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Englannin toukokuun opetukset ja „opetukset“
Tavattoman, mittaamattoman suuri

merkitys on Englannin yleislakolla ja
yhä vielä jatkuvalla hiilityöläisten la-
kolla. Englannin kokemuksella tulee
olemaan huomattava arvo kansainvä-
lisen luokkataistelun koko tulevalle
kehitykselle. Tämä kokemus täytyy
syövyttää ei vain Englannin työläis-
joukkojen, vaan myös koko kansainvä-
lisen proletariaatin tietoisuuteen. Kaik-
kien maiden bolshevikkien täytyy no-
peasti ja viivyttelemättä ryhtyä Eng-
lannin taistelun huolelliseen tutkimi-
seen. Kaikkien maiden bolshevikkien
täytyy pikaisesti omaksua perinpoh-
jainen analyysi ja se leninismin kan-
nalta parhain yleistäminen Englannin
kokemuksista, jotka on annettu Kom-
munistisen Internatsionalen Toimeen-
panevan Komitean teeseissä Englannin
lakon opetuksista.

katsoa yksinkertaisesti "entisten tois-
tumisena’’. On otettava perinpohjai-
nen selvyys siitä, millä toukokuun
taistelu konkreettisesti on rikastuttanut
työväenluokan kokemusta, mitä uut-
ta Englannin taistelu on antanut, mit-
kä ovat yleislakon erikoiset ope-
tukset vallankumoukselliselle luokka-
taistelulle.
Luokkien taistelun kehityksen jätti 1-läismäinen vauhti nykyisessä Englan-

nissa osoittaa silminnähtävän selvästi,
miten oikea on kansainvälisen bolshe-
vismin antama peruskarakt e -

r i s t i k a 'kuluvasta kaudesta. Komin-
ternin tekemän stabilisatsioni-arvion
ovat Englannin tapahtumat asettaneet
loistavan tarkistuksen alaiseksi. Ta-
pahtumat Englannissa ovat sangen sel-
västi, harvinaisen havainnollisesti to-
distaneet kapitalismin stabilisatsionin
koko "ehdollisuuden”, "suhteellisuu-
den” ja "horjuvaisuuden”. Englannin
tapahtumat ovat uusi, peloittava, his-
toriallinen tienviitta stabilisoituneelle
kapitalismille, varoitus uhkaavasta
kuolemanvaarasta, kehoitussignaali
uusiin luokkaotteluihin, ne ovat to-
dellinen "kansainvälisen sosialistisen
vallankumouksen myrskylintu”. Vain
porvarillisten ideologien itsepetos,
vain heille omninainen henkinen lyhyt-
näköisyys eivät anna heidän ymmär-
tää, miten toivoton, miten "pulmalli-
nen” on stabilisatsionin jatkuva kulku,
kun jo jonkin kolmen vuoden kuluessa
kansainvälinen kapitalismi on kallos-
saan tuntenut sellaisia "kohtalokkaita
esteitä” kuin Saksan Lokakuu v. 1923,
kuin Syyria—Marokko, kuin Shanghai
ja Kanton, kuin tuhoisa hiilikriisi Eng-

Englannin tapahtumat ovat pitkän
aikaa sysänneet etualalle leninis-
min taistelukysymyksiä
kansainvälisessä mitassa. Sellaiset
mitä tärkeimmät probleemit, kuin ky-
symykset stabilisatsionista, "politii-
kan” ja ”ekonomiikan” välisistä suh-
teista, kysymykset luokkataistelun
muodoista, proletariaatin menettelyta-
voista vallan valtaamiseksi, kysymyk-
set "johtajain” merkityksestä, nykyi-
sen opportunismin strategiasta, kom-
munistisen etujoukon merkityksestä,

tulevat jälleen Englannin lakon
mahtavien iskujen vaikutuksesta kan-
sainvälisen proletariaatin eteen mitä
polttavimpina. Kaikkiin näihin kysy-
myksiin antavat Englannin tapahtu-
mat häikäisevän kirkkaan ja uuden
valon. Englannin tapahtumia ei saa
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lännissä, kuin suurlakko Europan voi-
makkaimmassa kapitalistisessa valti-
ossa. Ja vain kapitalismin mammonal-
le lopullisesti sielunsa myyneet kan-
sainvälisen opportunismin profeetat
voivat nyt mistään välittämättä, huoli-
matta niin tiheään toistuvista yleis-
maailmallis-historial lisistä yhteiskun-
nallisista järistyksistä, veisata "de-
mokraattisen pasifismin” kaudesta,
hautoa päässään kapitalismin surkeas-
ta pitkäikäisyydestä, kapitalismin, jo-
ka nyt vaivoin raahaa rattaitaan.
Tietyisti olisi anteeksi antamatonta

kevytmielisyyttä julistaa, että Englan-
nin tapahtumat ovat tehneet stabili-
satsionista lopun. Liian yksinker-
tainen on se väite, että Englannin
yleislakko merkitsee stabilisatsionin
vararikkoa. Ei saa jokaista yh-
teiskunnallista järistystä, jokaista
joukkoliikkeen virtausta, vaikka sillä
olisi jopa "yleismaailmallis-historialli-
nen merkitys”, vaikkakin nämä vallan-
kumoukselliset järistykset sangen suu-
resti huojuttaisivat kapitalistista jär-
jestystä, julistaa stabilisatsionin va-
rarikoksi, ei saa joka vuosi toistaa
"vararikosta”, jotta sitten joka kerta
"tunnustaa”, että stabilisatsioni "kui-
tenkin” on olemassa. Stabilisatsionin
nopea "peruuttaminen” yhdellä kynän
pyöräyksellä vain nukuttaa vallanku-
mouksellisen etujoukon tietoisuutta ja
valppautta, vain saattaa sen hämille,
vain vieroittaa sen joukkotyön
vaikeasta ja raskaasta
vastuunalaisuudesta., tais-
telusta joukkojen jokapäiväisten vaa-
timusten puolesta. Puheet stabilisat-
sionin vararikosta Englannin yleisla-
kon sattuessa voivat tuottaa vain va-
hinkoa ja elättää ultravasemmisto-
laisen "aatteen" kärkästä lahkolai-
suutta.
Tietenkään ei Englannin tapahtu-

mien tuloksena ole stabilisatsionin
vararikko. Mutta sangen varmaa
on se, että Englannin suurlakko ja kai-
vostyöläisten lakko luovat kirkkaan

valon nykyisen stabilisatsionin kon-
kreettisille kasvoille, että Englannin
tapahtumat selvittävät huomattavasti
nykyisten kaptalististen suhteiden ja
ristiriitojen reaalista tilaa ja samalla
tuovat uusia, erikoisia piirteitä stabili-
satsionin karakteristikaan sen tässä
vaiheessa. Nämä konkreettiset piir-
teet ovat tärkeät, ne on ehdottomasti
selvitettävä.
Tapahtumat Englannissa merkitse-

vät vakavaa repeämää stabilisat-
sioniin kansainvälisen kapitalistisen
rintaman yhdessä ratkaisevassa osas-
sa. Toukokuun tapahtumat paljastivat
draamallisen räikeästi koko maailmal-
le sen yhteiskunnallis-taloudellisen
rappiotila n koko syvyyden, jo-
hon sodanjälkeinen Englanti jo on
vaipunut. Englannin nykyisen
ekonomiikan ja sen tulevien kehitys-
teiden huolellinen tutkiminen osoittaa,
että Engannin taloudellinen rappiotila
ei suinkaan ole mennyt siihen rajaan
asti, josta terveellisen käänteen täytyy
alkaa, vaan päinvastoin kaikki merkit,
viittaavat siihen, että Englannin kapi-
talismin mätäneminen ja rappeutumi-
nen tulee edelleen kärjistymään.
Britannian imperialismi mätänee kah-
delta taholta. Se mätänee sisältäpäin,
ise emämaan taholta, oman ränsisty-,
vän teollisuuden taholta. Samalla
huojuu Isobritannian "herruuden”
mahti dominioneissa (jotka yhä enem-
män taloudellisesti eristäytyvä t
emämaasta), siirtomaissa, puolisiirto-
maissa, riippuvissa maissa (vallanku-
mouksellistuva Kiina jne.). Molemmat
prosessit ovat irroittamattomasti toi-
siinsa kytketyt, keskinäisessä riippu-
vaisuudessa. Niiden tuloksena on
Englannin imperialismin nopea
rapeutuminen.
Ehkä Englannin rappiotilaa, joka

merkitsee rintaman murtumista stabili-
satsionin yhdessä osassa, korvaakin
stabilisatsionin lujittuminen toisissa
osissa, voimain karttuminen toisissa
maissa, esim. P.-A. Yhdysvalloissa,
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niin että loppujen lopuksi ehkä onkin
stabilisatsionilla jälleen entinen "lu-
juus”, horjumaton "vankkuus”? Näin
ei asia todellisuudessa ole. Juuri se
tosiasia, että Englannin talouden olles-
sa rappiotilassa muut porvarilliset
maat voivat pöyhkeillä jonkinlaisilla
eteenpäinmenomahdollisuuksillaan, et-
tä Amerikan kapitalismi elää vielä ke-
hityksensä nousevassa käy-
rässä, ei vain ole lieventämättä, vaan
jopa syventääkin, kärjistää stabilisat-
sionin ri s t ri i t o j a. Kansainvä-
linen kapitalismi kärsii ei vain keh i -
tyk se n vaikeuksista, se kärsii
myös eri maiden kehityksen epäta-
saisuudesta, siitä, että "terveh-
tyminen” ei tapahdu samanlaisella
vauhdilla, samanlaisilla metoodeilla,
siitä, että toisten edistymistä vastaa
toisten rappeutuminen, siitä että ei
voida järjestää normaalista kapitalis-
tista vaihtoa maailman mitassa, siitä
että epäsuhta! s u u s tuotanto-
voimissa kansainvälisessä sijoitukses-
sa suurenee,, siitä että kaiken tämän
johdosta kasvavat ja eivät voi olla kas-
vamatta valtioiden väliset vihamieli-
syydet kapitalismin leirissä. Jos tä-
hän lisätään, että Neuvostoliitto sa-
manaikaisesti yleisesti lujittuu, niin
huomaamme, miten epäsuotuisasti ei-
kä suinkaan "lohduttavasti" täytyy
Englannin tapahtumien ja Englannin
rappiotilan heijastua stabiloituvan
kapitalismin koko kansainväliseen
järjestelmään.
Englannin tapahtumat ovat särke-

neet stabilisatsionin suojelusverhot.
Ne ovat paljastaneet näiden verhojen
alla piileskelevät kärjistyneet luokka-
konfliktit. Luokkavastakohtien räikeä
paljastuminen on luon-
teenom, aisinta nykykauden
stabilisatsionille. Luokkavastakohtien
maksimaalinen paljastuminen on ta-
pahtunut Englannissa. Tämä ei ole
satunnaista, se on tapahtunut siksi, et-
tä Englannissa nyt kaikkein huomatta-
vimmin ratkeilevat stabilisatsionin

saumat. Englannin tapahtumien eri-
koinen merkitys on siinä, että ne pal-
jastivat särkyneimmän renkaan kan-
sainvälisen kapitalismin ketjussa. Ne
paljastivat stabilisatsionin hei-
koimman kohdan; ne osoittivat samal-
la Kominternille sen renkaan, johon
sen on erikoisen voimakkaasti käytävä
käsiksi, ne ovat täydellä syyllä asetta-
neet Englannin kaikkien maiden val-
lankumouksellisen proletariaatin huo-
mion keskukseksi.
I. Britannian Lokakuun erikoistiet
Se seikka, että Enlannin talous on

