,clerna, oc)r
c1ärrnerl beforch'arc1e dc,' iiven clen socialistisha arbetarrörelsen. sori
fick ett 

'ttr'5'g[ i c1e hastigt växanrle arbetarförening*rna. prole-
tärorganisationerr:rs til1r,äxt friimjacle-s viclare genonr en hortsynt
agrarpolitih, friimst ler'lc'l ar. greve Ti,sza. r,ilkerr rinclertrvclite till
och rnecl cle'mest anspråkslösa varrrittshra' mecl br'tala medel .

u'gerska prole,tariatets , f örsta b,rodc]op srieclcre clen 23 rnaj
1912, cltl clen ungerska, r-sosin,1jgm.n Jrån satan ,sökte rjva trvcli på
parlame'tet' arbetarna gjorcle sig' tili rrerrar i förorferna kri'g
huvuclstaclen och ii'e' inne i själva Builapest gjorcle re'oluti,,e'
sig kännbar. Emellerticl a'bråste clen br;jliga socialclemohratisha
partiled'inge' Ee,eralstrejken för tirligt och c]iirmecl r,ar rörels.'

:ir
r'i'
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inom hela lanclet dömcl till förintelse. Hårefter utvecklade sig inom
clen ungerska arbetarrörelsen en hetsig kamp mellan de revolutio-
nära till'vii'ster och clo mecl bourgeoisie' {örbri;tlracle på clen högra
sida n.

Den 4 augusti i Budapesl.
Uncler skänclligheterna clen fjarde augusti 1914 ägr1c' Ungern

ingen Liebknecht. Många hälsacle mecl jubel kriget, några få höil
sig passi.va. Socialdemokraternas centralorgan "Nepszalva" blåste
under massornas krigsfanatism och sjöng cle proletärsolclaters lov
och pris, som vettlöst hastacle sig i krigets moloksugn. Ända tills
llronten ,samlnanllröt ,agitera.cle fackförenrirgarna:s lecla.re för krigs-
lånen och, besoldacle a.r'hapitalet, lacle cle i clagen en värhlig Noske-
iver för kr'ävanilet av en liten, honsekvent antimilitaristisk grupp.
{Jnder ie,dning av ilen för kort ticl sedan avråttade kamrat, Otto
Korvin fanns också ho,s oss en Zimmeru.al,cl-rörelse, so,in efter iiet
revolutionen brutit lös i Rysslancl, arbetaile i bolsjevistisk anda.
I)en väl organiserade antimilitåristisha propaganclan, s()m slrrerls
genom denna grupp, biclr.og kraftigt till upphomsten av ile spåncla
revoiutionära ftirr'äntningarn.a inom armdn.

tr'örst när clen olficiella socialclemokratien insåg. att liriget
var förlorat {ör Österrike-Ungern och någon risk hitappast längre
vore att frukta 

- 
alå först ör'ertog partiet leclningen av propagan-

clan inom arm6n. Det ekonomisha och polilisha laget i oktober 1918
lar m1'cke1 liimpligt -lör err revolrrl iorriir [re)vsnirrg. Tjeckerna i
Prag, som ej var bunc.lna vicl monarkin, gjorcle geme,nsam sak med
ungrarna under det gamla monarkistisha sJrstemets uppli;sning.

På gatorna hacle man ropat på "Frihet, {recl och bröcl". Men,
vacl revolutionen skänlite var 

- 
den borgerliga lepubliken, ett

freclstillståncl, som g'a\' rnassorna nrer sr'ält och arbetsiöshet än
krige'l .

Det ekonomiska och potitiska läge( effer den försla revolufionen.
Bntentetrupperna besntte uu clen clel av lanclet, som hittills

lämnat råmateriaiier till l]ngerns inclustrice'tra. Mitt i vintern må-
ste fabrikerna instäila clriften. Detta i sin tur clrog med sig brist på"
industriproclukter, arbetslöshet och allmä4t eläncie. Förgär,es be-
möclade sig tien småborgerliga socialclemokratiska regeringen att
söl<c orgarrisera prorluklionerr. Reelan urr,ler dr förs{a levolrrtions-
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claga'ra hade 'emeilerticl inom aila fack bilcrats crriftsråcr, r,ilka
ledningen inom den ekonomiska striclen och blev de soflr bii-st
tungan och hettan i ,clen kommunistiska kampen.

Armdn hade helt och håuet failit i spilrror. Eg' rreiler lyc-
kacles clet cle socialdemokratiska ministra'ra att f'ilborda en tilr-
tänkt och påbörjacl reorganisation av arm6n.

En ar. cl,e iruv*cluplgifter, som regeringe' ställcles inf<;r, vai
lösa'dlet av ag'rarrrrobremet. Byarnas proretariat ägde ingen jord,
och regeringcn hacle nu för avsikt att sr<änka clem mark. Därmed
skuile ett nytt qmåbrukarstånd ha uppkornmit, som stä'crigt varit
berett att lirimpa mot de rrommunistislia.arbetarkårerna. Baru,rrru*
fattiga måtte emellerticl rra insett, att markförclerninge' icke u'ir.er
cle råilancle forhåiiande'a hade hunnat hjalpa clem, crå arbetsred-
skap och lireatur under inga omständigheter kuncle anskaffa.s.
Lantarbetarna besatte i mars 1g1g -- stora jorclegenilomar i
grevsliapet Somog5,- samt börjacle i kooperation bebyggä och odla
jorden.

Iincler cletta tiilståncl stärktes och växte clet ungerska iiomrnu-
nistisha partiet kraftigt. net hacre rraft sin upprinnerse frå' e'
präktig intellekt*ell g.rpp, som uncler kriget hade lett Zimrner-
walcl-rörelseu. ne värdef'llaste hrafterna in,om ungerns kommu-
nistiska parti blev de från Ryssland återkomna k.igsiå'garna samt
ilen vänstra flygeln av det sociaidemokratisria partiet. Ett f.britt
atbete hän'etecknade r,ärhsamheten inom partiet under den'a tid.
På en rrecka utsäncle clet unga p,artiet fler flygskriflter än det
socialdemokratiska 

'niler ett helt år. Massorna slot sig i allt tätare
skaror till c1en, kommunistisrra aktionen. ne hungrau*cle arbetsrösa
och cle ]remkomna frontsoldaterna \:ar kommunistiskt _qinnaile. En
väI organiseracl aktion fr.in de arbetslö-*as sicra bereclde regeri'gen
stora bekvmmer.

Socialdemokraferna*och del kommunisiiska progammel. Hurudessa på en månad ändrade stn upplafining om defsamma
Frihetslagarna i cler:r borgeriiga republiken Ungern var rätt

och sliitt f12ss1 
- 

clet är gott om {raser inom borgeriiga clemohra-
fier. Regeringen ibekämpacle cret socialdemokra.tiska partiet med aila
meclel. Den 21 februari häktacle regeri'ge' partiets främsta värk-
ställancle makt. Yicl en gatustrirl 

'tanför clet sociarcremor*atiska
partihu'udlorganets redaktion {ci11 fyra pori-ser. Detta ga' social-

tog
bar
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rlenlerkralelna an.lednirrg a1t till clerr grail hctsa upp cle realitionära
elementen och poliserna. att clessa ör'erföll Bela Kuu och ett antal
kamrater och niira pri pi-qhade clem till c1c;c1s.

Rege'-ingen formåc1c1e i n'rycket ringa måu realisera t1e 1ii-rr:iropp-

ningal det ungerslia liommnnisl,isha partiet satl lill ilertsanma.
Kommunistpartiets leclare arbetircle cmellcrticl rastlöst och mccl gocla

resultal,. En lira-[tig agitation sattes i gång, so.rrr nrer iil cl gång

.qjorcle tilh-arou bitter för clen socialclemokra,tiska regeringen.
Så konr valen. SocialcLemohraterna -.akrtacle rnr;,jligireter att

lillk|irnpa sig majoriteten. I)e realitionära btirjacle alltmer öIpet bc-

rerla sig {ör störtanclet av regeringcu och t1e borgerligii ltartierna
siikte trampa båcle r-aranclrn och regcringett uncler {ötterna. IIela
clen bolgerliga clemoliratin genomgicli untlel dessa clagar en r'ålcl-

sam liris.
Socialclemoliraterua hacle ej cle stora arbetärrnas-corna.s lulla

l'il'troencle, och cltirmecl hacle cle ej heller såclana lirafter' 1ltrliom

l)rggeu, att de erlsarlrrra r'å.gac1e sitta vicl stvret. Men ej nog med

clet inre samnranstör'tanc1et. Niil clel, inlepoliti-*lili Ligei, Yat som

mest fört\.jviat. liorrL ententen meil sin hrirclhiinta politik. pcr:soni-

fierzLcl i uoteu om clen för Llngern rn;:slisf og)'nnsatnrla dematka-

tiousl injer. l'ijr clcn liorrLrtnperiicle och lögnahtiga socialclemohra-

tjrr fanls clet nu ittgerr itnnitrr rr|clchiing ur -qr'årig'leterna iin ati
saclla om.

.l)e arrestelacle liommurtistiska liarnratcnra satt alltjärnt inspär-

racle i fringel-*erna. Iln icke f:i.ngs1ac1 r.iinslersiunacl melcllern av

rlet,.ocialclemohratislia Iartiet. liamrat Bogar, avsiinile eneliertid
rlen 10 mars ell slirivelse till Bela Kuu, cläri cleune onlbacls att ut-

.rrlteta IJra. plogirampunliter ,lör åviigabr'inganrle ar- eu förcl.ting av

tle båc1a pa'-tierna. Bela Kun tog -rig an uppgiften' IJen 20 mars

besökte socialclemolrral,erlra \Vcltper och f(11fi de fiingslacle un-

gerslitr liamraterna, förhlaracle sig vilja gå in pti Bela fir-rns lro-
grarn och trriffncle rnecl tle fiingslacle liommunistern en övcrens-

liommelse, -.orn l:eliräftacle clc båda trartierras hopsvet-sning. I)etta

:lierlrle r.ic1 -.amma ticlpunht som eutcrnten-q not om clemarliatiolls-

linjcn iir erlhnnades.
Årbetarrriilet i Brrtlapest f]ijrliiaracle uu, att ile båcla fijrenade

partieura -cliulle ör-ertaga makten. Srl hade clå uppstått etr parti-

enhet, som var uilgot annat än striclsclagarnas samlacle fronter'
l)etta irrnebar cj encl:r-.t, att ett sociaiilemokratiskt larti teoretisltt
lreliiincle sig till rlet hommltristiska plogrammet, utan ii,verr att so"



192t) .183

cialclemoliraterna i prahtike' r,åste kämpa för iletta program ocir
taga revolutionens alla o{Ier på sig. Socialclemokrater'a insrig att
cle sjung'it siu -qi-qta vers. mer] hacle icke r-ilja och förmåga att.lra
sig l illlrnlir lrirn l.eg--r'irrE,,n.

Intaga.rlet i regering.n av mensjel,-ihisrrl ereme't fick ernel-
lerticl en hel clerl bcsvär1iga fiiljcler, som man r,ade märke 1.ill r,eclan
cle -första clagarna. nct taktiska {elet i ett -camgåe'cle träcklc emei-
lerticl öppet i clageu unrier majclag'arra, tlå man ble' f'rit rivertvgad
om socialclemoliratr:ruas sabotage. r)etta taktiska fe1 kan emellertid
till e' r'iss g'ad *r:siilrtiis rn.:cl cle ungerska kommuniste..as vilja
att så snabbt som rnöjligt homma Sovjet-RJ,sslanc1 till hjiilp. Or_
saken till clet taktisk* fetet 1åg friirn-st i cle ungersr<a lia'rlaternas
ör'crtygelse, att cle. politiska -*ituatio'cn i cle fllesta lii.r{e. r-ar,så-
clan. att uppkomste' a\i cr1 ungersk rii,ilsrepublih sk'lle bli bra'cL-
{iacl<lan. ,qom tiinde den proietära r-.r.olutionen i Centraleuropas län-
cler'. Men i detta fall hacle de 

''gerslia ha'ratcrn:r missriiknat sig.

De politiska törhållandef under prolelariatels diktatur.
r'om cle .yföreracle sccialclemokratisrra lar.tier.na stod de

gamla lilvltorn'' alltjiimt l.'ar. Rlott en ringa bråhclel ar. c1et,

gamla s.cialclcmohr.tislia partiet ch.og sig tirlbaka 1rån politiken,
clet -.1ora flertaiet u.t1er rl.nfis och Welt'ers leclni'g lortsatte
iiven efter lticlsregeringen-q tillliomst meil sirr rnensjcvistiska politili.
Höger-qocialister'* och anhängtrr'a av ce'tr'nr1rr:ogranrmet gick
ha'cl jiiancl'är det giiltclc ståmpiingar och fiirriiclislit u'clernri-
leringsar:bete gentemot cleu ungerska råcl-*r.epubliheir. De het-qacle
ltllp trrassonra. r'il]ia på grurrrl ar. r1e bekr'rrmersamma livsmeclels-
{itrhål1antlena .ch en rlel minrlre felgrepp frå' rå,cls'egcringer-. siila
ingalundzr var oemottagiiga ft;r eit såclant infl5,f21116lg.

Ll'cler r'ådsrcgeringeris lörsta d*gal -.tiillde 1-ro'rgcoisien
till en folmiik irnasio. i butilier och varuhus och r.cnsacle rlessa
från dcras virrulag.r'. A'betarlilasse'r. hacle varken ticl eller eko-
ltornisii möjligltet att göra något sirclant. ocl -cå rann lir.smedlcn och
tiiclvändighetsviuol'a b,r't. Detta ficli så rnrrcket olvchligare I'l -
cler som llngi'r.n lllockerade-c av ententeu och införseln var hämrna.cl.
]]i11 allt cletta liom proletariates ingalu'ila blygsamma forclringar..
Så, t. ex. kom *''cler cle' borgerliga revolutionerl en klaftig rörelse
till lir.-. blancl solclater'a, r'ilka forc'lracle höga belopp i a'r';i-
uirrgsersä.ttning. lriclare fann,s en hiiftig aktion från r'le arbetslösa-"
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sicla, vilka för sin clel uppstiillde höga {inansiella krav. Dessa f.ij-
relser hade på sin ticl understötts av det l<ommunistiska partiet.
Det blev c1ärför många ett hårt slag i ansiktet, när rådsregerin-
gen förklaracle. att sådaua for,dringar rättvisligen endast kunde
framställas till en borgerlig,stat, men att något hänsynstagande till
dem ej kuncle vara att vänta nä.r nöd.en hotacle på alia områclen.
Det visacle sig också att en höjning av massornas levnadsför'-
hållanden ej kuncl,e åstaclkommas uncler rådsregeringens första
tici. Man kuncle ej uppclriva så. mychet kläder, bostäcler och ör'riga
livs{örnöd.enheter, som irrä,vcles för att fyila proletariatets behov.
Och forlamancle sliym,cle över de enskilclas sorgliga ställning skug-
gan av Råds-{Ingerns {örtvivlade finansläge. Naturligtvis 1ä"m-

nailes en mängc1 "vita" pängar ut i marknaclen, men för dessa råds-
regeringens mynt hade Jtönclerna inget förtroende. Bourgeoisier
hade i sin ägo ännu mychet av cle "b1å" pångarna av clen ga,mla
sorten och clårmed hacle clen en möjlighet att ytterligare suga ut
lanclets livsmeclelsförråcL. Idågon hungersnöcl rådde visserligen ej
i Buctrapest. Men arbetarna ville i hiinslan av sin nyvunna makt
igenting umbära -- och sel uppstocl brist och missnöje.

Kontrarevolutionärerna arbetade på att hetsa upp bönderna
och spriclcle ut cle mest kignaktiga historier om ile "jucliska" folh-
kommissariernas lir,' i sus ,och clus. Och till slut kom clet clärhän,
att motrevolutionärerna fann anhängare till och med bland arbe-
tarnas leil. Socialclemohraterna tvekade ej att genom underblå-
sancle av oenighet och splittring föra motrevolutionen in i arbe-
tarsammanslutningarna, arbetarråilen och våra mest fram,skjutna
fronter. De gjorcie sig sjäiva till kontrarevolutionens beskydclare
och frä.mjacle cless tilltagancle välc1e genom lenhänthet och oför-
måg;a av kraftigt uppträdande gentemot {örräcla.rna. Arbetshöpai'-
nas lecLare. som uniler Karvez' regering just ej sysslat mecl något
annat iin sabotage mot arbetarmassorna och cleras fordringar, för-
klaraile nu råilsregeringen öppet lirig. I iuli månad reilan förhancl-
lacle de socialdemokratiska leclarna med ententeregeringarna onr

övergång från råclsregering till borgerlig rlemohrati.
Den 26 juli hacle motrevolutionärerna nått måiet för sitt ar-

bete: situationen hacle blivi ohållbar för råclsrepubliken. i)en un-
gerska proletärstatens plötsliga fall liom måhiinila som en över-
raskning för clet västeuropeiska proletariatet. Att läget blev så-

dant måste emellertici ses i samband meil viirlclssträrikens utebli-
vantle.
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socialcleniokraterras skamrösa hanctingssätt har ha{t cret gocla
.,,'ed -sig, att väge' brivit utpekad för deras framtida behandring.r]e h'ar nrbetat rnot clen röda terrorn och det var cl,e -qom bered,cre
marken for clet vita srrräckvärdet. De h,ar bekämpat rådsregeri'-
gen, t1' cle hade icke vilja att uppfyila proletariatets kravl ochslutligen rrar clet socialclemohraterna, ,å- g*o- ,t,;"turrd.t * .ea.-regeringen rlnvo liastacle massor'a in i hunger och namniöst eiänrie.

Folkkommissarie på lörmiddagen _ borgerlig minisler på
elfermiddagen.

rre*agen dcn 31 juli hade ce'trara arbetarråciet ett samr'au-
träcle och ilär bestämcres i samförstånd med Beia Kun, att då råcrs-
regeringen ej låingre kuncle stå till svars för folkets umbäranden.
clen överliimnade sina mandat til en a' reilarna för arbetarorga-
nisatione*ra och socialdemokrater bircracl regering. Besrutet väckte

'erhört 
jr"rbei blincl socialclemokraterna och e' clov resignation blancl

c1e lcommunistisha arbet,arua. \ris-*erligen hade Bera Ku' i ett tar
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sagt, att socialdemoirraterna icke skulle kunna bliva herrar ör''er'

svårigheterna och att de lika litet skulie vara i stå,nd att väsen1.-

ligt förbättra arbetarnas förhåIianden, men att cle så hastigt och

utan viilare motstånd skulle giva vika för reaktionen hacle clocli

ingen kuunat ana.
Frirfr;l.jelserna mot cl,e kommunisiiska arbetarna sattes i gång

omeclelbart e{ter clen socialdemokratiska regeringens til}träc1e. Den
röda armens upplösning kunde socialilemokraterna clock icke för-
hindra. Motrevolutionärerna fick snart på känn, att deras ticl r'ar
kommen 

- 
tack vare socialisternas brist på energi. En r.acker

dag trängcle uncler leclning av en fl. d. militaröverläliare och en

f. cl. polis ett bancl på trettio of{icerare jn i statsministeriet oclr

krävrle rl* .ocialdcmoliral iska mittistrarnas rr gång.. oclt rless:r -

l).clcle uppmaningen och gick utarr viclare motståncl ut r'ä[len.

Vicl clenna ticlpunkt hade cle flesta hommunistledarna flytt-
[)e som ej hunnit unilankomma satt interneracle i de cisteniliisha
fiingelserna. Flertalet av sociaidemokraterna stannaile hemma

under cle oroliga ilagarna i förhoppning att cleras väh'illiga nit I'icl

rådsrepublikens Iörråclancle nu skulle bli belc;nat. Men cle hacle

räknat fel 
- 

kort efteråt ilinglacle cle i samma galgar -qom liorn-

mu n isl eru a.

Ifonlrarevolulionen vid maklen.

Blter clen socialdemokratiska regeringens tillbakaträclancle kom

den kristliga Frieclrich Horty-regeringen, ett {ormligt militärr'älde
av de hiimndlystna o{ficerarna. Officerstrupperna tågacle Lrån b1'

tilt by och tågade vidare genom stäclerna och småsamhtillena, före-

tog husunclersökningar Iör att spåxa Lurli hommunister och {öran-

staltacle juclepogr,omer. I tusental fängslaiies r'åra harrrratel' och

föstes till koncentrationslägren. Angivelser', som ti]lhommit av

rent personligt hämnclbegär, var ofta tillriichliga skäl för miirrlande

av fullhomligt oskyldiga mänuishor. Tillsttinclet blev ingaluncla

bättre, när några socialclemokrater tog säte i clcn av entetlten ska-

paile regeringen. Ile reaktionära partierna gjorcle sig till herrar
över statsorganismens a1la clelar och inriktacle ilem på förföljarde
av kommunisterna. Massinterneringarntr fortsatte även efter social-

demokraternas inträde i regeringen, och clen socialclemohratiske

ministern Peyer lämnnile till och mecl sitt,bifall till döclsdomen över

kamrat Otto Korvin. Denne socialdemokratiske ministers hancliin-

gar var präglade av en sådan lågsinthet. att till och mecl clert
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centru'r-oprlortunistiska clele' .v cret sociarcremoriratiska partiet togar'-qtånd 1'rån hans skurhalitigheter.

FörhåIlandena inom del ungerska prolelariaiel lust nu.
JJet homrnu'istisrra partiet rar ,efter råclsrepubrikens sarnrnar_b*ott ri'yo skiljt sig 

'r'n 
socialclemorrraterna och börja.t en sjärv-stänclig värks:rmhet. -L)ess 'arbete fiirsiggår uncler tänkbara.st svåraförhållanden. IJ'r'ar arbetare, som hzrr någ'ot att göra rned kornm.-nistisk propaganucla, marteras tilt c,röcrs ,a' cre vita l_.aucriterna. runger' linn-r cloc''r tarrika'rrommunistish^ s.rnrna'*rotrri,.g,ur, .o*h'nspirerar 1lör sina iriöer.. proret,ariatet har n' rått se, hur cressr;'ggraclslöshet hiimrnar sig. Arbetarna virgar. ej siiga ett orcl irikt'ing mot s;r11p2fi for tredje i'te'ratio,aren, rnen clesto mer görsig rleras avsk;' iirrer a'clra internationalen hci?d. M.a gurriu ,tn,visshet kan m:i' {örutse, a.t så "sna.t 'r1r 

riirrrsamhet ej rängre brirutsatt 
'ör"fcirfoljeiser, 

shail frertaret av ar.betarna 
'iincra s.ciarr,re_moliraternä r'\/g'ge' och inträcla i clet komrn*nistiska rartiet. ör-er_väga'cle c.leleir a' r,åra komm'rristiska rramrater .risias i 

'trancietoch fortsätter: drir lecLiingen a' partiarbetet. I)et hommunistislrapartiorganet "\rörös ujsag" 
'tkommer claglige. ocrr spricrs i mass-upplagor blancl proletariatet. \ricrare utges err r.eterisrraplie rnå,nar{s_publiliation, ";Internaliolalen,,. Detla orn clet hommunjstis.lia ar-br.te1 i U ngt,rrr.

r cle cielar a' Tjecrro-Sro'akie', ,r1är ,re1 *rge.ska språhet ii'tlet llörliä'rskancle, fi''s e. möjrighet att ,arbeta 
'tan i'g'ip.'r1e.lltt bevis på hur gorl jortlmår, .; Aii. ]ral ii,r, att sociarclemor;ratr:r.'ir,bli'it 

'tstötta ur arbetarsammanslutninga.na. alrt mer och merkomr'er arbetar'a och cre riattiga btin,rer,na på det rrlara rnecr, attrle' 
'atio'elia befriersen ej rneclfört er<onomisrr rrirret och rättvisa.Därför sl't'er tle sig ochså i nllt större sl<aror till cle kommunistislia

iclöerna. r clen a' Rumii'ie' besatt. cleren av ung.ern har i'frir.sstå'clrätt, cch lriir pågår blocriga rromm.nisilitirfot;e1ser. De' crär.-

'arancle liommunistiska riirerse' ariretar cloch 
'icrare trots fcirbur,loclr I'iiror.tlnirrgar.. Massor.u, slitcr: i ,i rra ked.jor._ ifrfr"i",r;;..rliiril'rirr Lrurlsl<ir1r om slrä,jlior ot,lr rer.ol uliorrii la r:iir.elser. I rlerr ,ju_gosla'iska delen .r' Llnge'r gör arbetarna t1e största a'sträng'in*gar frir att .mråclef ej srralr komma u',iler Horty-u"g.r"r.-r,ar.i..

Bärg'sarbeta'ia. vicl pecs har fi;rskaffat ,ig unlr"n n.r, i?. iurr.r".o*att cle, hellre ii' att göras tiil lTorty_b^ndit.rrru* 
'nclersåtar, r,illgå uncler i kampen.
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l)e ceutrum-socialrlemokrater, som i tihhct mccl cle liommunis-

tisha leclarna lever j. lanclsflJ'kt, söker !rec1 alia medel borttl'f, -si[

ilelaktighet i föffiicleriet rnot clen ungerslia rådsrepubliken. Trofast

traskar ilessa männishor i ilen småborgerliga iileologins låror, hå1-

ler starkt på ,anclra international,en och holietterar med den tredje.

Denna Kr:urfi-Weltner-grrlpp med sitt clolcla flörräcleri iir ej m)-cki:l

biittre än cle öppn'a föråi,darna Pe5'er, Mirrihits och c:i'

Höger:socialj-*terDa liryper fijr rcaktionen och i stiillet för ntt

ta i mecl hårcihandslia1.La not arbetarböc1larna, f} ller i{s -rina pres-c-

organ meil s\rammel om att alltetarna ]I"rå fiDna liraft för N-rr-IIn-

gerrrs återtrppb;rggancle.

Varf bourgeoisiens lerror för'
llct tids:.1iec1e, som clet ungerska proletariatet uu geDolDgår.

sliall genom rle lidanclen c.,ch de tunga o{ferf5l1da stricler, -.orrr rlet

bringar rnassorrla. bibriuga clem clcn vissheteir. att enclait en hiin-

synsiös och l<onsekr.ent proletariatets diktatur är i ståncl att gerlon-

löra arbetarlilir-"sens befrielse ul ilet hapitnlistislia sLaveriel . Hå'rt

har c,let 1ättsinne hiimnat sig, r-illiet vjsarle sig reclan vicl ffoietir-

riritets bemätritigande av rfidsregeringeD och uncler \:ars intr)'cli clct

utan viclarc sliiltpte maktcn ur hänrlerna.

ur rlct ntiringslir.ets kaos och sammanstiirtancle, vari tlngern

nu befinner sig, git'e-. ingen annan utviig än clen kommutiististrra

behovshushåilningen.
De gränser, som ententen clragi.t upp för lingern' är liögsl be-

synnerliga. Man har berövat lanclet alla rrivaror', 'avskurit tillfi;r-
seln sjölec1es, hela {altrilisuppsrittningar har' borttagits av cle rumäu-

-.ka trupperna. som -"1äpat clem ur lanclet tilliha merl transport-

m ocl lerr .

[nclustrin är {örlnmacl, ar-betarna }rungrar uta[ att en-s ha. tali

över huvudet, och bourgeoisin har förlorat en at -*ina rnest .givancle

guldknllor. Tör att kunna existera sirlier borgarna inhösta clerl ute-

ltlivna profiten genom utpressniugar llrån a1'betarlilasserna. lleu
i längilen shall och harr clet unger-.ktr .ploletariatet ej tå1a cletta'

RtielscLiktaturen har QpDrrat des-q ögon ocli utpekat clen viig' prole-

tariatet har att gå. Och cltirom lian r.ärlclsproletariatet vara fiirvis-

sat, att clå clen liommunistiska ret,olutionens r'ågor från östern ilått

fram till centrai-Buropa, dLå skal1 oclisri clet t[gerska proletariatet

en gång för alla befria sig från -qina vita plågoandar'
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Ilggr qy-lAc K io*EN rNcs-RORELSENS FORNNEN I ENGLANDAv ALLAN V(/ALLENIUS.

-!-irciifii'erlil'qsrör'eise' i ltrnglr,cl iir iirc'rre ii' riontinente's J.'cri-Iiga rör'erser' ocrr rrrr t".r u*l-.rir,',,'r."'-e"*a i'surära srir'rag. Ilerrhar iclie kommit tjrj elrer 
"t"..r.r,,i.äenom initiativ lrån e' i_,enr;rarorgarisation e'er: necr ett r-isst, rr-.ti-t äncramå,l i sikte,'tan.e'rl)ir'v;i \1 rrrnr ;'x rnar'å rrrrrreL.an tu,,J p..;nrr. ofta sii^rnrrc sirr rr1,1,.t'irrrrolse i rent loltala..fr,,i.."r: 

".],'r,"'g..=,,,,,t ar.olikrr.lnrle sviiriglrnler.
i:il :;ll:::, Ti:o 

rösning. n*,räl, hårav iir naturrigtr,.i, ntr

;1tlxful t** å.., ili, i'i fi _ff ff 
,r;T.: 

ilä:: ;: t::
\riclare 

'al 
de' e'gelsiiii fac*förening:srörelr"s,e* haf1, att k.impamo1; svårigheter av må'ga rrrs' r,"st;i'*nrn*.n iiar riinge viirksl',t

'i'clrat 
cless .tveclili,,g'l u.rr'!ör;;.ii 11ag. Iterrnir 

'nrlei: rz00_talet Jilagacie Jrabrirvirer i parlmentet o,ru'. att ar'etar:na birrat sam-rna.sl*tningar" J' liingre Isoo-t,rka tio*.t 
".,t, r,le_qto tarri*are brr:r,cless* *lag'omrir' Resurtatet r.arns-i ii.i 

"r, Iaga' ema'er.de, -u'mförb'iö' samma'sl't'i.g a' orr.lu* i""* a." ena i'clustrigrererlelter tle' ancrra. och ä',a ,naur,, riro'fanns en förorclni'g. crligtvil*e' 
'inc'r. 

a.betsti'rrnar 
".r, ..ilii* finge bestiinroru* ,i.1, .ug_"leras c'cla'st av sta.crr...De''a,"** 

""*rrrigtr,is tiJ r in1ärit fiir atLmotarbel a' arl.retarnas_. "metrbc,stiim-mo".'i.,.nr,,,. mcclan n.t'rligt'is
i|,ll:*T "-: Jå ":::J- iå;! i*;ääf "' 

n . -'o.' i, "." "iilli.n "*som iliegrll irrlji{1rr_
h,,tn,,..,, ;il;r'häjl?iäti-.. iJ;#j##:Tt':rn i'1e hacle li'aft eter risheraa. 

"n ,å necl crem. ocrr cressutombr;rjade nia' frirstå att rnarr r.*rJ. iu.^ r,*"ur,;u dem i samhä,sbe-
:';:lll.. 

._"yfte mol, tle revolul;i'na"o tå,ra.,rsc,rna inoni arbetarrn.s_

N' c'xiste.ar i Engrancl över ett tuse' orika facrrfiirerrin.q.iir.De iil cEentligen av fem olika *11r.r," 
'-'
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.l . I)i:n vauligastc eller organisation efter yrlt,e.