joutunut pitkällisen rappeutumisen
vaiheeseen, se seikka että' kapitalismin
mätänemisprosessit ovat viime aikoi-
na erikoisesti kärjistyneet juuri Eng-
lannin ekonomiikassa, se seikka
että Englannista on tullut maa, jossa
stabilisatsionimahdollisuudet ovat pie-
nimmät, maa joka on muuttunut luok-
kayhteentörmäysten valtavaksi aree-
naksi, kaikki tämä tekee kysymyk-
sen Englannin vallankumouksen per-
spektiiveistä ja teistä erikoisen tär-
keäksi ja poliittisesti polttavaksi edes-
säolevana historian kautena.
Tämän kysymyksen leniniläisen ana-

lyysin täytyy olla sellainen analyysi,
joka selvittää Englannin työväen-
liikkeen erikoiset tiet, joka antaa
erikoisia opetuksia toukokuun
taistelusta ja yhä vielä jatkuvasta kai-
vostyöläisten taistelusta, joka osoittaa
mikä tulevassa vallankumouisproses-
sissa on konkreettista ja
erikoista, joka paljastaa toden-
näköisimmät ylimenokohdat, "yljme-
norenkaat" luokkataistelun tulevassa
kehityksessä.
Englannin työväenliikkeen tilan tut-

kiminen ja yleislakon kokemukset pal-
jastavat riittävän tarkasti tuon erikoi-
sen ja luonteenomaisen proletaarisen
taistelun menettelytavoissa ja teissä.
Tänä erikoisuutena ja luonteenomai-
sena on ammattiliittojen
huomattava merkitys. Missään maas-
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sa ei ammatillisilla järjestöillä ole sel-
lainen johtava osuus työväenliikkeessä
kuin Englannissa. Ammattiliittojen ja
ammatillisen taistelun erikoinen mer-
kitys, mikä on tehnyt Englannin työ-
väenliikkeen erikoistyyppi-
s e k'S i, on ilmennyt Englannin histo-
riallisessa menneisyydessä ja ilmenee
vielä nytkin sekä voi täydellä syyl-
lä olettaa tulee ilmene-
mään vielä tulevaisuudessakin,
Britannian Lokakuun ylimenoharjan-
teilla.
Mitkä ovat olleet Englannin vanhan,

"klassillisen” tradeunionismin aatteel-
liset peruspiirteet, jotka ovat tuuditta-
neet Englannin proletariaatin aineelli-
sesti erikoisen etuoikeutettuun ase-
maan ja jotka ovat aiheuttaneet anka-
ran kriitillisen pommituksen vallanku-
mouksellisen marxilaisuuden edusta-
jien taholta?
Vanha tradeunionismi on mainiosti

mukaantunut kapitalistisen herruuden
olosuhteisiin, ja päinvastoin kapitalis-
tiset riistosuhteet ovat oivallisesti mu-
kautuneet vanhan tradeunionismin
metoodeihin. Englannin entinen ka-
pitalismi ja Englannin entinen trade-
unionismi elelivät täydessä keskinäi-
sessä sovussa. Englannin pääoma ei
tietenkään nähnyt tradeunioneissa lep-
pymätöntä vihollistaan. Tradeunionis-
min suuntanahan on ollut vain "hiljai-
nen”, evolutsioninen, asteettainen ke-
hitys, sensijaan että olisi tähdännyt
kapitalistisen järjestelmän vallanku-
moukselliseen räjäyttämiseen. Sensi-
jaan että se olisi päästänyt luokka-
taistelun vapaasti riehumaan, on se pi-
tänyt parempana "asiallista” sovitte-
levaisuutta porvariston kanssa. Pro-
letaarisen kansainvälisyyden sijalle on
se asettanut kansallisen sulkeutunei-
suuden. Se on epäluuloisesti hyljän-
nyt kaiken polittisen taistelun, ylpeil-
lyt politiikattomuudellaan, vajoten sa-
malla korviaan myöten hyveellisen
"perustuslaillisuuden” kuolettavaan
liejuun.

Maailmansodan loppusoitto oli alku-
soittoa koko Britannian ekonomiikan
rappeutumiselle. Maailmansodan lop-
pusoitto oli samalla alkusoittoa vanhan
tradeunionismin kuolemalle, sen pa-
lautumattomalle mätänemise 1 -
le. Tosin vanha tradeunionismi pe-
rääntyy taistellen, tosin sen ylläpitä-
jät, reformistiset johtajat, kaikin voi-
min jarruttavat mätänemisprosesseja,
tosin opportunistiset "ideologit” pyr-
kivät sementtöimään vanhan trade-
unionismin hajoavia ryppyjä "Ikon-
struktiivisen” tai ”gildiläisen” sosia-
lismin mädillä aaterievuilla. Tosin
vanha tradeunionismi kykeni vielä
huutamaan itsestään koko maailmalle
silloin kun Pääneuvosto antautui hä-
peällisesti. Mutta kuitenkin vain so-
kea voi ”o!la näkemättä” vanhan fra-
deunionismin mätänemisprosseja. Vain
sokea voi kieltää sen, että tradeunio-
nismi menettää askel askeleelta jouk-
kojen entisen huomaantumisen.

Mätäneminen käy yhä kasvavalla
vauhdilla. Yleislakko, joka jopa iski
mietkan sitä "johtaneen” pääneuvos-
ton selkään, vaikuttaa loppujen lo-
puksi vanhan "ammattiyhdistys-
ideologian” häviämiseen. Mutta olisi
mitä vahingollisinta mielikuvitusta
luulla, että entisen tradeunionismin hä-
viäminen ja yleislakon kokemus
poistavat tai edes vähentä-
vät ammattiliikkeen merkitystä ny-
kyisessä ja tulevassa Englannissa.
Päinvastoin ne uudet prosessit, jotka
ovat alkaneet kehittyä Englannin
proletaari joukkojen tie-
toisuudessa, ja suurlakon kokemus
vain ovat alleviivanneet ammattiliik-
keen erityistä merkitystä Englannissa.
Mitkään saivartelut eivät voi tehdä
tyhjäksi' sitä tosiasiaa, että Englannin
työläisjoukkojen v a s e m-
mistolaistuminen on tapah-
tunut ennenkaikkea ja eniten juuri
ammattiliittojen kautta.
Ja eikä ole mitään päteviä perusteita
olettaa, että ammattiliittojen vasem-
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mistolaistumisprosessi tulee yleisla-
kon jälkeen joko lakkaamaan tai hi-
dastumaan. Päinvastoin kaikki pu-
huu siitä, että ammattiliittojen vasem-
mistolaistuminen tulee tapahtumaan
nopeammin, että yleislakon tuloksena
ammattiliitossa voimistuu sisäinen
puhdistustaistelu, taistelu
ammattiliittojen uuden johdon
puolesta.
Ei saa unohtaa sitä, että kommunis-

tisen puolueen joufckovaiku-
tu s on juuri ammattiliitoissa. Niin
kutsuttu "ammattiliittojen vähemmis-
töliike”, joka on Englannin kommu-
nistien vaikutuksen alainen, on viime
vuosina kasvanut keskeytymättä koo-
ten lakkoon mennessä riveihinsä yli
miljoonaisen armeijan Eng-
lannin työläisiä. Nyt yleislakon jäl-
keen, Pääneuvoston petoksen jälkeen,
vasemmisto-keskustajohtajien varari-
kon jälkeen, senjälkeen kun tulevien
suurten taistelujen perspektiivit ovat
selvinä kuvastuneet, tämän jälkeen
avautuvat vielä laajemmat perspektii-
vit "vähemmistöliikkeelle". Vähem-
mistöliikkeen joukkojen värvää-
misvo i m i 11 a on kaikki mahdolli-
suudet suurentumiseen.

Ammattiyhdistystyön merkitys
Englannin vallankumouksellisille jouk-
kojen vallankumouksellistuttamisen
ensiluokkaisena vipusimena ei ole vain
siinä, että Englannin ammattiliitot ovat
"vasemmstolaistumisen” levein kana-
va, eikä vain siinä, että Englannin
kommunismi on työntänyt syvät juu-
ret n.k. "vähemmistöliikkeeseen”.
Yleislakon kokemus on paljastanut
enemmän. Yleislakon kokemus on
paljastanut, että Englannin työläiset
alkavat juuri ammattiliitto-
j e n taholta lähestyä v a 1 t a p r o-
b I e e m i a. "Ammatillisessa” tais-
telussa ovat Englannin työläiset saa-
neet selvän opetuksen "politiikan” ja
"ekonomiikan” yhteydestä. Tosin to-
diste tästä yhteydestä oli omituisena
"todistuksena vastakkaisesta”: Eng-

lännin työväenluokka on saanut mak-
saa häviönsä sillä, että "ammatillinen”,
"taloudellinen” taistelu e i o 1 e ol-
lut poliittista. "Politiikka
luonnonvoimaisesti tunkeutui koko
taistelun ajan ammattiliittojen ovista
sisään. Ja elleivät Pääneuvoston jä-
senet olisi paiskanneet näitä ovia
■kiinni, niin j tradeunionien
yliherruus olisi voinut muuttua työ-
väenluokan poliittiseksi her-
ruudeksi maassa. "Ammatillisen”
taistelun johtaminen Pääneuvoston ta-
holta olisi tässä tapauksessa merkin-
nyt sen taktillista valtaa, määräysval-
taa maan koko yhteiskunnallis-talou-
dellisessa elämässä, välttämättömyyt-
tä murskata vanha kapitalistinen val-
tiokoneisto ja siis olisi ollut ratkaise-
vana etappina Englannin prole-
tariaatin diktatuuriin.
Eikä suotta muutamat paikalliset jär-
jestöt ryhtyneet taistelun aikana muu-
tamissa piireissä ottamaan itselleen
vallanpitotehtäviä, alkaen muuttua
meidän neuvosto]'emme kal-
taisiksi järjestöiksi, toimintaneuvos-
toksi, kehittyä paikallisiksi
valtaelimiksi.
Tämä historiallinen tosiasia, se et-

tä Englannin työläiset juuri ammatil-
lisen taistelun kautta ovat lähestyneet
vallanvaltaamiskysymystä, saattaa
Englannin kommunistisen keskimmäi-
sen huomion kiintymään ammattiliit-
tojen työhön. Ammattiliittojen kom-
munistinen muokkaaminen kymmen-
kertaisella tarmolla siinä on kaik-
kein tärkein työ englantilai-
sille tovereille edessäolevana histo-
riallisena kautena. Pääneuvoston pe-
tos ja lakon romahtaminen tosin voi-
vat synnyttää ja todella synnyttävät-
kin Englannin vallankumouksellisten
työläisten keskuudessa sellaisia mieli-
piteitä, jotka johtavat "syrjäytymi-
seen” ammattiliiton työstä poistu-
miseen ammattiliitoista, englan-
tilaisten toverien täytyy päättävästi
halvauttaa nämä virtaukset. Jos Pää-
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neuvosto "hukkuu”, niin se ei suin-
kaan merkitse sitä, että koko Englan-
nin ammattiliike "hukkuu". Se mer-
kitsee vain sitä, että kelvoton pää on
poikkihakattava, ja asetettava uusi»
vedettävä ammattiliittoihin uudet joh-
tajat, siis vallattava ammatti"
liitot.
Mielialaa, joka tähtää ammattilii-

toista eroamiseen, ylläpitävät nykyään
sangen laajalle levinneet puheet pro-
letaaristen luokkajärjestöjen "uusista
muodoista”. Ammattiliittojen johta-
jani antautumisesta vedetään se joh-
topäätös, että on luotava toisia, uusia
järjestöjä ammattiliittojen sijaan
ja niihin suunnattava nyt päähuomio.
Tämä johtopäätös näyttää sangen
"vallankumoukselliselta”. Mutta täl-
laisessa tilanteessa on se ehdottomas-
ti väärä. Kenties on mahdollista, että
ilmaantuu uusia työväen joukkojär-
jestöjen muotoja. Tämä on erittäin
mahdollista siinä tapauksessa, jos val-
lankumoustapahtumien kehittyminen
hidastuu ja pitkistyy. 'Uusien muoto-
jen” ituja näimme jo lakon aikana
(toimintaneuvostot). Mutta luonteen-
omaista on se, että nämä uudet muo-
dot olivat kytketyt ammattijär-
jestöihin. Ei mikään ole vahin-
gollisempaa, kuin heittää tunnuslause
uusista muodoista ammattiliittojen
sijaan. Tällaisen tunnuslauseen
heittäminen merkitsee Englannin kom-
munistien vetämistä pois joukoista,
syrjäyttää heidät Englannin vallanku-
mouksellisen joukkoliikkeen perus-
tiestä, sulkea heidät kastiksi. Eng-
lannin kommunistien tehtävänä ei
suinkaan ole koota joukkoja sieltä
missä niitä ei ole, vielä ole-
mattomissa järjestöissä, ja täti varten
alkaa synnyttää "uusia muotoja”, vaan
hakea joukkoja sieltä, mihin ne ovat
jo kokoontuneet ja järjestyneet. Var-
sin luonteenomaista on se, että Eng-
lannin riippumattoman työväenpuo-
lueen ”vasemmisto"-edustajat erikoi-
sella innolla haaveilevat "uusista muo-