2. Incl,u,stri,"^is organiserade.

3. Orga,niselacrle eLter rytnterialet som cle bearbetar.

+. lNlter h,ön,.

5. "One big urliorl".

Största tlelen ar. organisatiolcrna tillhör clel fiirsta t;,'pen. At-
".killiga ar' (]em riilinar endast upp ti1l 20 oclr 50 mecllemrnar. l)eu
anclra typen vinner alit större utbrecining, och Tlt,e Milners tr'edera.-

ti,on ,of Great Brita.in meii tiver' 800,000 mecllemmal visar i sin form
en {r;rening av båc'la clessa typer, eu slags ör,ergångsform. I)en stzu-
i<ast inrlustriellt organi-qeraile tr Niati,onal Union of .Railtoa,ry,m,en,

mecl .'100.000 mecllenmar. På dess områrle står numera enclast två
föreningar ttanlör clen industriella sammanslutrringen. I)en trcclje
och {,järc1e f,l'pen riilinar inga mer betyclelsefulla organisationer, oc.l'r

ilen ferntc iir ett uttryck lör syncljhaiistisha. amerihanska tenden-
ser. rneu -sanrmansmiilter alltmera mecl orgiinisationstvlen ini[u-
sl r'ir i'.

lrr,lusl ri1rli11f il,r', r'irrtrer rrlll nrela. lerliirrg i Errglarrrl orh irro:rr

förburrr'l mecl river 100.000 rnecl]emmar har clen tedan delais slagit
igenom i .itta, ocli cless anhängare beclriver en synnrligen inten-
siv propagancla {öl ati ._vi,termera beliista och utviclga den iir,,rn c'hssa

1li;rbrrrrcl. Iltt ar. tlessa {tirbund TIte Na,ti,oytal, Itederatiott <tl (}e'lir:rtil

14'ot'lrcrs riikrrar nu ijver 1,it00.000 mecllemmar. Naturligtr.i-. liarr

man iclie iirrnu säga att cles-"a förbuncl är hel1, inrlustriellt orga-
niseracle, men utr,eckling.en inom clem går be-strimt i clen riktningen.

Av rle bril,tislin il:rrnas riilrnare 14 milioner arbet:lre iil nu rrpp
rnot 7 rniljorcl organiserade. Några filrbuncl visar on mvcl;et s'orl
orEirnisrtlior-r.s ['ira siisour 1,. ex. grnvarlletarna mec-[ tiver 800 000 ol-
garusetrr'le :r\: hela antalet cirha 1.100,000. Jiirnviigstrltr:l;rlrna
513.00C a-,. {jl(1.000. (I{ur-urlparten i N. U. R. mecl 400,00t}.)

l-,iii;.orrr rren inclustliclla organisationcn unrlerliittar nr.rssill(-

tionerna. clel, .qemensamma upptriidarrclet. så visar sig jämviil reclan

liiire kriget inonr rlen engel-"ha fackfijreningsrtjrelsens 'iiven anilra

-sam'man-clutningstencleuser:. Jäniför vi clen sönclrarle engelska liack-

föreningsviirlc.len rneil clcn ganslia enhetliga tyska liiir vi fi;1janc1e

l rrlrel l:
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Gruvinclustrin
Metallinclustrin
Textilindustrin
Byggnacls verk s am h et e n
B ek I äcl na cl sincl u st'rin
Transporten
Träinclustrin
Närings- och n j ut n i u gsrn e cl e li n clustrin

TSrskla.nd Englald

85

206
277

69

42

64

88

31

I
,,)
1

7

4

1

i)

+

Ovriga inclustrier

24

....24
862

310

Summa 4g mot 1.1?2

Hiir meclräkna_q då iclre cle l)uncherska och kristliga förenin_g'arna i TJ'skland.

fletta var fcire hriget ilgll) Och granskar vi sammanslut_

'i'g-ssiffror'a ftire clenna ticl visar cre första crecenniet på 1g00 redan200 s:rmmanslutna fiackföre'ingar i llngiancl. Tar vi si{fr'rna frzrn
1897 till 19.l2 får vi föijancle tabell:

År Traclc Unions. llecllenmar. Medl. ant. per T. lI.
1997 I33? 7,662,592 7250
1900 1295 1.9?0,937 15201906 7240 2,727.026 1720
rgt ? I t3l 3.?81.003 2890

M*rr urrrler Jrrigcl lvarg rörhairanrrena arbetarrra all hrr ndla ge-
mensamt. c'letta gällcle särskilt {ramföranilet av lönekraven. }.lera
lachfiireningar. som i {reclstid haft ingenting gemensamt, förmåcrde-"ru ti'l gemensam aktion. och de tilrfa'iga förbund, som cliirvicl
slöts. har i flera fail. res'lterat i 

'araktiga sammansrutningar, 1.. v.
docli mest a' fecleratir. rraraktär. andra Ieclerationer, som stod ga'_ska svagt sammanrrnul,na f öre ltriget, rrar uncler krigsperioclen
stärkts åtskiltigt.

E' cle. r'ackraste frarngång miitte clessa försrik tirl samlancre a'
arbetarmassorna i Tripple Alliance. som bilcla.cles 1914, men utveck_
Iacles först under kriget. f)enna Lecleration. som nu omfattar över
1,500,000 arbetare, består av gru'arbetarnas, järnvägsmä''ens oc]r
i,ratr-sportarbetamas fackförbuncl, linutna samman i soliclarjsh air_
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tions{örpliktelse. Detta exempel manar reclan till efterföljcl, så att
anclra nrirsläktacle arbetalgrupper vilJ sluta sig till rienna allians
eller biicla nya liknande.

Även i clenna strävan har lagstiftningen hindrat fackförcli,r-
garna. Är 191? fick Englancl en ny lag om sa,mmanslutning av
Trade unio,,s. Därfcjrinnan baiie J.agen staclgat, att två Tracle uniots
iche kuride {örena sig, om icke 'iil omröst'ing blanil meillemmar-
na {ör förerring var rninst en majoritet av tr'å trecljeilelar, ir:ke arr r'le
i röstninge'cleltaga'cle, utan nv fackföreningarnas i fråga lrr:la
meillemsantal. 1917 års lag påbjuder, att minst 50 proc. av merl-
lemmarna mriste clelta i omröstningen, och innan s^mrnanslutni;rg
får äga rum måste maioriteten utgöra mjnst 20 llroc. a\r alla rös-
tande.

Men clet finns lormella möjtigheter a1t hringgå lagarna. Ocir
-'.åclanir. har försöhts av flera föreningar. och trots svårigheterna
växer samrnanshrtningsrörelsen för va.rje clag. I)enna är av två slag:
cn officiell och err iche officiell. Den officiella omhäncleLha." av
exekutivkomrnitt6erna och anclra aclministrati'a organ, sorn sam,
mankumrnel l'ör rlt årnu "törre sanrsliirnrrriglret i akt.'i ,rrerrra, löl,c:rl
hrafternzr .o. s. v. Den icke officiella består i att mecliemsh'pet
i olika föreningal sarlmankommer: {ör att organisera propagand,i
fiir samrnairslutning och clriva på leclningen att hanclla mer bestiirni
och lteslutsamt i massornas intresse.

'Iicligare arbetacle Trade unious i Englanil utan någon ccntral.
leclning. Men .småningom visade .sig nödviindighete' a' e' sric:la*.
1899 fc;rsokte rnan förena hela arbetarrörelse' i Generar Fed,erc,,-

ti,an' ol rracle unicns. Men detta missiychailes. och n'nera är c'lennir
sammanslutning knappast nå,gonting alnat än en strejkförsäkringi-
anstalt för cle organisatioer. som betalar nvgifter till clensamrna.
Den är cloch :rnsluteu till {aclrför'eningsinternationalen.

I)et lråimsta sarnmanknytanile banclet mellan Trade unior-rs i
England utgilres clocl< nu arr clen rirliga Trad,e Unian kongressen.
Den utgör så att säga {ackföreningarnas högstar mynclighet, och ,bil-
rlas av delegater frå' alla anslutnil föreningar. I),en utser en parlda-
nt,entarq Comrui"ttee, som sammantråc1er minst en gång i månailen,
och sköte' de löpan'cle ärenilena. Men clen har ingen auktorite:t över
ansLutna föreningar.

Denna Parliamentary Committee arbetar ofta i nära beröring
merl Labour Party's erekuti,a-kowi,tö,t,synnerheJ rså snart ciet giiller
nrer bet)rilelsefulla saker.
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Alkohol ooh prostitution iir. mänsklighetcns rnörtlarc.
(rrr','agl.riir.ffiserr av r,cr-1j.. rLtsii'ci trr. .nger.sJirr riic'rs.eg,eri'gerr.)

r'okalt la' ra.rir-ii.e'i'g^r.rra ii'eu samrnansrutit sig tiil fac*_fiirenirrgsråd: Tradr: c()u,u(:ils. I,essu 
'ra. 

fullf.ljt icke brotl; i'cr.ri_-rtriell. uta' ocr< politi-qlia mår. i .orro..*tortnt ofta speran.e samiraroll som lokala a'derriu.qar' ur- Lul,u,rr-io.ty, i srrnrerhet pr' traii-ter" cliir såclana icke fu'nits. r rirrere'-*stämmelse härmecr har li,ttrcle lokala LaL.ro'r: P.rties upp.agit i"ao.tl;.rt 
'erksamhet i triikier,diir illrailc c,ou'cils ictre bilriat_". liu,. rrn,i6 ,1.i.^ ;;,;;;i.^ir.#r,..



394 1 920

nits hnr ofta eu sarnmansm?iltnine'ägt rum, och rJenna process {ort-
sällel r)lt.jämt.

Etl storl sleg l'rarnirl. lugs 1ra rlcrr blir arrde I'aekkongressen i

Portsrnouth, clen 6 september i år. då en "generalsfa.b" för .facrrrlarr,-
eni'gsrörelsen bilciacles. En r:esolutio' av The Parliamentarl,
Committee förorclacle bilclanciet a' ett generalråcl (vilket reilan förnt
i utviclgacl meuing {öregripits genom bilclandet ar, "ahtionsrådet").
I)etta generalråcl ersät1,er själva Parliamentar;, Committee. oc,h bc-
stzir ar, 32 mecllernm.ar, representerande ett 20-ta1 fackgrupper mecl
omkring 6 miljoner mecllemmar. (Grupper mecl under 100,000 med-
lerlmar sahnal repre-<entatio' inom rådet.) Krincliclaterna nomi'e-
ra.s a\r viirje grupp 1'ör sig. och utse-s -qec-lan av kongressen. General-
råclets uppgifter blir att fi;lja meci ocb ingripa i alla j.ndustriella
rtirel,,rer {ör att samla oc}r föreria krafterna, uppmuntra till gemen-
sam aktion, shyclcla varje f ackf örening, som angripes ar. arbets-
hr)parna cller regeringen. bilagga striclen raellan föreningar, ilriva
propagancla fc;r att teforclra organisationen ocrh utvechla, c.len sanli,
arbeta frtr internationell solidaritet.

l)eu'a {rarnstälI'ing a' b-vgg'ac'l ocil lormer inom clc' engeisria
Tracle union-rörelsen är given blott i brocla ,c1rag. TJ'dligeri Ir;lmgår
c1ocli, att massrörel-sen satt sir:r prägel på clen. och att clen belinrcl
sig i i'rig ut'eckling esl 

- 
moder'iseri'g. Me'trots alla dc lj*s-

puiiliter mair han li'na. iiger fortfara'cle coles' orcl berättigancle:

"'r'racle-**ion-r(irelse' som helhet sak'ar i'tellektuel l f rirmrig,L.
rlen ha' i'gen gemensam politih och ,gör inga liirstili att fri ail-
mäuna tracle-union-frågor allmänt {.irståclcla. lltt statistiskt rilelrai,-
tement av cle engelsha Tracle union-s existerar iclie, i centrum hal
marr ingen aning om, rracl sonL tillclrtrr sig annorstäcles, och iinuu
miticlre .m clet som härit i clet förgårg'a. rngen trarie-union-1it-
teratur finnes och clet finus ltörre-qten iche personal, som vore hon-
petent att sliriva c1en. Tnom hort måste alla cl"qsa brister. repareras,
rlet iir klart. stor-Britannie' irir' inte komrna, släpanclc efter cle.
ii'riga'iirlclc'. tillåta att cle mest eferbli'na liincler clistans:r'r
det beträifllancle orEanisation-qmetocler, och utan atl, clet minsta gör'cs
lltir att hinna upp rlem. Just frågan om våra flachföreningars struk-
tur är en ar. cle r.ärsta. p*nliterna i'rir inhompeten,s." (Cole: W-orlcl
,,1. l,aLrorrr.)



1920

RUMTIDEN EN NV VÄRLDSBILD
Av C. N. CARLESON

?icle' förbereder åi',"e' en rL"vollrtion i heia vzir ripp{iattning zrv
clet oss omgi vnnrds 

'osmos. 
Näs.ta' $om en pir;tslig upp,enbarelse,järnförlig mecl den nar:r.vi'sria ar.tläran, r,äcker dea Einsteinsrta re-

Iati'uitetsytrin,cipen det rir,ligaste uppseend,e ,såväi bran,cl veten,s,kaps-
mei,tr sorn lekmän. Mitt uncler krigets stormar har en stiiia f5r.16
lär'c1 skänkt mänskrigheten eu r\: elrokgörarde teori. Härnecra' ,brcrt,t
några ant1,-ilningar om clen.

Einstein .mstrirtar rlet {ysihari,s*a ticlsbegreuret. e' omstört-ning' som 'iil knappt kan 
'nclgå 

at,t i sin,om ticl iiven inverrra iråclet fil'oso'fi-qka ticlsbegreppet, so,m ju liar sin rot i våra iakttageLscrav rraturförlop'en. Lil<som clet Kopernikanska srl,-stemet ned sinfrrlländning i ciet Neri,'tonska förän,dra,cle r,åra begrepp om ,,uppåt,,
och "neilåt" ocli re,cruceracie jor,dens piats ocrr roil i universum, rl.
v. s' vårt rumsbegr'epp, så berövar ,osrs Einstein vår supremati i t,i_
clen cl. r-. s. omkastar fullstäncligt vårt tidbegrepp.