eloista”. Näiden henkilöiden kilisevä
liikaradikaalisuus on kuitenkin suoraan
verrannollinen siihen hämilläänoloon
ja tylsyyteen, niihin "moraalisiin tra-
gedioihin”, joita he yleislakon luhis-
tumisen johdosta "kokevat”.
On itsestään selvää, että on paljon

helpompaa puhua "uusista muo-
doista”, kuvailla niitä leimavin värein,
kuin hyöriä jokapäiväisessä työssä
ammattiliittojen "puhdistamiseksi”.
Käytännöllinen työ ammattiliitoissa
on sangen vaikeata, huolimatta siitä
että siihen on Englannissa mitä par-
haimmat mahdollisuudet. Historialli-
sen nopeuden kannalta katsottuna
kypsyy Englannin proletariaatti san-
gen nopeasti. Mutta katseltuna kulu-
van päivän olosuhteissa tulee trade-
unionien vallankumouksellistumispro-
sessi kiertämättä olemaan hidas. Sil-
lä verrattain voimakas on vielä van-
han tradeunionismin jatkuvaisuus, sil-
lä mutkalliset ovat sen häviämistiet,
sillä organisatooriset "valtäkukkulat”
ovat vielä vanhojen johtajien käsissä,
sillä uusia auktoriteettisia johtajia ei
vielä ole j.n.e. Mutta esteet työssä ei-
vät koskaan bolshevikkien silmissä ole
olleet todisteina sen kiireisyyttä vas-
taan.
Ammattiliittojen ja ammattiliiton

työn erikoista merkitystä Englannissa
vastaa yleislakon erikoinen merkitys
luokkataistelun muotona. Yleislakko
on proletariaatilla ensiluokkainen tais-
teluase kaikissa niissä maissa, joissa
teollisuus on tarpeeksi kehittynyt.
Mutta Englannissa on yleislakolla li-
säksi vielä erikoisia yhteiskunnallisia,
aineellisia ja teknillisiä toteuttamis-
mahdollisuuksia. Toukokuun
lakon häviö ei edes pienimmässäkään
määrin pilaa yleislakon m. e t o o d e-
j a. Se on saattanut huonoon huutoon
vain sen j o h t a m i s m e t o o d i t.
Senvuoksi ei yleislakko voi Englannis-
sa enää "toistua” toukokuun malliin.
Parhaillaan on sekä Englannin työ-
väestössä että johtajien keskuudessa
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käynnissä voimakas prosessi yleisla-
kon yliarviointiin taistelumetoodina.
Ja parhaillaan on siellä faktillisesti
vastakkain vain kaksi katsanto-
kantaa; joko luopua yleislakosta tais-
teluaseena tai "hyväksyä” se "oikai-
semalla” "politiikkaan" päin. Ja olisi
historiallinen ihme, jos Englanti vielä
kerran näkisi politiikattoman "puh-
taasti ammatillisen” yleislakon. Tu-
leva yleislakko on tapahtuva täysin
uudella pohjalla. Se on kuoleman
kouristus Englannin kapitalismille ja
proloogi Englannin Lokakuulle.
11. Kaksi petosta: 4 p. elokuulta v. 1914

ja 12 p. toukokuuta v. 1926
Kuka on, suurin syyllinen

luokkien suurtaistelun häpeälliseen
päättymiseen? Kuka on syylli-
nen siihen, että vuori synnytti hii-
ren, että liike, joka järisytti ja vapi-
sutti koko kapitalistista maailmaa,
kiinntti koko kansainvälisen proleta-
riaatin huomion, sytytti kiihkeän toi-
von palamaan kaikkien maiden työläis-
ten sydämissä, päättyi Samuelsin hoi-
lottavaan memorandumiin, Thomasin
ja Bawinin inhottavaan ruikutuk-
seen polvilla Baldwinin porstuassa,
vertaistaan löytämättömään Pääneu-
voston antautumiseen, kaivostyöläis-
ten taistelun eristämiseen, ammattiliit-
tojen sopimusten kataliin "tarkistuk-
siin”, prostitutkalehden "Daily Mail”
ilonulvontaan? Kuka on suurimmassa
vastuussa tämän valtavan la-
kon tukahuttamisesta?
Pääneuvostossa oli oikeistolaisia ja

"vasemmistolaisia”, Thomaseja ja Pur-
celleja. Thomasit olivat vähemmis-
tönä, mutta he osoittautumatkin ole-
van pääneuvoston isäntiä. He
taluttivat Purcellit suopumiki kaulassa
katuvaisina Baldwinin luo. Kummat
ovat enemmän syyllisiä: Thomasit vai
Purcillit? Kenen "syntiinlankeemus”
tapahtui 12 p. toukokuuta?
Thomasien "syntiinlankeemus” ta-

pahtui jo kauan ennen lakkoa.

Purcellien "syntiinlankeemus” tapahtui
lakon aikana. Thomasiin ei tradeuni-
onien pääjoukko enää luottanut. Mut-
ta Purcelleihin luotti. Thomasit
eivät olisi voineet särkeä lakkoa vetä-
mättä Purcelleja puolelleen. Purcel-
lit olisivat voineet jatkaa tais-
telua, vaikka Thomasit olivat vastaan.
Mutta Purcellit eivät halun-
neet sitä jatkaa. He pelästyivät,
he rupesivat pelkäämään ei vain halli-
tusta ja kaivosherroja. He pelästyivät
joukkoliikkeen kasvusta, he
pelästyivät siitä, että liike alkoi saada
poliittisen vivahduksen, he pelkäsivät
työväenluokan voittavan. Senvuoksi
he, nuo jotka työväenluokka oli nosta-
nut ammattiliikken johtopaikoille tais-
tellakseen porvaristoa vastaan, siirtyi-
vät porvariston puolelle. Taistelun
kaikkein kriitillisimpänä hetkenä lie
pakenivat vihollisluokan lei-
riin. Siksi ovat he toukokuun petok-
sen pääsyyllisiä. H e tekivät petok-
sen. Ja siksi on Kommunistisen Inter-
natsionaalen Toimeenpaneva Komitea
päättänyt avata päätuen heitä
vastaan, vasemmisto-keskusta-
laisia vastaan.

vastaus kysymykseen touko-
kuun 12 p:n antautumisen syyllisistä.
Mutta kysymys voidaan asettaa myös
tämän antautumisen luonteesta, histo-
riallisesta merkityksestä.
Lehdistössämme on verrattu toisiin-

sa kahta historiallista petosta: Kan-
sainvälisen sosialidemokratian petos 4
p. elokuuta v. 1914 ja Pääneuvoston
antautuminen 12 p. toukokuuta v.
1926.
Missä mielessä ja missä määrin tä-

mä historiallinen yhdenmukaisuus piti
paikkansa ja on oikea? Se on oikea
kun verrataan johtajain halpamaisuut-
ta kummassakin tapauksessa. Kum-
massakin tapauksessa on tapahtunut
avoin siirtyminen porvariston leiriin
kaikkein vastuunalaisimpana ja kriitil-
lisimpänä hetkenä. Tosin silloin petos
tapahtui kansainvälisessä mitassa
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(koko II Internatsionale petti), kun se
nyt koskee yhtä maata (tässä ei kui-
tenkaan pidä unohtaa sitä, että II ja
Amsterdamin Internatsionalet ovat lu-
kemattomia kertoja pettäneet Eng-
lannin työväenluokan ja Englannin
kaivostyöläiset: 12 p. toukokuuta oli
symboolina Purcellin, Hodgesin, Ou-
dequestin ja K:n "objektiivisesta” blo-
kista). Sensijaan Pääneuvoston pe-
toksella on, kansainvälisen sosialide-
mokratian petokseen verrattuna, sivu-
maku, niin sanoakseni - lisäinhoitta-
vuus. Ei vain siksi, että petos tapah-
tui toisen kerran. Ei saa jättää huo-
miotta seuraavia seikkoja:
Sodan julistamisen het-

kellä ei porvariston ja proletari-
aatin välillä ollut käynnissä
välitön luokkataistelu. Sil-
loin oli kysymys: alkaako vai ei tämä
taistelu, julistaako sota imperialistisel-
le sodalle, vai ottaako nöyrästi ja ak-
tiivisesti osaa imperialistisen "isän-
maan" puolustamiseen? Sen sijaan 12
p. toukokuuta oli Englannissa luokkien
avoimen yhteentörmäyk-
sen tilanne, jonka ohessa proletari-
aatin voimat koko ajan kasvoivat ja
proletariaatilla oli suuret menestys-
mahdollisuudet. Ja tällaisena
hetkenä sille annettiin häpeällinen ta-
kaisku!
Myös molempien petosten "historial-

lisen luonteen” vertailu on välttämä-
tön. Tärkeätä on verrata historiallista
tilannetta kummassakin tapauk-
sessa, tärkeätä oikein karakterisoida
millaisia perspektiivejä oli
silloin II internatsionalella ja millaisia
nyt nykyisellä Pääneuvostolla, tärkeä-
tä selvittää itselleen ja vertailla, mit-
kä ovat kummastakin tosiasiasta ve-
dettävät johtopäätökset val-
lankumouksellisella etujoukolla. Sil-
loin ymmärrämme ei vain sen, mikä oli
yhteistä kummassakin antautumi-
sessa, vaan myös sen, mikä oli erikois-
ta, sellaista joka e ro it taa ne toi-
sistaan. Ja silloin käsitämme parem-

min, selvemmin ytimen Pääneuvos-
ton antautumisessa, kuin jos yksinker-
taisesti rajoitumme määrittelemään,
että Thomasin Juudas ei ole sen kum-
mempi, vaan jopa huonompi kuin
Scheidemannin Juudas.
Vuoden 1914 ja vuoden 1926 tilan-

teiden välillä on perinpohjai-
nen ero.
Silloin imperialistinen kapitalis-

mi oli kukoistuksensa kukku-
loilla, silloin kapitalismi oli täysveris-
tä kapitalismia, jonka kaikissa jäsenis-
sä uhkui voima ja väkevyys. Nyt
kapitalismi elää kituvan stabilisatsio-
nin kautta, nyt mätäneminen ja rap-
peutuminen tapahtuu tavattomalla voi-
malla, jonka ohessa rappeutumispro-
sessi käy erikoisen voimakkaasti juu-
ri Englannissa, toukokuun 12 p:n an-
tautumisen maassa. Silloisen ja ny-
kyisen tilanteen pääpiirteiden erilai-
suudesta johtuu se, että kummankin
petoksen jälkivaikutteet hä-
viävät erilaisella nopeu-
della. Silloin elokuun 4 p;n jäl-
keen huoli matta petoksesta ja
juuri petoksen vaikutuksesta
saattoi kansainvälisestä sosialidemok-
ratiasta tulla imperialismin tykinruuan
hankkija, ei pelosta, vaan omastatun-
nosta. Elokuun 4 p:n jälkeen kykeni
II Internatsionale, vaikkakin siitä tuli
"haiseva raato”, pitämään huomatta-
via voimia riveissään. Pala palalta»
julmasti taistellen, kadottaa 11 Internat-
sionale' entisen vaikutuksensa joukko-
jen keskuudessa.
Nyt toukokuun 12 p:n jälkeen tu-

lee Englannin vanha tradeunionismi
mätänemään paljon nopeammin
kuin kansainvälinen sosialidemokratia
v:n 1914 jälkeen. Sillä ,j o ennen
Pääneuvoston antautumis-
ta oli vanha tradeunionismi perus-
teiltaan Englannin ekonomiikan mätä-
nemisen ryvettämä, sillä jo ennen
petosta oli "vähemmistölifkkeessä” ki-
teytynyt tiivis miljoonainen joukko. Ja
ei ole vain mahdollista, vaan jopa us-
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kottavaa, että ammattiliittojen vanho-
jen huippujen mätäneminen päättyy
Englannissa aikaisemmin kuin "haise-
van raadon" monissa mannermaan
maissa. Britannian tradeunionit tule-
vat sangen todennäköisesti irtaantu-
maan Amsterdamin talutuksesta aikai-
semmin kuin monien muiden maiden
ammattiliitot. Tästä ei tietenkään
huolehdi nykyinen Pääneuvosto, vaan
tuleva.
Kaikkein merkittävintä on se, että

elokuun 4 p:n ja toukokuun 12 p:n an-
tautumisista on tehtävä täysin erilai-
set, jopa suorastaan vastakkai-
se t johtopäätökset organisatooris-
taktillisella alalla. Kummassakin his-
toriallisessa tapauksessa on johtajain
petos kirkas ja silmiinpistävä. Mutta
petoksen subjektit olivat täysin erilai-
sia: silloin petoksen tekivät organisa-
torisesti poliittiset puolueet.
Nyt on petoksen "sankarina" am-
mattiliittojen johto.*)
Tästä ratkaisevasta erilaisuudesta

johtuu vallankumouksellisten taktiikan

*) Ei ole sattuma, että historiallinen
antautuminen on juuri ammattiin-
to n huippujen työtä. Ammattiliitoil-
lahan on suurin määräysvalta Englan-
nin työväenliikkeessä. Ammattiliiton
linjalla on joukkojen vasemmistolaistu-
misprosessi tapahtunut eniten. Tässä
joukkovasemmistojaistumisessa esiin-
tyi hämmästyttävä ristiriita ammatti-
liittojen johdon ja paikallisosastojen
välillä. Työväen puolue harjoitti
petosta koko ajan. Sen johtajat joko
vapaaehtoisesti "syrjäytyivät” taiste-
lusta tai häiritsivät sitä (MacDonald ja
K:ni). Mutta petoksen "kunnia kuu-
luu juuri ammattiliittojen
johtajille eikä puolueen johtajille. Puo-
lueen ja ammattiliittojen erikoinen
suhde ja viimeksimainittujen ratkaise-
va merkitys Englannissa loogillisesti
antoivat erikoisen ammattiliittomaisen
piirteen Englannin "elokuun neljännel-
le”.

erilaisuus kummassakin tapauksessa.
V:n 1014 elokuun 4 p;n jälkeen, II In-
ternatsionalen puolueiden vararikon
jälkeen, senjälkeen kun kansainvälinen
sosialidemokratia osoittautui "haise-
vaksi raadoksi", kaikki rehelliset val-
lankumoukselliset katkaisivat organi-
satorisesti välinsä petturijärjestön
kanssa. Silloin todella täytyi ot-
taa suunta; irti "haisevasta raadosta”.
Nyt v:n 1914 kaltainen menettely,
suhteiden katkaiseminen "haiseviin"
ammattiliittoihin olisi mitä anteeksian-
tamattomin virhe. Toukokuun 12 p:n
petos ei tee välttämättömäksi ammatti-
liitosta eroa mistä, vaan päin-
vastoin; nopean tunkeutumisen
ammattijärjestöihin, vaikutusvallan
kaikenpuolisen lujittamisen ammatti-
liittojen joukkojen keskuudessa, trade-
unionien vetämisen kommunismin ja
vallankumouksen puolelle.*)
Elokuun 4 p:n jälkeen val-

lankumouksellisen proletariaatin tär-
keimpänä, keskeisimpänä poliit-
tisena tehtävänä oli "uusien muo-
tojen” rakentaminen, erikoisen val-
lankumouksellisen puolueen perusta-
minen, uuden lii Internatsionalen perus-
taminen. Touko k. 1 2 p: n jälkeen
päinvastoin Englannin vallankumouk-
sellisten päähuomion keskittäminen
"uusiin muotoihin” olisi vaara Eng-
lannin työväenluokalle, veisi sen vää-
rille jälille, vieroittaisi todella välttä-
mättömistä tärkeimmistä tehtävistä.
Uusien muotojen etsiminen hintaan
mihin tahansa, uusien muotojen luo-
minen ammattiliittojen tilalle ja
poistuminen ammattiliitoista, ammat-
tiliittojen joukkotyön monopoolin luo-

*) Ei pidä unohtaa, että myös v.
1914 ammattiliittojen byrokratia teki
petoksen. Luonteenomaista on se, et-
tä bolshevikit eivät silloinkaan
heittäneet tunnuslausetta irti am-
mattiliitoista: puolueen ja ammattiliit-
tojen välistä eroa eivät bolshevikit ole
koskaan unohtaneet.
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vuttaminen reformistisille johtajille
olisi nyt mitä väärintä strategiaa Eng-
lannin kommunistisen puolueen tahol-
ta poliittinen itsemurha. Se
olisi Englannin kommunistiselle puo-
lueelle suorin tie pikkuporvarilliseen
näivettyneeseen lahkolaisuu-
teen.
Juuri siksi on kahta varovaisemmin

suhtauduttava v:n 1914 elokuun 4 pm
ja v;n 1926 toukokuun 12 p:n yhden-
kaltaisuuksiin. Ei riitä että sanotaan;
silloin tehtiin ennenkuulumaton petos
ja nyt on tehty ennenkuulumaton pe-
tos. silloin "haisi" sosialidemokratia
ja nyt "haisee” pääneuvosto silloin
riemuitsivat proletariaatin Juudakset
ja Kainit ja nyt he taas riemuitsevat.
Ei saa unohtaa silloisen ja nykyisen ti-
lanteen suurta erilaisuutta, ei saa jät-
tää huomiotta luokkataistelun johdon-
mukaisia perspektiivejä silloin ja nyt,
ei saa unohtaa ammattiliittojen |a puo-
lueen eroa, ei saa syrjäyttää
pääasiaa. Silloin täytyi irrottautua
"haisevasta raadosta”, silloin täytyi
erota sosialidemokraattisista järjes-
töistä ja perustaa uusia järjestöjä.
Mutta nyt ovat vielä kauan aikaa am-
mattiliitot päätaisteluaseena.
Näinmuodoin perusteena, joka mää-

rittelee Englannin vallankumoukselli-
sen etujoukon taktiikan ja käytännölli-
sen toiminnan, e i suinkaan oI e
s e , mikä kummassakin petoksessa on
y h tei s t ä , vaan päinvastoin se, mi-
kä niissä on poikkeavaa, erilais-
ta. Tässä ei ole mitään ihmeellistä.
Toukokuun 12 p:n antautumisesta on
vmmärrettävä sen konkreettinen eri-
koisluonne, sen historiallinen enko'
suus.
3. Onko Englannin kommunistinen
puolue ollut oikeassa vai väärässä
Englannin nuori kommunistinen puo-

lue on erikoisessa vastuussa koko kan-
sainvälisen kommunismin edessä. His-
toriallinen kohtalo on asettanut eng-
lantilaiset kommunistit erikoisiin 010-

suhteisiin. Viisi tuhatta britannialais-
ta bolshevikkia työskentelee "maail-
man imperiumissa’’, valtiossa, jonka
imperialisisen orjuuden alla on 400
miljoonaa ihmistä, Europan kehitty-
neimmässä teollisuusmaassa. Viisitu-
hantinen 'kourallinen englantilaisia
kommunisteja on asettanut päämää-
räkseen sellaisten voimien mobilisoi-
misen, jotka kykenevät kukistamaan
vanhimman, kokeneimman porvariston
vallan, porvariston, joka aktiivipuolel-
leen voi laskea satavuotisen "maailman
herruuden". Tämä päämäärä ei näy-
tä tuulentuvalta, kun muistetaan, että
juuri Englannissa on huonoimmat eh-
dot ja perspektiivit stabilisatsioniin,
että Britannian kapitalismi mätänee,
on viime akoina kulkenut perikatoaan
kohti nopeammin ja huomattavammin
kuin muissa maissa.
Toukokuun tapahtumat ovat sysän-

neet Englannin kommunistit etum-
maisin e asemille kansainväli-
sessä luokkataistelussa. Englannin
kommunistit ovat yhä edelleen taiste-
lun etummaisilla asemilla. Onhan
Englanti vielä nyt suurlakon päättymi-
sen ja sen ennenkuulumattoman hävi-
ön jälkeen maailman merkityksen o-
maavien tapausten polttopisteenä, kos-
ka hiilityöläisten jättiläistaistelu jat-
kuu.
Juuri siksi on kysymys, läpäisikö'vai

ei Englannin kommunistinen puolue
ensimäisen taistelukokeensa, oliko sen
linja lakon aikana oikea vai väärä, —-

tärkeästä kansainvälisestä merkityk-
sestä. Vastauksen täytyy olla selvä
ja määrätty, sitäkin enemmän, koska
Englannin kommunistien taktiikkaa
vastaan on hyökätty ia hyökätään
Kommunistisen Internatsionalen uus-
vasemmistolaisten ryhmittymäin tahol-
ta.
Saksan uusvasemmistolaiset ja Sel-

laiset henkilöt kuin Korsch julistelevat
Englannin kommunistisen puolueen
poliittista rappiotilaa. He vakuutele-
vat, että Englannin kommunistinen
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puolue ei näyttäytynyt missään, että se
oli Pääneuvoston johtajien vankina,
että se jopa "petti” lakon. Vaikeata
on päätellä, mihin pohjautuu "ultra-
vasemmiston" tuollainen kritiikki.
Englannin taistelun perustosiasiain
hirvittävään tuntemattomuuteenko vai
mitä matalamielisimpään, inhoittavaan
parjaukseen Englannin vallankumouk-
sellisia vastaan. Huudella esimerkiksi
sellaisia juttuja, että Englannin kom-
munistinen puolue olisi kuninkaallisen
hiilikomissian ohjelman kannalla, vaik-
ka kommunistinen puolue on leimannut
hiilikomissian selostuksen "sodanju-
listukseksi koko Englannin työväen-
luokalle”, on todella kaiken poliittisen
huijauksen rajojen ylittämistä. Tällai-
sista edesottamisista voi helposti pää-
tellä koko uusvasemmistolaisen
kritiikin tason. Näin se sotkee tosiasi-
at, on täynnänsä pikkuporvarillista rai-
voa, siinä ei ole mitään muuta kuin rä-
misevää valevallankumouksellista hys-
teriaa.
Valitettavasti ultravasemmistolainen

kritiikki on kajahtanut "lievänä”' kai-
kuna NKP:n riveissä. Sillä ovathan
saksalaisen "ultravasemnnistolaisuu-
den” kanssa sopusoinnussa ne laajalti
tunnetut väitteet, että se yhteinen
päälliskoneisto, joka yhdistää
poikkeuksetta kaikki ryhmit-
tymät ja virtaukset Britannian työvä-
en liikkeessä, on "vallankumouksen jar
ruttajana". Siis Englannin kommunis-
tinen puolue myös olisi "vallankumo-
uksen jarruttaja”.
Tämä selvä syytös Englannin kom-

munistien riittämättömästä vallanku-
mouksellisuudesta jopa vallankumous-
taistelun jarruttamisesta on joko vah-
vistettava tai otettava takaisin. Väli-
ehtoa ei tällaisessa kysymyk-
sessä saa olla.
Heti alussa on sysättävä syrjään

fantastisena käsitys jonkin "yhtenäisen
päälliskoneiston” olemassaolosta Eng-
lannin työväenliikkeessä. los puhu-
taan koko Englannin työväenliikkeen

päälliskoneistosta, niin edellyttää se
määrättyä kokonaisuutta, tä-
män koneiston määrättyä organisato-
rista yhtenäisyyttä. Kuiten-
kaan ei Britannian työväenliikkeessä
itseasiassa ole mitään yhtenäistä ra-
kennusta. Loogillisesti ja poliittisesti
on väärin laskea Englannin kommunis-
tinen puolue työväenliikkeen yhteiseen
"kokonaiseen koneistoon”, puhua ko-
neistosta, johon kuuluvat "poikkeuk-
setta kaikki työväenluokan ryhmitty-
mät" asettaa Englannin kom-
munistit, riippumattoman työvä-
enpuolueen, vähemmistöliikkeen, tra-
deunioinien Pääneuvoston y.m. sa-
maan "aparaattiin".
Mutta "jarruttaako” vai ei Englannin

kommunistinen puolue luokkataistelun
kulkua? Reittikö se vai ei työväen-
luokalle "jarruttavia” tunnuslauseita?
Ja yleensä missä Englannin kommu-
nistinen puolue on esiintynyt tapahtu-
main jarruna?
Kahdessa tapauksessa voitaisiin