Ii' a'al;.s ar' ,begreppet "samti,cliglot', för oss i' i clen Ein_stei'ska principe'; clenna anal;rs utfc;re"s i clen ticlförskjutni'g, ,sornfaktiskt äger rum mellan tr,å vicl varanclra löpnnc1e rt;riiga .]r.t.rn,
mell som 

'ör 
'os-* ih ior'clen ter sig som sr<e'bar samticlighet. a;[rs,r-lut ha-qtighet är fiir oss nrattbar; för.tt'pp{iatta hastighet kräva i.iett jiim{örelseo,bjekt. en relatiousliropp; ha_stighet lr alltså ett reja_

tivit'etsbegrepp.

fngen lota rJtmcl existerar. Eter ,'utf;rlls1 
r,iirlclsrumm.et,,; så_

som erl orörlig bärare ar- rjriset tjiinar cle' som reratio'skropp. såarrtog tr'izea*. rtrn ii*sstråle. som förjet.jor.lrörelsen. hräver lä'g'eticl {ör' att hinna mecr 'cleri'a lrrrin e' p'nkt B tiil en purlkt a. rjorclrörelse' motsatt rilrtni.g förrrortas ciåireni.'t lju-*strålens vägtiil
- 

subtraheras mer'l jorclrörel_*en. Tfastigrheten ,skulle såiecles te sigolika. Ilxperiment av Michelson och MorleJ, åclagalade emellertid,att man alltici vicl rriätni'gar fick samm,a'iirile pii ljushastighelen
och att. 'qå,lerles aiitaganr^lct om e1r rrrörrig eter r.ore orråilibart: rn,r'
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nir,i-.tc clå atitaga, att luften för' mcil sig etern ocir följaktligen ii.r,'er'

ljuset och att alltså etern är rörlig. Denna motsägelse mellan lizea'-r
och Miclreisoir-l{orlerr har' 1östs av Einsteiu. Han infiir clet rela,ttrct
licl-rbegrelpet och strSrligl ,clen orcirliga etern.

f:ar irimlalirop,p har. serz "tid". \Iar "stjiirnbilcl" är elt "lörllgt
-*.vstem". Det är'ej lilocknn 12 lor Mars, cliirför att clet är iilocilin
12 på jorclen. Det Michelson-Morle;'slia experimentet ieder ernellcr-
tid blott till iien slutsatsen, att ljushastiglieten är ör'erailt och i all,,r

liktnirrgar lika eudast uncler llörutsättning att kropparne röra sig i
1116 linje och rnecl konstant, c'[. r'. s. alclrig mins]<acl eller öka,cl ]rastig-
bet. Einstein r.isar r-rr:r dilrutör'er, att'detta gäl1er i r,årt s)'sterns sfr:-
cialllall eller för alla s):stem mecl rätlinig, liliformig rörel-*e, nren

att i sjlilva r,'erliet allc, kroppar, rillu system. uncler tyngclkrafterrs
irrfl;r{n16'[* röra sig med löriintlerleg hastighet långs liroklinigtr lra-

rror. \'iirlclerr til sammansatt ar. rörliga lio,orilinatsl'stem.

Itel rj.- likgiltigl'. urn malr siigel lurrnroi. cller clr.rn. .\llisn rn,l-

tes "rrraterielit" och "imrnaterielllt" t rumtid,en. I)et gives ingeu ab-

solut saml,iclighet. l)en rclativa ticlen giiller för 'cle mekaniska lieno-

nlcrer li,lia v'äl som för cle elektromagnetiska. Biott i rummet give<

ett "{ijre" och ertt "efter" och clärur franrväxer vårt ti'ilsbegreptl. Tiil
lirrrs i, lic u1;ln I'llm. r'rrm i,'lte rrlrir 1i,1. 1r' l,t.rla iir',r itrlroqlil'rrr i

liirelsen. Älitsri om.sluter os-. rumti'clen.

Så {or oss ltrinstein flarn till hypotesen on ticlen sorn ik:n ljiir-
rle dirnensionen. lri iiå aldrig niigon "fix" verklighet. Allt iir :rr--

-.tånci. Allt fijränclras flör oss med clistarr.-c. Yacl som är en sfiir', t,r:r

sig fc;r o-qs som cn rotationsellipsoicl ute i rymclen eller s'om en cir-
lllrurrJ sliiva.

Den Einstcinslia lolativifgfs,plirLcip.en tr,ingar iiven till en le,t,i-

sion irr. r.årt begrelp om,i/rrssa. lin lirollps massa är åiven relatir.,
beroenrle pil irroirpens hastighet. Ilassa iir liktyclig ri.recl tröghel,s-

notståncl rnot på','eriitrirtle kraft, merr motstånclet iinilras, när lirop-

1en plishynclas i sin rtjrelser:ilitning. Elc'iitroncl rjlias mecl hasl,igh,.-

t,en. Massau ökas genom till{]örsei av kraft. '\lliså iir mitssiirt

energi. rnc'n då elergieu iir o{ijrstiir"bar. iir så är'en lallet merl mas-

san. Ilnilcrsökningarne av c1e railioalitiva iimrcrna, cle uys liemislii-
Iysilialislia s^*pgrimenien och teolierna stöcljzl den Einsteipslin 1ri:r-
cipen. Eir oäntlligt liten miingcl materia iunesluter oerhör't niyciien
e.nclgi. Diirru liar:r utvcclila,s liralt eltcr mått, soin på våra frilcstrill-
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nngcr-s1<r rijcltr irrmen 1919.
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ningar ()m I'u[]met ör'a sarrima 
'e'olu1,ioneram'le 

verka,n -qom Eiir-
steins konccption pri, r'iira liirestiillniugar ,oni ti,clen.

Sirörsmtilet om l,i'shastigheten ;s'tlir nu 'itla.e i sambancl m,:ci
teorien om rummets (rymdsns) l;rökni.rt,g. I sin krokliniga., accele-
rera'cle rörelse fr;lja himlakropparne, sa.mtliga rörliga system. r\rrn-
dens l<rökningar, varigenom avvikelserna i fråga om rrirelsebanonr:r
få sin forkiaring. Massorn,:r ge rumticle' .struktur, d. r,. s. hröknins.
l)ärur allti'gs form. Rum exjstcrar icke i och liör sig, tid icke i oL:h
för sig, materia icke i,o.h Iör sig. "Illott liombirrationen lum, tirl
och materia har själr.,stänclig existen-.". I)et behör'er väl icke siii-
skilt ptipekas. r'ilkii 

'iclcler 
är'en föl clet abstrakta tä,nkanclet sor'

llärmecl öppna sig. or...h clet iir hanshe icke ur r.ägen att hiir påpeJr:i,
liurusom Descartes filosofi förankracles hos Descartes, matema,,,i.-
kern. som mecl en viss re,serv:rtiol accepteracle clet på hans ticl seq-
rande Kopernilianska s)'stemet. \ri llå hanske uppleva ett parallel-
{all i ocli meii clen Einsteinska teoriens verkningar.

Alltet är sammarrsatt .v r,ärlclspunkter, c1e "lörliga systeme;r"
mecl r':rr sin "ticl"; alltet ti.r "ett fErclimensionalt kontinuum', r
och genom ti'clen. som, lleroencle på r'iirlcl,-srummets kröhning. föriinrl-
rar cle i)vriga tre climeusit)rerlla, längcl, breclcl och höicl. Ar. hrijri-
ningerr påverkas liro,riparna,s llorm. LJtan att oi miirha clet clefo,rru.-
ras ä.,'en cle å clem be,liintliga nätningsin.rtrumenten. Fjiirran ses
l<lotä' utclragna till ellipsoicler, och rler':rs räta. stabila axlar ringh
,sig. allclenstuncl c1å är'e' Ii*jer'tr i ett spelitr"r må,ste {örskjuta
sig, föråintiras även merl spehtrallinjelna fiir.gvali)rcrna. Gult ircs
oss blir rött på ett s'olavstirncl. så rubba Jiinsteins ]n,Iloteser dct
sista llixa och orörliga i r':ir gamla r,ärlclsbild 

- 
liksoni en liosmi.ili

spegling av cle oerhrir,da förä.ndriugarrie i vår moclärna förfflvtt-
ningslcl< ni)t.

Slutligen: I)er llir-steinska krijrliningshvpotesen har gir,it li)r-
klaringe' till "oreg'elbunclenheter" i Merkurius' rörelse, när plan.-
ten befinner sig på sitt 

'ärrnaste 
avståncl {rån ,solen. och lrar fått si'

bekriifltel,se vicl 1919 års iakttagelser av solförmiirkelsen i Brasilion.
En sollanden viclsnuildanclc ljussträ)e böjde.s ilå ur sin ban:r 1.7
bågsediund; det {örklaras nu cliirav att viirldeu rir sfiiris,li. net fjrrns
in.qa a,bsolut rrita linjer.
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SOCIALISMEN CANADA
Av M. M. LEFEAUX

Socialist Party oL Llanacla representerar icke på lringt när hela
clen ilolitiska socialistiska rörelseu i Canacla. Men c'Letta betyc'lrr
icke, att socialistisk uppiysning och agitation på något sätt skul|e
llijrsurnma-q. Får man tro vacl meillemmarna i prirtiet påstår. ulip-
r,iiger lroDaganclans livalitet väl vacl som fela-.. i antal.

\rrirje lancl har sinir s,iirskilda llörhållanden. f :rllmänhet lia.n

m.an säga, att hapitalismens ,resultat är cletsamrna i alla liincler,
men ntvecklingslinjerna varierar clock uncler olika lorhållanclen.

L'anacla är' pralitiskt taget ett nvtt land. Inclustliella centra iir'
relativt {å och en mrrchet stor clel ay befolknitgen arbetal' 

- 
en-

ligt r-ac1 clen själv tr'or' 
- 

-lair sin egeri rähning på jord, som den
till rramnet är ägare ar'.

I)och har en sl,i.rrlit viixantle kiinsla av hlassrneclvetancie arbe-
ta1 sig l'rarn bland arbetarna i tjmmerskogarna i Brjtish Colum-
bia och i liolgruvoma i ijstra och r'ästra Canaiia. likaså har ilen
socialistisha propaganclan utriittat m1'c1iet i industri-.täclern i mel.-

lersta och viistra 0anaclzr.

'Ilracle unioruörelseu be-finner sig i ett skecle av r.ålclsam agita-
tiot. Senaste r'år startacle i Czrlgary One Big lJnion-rörelsen. vit,1'-

vid bl. a. upptoe's forclran pir trvskaffiancle av lrrofitproduktionen.
Ticlig:rre hade alla llacliförelingar vtrrit iurslutna till det konser-
vativa och r:eaktioniira American Fecleration of Labor. Frågan
om anslutling tiil One Big lJnion avgjorcles g'euonl omröstnitg
lilancl mecllemmitrna inorl fcireniugarna (med undantag av järl-
viigsmiinnens föreningar), och lesultatet av omröstningen l.-rler', åt-
minstone i vii.stra Cnnatla. en avgörarrde rnajoritel, till {tirmån for
r Irslutrritrgerr 1i1l Ouc Big U rri,,rr.

Det är naturligt, att denria upproriska rörelse liraml<allacle

rni-csniije llåcie hos American Fecleration of La,bor och hos regerirt-

.gcn.
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Urrgeliir"srr,niidigt ellr.ill r.cgr'r'ingerr g.,,nom geu{.rnlsträjklrr i

Winnipeg anleclning att arrestera {lera av cle rnesi aktiva leilarla
av One Big Union, vilha clc;mdes till fängelsestraff al' juryer, be-
stående ar- farrnare. Anklagelsen lyclde på lanclsförräclisl, agita-
tion. ltrhuru ännu i {ängelse har tre av clem blivit valcla a.v arbe-
tarna i \\rinnipeg till mecllemmar i lagstiftaucle f örsarnlingen i
][aril oba.

I)en propagiinila som cirivits unrler de senaste femton iiren Lör-
jar nu visa goiia resultat, och One Big lInion har. inrättat en av-
delning för upp{ostran och upplysning, r.ilken särsliiit läggel an
på att klargöra för arbel,arna clen marxistisl(a ehonomiliiran ocl
ilen materialistiska historieuppfattningen.

I)e rysha kamraternas arbete har följts mec.l största intresse.
och stora protestmöten mot interventionen och clen engelsliil regc-
ringen har hållits river hela lanclef De li,onservativa element..n
inom American Fecleration of T:abor har förhindrat en aktiv oppo-
sition gentemot regeringens politik, men utan tvivel var clet plöt-*-
liga hemkallandet ar. iLen canadensisha expeclitionen från Sibirien
till stcjrsta delen beroende på arbetarnas hotande hållning i frågan.

\racl clen närmaste framticlen kommer att rned{öra, kan inger
säga. I vissa {rilgor är arbetarna hopplöst splittracle, men ilet liarr
rloch häncla att vissa viktiga frågor ._ såsom ilen ryska frågan -lian komma att förena dem inom en kort tid. [bland ser det ut
som om farmarna icke skulle kunna taga 1ärdom av annat äu den
lång-samma men srikra kapitaliseringen av jorden, men ett piöts-
ligt {all i ."'eteprisen sku-lle på kort ticl befria dern från a1la dröm-
mar. En clei av dem t)'cks reclan ha br;riat vakna. t)' cle senaste
valen till senaten i Ontario har resulterat ien kombineracl {almar-
och arJ:etarstylsls. för denna provins.

Den socialistisha nppl}-sninsen Lar icke blivit fijrsummad i
Canada. och cle {inska och skanilinaviska kamraterna har biclragit
mecl sin andel till arbetet. \Ii har icke alla samma uppfattning
om clen taktih som skall fijra-s i striden rnot hapitalismen, me;r
kapitalismens lirossalc'le iir clocli clet Ronr. mot r-illiet vi hopl.ras
att alla våra r.iigar lecler.



KO,MMUNISM OCH KU. LTUR
AV HENRIETTE ROLANö-HOLST

Affisch av Prihorla för Rårls-Lrngerns bokspridnings.verksanhet

Som livet och den ekonomiska utvecklingen utgör också kul_
turens utveckling en enda oavbruten process. fcke desto mindre
har denna utveckling periodpr och där kan man skilja på upp_
sfigand.ets, blomningens och nedgångens. En kultur ä, lo .t"_
pelse av nya tankar, som förkroppsligas i verktyg, byggnader,
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koistverk,, Iitterära'arbeten etc. Varje kultur h'ar'sina röttei i
arbetsprocessen, i proiluktionsvillkoren, alltså i samhallsklasse,rnas
f<;rhåIlanden. Den utvecklar sig tillsammans med den härskandb
klassen, når sin höjdpunkt meil den och går under med den. Den
nya härskande klassen skapar en ny kultur, i sina väsentliga
drag vanligtvis motsatt den föregående.

Jag skall skilclra grunddragen av clen borgerliga kulturen
i cless nedgång, så skall man märka, utt d"tr kommancle prole-
tära kuituren i många fall är negationen av den borgerliga och
ändå fortsätter kulturens utveckling. Liksom arbetets oupphör-
liga utveckling återspeglar även den proletära kultulen livets
eviga fortskridancle. D.r-r kommunistiska kulturens tanke är
redan inte längre så schematisk som föru, den blommar reilan i
livet sjalvt, och för det har vi att tacka det ryska proletariatet
och dess djarva ledare,

Varje kultur har en centraltanke. Medeltidens kultur hade
guilstanken, alla samhällsklassers förbindelse med kyrkan. Ut-
vecklingen av produktionen, handeln, penninghushållningen, fur-
stemakten och Amerika förorsakade detta samhälles undergång
och gudstankens förbleknande.

MerI utvecklingen av den moderna borgerliga procluktionen
vaknar frihetstanken; samhället, som hittills varit ett religiösti
blev ett rättsligt, och.frihetens ideal tände alla hjärtan, eldade
statsmän, tänkare och diktare: Shelley, Byron, Schiller, Goethe
och även Beethoven. Den borgerliga kulturens nedgångsperiod
stöter oss kommunister tillbaka särskilt av två skal: på gruntl
av sitt hyckleri och clen mekanisering, varmed den har förgiftat
livet.

Den borgerliga produktionen uppmuntrar hyckleriet därför
att den vilar på utsugning. När bourgeoisin ännu kämpade för
att få makten, Iovade den borgerliga staten frihet och jamlik-
het. Men bakom den juridiska friheten doldes den ekonomiska
ofriheten. Friheten visar sig illusorisk, och ju mer produktionen
breder ut sig, ilesto mer skärper sig d.enna motsättning. Den
feodala regimen var icke hycklande, kapitalismen är det. Därför
har den borgerliga kulturen alclrig nått någon blomning på de

områden. som hänger ihop med det of{entliga livet: arkitekturen
och den dramatiska diktningen. Man kan i våra dagar inte göra
någon jämförelse q,ed den höga utveckling, dramat och arkitek-
turen nådtle under forntid och merleltid. Det finns ju ännu en
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.slags arkitektur i villor, bankhus, lagerhus, naen dramat har ned-sjunkit till raffinerad salongsintrig eller bara ett sinnenas sper.
Massproduktionen, som vilar på naturvetenskapernas och tek_

nikens utveckling, vilka utgör ett väsenfligt erement i det bor-gerliga samhället, 
_ger den borgerliga kulturen samtidigt: :dess

uni{ormitet' Dess bärare har avgudat denna dess karakiär ochhar endast f<irakt för varje antikapitalistisk kurtur, såsom denstolta orientaliska. Produktionen är en mekanisk massproduk-
tion, ty den går uteslutande ut på vinst. varornas kvalitet ärlikgiltig, den räknar endast med kvantiteten, och det betycrer ail

'arbetsprodukterna förlorar ail skönhet. De vackra indiskä batiks
har lämnat plats för påtryckta tyger. och alrte{tersom de' ka-pitalistiska produktionen tränger igenom överallt, {or den med
sig clen allmänna mekaniseringen av det offeniliga livet. ,,Mänsk_

'ligheten hotar att neclsjunka till eh vanmäktig siav åt sina full-
komnade instrument för materielr och social teknik." (Huizinga.)
Ett slående exempel är skriftens urartning som hantverk,;;:
sjunken frå'den orientariska skriftens och den medeltida hand-
skriftens skönhet till procrukterna av den nuvarande tryckkon-
sten' Ällt lever och skapar i rasande fart. Men kommrinis.en
kommer att upprätta ett samhälle, där man skall kunna leva
och skapa, utan hets, endast och allenast för förverkligande avlivets skönhet.

Den andliga kulturens ,mekanisering. uppenbarar sig tyd-ligast i biografväsenclet, som likt alkoholen hetsar och förclärvar
hjarna och hjarta. Biografen förkroppsiigar på den s. k. folk-
konstens område det sensationella, korrko"r.rrrkampe', dqss in_
flytancle impregnerar litterat'ren, i det författare av rykte offraråt dcn.

lilen rlel av pr.oduktioncu är inriktad på Iyxforemå1, vilkaskiljer sig {rå' alla andra varor genom materiarets godhet ocharbetets konstnärliga karaktär. Mot detta svarar en smula konst;skapld för tle borgerliga finsmaka.rna, en breksiktig skönhet
som drar sig tillbaka i sitt elfenbenstorn. rrit hör .r, J.l av cren
moderna lyriken, en raffinerad diktkonst, som a. fra-*uoauftir det verkliga livets ström, alldeles som den borgerliga elitför vilken den skapas.

Andra kulturcr var också grundade på klassvälde, men deskiljer sig i två avseenden från den nuvarand.e. Melran klasser-
nas kulturer i metleltiden {anns religionens band. Ty massan



hade då ännu eu pers.onlig kultur.Ikomed.ierna och ordstäven;

i'balladerna och sångerna, i mysterielrna och legendlerna'upplevcle'

stfldernas och b;rarnas massot sina egna känslor,'sina egna tan-

kar, de skrattade åt sitt eget öde och skapacle sig en värltl arr

en enkel men ren skönhet.

Medeltidens konsthantverk, den populära diktningen och clen

bildande konsten har kapitalismen grymt forintat och har av mas-

sornas liv gjort en i;ken. I Ryssland kan rl,unatjarski ännu rii'clrla

mycket, -"" i Tyskland och Amerika kommer kommunismen

ati nodgas skapa en helt ny kultur' De band' som' förband herrar

och tjiinare o"h ,o* dock kom dem att dcla skapantlets och

skådespelets glädje, är i det kapitalistiska samhället sönd'erslitna"

Borgaikulturen har inte längre någon grunilval, den har blivit
meningslös

Imperialismen hade till uppgift att sätta hela massorna i
uppror. Den gjorde förtvivlade ansträngningar att få veteuskap

oih t onrt i sin tjänst' Mekaniseringen, arbetets påskyndande

drevs upp till sin högsta grad' Lognen och mekaniseringen över-

träfade alltjämt .rurand.a. Tid'ningar' biografer' bilder och

predikningar bedrog cfter behag massorna'
' bnault kommunismen kan göra ett slut på detta kuitur-

mord genom att skapa nya kulturella vä'rd'en' Den år clet första

produktionssätt. som år medvetet om att dess ideotogi har sina'

äirekta rötter i arbetet. Klerikaler och borgerliga finner det en

sm,ulafaftigt.Menile,somträngerinivårvärlclsåskådning'finuer
det helt naturiigt och önskar det inte annorlundla. Detta bety-

der ej, att arbetet slutgiltigt blir allt livs centrum' Kommunis-

mens and.liga sol är människan sjä1v' Den vill intet annat än ge

henne storJa mtijtlga kunskaper och den ädlaste skönhet' Vi vet

mycket vä}, att begären, lidelserna, dödens mysterium ej kom-

mer att försvinna, utt ant tragiska allticl kommer att {örbli ett

element i livet. Men kampen, smärtans och tvivlet kommer att

förlora sin låga och djuriska karaktär och höjas ti1l en högre

nivå. ty allt mänskligt kommer att höjas och utvecklas'

Menunclerdenförstafasenavkommunismenkommerar-
betet att stå i främsta ledet och en högre kultur kommer att

blomma först,när cLenna första fas är förbi. Den första fasen

är ännu en arbetets fas, icke emedan vi vill vara asketiska bot-

görare, så som mången gång väh'illiga borgare häv'lar' utan helt

enkelt av nödvändiehot, meclan till följd av den kapitalistiska
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'r'uinen-'.et ekonomiska'återuppbyggetr måste förja omedetbart påden revolutionåra segern. na"t,ir -ar 
arbetet t etigt: det måste-organiseras.så,,rnfl tlet sarntidigt ittervinner den förlo;ad"*t-.rrang.r,och tillfredsstäter,massornas växande behov. procruktionens

reglerande och behärskancle i motsättning tilr ,kapitalismen harvissa .konsekvenser. principen motptånclet mot otirgrringerr, ril_ket.är karaktäristiskt för io^-orri.*en, är en människokärle-
Kens prr ncr p, och med rätta betecknar clct kirresiska ordet förIrolsjeviker p,ers.ner som mer äl ,anilra älska:r -arrrkligheleo.Kommunismen är människornas vän, icke i ord 

-utan 
i gär_ning. kommunismen kommer att förskaffa sig allt fler vännerbland de utsugna i a'a land. och då ko*-ul togo"t-i arbetetoch livet att återvända och kapitalismens feberhast att ta slut.Lugnet kommer att återvända I livet och alltså även i tänkan-det. Då kommer människan på nytt att kunna fordjupa livetsyttersta problem och vägen skall utjämnas för sammansmärtnin.gen av västerrandets ,aturveten.kup och österrandets höga ochsköna. filosofi. Och för det tredjei parlamentarismen kommeratt för';"'inna cch rådssystemet at'; här'ska, visande sin stora be-tydelse som kulturfaktor i det detta system b,eforcrrar nlassornasaktivitet och tvrngar dem att sysselsätta sig med :samhäileliga

problem. Skolan är icke blott en nödvändig komplettering, denär själva grundvaie' for all kulturell utveckli'g i ett kommu-nistiskt samhälle, ty clen utveckrar sinnet fo' cret sociala ansvar't
och den fria clisciplinen.

Det första sovjetregeringen gjorde var att införa premier ochackordslön. och den borgerliga pressen skrek: se, hur 
-rln 

åt".opp_rättar det kapitalistiska systÅet Men redan utformar sig enhögre fas, det frivilliga arbetet för gemensamheten (kommunis-
tiska lördagar), och bourgeoisin tiger snbpen.
' Ilörst trädde proietärsöner'a in i rötia armeernä för att slåclc vita hortlerna och.-visade sig på hojden av sin uppgift. Men"det stora initia'ivet", .o* Lnnin t urraau dei;, clet f;;;ii,ig* *r-betet för samhäliet, det var något allileles nytt. D.tto ,ryu, ,u*fiarogår ur..kcmmunisme n, ,fyller o:ss m,ed så stor gladle, dar_ftir att vi på detta sätt kommer att kunna besegra kapitarismeninternationelit. Icke Taylorsystemet skall radda, marsilighet*n,
utan clet nya arlretet, som bäres av r,len nya arbetsmoralen. den

n uuderbara principen arbetarnas sociala iclealism.
'' vissa ur det borgerliga samhä'et framgångna institutioner
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kommer att övertas av kommunismen,:nen'kommer att åv'denna

utvecklas i en helt ny anda. Måtet för kulturmedlens socialise-

rande är att höja måssornas andliga nir'å, Iiksom produktions-^ "

med.lens socialiseranäe avser att höja d'en materiella'
I det kapitalistiska samhället år pressen betydligt mer ett

meclel att härska i de regerandes ha.nd ån ett kulturnedel. och

ett härskarmedel måste,det också vara i arbetar[as hand, så länge

den proletära diktaturen varar. Det är i främsta rummet den

stora kapitaiistiska pressen, som här avses' Men det finns också

en liten press' som är vid'a farligare, därför att den utger sig

för "ilemokratisk" eller "neutral" och undler clenna mask belast'tr

arbetarnas huvuden och h;järtan med bedrägliga föreställningar

och tankegångar. Den brukar sin ekonomiska makt tilt att binrla

folket viJ sig genom all,ehancla slag av förströelse och vilsefö-

land.e lockmedel, illustrationer, karrikatyrer, sensationella'histo-

rier. Ilärtill kommer så struntlappar som moilejournaler och lik-

artade tidskrifter med sitt fadda, smaklösa eller tarvliga inne-

hå11, som är så begärliga och farliga just därför att deras entla

syfte är profit. Redakl;rer och medarbetare måste skriva vad

kapital och bourgeoisi vili och de gör det naivt och utan ond av:

sikt, fast det nästan förefaller otroligt' att folk' som annars är

synnerligen präktiga människor, dagligen skriver emot sin över-

tygelse, otun utt förstå att de på detta sätt så småningom för-

lorar sin karaktär. Konkurrensen för till reklam' cle sensatio-

rrellanyheternatillöverdrift.Bråd.skanochytlighetenärkarak.
tärrstika för des,sa journalister, för låsarna blir karaktäristika

bristen på alla egen tankef(rymåga oeh tänkandets uniformering

på grund av ticlsbrist, och på så sätt "bildar" den kapitalistiska

pr"rr"n den offentliga meningen'
Och må man nu förestäIla sig ett samhälle, där lugnet här-

skar, lugnet som tillåter att tänka e{ter och gå på djupet' utau

sensation. I ett sådant samhälle kommer pressen att spcla en

beitobetydligroll.Dentillhördesocialafunktioner,somför-
sviirner så snart cle fyllt sin uppgift' Men till dess kommer

clock pressen att bli ett lika oumbärligt vapen som clen beväp:

nade inakten. I de mest kritiska situationer har i Sovjet-Ryss-

land de andliga vapnen: tidningar, brcschyrer, manifest' propa-

ganda i röda armön,, de trådltist spridda. :upplop€n 'icl<e att för:'

glo*-u, spelat en ,stor roli' Yi'ropar ieke,' som vissa borgerliga

ästeter: o.d. *ud pressen!, utan,, Iöseu måste överallt bli som i
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Rygsland: pressen råt albetarna! Derr måst-e uppbygga och breda
ut,revolutionen på andlig väg. DäIför lar:d,.en,kommunistiska
pressen överallt en så stor betydelse. ur den hämtarlproleta-
riatets avantgarde i d.essa så upprörda tider sin andliga näring.
Las alltså och understöd den kommunistiska pressen! l

I sjalva verket förefaller det omöjligt, att'vi skulld'kunna
vinna något stort inflytande över massorna innan vi erövrat
pressen. Den kapitalistiska pressens ekonomiska överlägsenhet
hindrar oss driri. För att vinna arbetarmassorna, som ännu i
stor utsträckning saknar allt klassmedvetande, måste vi fritt
kunna [örfoga över alla medel för andlig propaganda, och ti]l den
ändan 'är det nödvändigt att socialisera tryckerierna. Så kan
vi förhindra den borgerliga p.n..un att bbdra massorna och hetsa
dem till medborgarkrig.

Ett myckel svårt problem är ,de.intcllektuella,s meil,arbete
Ilndast ofullkomligt kan tidningarna avhjälpa den brist på intel-
lektuella. som härrör ur proletariatets splittring genom ekono-
miska och sociala forhållanden: proletariatets andliga enande
kommer inte att ske vid revolutionens bör,jan utan först vid dess
slut.

Utom de stola politiska tidniugarrra är oel<så en rad. Iack-
liga nöd ga. lör Iantbruk, hygien. konst. r'elenskap ete. f Ryss-
Jand .spelar hillills grammo[o,nen och filmen en jäiteroil i pro-
pagandan. Det segrande proletariatet har här ännu en svår upp-
gift ati lylla.

Säkeri är att ifråga om skola och upplcstran l<apilalismen,
trots de framsteg psykologien och pedagogiken gjort sisda ticleu,
lörhindrar massorna alt lörvärva en r.erklig kultur, att den upp-
rätthåller deras intellel<tuella mindenärd.;"gt.t. Jäinte folksko-
lona finns mellanskolorna och sedan de tekniska skolorna ,och

handelsskolorna för fackutbildningen. Alldeles lika ensicligt bil-
dar universiteten de intellektuella. De utbildar dem till ledare
i det'politiska och sociala livet, till politiker, jurister etc. Detta
1-rildningssätt skiljer skarpt den verkliga hand.lingen från den
abstrakta tanken, ehuru vetenskapen scdan iänge vet, att man
.verkligt vet endast det man gör. Men kapitalismen måste hålla
,clenna vetenskapens insikt fjärran från sholan, ty dea kan icke
'erkänna arbetets prioritct. Kommunismen medför också här en
.full"ständig omväIvniug. O; ftå eller tre generationer korym-or

4p7



'man att ha lagt grundvalarna för allas vetanile och insikt. ,Vad
s:ovjetregeringen reclan ut{ört på detta område fyller hela världen
med beundran: det var det som lörde Gorki li ll kommunismen,
sorr övertygade Ransome, Price, Sadoul, Marchancl, Goode m,: fl.
Det är en ancllig ly'ftning, en::törst efter vetande, ett grandiost
försök att tillfredsstälia ilenna törst, sådant man hittills altlrig
upplevat det. Det är att börja med skolunelervisningens nybyg-
gande på arbetsskolans grund, vilken omfattar alltsammans, från
kindergarten till universitetet. I första grailens sl<olor (till fjor-
tonde året) är arbetet alttifrån början grundvalen fijr hela un-
dervisningen. Kring hahtlens praktiska arbete koncentrerar sig
undervisningsmaterialet: språk, läsning, skrift, räkning, teknik,
litteratur och historia, på clen ekonomisl<a historiens grund. Det
iir en polyteknisk undcrvisning. som bryter med kapitalismens
begränsade synpunkter

I skolorna av andra graden (över ljorton år) råder stor iri-
het. Fleverna väljer sina .fack och bildar fria grupper. Så för-
ver)<ligar skolan barnets harmoniska utveckling genom arbetet,
Rousscaus icleal. och uppfcstran gencm och lör friheterr, Fouriers
ideal. Redan finns det i Ryssland 1,000 kindergarten-avdelningar
mecl 180,000 barn. Uppfcstringsmetc,ilen erinra,r mycket om fru
Montessoris, men innehåiler ett m;'cket starkare socialt moment,
emedan barnen från brirjan uppfostras som . kommunister, för
vilka det inte finns något mitt och rlitt. Det finns i Ryssland
50,000 ,skolor av första graden mecl 2,600,000 harn, d. v. s. omfirt-
tande 2? proc. av alla barn (9 millioner). När man betraktar
detta ännu blygsamma resultat, måste man betänka, att all un-
dervisning måst nyorganiseras från grunclen.