Englannin kommunistinen puolue las-
kea vallankumouksen "jarrujen” jouk-
koon. Joko jos kommunistinen
puolue todella on kadottanut vallan-
kumoukselliset kasvonsa, vaipunut op-
portunismin suohon, tai jos se on upon-
nut ultravasemmistolai-
se e n tunnuslauseiden luo-
miseen, heittänyt esim. tunnuslau-
seen "omasta" lakon johtamisesta ei-
kä pääneuvoston, heittänyt tunnuslau-
seen uusien muotojen luomisesta am-
mattiliittojen sijaan, poistumi-
sesta ammattiliitoista jne.
Lenin varoitti aina kommunisteja sii-

tä mielipiteestä, että bolshevistinen
linja olisi siinä, että aina ja joka pai-
kassa huutaa ehdottomasti "vasem-
mistolaisemmin" kuin muut. että kai-
kissa tanauksissa ja taistelun joka vai-
heessa heittää ehdottomasti äärim-
mäisen vasemmistolaisia tunnus-
lauseita. Lenin opetti kommunisteille
taistelun korkeinta matema-
tiikkaa. Lenin ei sallinut sitä, että
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”ketjun välirenkaita” ei tunneta, hän
vaati niiden ehdotonta selvittämistä,
hän piti suurimpana vallankumoustai-
tona sitä, että osataan ajoissa heittää
väli -tunnuslauseet, tunnuslauseet,
joista sitten voidaan siirtyä liikkeen
seuraaviin, korke mpiin tunnus-
lauseisiin.
Englannin kommunistien linja on ol-

lut yleensä ja kauttaaltaan oikea. Eng-
lannin kommunistit ovat heittäneet se
laisia tunnuslauseita, jotka ovat men-
neet joukkoihin, joita on voitu
ymmärtää ja jotka ovat voineet
lujittaa työläisjoukkojen tietoisuutta.
Kommunistien tunnuslauseet sysäsivät
joukkoja taistelun korkeimmil-
le asteille, siirtymään puolus-
tuksesta hyökkäykseen, siirtymään
"ekonomiikasta” "politiikkaan". Juuri
tämän vuoksi Englannin kom-
munistinen puolue ei ollut "jarruttaja-
na”, vaan päinvastoin ainoa tie-
toinen tekijä Englannin työläis-
joukkojen vallankumouksel-
-1 istuttamisessa. Ja juuri tä-
män vuoksi se vähälukuisuudestaan
huolimatta olisi saattanut, jos vallan-
kumoustapahtumat olisivat kehitty-
neet suotuisasti (joka ei tietenkään
riippunut eikä tule riippumaan yksin
kommunisteista!), muuttua kukistu-
mattomaksi "aineelliseksi joukkovoi-
maksi” ja siepata liikkeen johto
käsiinsä.
Englannin kommunistinen puolue

olisi voinut esiintyä todellisena jarrut-
tajana, jos se olisi luisunut "ultrava-
semmistolaisia" miellyttävälle tielle,
jos se, tehden väkivaltaa konkreetti-
selle tilanteelle, ei olisi taktiikassaan
ottanut huomioon liikkeen välivaihei-
den erikoisuuksia, jos se koko ajan
olisi ylevästi pysynyt samaisena,
muuttumattomana, "äärimmäisenä va-
semmistona”. Irtaantuminen taistelun
välivaiheista merkitsee irtaantumista
realisuudesta, siis irtautumista Eng-
lannin realisuudesta, siis jouk-
kotyön erikoisista ehdoista En g -

SKOMMUNISTI
1 annin tilanteessa. Ultravasemmisto-
lainen linja johtaisi vieläpä vaikka
tapthumat ovat nousutilassa kom-
munistien irtaantumiseen joukoista,
sulkeutumista lahkoksi ja Majoittaisi
sekä siis jarruttaisi vallanku-
moustaistelua.
Ei muun muassa ole sattuma, että

"jarrutus-filosofia” on läheisessä yh-
teydessä fantastisten "uusien muoto-
jen” kanssa. Jos kerran työväenliik-
keen yhteinen koneisto jää laukeamat-
ta, jos sekä kommunistisen puolueen,
että "vähemmistöliikkeen” "aparaatit”
ovat "jarrutusaparaatteja”, jos vielä
voimakkain ammattiliittojen joukkoa-
paraatti on osoittautunut hirveän pe-
toksen ahjoksi, niin on täysin käsitet-
tävissä se hellittämätön "uusien muo-
tojen” merkityksen korostaminen.
Mutta me jo tiedämme, mihin johtaa
tämä uusi suunta, jos se otetaan Eng-
lannin vallankumouksellisten perus-
suunnaksi. Se johtaa Englannin eri-
koisten pääkehitysteiden unohtami-
seen, tärkeimmän työn, ammattiliitto-
jen työn, heikontumiseen, eroon am-
mattiliitoista, yhteisrintamataktiikan
särkymiseen, siihen että Britannian
vallankumouksellinen proletariaatti
joutuu suurimpaan vaaraan.
4. Englantilais-Venäläinen Komitea
ja "sadanprosentin” boikoteeraajat
Toukokuun 12 p:n antautuminen sy-

säsi esiin kysymyksen ammattiliittojen
Englantilais-Venäläisen Komitean ole-
massaolosta.
Sen jälkeen kun tradeunionien Pää-

neuvostosta tuli Englannin porva-
riston apuri lakkoilevien työläis-
ten nujertamisessa, kun se osoittautui
Amsterdamin "ansiokkaaksi sektsiak-
si”, tämän jälkeen on kaikkien vallan-
kumouksellisten suorana velvollisuute-
na Pääneuvoston jäsenten julkinen,
säälimätön arvosteleminen, sen pettn-
riroolin paljastaminen ja ensi si-
jassa sen vasemmisto-keskusta-
laisjohtajain paljastaminen. Tämä
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katsantokanta on Neuvostoliiton val-
lankumouksellisilla ammattiliitoilla ku-
ten tunnetaan SSSR:n Ammattiliitto-
jen Keskusneuvoston julistuksesta
kaikkien maiden työläisille, ja muuta
katsantokantaa ei niillä voikaan olla.
Mutta voiko SSSR:n Ammattiliitto-

jen Keskusneuvosto tämän toukokuun
12 päivää koskevan arvostelun johdos-
ta olla edustettuna järjestössä, jossa
petoksen tehnyt Pääneuvosto on edus-
tettuna samoilla oikeuksilla? Eikö
meidän KK:n pitäisi tehdä organisa-
torisia johtopäätöksiä katsantokan-
nastaan? Eikö KN:n pitäisi suoraan
ilmoittaa eroa van s a Englanti-
lais-Venäläisestä Komiteasta? Joista-
kin voi todella näyttää siltä, että "ter-
ve” poliittinen logiikka sanelee että
välit on katkaistava Englannin trade-
unionien kanssa. Joistakin saattaa
näyttää kummalliselta ja "käsittämät-
tömältä” meidän jatkuva oleminen
Englantilais-Venäläisessä Komiteas-
sa, pidättyminen suorasta välien kat-
kaisemisesta. Päätellään esimerkiksi
näin: kukaan ei ymmärrä politiikkaam-
me, kukaan ei ymmärrä, kuinka voi-
daan olla yhteisessä kamppailussa. Ei-
hän vararikon tekijäin kanssa neuvo-
tella,. Onhan taas elokuun 4 päivän
tapaus! Ja uuden elokuun 4 päivän
pettureihin on suhtauduttava samoin
kuin bolshevikit suhtautuivat v:n 1914
pettureihin. Pettureista on irtaan-
nuttava. Niille ei saa antaa sor-
meakaan. Neuvosto-ammattiliittojem-
me täytyy kansainvälisen, vallanku-
mouksellisen auktoriteettinsa koko voi-
malla luhistaa Pääneuvosto moraali-
sesti ja poliittisesti, saattaa se vielä
huonompaan huutoon kaikkien rehel-
listen proletaarien silmissä, ja siksi ju-
listettava Pääneuvosto boikottiin
ja heti erottava Englantilais-Venäläi-
sestä Komiteasta.
Mutta vain ensimäisellä pintapuoli-

sella silmäyksellä tällainen päättele-
minen voi näyttää "vallankumoukselli-
selta” loogillisuudelta. Tosiasiassa

tällainen poliittinen suunta olisi väärä,
vähimmän vastuksen suunta, joka pe-
rustuu alkeelliseen, formaali-
seen taistelulogiikkaan. Kuitenkin
leniniläisen taistelu-strategian täytyy
pysyä sinä, mitä se aina on ollut, s.o.
läpeensä dialektisena.
Väärä eikä mitään yhteistä bolshe-

vismin kanssa ole sillä "siveällä” kat-
santokannalla, että poliittisen varari-
kon tekijäin ja petturien kanssa ei saa
neuvotella, ei saa istua "samassa pöy-
dässä,”, samassa järjestössä. Jokai-
nen, joka ei vielä kokonaan ole unoh-
tanut Venäjän bolshevikkien taistelua
kesällä v. 1917 muistaa, että silloiset
menshevistis-eserräläiset neuvos-
to t olivat vallankumouksen kannalta
vararikon tekijöitä, ne olivat
vastavallankumouksen is ia
neuvostoja, kadettien ja porvariston
apureita. Mutta huolimatta tästä,
huolimatta asioita, että silloisista neu"
vostoista "löyhkäsi” menshevistis-es-
erräläinen saasta, bolshevikit eivät
vain olleet boikotee r a a m a 11 a
neuvostoja, vaan päinvastoin alkoivat
mitä ankarimman taistelun neu-
vostoista, alkoivat valloittaa
neuvostoja. Bolshevikit eivät silloin
antautuneet paniikkiin petturineuvos-
tojen vuoksi, eivät "syrjäityneet” neu-
vostoista ja olivat täysin oikeassa. Sil-
loin saattoi ja täytyi istua menshevik-
kien kanssa "samassa pöydässä”, tais-
tellen leppymättömästi niitä vastaan.
Miksi neuvostoammattiliitot sitten nyt
eivät saisi jäädä Englantilais-Venäläi-
seen Komiteaan, käydä siinä ankaraa
taistelua tradeunionien johtajia vas-
taan, auttaen siten "kansainväliseltä"
taholta vallankumouksellisia aineksia
Englannin työväenliikkeessä?
Ei todella ole mikään välttämättö-

myys eikä meille mitään poliittista
hyötyä "vapaaehtoisesti” purkaa vi-
ralliset siteet, jotka yhdistävät Neu-
vostoliiton ja Englannin ammatillisen
liikkeen. Poliittista hyötyä tästä mei-
dän ylevästä ja mahtavasta kädenhei-
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lauksesta ei suinkaan sieppaisi Eng-
lannin työväenluokka, vaan
sen sieppaisivat kansainvälinen por-
varis t o ja amsterdamilai-
set, joita yötä päivää vaivaa ajatus,
miten tehdä loppu tuosta-"epämiellyt-
tävästä” Englantiiais-Venäläisestä Ko-
miteasta. Ja meidän taho It a ni-
in e olisi anteeksi antamatonta harkit-
semattomuutta kiiruhtaa tätä pal-
velusta amsterdamllaisi 1 -
1 e vain sillä perusteella, että nykyi-
sessä Pääneuvostossa vilisemällä vili-
see Englannin proltariaatin Juudaksia
ja pettureita. Ei pidä hermostua siitä
ajatuksesta, että mahdollisesti tulee
kohtaamisia Juudaksien kanssa, vaan
Juudaksia vastaan on käytävä ankaraa
paljastustaistelua, ja tätä varten on
käytettävä jokaista organisatoo-
rista mahdollisuutta, auttaakseen Eng-
lannin työläisiä tekemään .muutoksia
Pääneuvoston nykyiseen kokoonpa-
noon, heittämään ulos "haisevat”
johtajat.
Meidän "vapaaehtoinen” luopumi-

nen yhteydestä Pääneuvoston kanssa
Englantilais-Venäläisen Komitean
kautta tuottaisi suurta vahinkoa Eng-
lannin työväenliikkeelle sillä, et-
tä jouduttaisiin epäterveellistä ja ny-
kyään mitä vaarallisinta virtausta, vir-
tausta ammattiliitoista eroami-
seen. Meidän alote eroamiseen am-
mattiliiton komiteasta olisi singnaalina
Englannin vallankumouksellisten työ-
läisten . joukkoeroamiiseen ammattilii-
toista. Miksikään muuksi ei englanti-
lainen. työläinen käsittäisi mei-
dän askeltamme kuin y 1 1 y t y k s e k-
s i pakenemaan ammattiliitosta. Ei
käsittäisi, sillä jos vallankumoukselli-
set n e u v o s t o-ammattiliitot kiel-
täytyvät kaikesta organisatoorisesta
yhteydestä Englannin tradeunionien
kanssa, niin englantilainen
vallankumouksellinen työläinen tie-
tysti katkaisee välinsä mädännei-
siin ammattiliittoihin, eroo ammattilii-
toista, perustaa toisia, uusia joukkojär-

jestöjä. Kuinka voisi vallankumouk-
sellinen englantilainen työläinen jäädä
ammattiliittoihin, tehden samalla mää-
rättyjä sitoumuksia (ammattiliiton ku-
ri y.m.), jos tradeunionit ovat ''alka-
neet haista” siinä määrin, että neu-
vostoammattiliitot tekemättä
mitään sitoumuksia, kieltäytyvät
jopa "keskustelemasta” tradeunionien
korkeimman elimen kanssa?
Mutta eikö olisi pahempi, jos eng-
lantilaisten taholta tehtäisiin
alote välien katkaisemiseen Englanti-
lais-Venäläisen Komitean kanssa? Se
että Pääneuvosto , katkaisee välinsä
meidän ammattiliittoihin on ei vain
mahdollista, vaan jopa sangen to-
dennäköistä. Sillä Pääneuvos-
ton johtajat, tietäen meidän arvoste-
lumme toukokuun 12 päivästä, käsittä-
vät oivallisesti, että kohtaukset Eng-
lantilais-Venäläisessä Komiteassa ei-
vät nyt voi olla "ystävällisiä”, että
engiantilais-Venäläinen Komitea on
ankaran sisäisen taistelun areena, et-
tä me emme aio "antaa anteeksi” heil-
le/ että me emme vähimmässäkään
määrin aio lieventää ankaraa kamp-
pailuamme Pääneuvostoa vastaan.
Pääneuvoston johtajat saatta'

v a t tehdä alotteen yhtenäisyyskomi-
tean hajoittamiseen, mutta se on lop-
pujen lopuksi pahempi heille. Ti-
lanteessa, jolloin teollisuus lakkaamat-
ta rappeutuu ja joukot yhä vasemmis-
tolaistuvat, välien katkaiseminen mei-
dän kanssamme vain syventää jouk-
kojen pettymystä Englannin am-
mattiliittojen johtoon. Välien katkai-
seminen meidän kanssamme on jouk-
kojen silmissä uusi petos, avoin,
kyynillinen suudelma Amsterdamille,
huutava petos ammattiliikkeen kan-
sainväliselle yhtenäisyydelle. Heidän
hajoittava askeleensa merkitsee heidän
poliittista esiintymistä neuvostoammat-
tiliittoja ja koko n e u v o s ho m a a’
t a vastaan, heidän b 1 o k k i a a n
niiden kanssa, jotka nyt käyvät ajo-
jahtia SSSRiää vastaan;. Birkenhea-
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dien ja Churchillien kanssa, niiden
kanssa, jotka yleislakon aikana kävivät
meille curzonilaisen ulttimatumin kie-
lellä. Välien katkaiseminen meidän
kanssamme on solidarisuutta niiden
kanssa, jotka yleislakon aikana kävivät
hillitöntä ajojahtia lakkolaisia vas-
taan. Mitkään reformistiset johtajat
eivät onnistu syöttämään joukoille, et-
tä neuvostoammattiliitot olisivat jolla-
kin "loukanneet” Englannin työläisiä
ja että Pääneuvosto tämän vuok-
s i ”on pakoitettu” katkaisemaan vä-
linsä neuvostoammattiliittohin. Ei voi-
da kätkeä joukoilta sitä tosiasiaa, että
Pääneuvoston johtajat särkivät suh-
teensa SSSR:n ammattiliittoihin juuri
sentähden, että me olemme aut-
taneet ja tahdomme aut-
taa Englannin työläisiä. Näin muo-
doin jos Pääneuvosto esiintyy alot-
teentekijänä, niin on tulos siitä päin-
vastainen kuin reformistijohtajat las-
kevat: välien katkaiseminen vaikuttaa
myötätunnon kasvamiseen Neuvosto-
liittoa kohtaan, syventää "johtajairr” ja
joukkojen välistä kuilua, jouduttaa
suuresti Englannin proletariaatin val-
lankumouksellistumisprosessia.
Yllämainitusta jo selviää, miten "pe-

rusteltu” on uusvasemmistolaisten
pyrkimys rakentaa Englantilais-Venä-
läisen Komitean kysymyksen pohjalle
kokonainen ohjelma, joka on tähdätty
Kominternin johtoa ja erikoisesti NK
P;a vastaan. Uusvasemmistolaiset
ovat nyt valmiit huutamaan täyttä
kurkkua siitä, kuinka Venäjän ammat-
tiliitot "tarrautuessaan” kiinni Englan-
tilais-Venäläiseen Komiteaan "nöyris-
tävät niskansa” Amsterdamin edessä,
kuinka NKP:n sisäinen "nyrkkipainos-
tus” ryömii yli SSSRm valtiorajojen
ja siirtyy kansainväliselle
areenalle, kuinka NKP:n "pikkuporva-
rillinen uudestisyntyminen” on luon-
nollisena "täytteenä” Kominternin
"opportunistiseen uudestisynytmi-
seen".

Ei mikään ole vahingollisempaa ja
tyhmempää Englannin ja koko kan-
sainvälisen proletariaatin etujen kan-
nalta kuin tällaisten kummallisten oh-
jelmien leipominen. Täytyy ymmär-
tää se, että kaikki mu u politiikka
Englantilais-Venäläisen Komitean ky-
symyksessä voi olla tietoista tai epä-
tietoista Amsterdamin auttamis-
ta, mutta ei se jota NKP ja neuvosto-
ammattiliitot ajavat. "Venäläisen lin-
jan” Englannin tapahtumissa voivat
vain tietoiset parjaajat ja poliittiset
mielipuolet kuvitella ”NKP:n nyrkki-
vallaksi”. Huvittavaa todella on ju-
tella ”NKP:n (b) nyrkkivallasta” sil-
loin kun neuvostoammattiliitot autta-
vat Englannin lakkolaisia tavalla, j o 1-
laista historia ei tunne!
Todella voimakas on "nyrkkipainos-
tus” proletariaatin diktatuurin maassa,
kun Englannin taistelijani voiton puo-
lesta pannaan yhden kortin varaan
englntilais-neuvostolaiset suhteet! Ei-
kö neuvostoapu Englannin työläisille
ole ilmaisu neuvostonyrkin "yhteiskun-
nallisesta blokista” Baldwinia ja
kaivosherroja vastaan? Eikö Cham-
berlainit ja Churchillit pyri nykyään
vaimentamaan NKP:n "nyrkiniskuja”?
Tämän käsittämiseen ei riitä uusva-
semmistolaisten narrien järki!
Mutta Englannin proletariaatin avus-

tamisella on valtava historiallinen mer-
kitys ei vain aineelliselta, vaan myös
aatteelliselta kannalta. Se katkaisee
monelta rivon kielen. Meidän apum-
me on ällistyttävä korvapuusti niille
Neuvostoliiton syöjille, jotka ovat ju-
listaneet ulkopolitiikkamme "tsarismin
ulkopolitiikan historialliseksi jatkok-
si”. Meidän apumme englantialsille
tovereille on tuhoisa isku herroille
Kautsky ja K:ni, joilla on julkeutta
verrata neuvostojärjestelmää "Horthyn
ja Mussolinin järjestelmään”. Ja juu-
ri tämä Britannian hiilityöläisten tais-
telun aineellinen tukeminen on mur-
haavaa pilkkanaurua niille medän ri-

303

KOMMUNISTI



veissämme, joita miellyttää nauretta-
vat jutut "nyrkkivallan termidorista”.
SSSR lujittuu vuosi vuodelta. Ta-

loudellisen nousun taustalla kasvavat
mahdollisuudet todelliseen avunan-
toon ulkomaiselle proletariaatille
(apumme Britannian kaivostyöläisille
oli ensimäinen suuri todistus näistä

mahdollisuuksista) osoittavat, että SS
SR tulee yhä enemmän kansainvälisen
sosialismin tukilinnoitukseksi. ja
maassamme sosialismin rakentamista
johtava leniniläinen puolue on astunut,
astuu ja tulee astumaan Kommunisti-
sen Internatsionalen etummaisissa ri-
veissä. Aikakauslehti Bolshevik.