Skolorna av andra graclen har att kämpa mo1 lärarnas kon-
servativa.. anrla. varigenom de,ras ännu obetydliga. re,-qultal för-
klaras. Vid universiteten har man upphävt inträdesprö.,rning ocL
examen. Många, goda reformer hämmas ännu genom många pro-
llessorers och studenters konservatism, men de kurser, som är be,
stämd.a till att förbereda a,rbetare lör universitetct, är ett steg
i rätt riktning. Revolutionen har utlöst jättekrafter i proleta-
riatet. Bibliotek har grundats i de av1ägsnaste vrår av landet
och,varje sovjet har sin avdelning för folkkultur. Så höjer sig
massan till att fatta och fröjdas åt kulturen. Ilela rörelsen har
väckt r)'ska folket ur iless sömnsjuka. Varje revolution har låtit
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rnåssans kultufbehov väx a, m en denna: sociala revolution,.plröj er : så
d5''pt i arbeta,rmassorna, att det kommande andliga opp.roulopan-
det kommer att överträffa allt förut ,skådat., r - ) , , ,: 

,

Medan. pressen är ett maktorgan och skolväsendet ,har enrutpräglat social karaktär, så är arkitekturens väsen samtidigt
s'ocialt och' estetiskt. Massan märker icke, hur_clen :borgerliga
a,rkitekturen förfalrit. Den äldre arbetarrörelsen bemodade sig
att skapa något på interiörens områcle, d. v. s. den tog:p,å äkta
srnåborgerligt sätt den enskilda våningen till utgå:ngspunkt.
Likasom under fornticl och medertid tempel, rådhus o. 

-d. 
mest

intress'erade, så kommer tle offentliga byggnaderna att mest in-
tressera de kommande generatione'na. vad smJzcknirrg och orna-
,ment beträffar, så kommer konkurren-oens och moclehets'öns för-
svinnande att ge impulsen tiil e' siirens pånyttfödelru.' M"o
det iir svårt att säga, hur vi skail kunna b.friu 0.. från sten-
öknanra. Så mycket vet vi dock, att gemensamhetsbygget bii.
utgångspunliten för den nya arkitekluren: att b,;oju -,ä rob.i-
ken- ,som blir ren och ljus, glad och hygienisk, omgiven q,v; en
park, scdan hyggnaderna till produklernas fördelning, så Folkets
hus. konsttr'mplerr. tcatrarrra. vid sidan av denna rlå,. f,;,. hu.-
arkilekturcn den frågau: sl<all man anla en normalstil ell"r ej?

50,000 hus i en ,och samma stil? Bller först valet av bopiats
och sedan 

'pprättandet av h'sen efter ett nytt shönhets:dear. hus
som ma'ste bli arkil cklernas oeh invånarna,s krirrek och griidje?
Denla a'dra lösrring iiggc*id" -;, i kommunism*n, ,iitrr;ng
'än den första. Som hos cre primitiva rolr<en brir arbetet i det
det kommunistiska samhäilet på n}'tt äcrelt och en gläcijekalra.
.[ Ryssland är del I'. '. omöjligt a1i byggr, *.^ l;";;;;n ,,n.
tagit ett stort steg Jramåt när den ryckades forbinda sig metl
det ännu kvarleva'de hantverket. r framtiden kommtir-skill-
naden mellan konstnär och hantverka,re att försvinna.

I Väst-Europa cch Amerika blir fullständigt nybygge nöd_
väncligt. Men det finns en ljusp,unk't: ile moderna urt itntt*trro,
vilka som Berlage, cle Bazel och andra, har en social känsla,
fö'rstår, .att d,e kan nå sitt ideal enda,st ,om konsten , som helhet
blir socialistisk. Dramat kommer i det kommunistiska samhär-
let att rert cstetiskt åter bli en social konst. Forntiden och me-
deltiden. kän,de ingen ,skillna,d melran ,skå,despelar.e' och åskådare,
nl,la. kändc r;ig lvfta a.v cn.och.rFamma livskänsla. q,"Senar.e kom
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ekilsmässan, men åskådarna kände sig änr1u förtiu'ndna med skå-

despelarna emeilan konstverket ännu var en livsenhet, som inbe-

grepaIltochliknadeenavenjättes'hanfl,speIad.harpa.
'Så var det i de antika dramerna (Agamemnon, Antigone,

Prometevs) och i medeitidens mysterier, vari en hel gemensamhet

fann livets upphöjtla bild. 'Nedgången kom med realismen, dl' v'

s. genom allt som den sociala nedgången förde med sig' Den ska'

pade hovkonsten, corneilles och Racines drama och senare sou.

Lakslag den bedrägliga efterapningen av verkligheten. Vår epok,

massproduktionen och tlen härskande sensationens, fordrar tea-

terföreställningar i Reinhardts stil, som genom massorqas rörelse

och en ovanlig tekriit< kqmmer publiken att häpna'

Författaren var allt. han utör'ade sitt jätteinflytaDJc prl

publiken tills det ögonblick då han, som alla tyranner slörtatle:

Lan gick uncler för mekaniseringen. lilmen. Det var slutet. Alln

"n.tåogningar 
för' att pånyttföcla dramat, alla skapelser av Goe-

the, Schiiler, 'Wagner, har varit fåfänga' ty det fanns intet sam'

hälle mer. Men liksom kommunismen måste skapa samhället på

nytt, 'så väntar vi också redan nu av den kämpande kommunis-

men d.ranrats återupplivande. villcct närmast kommer att låta den

sociala konsteu återuppstå i revolutionsclramat, tlär den ensamm&

själen,känner sig buren av samkännandets våg'

Kommunismen kommer att socialisera kulturen: ge alla ve-

tenskapen och skönheten. Därför måste den socialisera våra hjär-

no, o"h våra hjärtan, så att vi linner vår högsta gladje i sam-

haliet. Det är inte mera bara fråga om att härska utan oekså

om att tjäna, ty kommunismen befordrar det ömsesidiga när-

mandet oc! den u.tvecklar sig till den skönaste av alla religioner:

kamratska pets.
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D R I Fi T S F
Av JOSEF BELIN

ÖRFATTNINC

-Elf,rr och jämte deu poliliska den ekonomiska demokratin: dct
blir och måste vara den fackliga kampens närmaste frarntidsupp-
gift. Arbetarna har ju redan länge i kraft av sin organisaticn ul-
ör'at ett visst inflytaucle på företagets gång, tillkämpat sig,repr{l-
sentation till sina intresse's skydd genom in,stituticnen av ombuds-
män. Yisserlige. var de i flesta fall inte erkända, bara tålda. ftire-
tagaren fördrog dem emeilan han inte kuncle annat, Detta betin-
gade att endast de företag som förfogade ör,er en stark organisa.
tion, är'en hade inftytelserika företräilare, meilan så ej var faiiet.
i de mindre kraftigt organiseraile. Därrgenom uppstod även här
denna växelverkan, som vi känner" till på lönestridernas områile:
{öretagen med ogynnsamma betingeiser hinclrade de mer fra,m.
skridna att gå än längre i sina erövringar; att slå sig till en ännu
större medbestämmanilerätt i företaget. I)åirför är det lätt begrip-
ligt att arbetarna i de genom krigets utgång revolutionerade län.
derna hacle ett stqrt i'tresse av att låta lag'igt fastställa ombuils-
mannainstitutioneir, varvid självklart tillerkändes clem ännu stöne
befogenhet genom de nyskapacle driftsråden.

Även i den tjeckoslovakiska republiken har arbetarna l'öljt
dessa riktningar och {orclrar enträget skapa'det av en driftsråds.
lug. Den befiner s:g reclan i utarbetning genom ministeriet för
sociala ärenilen, en clel clärav är {örverkligad i lagen om revier och
gruvråden. Dcck föregripande den lagliga regleringen, har arbe,
tarna i ömsesiJig övere'skommclsc mecl -[ör'etagrrna stlilt om
budsmannaryslcmet på en myckrt lastare g.unduai än detta någon-
sin var fallet, varken före kriget ,eller under il,etsamma. I en tlag-
ordning lör lalrriksulsl<ctlen. som är gilt g Iör alla medlemmar arj
de tjenkiska rnaskinirrLl.striellas förbund, vilket omfartar 65 av
de största firrnorna meil c:a 40,000 arbetare, utvecklas som töljcq
dessa utskctts uppgifter:

' ,Utsl<ottet åligger att förmedia m,ellan arbetalna och
ningen. att mbttaga arbetarnas.,ön-s,kningar qch kiagornål i

ti
lörvalt-
följaqde

A
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ångelägenheter: a) tirl- o:ch ackordsiöner. b) Ärbetstiilens indelning,
övertidsarltele ot,h rasternas .fastsättande, c) Rcglering av Iärlings-
väsenilet, d) hyg,eniska ritgä,rder, e) Skyddsinrättningar, f) 'De
över:orclnai{es fc;rhållancle cch arbetets fijrdelning, g) väl{ii"rdsinrätt-
ningar.

Fabriksutskottet besittcr viilare rätten till kontroll ,huruvida
nyantagna är fackligt organiserade. Avskedanden lrån företagets
sida. försiggår uncler medverkan ilv ,en förtroendeman ur reslrel(-
tiva avdelningar, event. i närvaro av,utskottets ordf. I kinkiga
fall avgör en av tre frrin varilora parten tillsatt kommjssion i sista,
instans det centrala eningsämbetet i Prag. Änställning av arbetare
forsiggår enbart gerlom clen opartiskil arbetsförmecllingen för me-
tallinc'lu strin.

Farbriksutskottets storl,ek rättar sig efetr {öretaget. För 30 ar-
betare väljes'en meillem, från 30 till 100 tre, på varje vidare 100-

tal en mer, tills 500 arbetare ,sju, dii för varje 200-tal en, viil över
6,000 på var-t tredje hunclrad.e från clet femte. Rostberattigade tir
alla i företaget sysselsatta rnauliga som kvinnliga undantaganiles
lärlingarna, valet sker slutet, förtrcenclemännen måste ha varjt
anställda i företaget minst ett år. I {öretag mecl under 500 arbetate
avhålles' utskottets sammanträclen efter arbetst:den, mecllemmarna
elhåli'er en "sittningslön" av fyra kronen lrån firman; i företag
meil över' 500 arbetare en timme {öre arbatets slut, varvicl den {iir-
loracle tirnmen och ilessutom rie f1'r'a kronen utbetalas. Driftsfr;r'-
valtningen är förpliktacl att gena,st besvara och unclanröja ev. kia-
gomåI. Bn förtrcendeman får på inga vis tillbakasättas {'ör sin
verksamhet, 0ch om hans avskeclancle visar sig nöilväncligt får detta.

endäst ske mecl utskcttets gil)ancle, ev. förlikningsämbetet.

D.en i utövandet av funktion€n försummacle anbetsticlen er:sti,t-

tes förtr,oenilemannen i gencmsnittslön av förvaltningen, Om sär-
skilda rå.dpiiignirrgar eller s.amta1, såsom centrala förhanillingar
över avtal o. s. v. sammanträden i förlikningsnrimnclen, nödvänilig-
gör förtroendemannens frånvaro från driften, så erhåller" han så-

väl sin förlcrade lön som resor och utg-Iter ersatta. Om parterna
kal.l ats,,till' f örlikningsnämnd en, så betalar a rb ets giv aren . uncl er al l a

omstänclighetel,kostnaderna, antingcn han nu yinner eller förlorar.
I stora företag kor+mer till clet så utbyggda förtroen{e'systeniet in-
st:tutionen av -huvudmän, benämnda talesmän. Valordnirngen för
Skodaverken i Pilsen. som f. n. sysselsätter omkr. 14,500 arJrc':art,-
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bestämmer här,om: Ilela {öretaget är efter pro'duktionens art iu-
delat j grupper.och så, att i genomsnitt tusen arbetare ko'mmer på

varje grupp. Var ,och en av dessa grupper vä)jer åt sig en talesnan
i direkt val. Talmännen är befriade från sitt arbete så länge deras

funktion varar, och erhåller på grundval av den normala arbets-
tiden sin dittillsvaranile genom.snittslön. Dessa talesmän har i iik-
het med mästarkontoret, ett sp,ecialkontor inrättat på verksteclen,

besitter fabrikstelefon; åhör till varje tid arbetarnas klago'måJ, vars
orsaker de efter möjiighet genast unclanröjer. De är uttryckligen
erhända som arbetarnas enila behöriga talesmän i alla angelägen-

heter, som framspringer ur iön 'och arb'etsförhållandet. Jämte av-
delningsbyråerna är ett stort gemensamt kontor med tele{on, skriv-
maskin o. s. v. inråttat, ,r1är ange).ägenheter beträffande driften
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uppklaras. Det är naturligtvis kiart att med denna rp${ering ännu

inte allt uppnåtts, som arbetarna måste fordra av tlen nya tiden.
Och dock, likaså sant är det, att ett stort framsteg uppnåtts gent-

emot hittills :lrestående förhållancler. Ty, det är en stor grundsats

som brutit igenom, som tvivelsutan bildar borjan till en allt
längre gående ekonomisk demokrati: grundsatsen att inte bara fö-
retagaren utan även arbetaren har rätt till medbestämmande vid
sina arb etsf örhållanden. F öretagarna,s p ösan d e "hsrr i huset"-stån,-l'
punkt har slutgiltigt untlanröjts,

Engelska honmunlster i längelse.
Sam,tidigt som Lloyil Georges Englanil kånner marken vackl*

uncler sitt sekelgamla rövarvälde 
- 

Indien och Bgypten jäser, på

Irland är ett blodigt inbördeskr:g i full gång 
- 

ka'star 'öet sig över

den allt mer växandle kommunistiska propagan.dlan tlärhemma i det

egna landet. Fängelsedomatna över ko'mmunister hommer 'den ena

efter d,en an'dra. Till sex månailers fängelse har dömts Sylvia Pank-
hurst (utg-vare av vårt broder,organ W'orkers Drea'dnought), Ha-
rold Burges's, en finsk kamrat och nu senast den bekante unclerhus-

leclam'oten överste Malone, som på sin tid ,skrev i Zimmerwalcl re-

c,enserad skrift över en resa i Sovjetrysslancl och nllmera helt tillhor
d"en kqmmunistiska rörelsen.

Men iletta får, skriver -Worker.s Dreadnought, inte ett ögon-

blick göra kom,munisterna. slöa. eller fega. Utan fruktan och tve-
kan må,st"e vi kämpa för clen enila sai< clet nu gäller, uncler clen encla

fiagg s,om det är någcn rnening meil, och 1ämna palliativen åsiilo.

Vi må,ste vädja till rr-assorna. vi må,ste var.a aktiva i varje strejk,
varje rörelse mot höga hyror och bo's,ta,dsbrist, dyrtid, a'rbet,slöshet
,och anc.lra samhällssjukor; men i varje fall måste vi avstå från den

lättvunna popularitet, som 'man får då man ko'rnm,er med palliativ.
i varje fall måste vi förklara, att kommun:smen är enda botemed-

let, och vi måste ,mana arbetarna att göra aktiva förberedelser
uarlor.
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Rosa Luxemburg.

t
'Rosa Luxemburg: Briete aus dem Gelängnis.

Krrl Liebknecht.s ryktbrra brev från fängelseåren har fått en.vär-
,rlig p'endang i de nyligen av Kommunist.iska Ungdomsinternationalens.exekutivkomrnitt6 

utgivna 'R,osa Luxemburg-breven, skrivna av vår oilöil-
liga kämpe och martyr åren 1916-1918 till Liebknechts fm. Sonja- Sitt

I revolutionåra arbete för folket och mänskligheten fick som ire-kant .R,osa

under kriget sona med tre år och fyra månader' i Kajsers häkten, ett år
- - felr'uari 1915 till lebruari 1916 - i Berlins kvinnofä'gelse, blanrl pros-

tituer:ide och kriminella förbryterskor, för ett i Franklurt am Main hål-
let tal ör'er soldetmisshandlingar, ooh därpå två år fyra måna,der (10 juli
1916 till 10 november 1918) i s. k. skyd"dshäkte - utan rann.sakning, utan
dom! - i Eerlin, Wronkc och Breslau.

I mot,sats till Liebkneeht-breven är'Rosas 22 brcv en helt liten skrift
rnen de ger i sin knapphet en ,liel kvinnosjäI, en lit,en värnlöst sjuklig
kvinnas stora väldiga sjåI. Lika lite som i Liebknechts b,r,ev möter man
bara revolutionär.en i ordets trängsta mening. Naturligtvis finns äv,e:r.
politik'ern m,ed, men i dessa privata och aldrig för offeniligheten av-
sodtla rad.er har författarinnan ofta varit end.ast kvinnan, spröd och vek
och örnrnancle för allt ,.lidantle. Om Liebknecht i sina br€v är utpräglat
manlig, i detalj manlig, så år Rosa Luxemburg liJ<a utpräglat kvinnlig, i
känsla, i stil. Mer rnjuk, mer färgrik.

REK
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t' , Man tycker ,sej nä,stan känna en liten japanskas blomster- 'och fågel-
sjål i hennes ständigt åte.rliommald'e 'ömhet och intr,e,sse.för det spätla
växt- och jurliv'et i h'ennes närhet: fängelse,går,dens fattiga gräs och cle

fattiga vingade gärst'erna på fön'sterbrätlet. "B,eröringen med männjskor
tillfredsstäilör m,e:i allt mintlr'e," skriver hon reidan i inl,e,clningsbrev'et, av-
sält lrå1r Leipzig på fri tot, och hor antyd,e,r att ,hon snart ämnar dra sej
tillbaka ,som anak'or,et. I),e typer av människor, hon senane mö'ter i fängel-
aet gör henne - metl nå,gra vackert beskrivna unclantag - hcll,cr intc
glad, men så rnyck,et lyckliga,re blir hol då hon 'en gång upptäcker vilken
fågela,rt ett klaganrl,e läte tillhör, ,sorf hon en t"id. lyssnat till. "Det är
som. ,hade jag fått ,en gåva sealen jag vet det". Varje 'tlag kan hon t

Wronko (där Jr'ol ännu hade relativt rörelsefrihet) upptäcka lrya sångare,
törut okånda, och hon ler int"e längre över sågarr åt,t Srl,omo {örstod fåg-
larnes språk - rm för:står hon tlet själv.

IIon behöver oändligt lite för ått vara lycklig, tr.ots .allt. En klockas
klang ulitrån rymden en kväll i negn och åska gör henne utom sej ar'
glädje - "al'drig hrr jag,hört något så vacliertl'! Det blir svårt att skil-
jas från Wr,onk'efängels,ets går'd,splan, hon tar farväi av stenar och ogriis-
strån som hållit ,henne säIlskrp. I Breslau. dit 'det bår juli 191?. fins inga
tråid, knappast nägra få.glar cch framför 'allt ej den lelativa rör'elsetri-
beten - fångcl,sekamm.rrer.s t1örr står ej öppen om da,gen utan hålles
ståingd! Här möt'er hon ocks.å cl brutala're om.€fivn.ing, hennes skiidring
av den pinade ung'er,ska buffeln hör tili rsi'dor man altlrig glömmer.

.El}es syssclsätl€r ".'oi Rosa i fäugclserna med att lisa - -"ärsk.ilt
geolcgi, växt- ooh jurge'ografi, men också modärna författare på olika.
spräk. II'on får hl hq sej €n mängd b.öcker 'och de tillsarnmans m,e'd en
del kopior ,av stora konstvärk bidrar att rgöra hennes liv uthärdligt.
Lika jältemodigl ,,eqm Lj'ebkgecht tar ,hon 'sitt .;tide. lissgpligqn försäkrar
hon Sonja Leibknecht:

"I mitf inr,e kånncr jag m,ej-mycket rnera hemna,i min trädgårds-
etump bland humlor ,och griis än - pä en partikongr'ess. Till er kan jag
väl sä,ga detta allt: ni kommer inte att g'enast väclra fönäderi mot ,socia-

Iismen. Ni vet ått j.a,g i alla {all, det vill ja,g hoppas, kommer att dö på

min post: i en gatustrid eller i tukthuset. Men rnitt innersta jag tillhör
mer rmin talgox,e än 'partivänrlernå'."

Men dett^a är nog m'era. sjålvironi över veka stund,er. Itrela fångel,le-
tiden igenom - ooh rner ju läugr.e hon pinade,s - är iron kämpen, l'eda-

ren. Rastlöst, lidelsefullt, dag ,och natt, arbetad'e hon i fängel,set för ,sin

sak. Den bekanta "junibr,oschyrenr' ,och åtskilliga flygblad 'och upprop
lyckades hon smuggla ut genom fängel,s'emurarna och skänka ,sina vän-
ner. Uppoffrande tånkte hon bara på andra, önskade sej kunna sitta i
.buren i Lmck,au i stället för Liebknecht, oroatle sej s'om han, för att
vännenr,a sänrl.e ,henne mat o. d. på 'egen ibeko'stna,cl. Oänd"ligt rö,rande är
ett k'ort blev i november 1916, då brev,skriver,skan .söker visa 'sitt clelta-
gande för den hårt prövad'e fu Li,ebknechl vars bror just stupat ,i kriget'
m'ed aft skicka h'enne en enkel liten brokig dukbit: "jag'ville qå gärna

skicka,€x någ,ot men ja,g har hår tyvärr ingenting aanat... ni får inte
skrafta ut deil. den vill bara .säga er, att jag håller mycket av 'er'"
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Ileroiskt man,ar Rosa ,sin, fria, väninna att möta ödet med tilrförsikt:
"Ni frågar på ert kort: varför är ailt så? Ni barn,,,så,,var alrticl Ii-rret' allt hör d.it: li.dande och skilsrnässa ooh längtan. Man nråsts ailtj:i^mtta del med alltsamma.s och finna a I r t vackert och gott. Ätmirrstone görjag det' Inte genom utspekulerad l:ishet utan hert'enkelt,så av min natur.Jag känn'er i''sti,nktivt. att <letta är det e:rda riktiga sättet att ta river,och känri,er mej därför r,ärkligt lycklig i varje situation. Jag skulle

hell'er inte 
'i]j'a. 

h& rrågot borra ur mitt ri' och inte virja ha någJ annor-l':r.la än 'det vtir oorr är. om jag äntrå.r<und.,. få er tir d,ernn uf,ptattningrv livet!"
",Iag ler i rnötrkret rno1, livet,,,,skriver hol en alrral gå,ng,,,som omj.ag kä.d,e ritifJon trolltlor'shornlighet, .,om stra{f ar allt orr"t #1, ledsamt

och för'n'cllar det i i.del ju.s och lyck*.', Mtr' måste ta ailt i d,et samhär_lelign skeen'det sorn,i privaflir..et: "rugnt, i stora d.a,g och med ett miltleentle"' vi her att väntir en,cpok av,sto,r,e händerser so,m skapar stora
människor, men först 

^måste 
vi .gen'om en perioti av det värst.a åänskligalidande. Ilon mnrirrr Sonje att ta Jivet tappert, oförsegL och le,eld,e __

trots allt! - och hälse Kari cl,etsanune: ga ila _ trots allt! _
Än är hcn lycklig i ninnen ,av gångna lyckliga somrnr. än planerar]lon srrnman m'eil sonja cch Kar-l 

"*.0. till rtarien och corsica, ori, ho'blivit fri. "Tålarnod och mo,cl! yi ska änr,u 1eva, vi sk' å.nu uppl,eva ,storatirg." Ja. Rosa Luxemburg {icli rlet, stora ting fick I,orr.,pitrr.u, *u'
hennes lir- rite i frih,et,en brev kort. Nu är *rer snart två år sedan hon bm-ta-lt mörd:rdes åv en förvii.rrd pöbcl. Hen''es liirgärLgrig:r kr.opp virar nutillsan'rarns rnc.rl ]rennes ,s1,orc r,ärr Karl Li,ebknccrits och aclcrton an<lrajältars fråri jan.erikampe'i Berrin ute bland björl<arna på rrredrichsl,elde
centr:lkyrkogård. \{e' tre.rncs ande rever rika otlöcllig brand re.,,oluti'ncns
sol'drber i allr. ta'rL. ]Ion var e. stor, .he1 .r.:;nniskJ. I sin yttre skröp-lighet ågtle hon 

'ad lion förgårnes sökt,e i de' titrens .,ugu ,clit t, irot. ott
dess form'ella ski'inher:,cn stor ädel r'årdsåst<ii,cl ningr sir mäk-tig har den'e sror, .sjär stråInl. igenorn ]r,en'es o'kla pers.onr[a brcv, attdo t. o. rn' åft {ie',rr.,rrn,,cre'lyska borga,rp.cs.s,cn att vörd'r,clsruilt böja
huvud,et. Oah den. ,som ej k'mrncr i tillfäll; att genonl,cva Ro,s:r Luxem_burgs och Karl L,iebknechts iä'gereobrev, hau hrr värkligc' gått mistc
om något trv det vackra.ste och fina,ste i d,es,sa ,ohygglie:l ticlcr.

T, N.

George f,ansbury: What I saw ln Russia.

utan tvivel är prolessor tr\'. T. Goo.de's bok om bolsjevi,smen den bä-
sta, som i E'glanrl skrivits om Rådsryssrand. I)en ger .fak1a och gripberii
hållpunkter mcr älr do ör'r'iga. som mcsl iir lätt gorls. Tiil dnnnr krtegori
hör ocksä Geolge Lansburv's bok. Men clen är virrnanrle och anspriihslöst
skriv'en, den lärnnrr mycket upply*sningar, och utan tviver är den ett ut-
ornordentligt bidrag till .kunshapen om kamp,en för förvärkjisandet av det
komrnunistigka sarnhällei i tl,et revolutionära R,vs_sland.
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Man möter hår.. heia Lrnsbury's genomäriiga och charmerantl'e person-

lighet. Och ciessutom presenterar han sig som 'en.intresserantle bch ta-
langfull författare. Det år en litterär njutning att läsa om hans re,sa i

Sovjetriket.
Hans karaklår'istik av I"enin år given con &more' och meil en nästan

biblisk berättarkonst skildrar han sina sammantråffanden moil olika Ie-

dancle bclsj'eviker. Lansbury tecknas gärna som en godtrogen, svärmisk
man. Och han hrr för visso mycket av tlessa egenskaper, m'en icke m€ra lin
va,tl som pryder.en god människa. Han är praktisk och förstår att bedöma

personer och situationer ypperligt. T. ex. hans uttalanden om möjlighet'er-
na för han(leln på Ryssland vittnar därom, Iiksom hans framhållande av

nö.flvänrligheten att först bygga upp transportväsendet i R;rssland, innan

Europn ken räkna på att från Ryssland få den hjätp, ctretta land i fretistid-

fnktiskt kan lämna det av kriget hjälplöst ruineraile Europa. Koop'eratio-

nen i Rysslanil ägnar han ett långl och ingående kapitel, likaså handeln,

fackför,eningrrna, barnens uppfostran och våril, lagar och förordningar'
fängel,ser, folk och häisor'ård. Som synes en provkarta pti mångsi'tligt in-
tresse. Äien'lvitl 'tlen tredje internationalen uppehåller han sig, ehuru
knappast på ,ett -cätt, som står i överensstämmelse rned den kampbeslui-

--qammå anrl:r, sorn karaktäriserar denna klasskrigets värld-sorganisation.
Lansbury nåste tyvärr.,viil inresa och utresa tiil och från Ryssland

påsserå, Iinland. Och hans erfar,enheter från iletta efterblivna lantl, som

försöker briljera meil åtminstone anspråk på att åga kultur, utgör faktiskt
ett betecknande bidrag till meritlisten för detta uppkomlingedryghetens
hemvist. Man spärra,tl,e helt ,sonika in denne ålderstigne tr'edersrnan i ett
kvffe, som shull,e utgöra "karantän"l Och i denna karantän fick han {rysa
och svälta under militärbevakning, hotad till livet, tills tle 'cngelska myn-

digheterne fick hum om saken och tvang herrar vita fin.länilare att iaktta
enkeit folkvett.

Kontrasten mellan det röda Rysslantl och det vita Finlantl år beteck-

nande för skilhaden mellan den proletära värlclen och den borgerliga'
Lansburvs bok ger fl,era andra bidrag tiil karaktäristik av denna skillnad,
och är förvisso vård att allmänt ltisas.

lL B-m-
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SFRKSDT T R EVV

Av laularbefarförhållandena t Spanien
ger John Dos Pe.ssor i Liberator,en intre,ssant skildring med ut-

gångsp,unht i ett bcsök i Condova, Sydspanien. Under mohrernas vältle
var rle'cta sötlra Spanien ett av Europas rikaste ooh bäst kultiverarle om-
r€rden. När de kristne ådiingarne från n'orclen erövra,cle tl,et, la,ile kyrkar
sin ha.nd på stä'clerna ,och utplåna,tle indrmtrien ,genom iakvisitioner, me-
dan laldsbygd'en delades upp på de katolska kungarnas hovmåin. Lantfol-
ket blev boksta,vligen slavar och det gaml.a systemet med getrlensam upp-
odling av jorr.tren inom varje kommun ersättos av lönarbetlrsystem,et, Ilelrr,
pror-insen Jaen äges f. n. av sex familjer. Hela 1500- och 1600-talen drogs
de l,ivaktigaste och verksarnma,ste spanjorerna över till att exploatera
Arnerike, mealan deu spansl<a jorden lämnades i händerna på de trögaste
och ,sämt utrusted,e. Och emigration,en till Amerika har ailtjämt förblivit
rjen sociela nödens säk,erhetsv,entil. Först h,elt nyligen har det börjat bli
klart fölr lantarb,etarna, att det f,inns an$ra sätt ,att förbättra ,sina förhål-
Ianden. Som överallt annars var det Ryssland som g&v impuls,en. Allt-
Jrån 1918 har ,ilet trlivit en helt ,annan fart på dessa .slöa bönder, som, ge-
nom sekler av förtryck och sväit, trots nästan full,ständig saknad av läs-
ooh skrivkunnighet bevarat en säll,samb livlig känsla för det personliga
oberoendet. I tavärnornas går'dskamrar läses revolutionära ströskrifter av
ung.a män, som fått några års skola, högt för äldre nän, vilka lyslsnar
och uppr,epar de ungas ord m'erl nåistan rel,igiös iver.

D,et är glätljande att se skillnaden mellan forna .dagars. agitation mecl
de,ss våldsamma 'och förtviviad'e utbrott och clen nuvarande. Redan i ok-
tober 1918 hölls en lantarbetarkongresrs för att rådslå och besluta om
strejkm'etoaler och formulera kraven på jordens expropriation. Inom två
månadcr hade 'de förefintliga fackliga samrnanslutnin,garra hopsmälts i
ett unifierat system med mer eller mindr,e .stark centralisation. ,Strejken
som följde var så full,ståndig, att i många fall t. o. m. tjänstefolket gick
med. Efter grymma rnotåtgäraler och m,ilitär ockup.ation av hela provin-
sen avslöts strejken genom €n kompromi.ss, €om avs,evärt förbättrade de
strejkandes ställning men liimnad,e viktiga principfrå,gor oevgjortkr. Livs-
rned,elsk'ostnaderna,s'stegring,och den tilltagancle soci.ala rubbningen f örrle
ånyo till kamp somrnaren 1919. Militär användes meil än större brutalitet
än året förut. hlen mausergevären kan l,ika lite som kompromisspolitiken
rubba iantarbetarna från <leras fackföreningar och deras ,synpunkter och
krav. De kan vänta men de är fast beslutna, att den jod, på vilken de or:h
deras förfätler i otali,ga generation,er slitit ut ,sina krafter, skall bli deras.