Työväenluokka ja talonpoikaisto
(Buharinin kirjasen ”Tie

Työväenluokan ja talonpoikain lii-
tossa, jonka kautta kestimme taiste-
lussa vihollisia vastaan ja aloimme ko-
hottaa uudelleen maamme taloutta,
kuului johtava osa työ-
väenluokalle. Tähän luokkaan
sellaisenaan ei kuulu enemmistöä
maamme työtätekevästä väestöstä.
Työtätekevän väestön suuren suurena
enemmistönä on talonpoikaisto. Siitä
huolimatta työväenluokka oli ja jää
ohjaavaksi voimaksi. Ymmärtääkseen
miksi niin on käynyt ja miksi tilan-
omistajain ja kapitalistien voittami-
seksi niin vaaditaan, on välttämätöntä
seikkaperäisesti tarkastaa näiden
luokkain asema kapitalistisessa yh-
teiskunnassa.
Kapitalismin ja porvariston vallassa

ollessa on kaikissa maissa, ja niin
meilläkin, kaupunki aina ollut maa-
seudun verenimijänä. Kaikki tekniikan
ja tieteen saavutukset, kaikki kulttuu-
rin saavutukset ovat pääasiallisesti ja
ennen kaikkea keskittyneet kaupun-
kiin. Maaseutu, maatalous oli ja on
toisella tilalla. Ne välttämättä jäivät
kehityksessään jälkeen kaupungista.
Kaupunki veti puoleensa kaikki par-
haat voimat, energisimmät, toimek-
kaimmat ja kyvykkäimmät ihmiset.
Kaupungille mehunsa antava maa-
seutu tyhjeni yhtenään. Kaupungissa
kehittyi kaikki taito ja ajan yhteiskun-
nan kaikki valistus. Kaupunkiin saa-

sosialismiin” mukaan)
tiin kaikki tiedot mitä maapallon eri
seuduilla tapahtui. Kaupungissa si-
jaitsivat ja sijaitsevat valtiokoneiston
pääohjat, valtiolaitokset, kaikki voi-
makkaiden ja mahtavain porvarillisten
valtojen välineet. Maaseutu joutui
välttämättä suljettuun olotilaan ja jäi
tiedoissaan ja taidoissaan vuosisatoja
kaupungista jälkeen.
Tämä pohjimmainen eroavaisuus

painoi leimansa sekä työväestöön että
toiselta puolelta
Mutta asia ei tietenkään rajoitu tähän.
Tehdastyöväestö ei ole sidottu
minkään yksityisomaisuu-
den kautta. Se myö kapitalisti-
sessa yhteiskunnassa työvoimansa
työnantajalle. Joka päivä ja joka hetki
huomaa työväestö työskentelevänsä
työnantajan hyväksi. Se menettää
luottamuksensa porvaristoon ja alkaa
vihata sitä. Toiseksi tottuu jokainen
työläinen työskentelemään
rinnakkain toisten samal-
laisten työläisten kanssa.
Työläiset elävät ja työskentelevät
koottuina suuriin joukkoihin jättiläis-
mäisiin tehtaisiin. He eivät opi vain
menettämään uskonsa porvaristoon,
paljastamaan sen kaiken petollisuuden
ja vihaamaan sitä, mutta oppivat sitä
myös yhteisesti vastustamaan.
Aina tottuvat he ajatukseen että vain
yhteisillä voimilla voi voittaa
vihollisen ja että, vihollisen kukistut-
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tua, vain yhteisesti voi viedä uuden
suuntaisesti koko taloutta ja uuden
suuntaisesti hallita porvaristolta val-
loitettua maata. Kaupunkilaisina työ-
väestö kuitenkin saa käytettäväkseen
joitakin varoja, joiden avulla se voi
muodostaa voimansa järjestetyksi ti-
lanomistajia ja kapitalisteja vastaan
taistelua käyväksi ja vihollisen koko
viekkauden tietäväksi armeijaksi. Si-
ten ei ole talonpoikaisten kanssa.
Talonpoika toimii perheinensä
omassa taloudessaan ja talossaan.
Harvoja poikkeuksia, kuten heinän-
teossa y.m., lukuunottamatta hän ei
ole tottunut työskentelemään yhdessä
ja yhteisesti kyläläistensä kanssa.
Hänellä on erikoinen yksityis-
talonsa, Hänen mieltään kiinnittää en-
nen kaikkea tämän oman pikkuta-
loutensa edut. Maaseutelämän ehdot
harvoin johtavat häntä sen ulkopuo-
lelle. Vielä "näihin saakka on talonpoi-
kia, jotka eivät koskaan ole käyneet
edes kihlakuntakaupungissaan, on
sellaisia, jotka eivät koskaan ole mat-
kustaneet rautateillä.
Tietenkään tämä jälkeen jääneisyys

ei ole talonpojan syy vaan se on hänen
onnettomuutensa. Mutta siitä huoli-
matta se on tosiasia ja tätä tosiasiaa
ei saa jättää huomioonottamatta.
Lisäksi talonpoikaisto ei lähes-

kään ole samankaltaista.
Talonpojaksi nimitetään varakasta an-
niskelunomistajaa, kylän koronkisko-
jaa, varakasta talonpoikaa, joka käyt-
tää muutamia päivätyöläisiä, hyötyy
niiden työstä ja pitää niitä ohjissaan;
talonpojaksi nimitetään myös sellais-
ta, joka ei elä vierasten työstä vaan
tekee työtä perheinensä itseänsä var-
ten; talonpojaksi nimitetään köyhää,
jolla ei ole hevosta ja joka töintuskin
pääsee eteenpäin ansaiten usein jos-
takin syrjästä; ja talonpojaksi kutsu-
taan työntekijää, joka on puolittain
päivätyöläinen ja jolle talonpoikaista-
loa antaa vain olemassaolon avus-
tusta.

Kapitalistisessa yhdyskunnassa to-
siasiallisesti talonpoikain suuri enem-
mistö on asemassa jossa ei ole help-
poa pitää taloutta tasapainossa. Jo-kainen yksityistä taloutta omaa-
va talonpoika kuitenkin pääasiallisesti
etsii taloutensa ja yksityisomaisuuten-
sa lisäämisen kautta pääsyä talonpoi-
kaisten ylemmälle asteelle ja siten
pyrkii kohoamaan aste asteelta. Oma-
ten omaisuutta ja toivoen (vaikka
kaikkein useimmissa tapauksissa tur-
haan) omaisuutensa lisääntyvän, hä-
nellä sentakia on määrätty ar-
vo nanto ja luottamus suu-
rempiayksityi s o m i s t a j i a ja
siten porvaristoa kohtaan. Hän
sen taikia ei totu vihaamaan rikasten
luokkaa kuten tottuu kapitaalin edes-
sään näkevä työväenluokka. Osa ta-
lonpoikaistoa tuntee myös määrättyä
alistuvaisuutta suuromistajia kohtaan.
Tarvitaan luokkataistelun sekä suorain
yhteentörmäysten kokemusta paljas-
taakseen talonpoikaistolle sen luokka-
viholliset. Tämä il takia kapita-
listit ja tilanomistajat voi-
vat paljoa helpommin pet-
tää talonpoikaa kuin työ-
läistä.
Toiselta puolen ei keskeymättö-

mään, yhteiseen työhön ja taisteluun
tottumaton talonpoika voi osoittaa
säännöllistä ja keskeymätöntä vastus-
tusta vihollisilleen. Rajoitettuna kuten
joen hiekka, hajallaan suuremmissa ja
pienemlmissä kylissä ja kyläpahasissa
ei talonpoikaisto ole muodostunut eikä
voinut muodostua sellaiseksi järjesty-
neeksi armeijaksi, jonka on onnistunut
muodostamaan kaupungin työläinen.
Jos tämän yhteydessä muistaa kau-

pungin antaneen ja antavan asukkail-
leen paljoa enemmän kaikkea
tietoa ja taitoa, ymmärtämystä
käsittämään vihollisten viekkauden
jne, niin ei ole vaikea käsittää, että
johto työväen ja talonpoi-
kain yhtymässä oli välttä-
mättä kuuluva työväenluo-
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ka 11 e. Kaikesta edellä tarkastamas-
tammehan johtuu että työväenluokka
on paljoa tietoisempi, paljoa järjesty-
neempi ja soveltuvampi kuljettamaan
työtätekevän väestön laveita kerrok-
sia. Täytyy vielä kerran alleviivata et-
tei ole talonpoikaiston syy vaan onnet-
tomuus sen vähempi tietoisuus. Mutta
yhtä selvää on myös ettei proletariaa-
tin johto tule ainoastan sen itsensä
vaan tulee myös talonpoikaiston hy-
väksi. Tämän johdon puutteessa hä-
viäsivät ei ainoastaan työläiset mutta
myöskin talonpoikaiston laveat ker-
rokset.
Siten on asia katsoessa sellaista ai-

kaa, jolloin työväen luokka ja talon-
poikaista ryntäävät tilanomistajani ja
kapitalistien liittoa vastaan. Mutta mi-
tenkä on silloin kun tilanomistajani ja
kapitalistien vallan kukistumisen jäl-
keen on johdettava valtakuntaa ja oh-
jattava porvaristolta ja tilanomista-
jilta valloitettua maan koko taloutta?
Tämä kysymys myös on mitä huo-

lellisimmin tarkisteltava. Työväki ja
taonpoikaisto eivät taivaasta ilmesty
vallatessaan vallan itselleen. He esiin-
tyvät kapitalistisen yhteiskunnan si-
sältä, jossa ovat olleet sorrettuina
luokkina. Ei työväen luokkakaan ole
kapitalistisen järjestelmän aikana ol-
lut tilaisuudessa kohoamaan niin pal-
joa että olisi oppinut hallitsemiseen.
Olihan Korkein koululaitos porvaris-
ton käsissä, kaikki määräävät asemat
hallituksessa, armeijassa, taloudessa,
tieteessä j.n.e. hallitsevien luokkien
käsissä. Työväenluokka ei sen tähden
voi kapitalistisen yhteiskunnan puit-
teissa mitenkään valmistaa keskuu-
destaan kaikkia niitä vqmia, joita tar-
vitaan suuren ja mutkikkaan valtio- ja
maan talouskoneiston käyttämisessä.
Kun työtätekevät joukot kukistavat
tilanomistajat ja kapitalistien herruu-
den, ilmaantuu niille heti sellaisia vai-
keuksia, joiden kanssa ennen ei oltu
tekemisissä. Työväenluokan ja työtä-
tekevien kerrosten yleensä täytyy sil-

loin jo ehdottomasti harkita sekä ta-
lous- että hallitusasioita. He tarvit-
sevat teknikkoja sekä insinöörejä, ke-
mistejä ja agronoomeja, tuomareita ja
hallitusmiehiä, tiedemiehiä sekä opet-
tajia, sanalla sanoen kaikkia voimia,
joita tarvitaan maan talouden ja kaik-
kien muiden alojen oikeaan kuntoon
saattamisessa. Kun työväenluokka ei
omannut eikä voi omata tuollaisia
omia voimia, niin luonnollisesti herää
heti vallan vallattua kysymys monien
sellaisten voimain hyväkseen
käyttämisestä, jotka aikaisem-
min ovat pitäneet oikeana palvella ku-
kistunutta porvarillista järjestelmää.
Työtätekevien joukkojen eteen siten
nousee tehtävä alistaa tarkoi-
tuksiinsa ja valmistaa kaik-
kia edellä mainittuja voimia uuden
rakennustyön lujittamisen hengessä.

Jos työväenluokalla ei osottaudu
olevan heti riittäviä voimia ja jos se on
taistelussa vihollisia vastaan sekä kes-
keytymättömässä niiden avonaisen ja
peitetyn vastustuksen poisjuurruttami-
sessa pakotettu hyväkseen käyttä-
mään alussa itselleen vihamielisiä tai
puolittain vihamielisiä voimia, jotka
vasta myöhemmin muuttuvat työväen
poulelle, niin vielä vähemmän on voi-
mia talonpoikaistalo, joka kuten olem-
me nähneet, kapitalistisen järjestelmän
ollessa on paljoa jälennpänä
ja paljoa vähemmin kykenee tietämään
vihollisten suunnitelmat ja noudatta-
maan oikeata politiikkaa.
Huolimatta polkeenalaisuudestaan

kapitalistisessa yhteiskunnassa työ-
väenluokka kuitenkin osottautuu
kykeneväksi johtamaan yh-
teistä politiikkaa, tämän poli-
tiikan yhteistä suuntaa ja, välttämättä
tehtyään joukon virheitä, oppii kuiten-
kin voittamaan uudella tiellään koh-
taamansa vaikeudet.
On itsestään ymmärrettävää että

ennemmin tai myöhemmin talonpoi-
kaista kokemuksesta tulee enemmän
ja enemmän oppimaan taloudellista
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ynnä poliittista rakennustyötä. Mutta
jos johto jo silloin, jolloin työtäteke-
vien luokkien tehtävänä oli vain tilan-
omistajain ja kapitalistien liiton kukis-
taminen, oli välttämätön työväen ja
talonpoikain liitossa proletariaatilla,
niin vallan valtaamisen jäl-
keen tämä johto ei ollenkaan
käy tarpeettomaksi tai vä-
hemmän välttämättömäksi
Päinvastoin voi sanoa että erittäinkin
ensimä ise n ä kautena, uuden jär-
jestelmän ensimäisenä lujittamis- ja
kehittämiskautena, jolloin esiintyy
suunnattomat määrät uusia ja erittäin
vaikeita tehtäviä, tämä johto on joka
tapauksessa säilytettävä. Kysymys ei
ei ole ollenkaan siitä että työväenluo-
kan välttämättä ~haluttaa- ” olla ensi
tilalla. Kysymys on siitä että tämä
johto on välttämätön myös itse
talonpoikaisten suu rt en
joukkojen etujen takia,
jos työväenluokka jostakin syystä me-
nettäisi talonpoikaistoa ohjaavan ase-
mansa niin silloin aivan välttämättä
voittaisi povaristo.