IIela tiden använ'de arbetsköparna ett beteckn.ande vapen: ,svälten.
De Iät ooh låter våldiga områden, som kuncle bära rika ,skördar, förfalla
till tretesplatser åt kreatur ,eller vilda tjurar. Om på en trakt arbetaxna
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blir oroliga, låter ägarna jorden ligga för fåtot ett år eller två. I byarna

trlir d,et ilå en fråga om svrä1t eller utvandring. För emigration fortlr,a's en

m,assa intyg av myndighåter, många åmbetsmän måste uppvaktas och

framlör aIIt behövs pängar. Arbetare som g€r sig ut på lancisvägen Iör
att söka arbet'o förföIjs av mJ'n'digheterna såsom lösdrivare' I förtvivlan
begår de stundom m,ordbran'cl. En natt tar ,ett mognande sädesfält plöts-

iigt eld på ,ett mystiskt sätt och från höjderna omkring beskårlas låg,orna

av utsvultna människor mecl grym giädje.

under tirlen lam,enterar Madrid-pressen om de andalusiska böndema

'rokult,ur". När allt kommer omkring är ofta kulturpr,obl'emet ett problem

om näringskoiorier. F,ernanrlo de los Rio,s, socialistisk riksilagsman för

Granadl, har nylig'en off,entliggj'ort resultaten av en und'ersökntng om

spanska lantb.eiolkningens rräringsförhållanden, som visar, att i hela Eu-

ropa enrl.a,st på Balkan arb,etaren är så undernär.tl. I kal.orier motsvarar

rtren ordinarie cordova-arbelarens nåring,sstanrlard ung'efär en fjärdcdel tiv

dcn etrgclske rrbelrrens.
Hur Iäng-e det kommer att dröja ti11s rlel slut)iga explostonen kom-

m,er, kan ma1l ,end,est gissningsYi,s förutsäga. Vid sista kommunalvalen

vald,e,s 600 socialistiskir r'epresentanter mot 62 år 191ö, i Cordova var

frarng.ingen ,oerhörd. IIur 1änge .det än må dröja innaD r'evolution'en so-

par bort på en gång spalsk kapitali:m och gammal spansk feodalism, ett

är dock säkert: när stulrcl,en kommcr, tIå blir cordova, kaliternas gamlir

grå.a strd, esntrurn för lant:rrbetarr'evolutionen.

Engelska gruvs{reihen
1öste,s, skriver deu radikala borg,erliga eDgel,ska tiilskriften T,he

Nex, statesman, under villkor som är långt ifrån tillfredsställande'

r'ör det första fick ör.ercnskommelsen ej majoritel i arbetrrnrs omröstning

och strejken slutarle enila-qt tack vare att fackförbundet,s stadgar före-

skriver två tre,tlje,delars majoritet lör striclens fu11föijande. För det anclra

är hela röstsiffran b,etydligt minilre än vid d'en Iöregå'ende omröstningen

och de som avhållit sig från röstning representerar troligen en upptatt-

ning som, ohågart att lort,sätta strejk,cn, I'ar iika ovillig att godkänna övci-

enskommelsen. Det är tydligt, .att villkoren är ytt,erligt impopulåra hlrrnil

nästan v.arje avdelning av gruYarbetarna, och ilet ,allvarliga häri ligger i

clet faktum, att månnen återr'änrler ti1l arbetet i en sinnesförfattning, sorn

årbestämtogynDsam{örökaclproduktion.D,etärtroligt,atten,avsevärt
högr,e avka,stning skuile säker,ställts, om regeringen hade garanterat tle 2

shillings Iön,oliirhöjning uLrn(lärtiil logade villkor om ökad produktion.

Den oentersociali.stiska Labour Leader linner, att det är helt

naturligt, orn rtret i d,e djupa lede^n råder ,ett visst missnöje m'eil ör'erens-

kcmmelsen, men trö,star sig mocl d,e nya lönemöjligheter s,om öppnas genom

den i överenskomm.elscn inb'egripna per-mrnenla metllingen' Arbet'arna är

att gratulera tiil sin hållning under str,ejk.en, de har visat en högst hetl-

rand.e härnsyu tlll nation,ens intr.essen. IIade r,eg,eringen visat samma hän-

syn, skull,e aldrig en strejk behör'ts. skammen och ansvar.et för 'den för-

lust strcjl<en åsamkat nationcn I'ilar enbart på regcringen'
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Land,et behöver öka.tl protluktion. NåväI, *krit*Jd"n kommunistiska

w,o,r k e r s D re å d n.o u'g h t, låt gruvarbetarnå överta gruvorna ochsköta

dem. Låt tlem r,ekvirera det timmerartr,ete ,och andra förbåttringar, d'e ön'

sk'ar. Låt dem me,c1 ,ett ord styra det hela precis så som d,e tycker att clet

bör styras uta. att ta hänsyn tili v.are sig ägarnas profit eiler aktieågarntrs

utdelningar. Gmvarbelarna kommer tlå r1lt finna, att de behöver järnvägs-

männens och hannarb,elarna,s hjälp till att tränsportera kol,et. Och jårn-

vägsmännen och hrrnnarbetarna komner att finna, att de inte kan hjälpa

grir"arSetarna elf,ektivt ut.an att ör,'erta järnr'ägarna ,och harn'arna och

driva tlern sjäh-a. I]idra l,erlare, kamrater arbetare, ska säga €f att d'ettlr

iir revolution 'och att det komrner att betl'cla lan'tlets ruirr' Och samtidigt

.ska d,essa leclnr.e säga cr, att cn gång när de komrn'er tili makt'en som en

arbetarregerirrg, ska cle stifla lagar son ti11åter cr att överla glu\rorna'

hamnrrna, järnr'ägarna etc. Om så är' valför vänta till dess? Om gruvorra

harnnarna, järnvä.ganla komm'cr att ta,s en dag' varlör då inte nu?

Till d.etta kLpitel orn dcn engelska gruvstrejken kan ytterligrre fo-

g,as några av Thc New Strtesmal .avsiyrlita siffror 'angåelde kolgruv-'

i.go.rru,* i.konlster. Int,ernational Coal Compa'y, cn konoern i Sytl-Wale.s

til.lhorande Rh,ondcla-grupp,en, rapporterar för det år s'om slutar 30 juni en

profit av 2?,144 puncl mot 13'59? puncl fiiregående år' 1914 var uttlelnin-

gen5proc..följar.rdeirrr'esp.12LlL.lii':15'10,121/2och20'Silfrorsom
tal,ar utan kommentar'er!

Bangskillnaden I döden
inom det kapilalistiska gamhället fick 'eu sl.lärantl'e belysning i sam-

manheng m,ed deD hungcrstrejkanrl,e Cork-borgrnåslarens död helt nyligen"

I sin ticl,skri{t s,o1,oc}r j orri skriver carl Lindhage.n följande mänsklig:t

konrmentar:
''Men allting }I1r tr,'å sirlor. Dag'crr elt.er detta dödsbud kom 'ett ny'tt

prossmeddelinrlepåenundrn'sky.mclplatsochutenkomrrrentarer.Te[c-
gramm,et lyclde: ;ytterligare en hu'g,erstr,ejkare har avlidit i Cork-fän-

g,els,et." Vem är dentre rtar-, eller kvinna? Ick'e ens utrmnet nämnes' Värltls-

f,o..r.r, oc:h dess läsar.e äg'ar ,cj någon trnk'e åt ,tlen tiöde. D,ock 'ar den

sak. för vilkcn han offr:idc livet, d,ens.amma och hans hjäit'emod I'ar lika

stort.T),dligenharvårasarnt'etenLrlotto{uilk'omligtkommittilltals'
Dct är f,ortflirannle nårgot ar. ,ett parti- ,och societetssamvete, ,sorn liänner

och bugar cnda.st för Ångplatser och förnämit,eter. Du lilla okändr förbi-

sed,tia irartyr. som fick giva ditt liv s'å gott som förgäv'es' motlag åtmin-

st,one .dcnlra' bl'omrna på dir-r rodan igen,skottade och förgåtnir grar'!''

l{ommunlsmen i Polen'
rs,ornjrrharsittintresseinteminstisanr,bandme'dd€rrnyligerrslu.l;na

rysk-polskafredetl.be}randl,as,avvårtschw,eiziskabro.tl.er.organLe
P h a r c. som ger följande uppgifl er. i

,f111 h,edöman,ile ev förhå.l1.r,ndet i nurnerär rrtellan hö.€;ersocialister och
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.kommuniåter i Polen kan nåml-rc; .att enligt borgarpressen'antalet förste-
najdemonstranter i Warschau i år var för' högelsocialisterna 25,000 och

för kornmunist'erna 60,000. GruvdiiEtriktet Dombrovo 'är centrum för de

våra. Därvaranile arbetarråd är rsamman.satt av 210. kommunister och 120

",rlenokrater". Warschlus arbetarråd har 300 kommunster och 200 soeial-
socialdemokrater. Tungan pä vågen är här judarna, som av opportunism
röstar me,tl socialrtremokr.aterna. I kommunistpartet är organiserade över
350,000 krigskrymplingar.

- Krimmunistisch,e Räte-Korr.espon'dcnz uppg€r från Warschau att den
polska ekonomien blir allt mer ,söndertrasad. I{an har inga möjligheter att
iståntlsätta den av kriget för,stönla industrin. Den ekonomiska hjälp'en från
eirtenten blir allt svagare. I naj 1919 fanns ,enl;igt officiella 'siftror i
enda.st nio provinser 420,000 arb,etslösa, ciärav i Lodz 100,000. Änslagen till
tillfälligt arbete åt d'essa båtar föga.

På land,et är situationen lika bedrövlig för de rnaktågaude borgarn:r'
Den av nationalförsamlingen votera,tle agrarlagen är en kompr'omiss mel-
lan goclsä,garre och ^ctorbönder. Småböntlerna är missnöjd,a och en massa
låntartretar'e ,saknar brö'd. I Lubin finns ett lantsovj'et med 103,000 arbetaro
röpne,s,enterade, clär kommunislerna har m,rjoritet. I april för,ekom en lant-
arbotar,strejk, berörande ör'er t'usen stora egen,tlomar. I denna kamp spc-
lrade självklart högersocialisterna förrätlare mot arb,etarna. De saboterar
arbetarråden gen,om att utgå 'där kommunist'erua har majorit,et och triltla
egna hög'ersocialistiska arbetarråil. På grunil härav avsöndratle sig so'
cieldemokratins vänstra flygel ur partiet och kan viintas sammansmälta
med. l<ommun,isterna.

Såvät s,tat[s- som ]antarb,etarrra är rno,gna för revolutionen. Social-
p4trioterna mister allt mer terräng. Arm6fr, reaktionens enda stöd,'blir
a,llt ner levohltionär:. När en revolution kan väntas, är dock ovimt. Det
beror till stor del på den r,evolutionära utvecklihg'en i Tyskland.

f,assalles ord
var ,aklrig, icke ens på den tid, när de för första gången uttalados,

mera på sin plat,s än nu: t'Författqingsfrågor är ursprungligen icko
rättsfrågor, utan maktfrågor; ett lands verkliga författning existe-
rar allena.st i de reella, faktiska maktförhållandena, som råder i detta
land; skrivna författningar hrr värcle och kan bestå, entlast när de utgör
ett nqggrannt ,uttryck för ile verkliga m,aktförhållandena inom samhället."

,Så citerar i Der Sozialist, Berlin, Rudolf Breitscheid, och han font'
sätter: I Tyskland är i clenna 'ilag maktförhållantlena mintlre utjämnade
och uppklarade än någonsin förr. Den väliliga kampen mellan ilen av mi-
litari.smen understöilda kapitalisrnen och socialismen pågår. Vår tid är in-
egen titl för långliva,de förf,attnin,gar, och parla,m'ontet kan icke utgöra ilen
rarn, inom vilka dessa stritler kan utkämpas. De u,tvecklar.sig utanför dess

dörrar, och aldrig avgöres de genom tal eller val. Alla val återger allt'
mera blott en bild - och itressutom en bild, som genom k,apitalism,ens på-

verkningsmedel vanställts till arb,etarnas nackdel - åv €n tillfiiJlig stäm-
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ning, eller i bästa fall anger de omfånget av den politiska upplysningeu'

De"utsag",a}tlrigclenfullasanningen.omdekiimpanttesstyrka,och.därfiir
år clet omöjligt att på grundvalen av deras resultat resa någonting be-

etående.
öss in i förber.otleiserna, så sker cletta iCke blott, eme'clan vi vill använcla

agitationerr.för att upplysa mas.sorna, och parlamentstribunen lör att an-

giipu vära motståndare, utan ock emed'an vi faktiskt anstränger oss att

iatå au reella maktförhållanrlena komna ti11 ett utttyck i riksdagen. Kan

socialisrnen genomföras meil p'arlamentarismens hjälp' så har vi icke blott

ingenting ati inVanda mot denna metod, utan vi föreilrar 'tlen, emeclan tlen

är rlen mest ekonomiska, d. v. s. kräver ,minsta kraft och minsta offer. Men

vi hänger oss i detta fall icke åt några stora illusioner. och vi vst att i
alla fail, trycket utifån, massaktionon, blir det avgörantle' Då vi icke vill
.låta någon möjlighet, som erbjud,er sig, gå obegagnad förbi deltar vi i

valen till folkrepresentationen. Komm,elilenna väg att letla till proleta-

riatets enväkle, desto bättre, men le'der ilen icke till måIet' så är vi icko

förhinilrade från att gripa till andra medel'

Arbetslösheten I TYskland
häiler på att anta fruktansvärda proportioner' Reichs-Arbeits-

bl att, den ofiiciell,a pub ikationen, ger i sitt 1 oktober-håfte följande siff-

ror: Preus.sen egentli,ga understötl'stagare på grun'd aY arbetslöshet

732,1J1b, tilläggsmotta.gare, familj'emeil]emmlar 1?1,999, tillsammarrs. 351'5}!

eller 9,68 pr tusen invånare; Bayern resp' 32,?43, 39,579,7b'324 och 10'60;

Sach-sen fiz,Ssr, g9,g41, 212,892 och 45,86; Wiirbemberg 9,019, -' 9'019

och 3,59; Ba,tlen 7,045, 4,372, 11,41? och 5,22; Thiiringen 13'610' 75'726;

29,336och19,53;Hessen7,323,6,b72,13,895och10,8?;ättamintlreprovin-
ser(Mecklenburg.Schwerin,Mecklenburg-strelitz,oldenburg,Brqunschweig,
Änhalt, Waldeck,t6chaumburg-Lippe' Lippe) tillsammans 5'430 och''82
pr tu,sen; Hamburg 29,6M, 30,415, 60,049 och 56,31; Brem'en 7'724' l'8l,b'

å,569 octr 11,34; Liibeck 926, 1,011, 1,93? och 14,54' Hela tyska riket har

siffrorna 403,381, 3?3,999, ???,380 och 13'02'

sär,skilt rnärker man här industristat,en sachs,en och hansastailen

Elamburg, vilken senare lått s,in ekonomi viisenlligt skadad genom den

transoceana h:nilelns förfall. speci,ellt i inil,ustriorterna är siffrorna höga.

Så kommer i Plauen (epet'sin'tlustri) på varje 1'000 invånare 120 arbets-

.Iösa. Närrnast kommer Fiifih (gle,sindustrins centrum) me,tl 62 pT tusen'

Prim,asens (skoindustri) 41, Meisson (keramiJr) 3? 'och sonneberg (lek-

saker, tiind"sl ickor) 32.
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