Johto proletariaatin taholta on siten
välttämättömin työväen ja talonpoi-
kain voiton ehto. Mutta asia on mut-
kallisenpi kuin näyttää ensi silmäyk-
sellä.- Itse työväenluokankaan ko-
koonpano ei ole samanlainen. Siinä
on aineksia,, jotka- joskaan eivät niin
räikeästi eroa toisistaan kuin kerrok-
set, ryhmät, ja luokat talonpoikaisten
keskuudessa, kuitenkin täytyy- ottaa
huomioon. Katsokaamme esimerkiksi
sellaista työväenluokan kerrosta kuin
maaseudun - palkkatyöläiset (batra-
kit). Ne ovat palkkatyöläisiä, jotka
suurimmalta osaltaan eivät ole sidottu
mihinkään yksityisomaisuuteen mutta
joiden tietoisuuden kohoamista, verra-
ten maan kulttuurikeskuksessa kooss3
eläviin ja työskenteleviin kaupunkityö-
läisiin samaan aikaan erittäin suuresti
vaikeuttavat niiden työn yleiset ehdot
(maaseutu ja sen olot yleensä; siihen

liittyvä kulttuurinen ja poliittinen jäl-
keenjääneisyys, työssä suuri irralli-
suus toisistaan, suuri työehtojen yhtä-
läisyys talonpoikaistalouden kanssa
j.n.e.) - Tarkastaessa työväenluokan
kokoonpanoa kokonaisuudessaan,
näemme siinä myös talonpokaistosta,
käsityöiäsistä,- pikkukauppiaista y.m.
siirtyneitä. Toiselta . puolen on myös
ehkä jo toisessa tai kolmannessa pol-
vessa työväen luokkaan kuuluvia työ-
läisiä, jotka jo äidin maidossa ovat it-
seensä imeneet proletaarisen ajatusta-
van, proletaariset tavat ja katsanto-
kannan. Joukko muita syitä vaikuttaa
eri suuntiin työväenluokan eri kerros-
tumissa. Sen takia on käsitettävää
ettei työväenluokka tietoisuudessaan
ole tähän saakka koskaan ollut täysin
yhtäläinen. Tietoisimmat työläiset,
jotka muita paremmin ja selvemmin
näkevät sekä käsittävät työtätekevien
joukkojen tien ja pohjimmaiset etuu-
det yhtyvät työtätekeväin etumaisim-
massa järjestössä kommunisti-
sessa puolueessa, joka kaikista
johdonmukaisimmin ja järkevimmin
käy taistelua kapitaalin vallan hävittä-
miseksi ja uuden yhteiskunnan raken-
tamiseksi. Jos puolue yhdistää prole-
tariaatin kaikista tietoisimman osan,
niin on täysin selvää että vuorostaan
sille itse proletariaatin kes-
kuudessa tulee kuulua johta-
van osan. Tässä me myös voimme
sanoa ettei tietenkään ole jälelle jää-
neimpäin työväen kerrosten ”syy” sii-
hen että he ovat jälempänä ja että he
sen takia jättävät paikkansa muille
työväenluokan kerroksille tämä ei
ole niiden syy vaan niiden "onnetto-
muus”. Toiselta puolen on täysin ymr
märrettävää ja silminnähtävää' että
jos puolueen johto lakkaisi,
jos sejollakin tavalla tulisi
hävitetyksi, niin siitä kär-
sisi mitä suurimmassa mää-
rässä työväenluokka koko-
naisuudessaan, sillä se merkit-
seisi työväenluokan tietoisimman ja
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järjestyneimmän osan taholta tulevan
johdon hävittämistä.
Mihin olemme tarkastelussamme

tulleet? Olemme tulleet siihen että
työväen ja talonpoikain asian, työtä-
tekevien joukkojen asian voittamiseksi
ovat välttämättömiä seuraavat perus-
ehdot: ensiksi, on välttämä-
tön liitto työväen ja talon-
poikain kesken, niiden yh-
tymä; toiseksi, johtava osa
tässä liitossa täytyy kuu-
lua työväenluokalle; kol-
manneksi, itse työväenluo-
kan keskuudessa tulee joh-
tavan osan vuorostaan kuu-
lua kommunistiselle puo-
lueelle. Jos työväenluokan sisällä
hävitetään kommunistisen puolueen
johtava asema, eli jos hävitetään ta-
lonpoikaistoa johtava työväenluokan
asema, silloin täysin välttämättömästi
kukistuu koko työläis-talonpoikaiston
asia, silloin ehdottomasti voittavat
työväen ja talonpoikain veriviholliset.
Voipi kylläkin asettaa kysymykseen

sellaisia seikkoja, joissa työväenluo-
kan ja talonpoikaisten edut eivät käy
yhteen vaan jopa joskus ovat vastak-
kaisiakin. Voipi esim. osoittaa että ta-
lonpoika myy viljaa mutta työläinen
on saman viljan ostajana. Edellisen
etujen mukaista siten on viljan korkea
hinta jota vastaan jälkimäiselle, viljan
ostajana, ovat eduksi alhaisemmat
hinnat. Todellakin on tällainen vas-
takkaisuus olemassa. Mutta emmehän
ole sanoneetkaan että työväestö ja
talonpoikaista on yksi ja sama luokka.
Emme yleensäkään ole puhuneet ettei
työväenluokan ja talonpoikain välillä
ole mitään eroavaisuutta. Totuutta on
katsottava suoraan silmiin eikä ver-
hottava asiaa perusteettomalla jaarit-

telulla. Työväenluokan ja ta-
lonpoikaisten välillä on
vastakkaisuuksia mutta ne
siirtyvät takat i 1 a 11 e sel-
laisten etuuksien ja kysy-
mysten tieltä, joilla on p al-
- syvempi ja paljoa peru s-
teellisempi merkitys kum-
mallekin luokalle. Samaten ei-
vät myös tilanomistajat ja kapitalistit
ole koskaan olleet samaa luokkaa; nii-
den etujen välillä on ollut varsin jyrk-
kiä vastakkaisuuksia: kaupungin por-
varisto myös osti viljaa ja raaka-aineita
tilanomistajilta ja päinvastoin porva-
risto myi teollisuusutotteita tilanomis-
tajille, jotka siten vuorostaan olivat
ostajina. Mutta huolimatta tästä oleel-
lisesta vastakkaisuudesta, oli kapita-
listien ja tilanomistajain liitto varsin-
kin viime aikoina yhteiskunnallisen
elämän perusteena olevana tosiasiana,
ja kaikkialla on niiden yhtymä porva-
riston eli itsensä kapitalistien johtama
liitto esiintynyt vallassa olevana voi-
mana, jota vastaan työväenluokan ja
talonpoikain on täytynyt ja täytyy
käydä taistelua. Samaten kuin eri
luokkina olleet ja eroavaisuuksia
omaavat tilanomistajat ja kapitalistit
ovat olleet ja ovat yhtymänä, lii-
tossa keskenänsä sekä yhä enem-
män yhtyvät taloudellisessa elämässä
ja luokkataistelussa työväenluokkaa
sekä talonpoikaistoa vastaan, samaten
on proletariaatin yhdyttävä lujaan liit-
toon talonpoikaisten kanssa vaikka ei
olekaan sen kanssa samaa luokkaa.
Talonpoikaisten puolestaan tulee
omien pohjimmaisten etujensa takia
tukea proletariaattia, olla sen kanssa
liitossa ja vapaaehtosesti hyväksyä
työväenluokan johtava asema sillä ai-
noastaan näillä ehdoilla on työväen ja
talonpoikain asian voitto mahdollinen.
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Viaporin kapina
Hajamuistelmia.

Kun v. 1905 suurten tapausten jäl-
keen Venäjän työtätekevän kansan
puristuksesta tsaarihallituksen täy-
tyi käydä myönnytyksiin, antaa kuu-
luisa lokakuun manifestinsa, jossa
itsevaltias lupasi laajentaa duuman
valitsemisoikeutta sekä antaa kansalle
henkilöllisen koskemattomuuden, sa-
na-, kokoontumis- ja yhdistymisva-
pauden, joista siihen saakka ei ollut
saanut äänekkäästi puhuakaan, niin
samalla kertaa antoi tsaari manifes-
tinsa Suomenkin kansalle, luvaten
sinnekin samanlaisia oikeuksia. Lupa-
sipa antaa kokonaan uuden valtiopäi-
väjärjestyksenkin ja noudauaa Suo-
men perustuslakeja.
Nämä tsaarin lupaukset eivät tie-

tenkään tyydyttäneet Suomen työvä-
keä, mutta silloin vallitsevan vallan ja
tilanteen aikana ei enempää voinut
odottaakaan. Sitäpaitsi työväestö oli
tietoinen siitä, että porvaristo, sekin
osa, joka kannatti useita työväen po-
littisia vaatimuksia, päästäkseen työ-
väen avulla vallan johtoon käsiksi, ei
tule antamaan kannatustaan kuin mää-
rätylle asteelle saakka, senjälkeen
kääntyäkseen työväkeä vastaan. Luot-
tamatta tsaarin lupauksiin sekä tun-
tien porvariston, että se ei ole taivu-
tettavissa ja muserrettavissa miuuten
kuin pakkokeinoilla, päätti työväki
v. 1905 suurlakon lopettaessaan jär-
jestää rivinsä tiiviimmiksi, päätti jat-
kaa taistelua ja säilyttää kaiken va-
ralta suurlakon aikana synnyttämänsä
aseellisen taistelujärjestön puna-
kaartin.

Vallankumouksellinen Työväen-
neuvosto

Heti v. 1905 tapausten jälkeen pe-
rustettiin Helsingissä n.s. Suurlakko-
komitea. Siihen kuului yli 40 jäsentä

ja oli se kokoonpantu ammattiosasto-
jen, nuoriso-, raittius- y.m. työväen
seurojen valitsemista edustajista. Si-
täpaitsi komiteassa oli edustettuna
työväen aseellinen täistelujärjestö pu-
nakaarti ja sos.-dem. puolueen johto.
Se oli vallankumouksellinen
työväenneuvosto.
Neuvosto kokoontui talviaikana

säännöllisesti, kerran viikossa, mutta
hyvin usein jännittävimpinä hetkinä
kaksikin kertaa viikossa.
Neuvoston kokoukset pidettiin Las-

tenkoti- ja Työmiehenkatujen kulmas-
sa olevassa talossa nuorisoseura "Va-
saman” huoneistossa. Kokoukset oli-
vat puolilegaalisia. Kokouksissa tu-
tustuttiin koti- ja ulkomaiseen tilantee-
seen, mutta erittäinkin Venäjän tilan-
teeseen. Tilannehan oli hyvin jännit-
tynyt ja muuttui alituiseen. Venäjän
jät taas järjestöissään ja tovereilleen,
taistelu tuntui herkästi Suomessakin.
Tilanteen arvioinnit selostivat edusta-
jat taas järjestöissään ja tovereilleen.
Alituisen harkinnan alaisina olivat

Venäjän proletariaatin vallankumous-
taisteluun noususta johtuvat kysy-
mykset. V. 1905 tapaukset, jotka
melkein yllättivät Suomen työväen,
olivat antaneet sen opetuksen, että
ajoissa on ryhdyttävä toimenpiteisiin
yllätyksien varata. Niinpä luotiin suun-
nitelmia hallituskysymyksestä, suhtau-
tumisesta silloiseen tsaarivallan edus-
tajiin, kenraalikuvernööriin, santar-
miin ja poliisilaitokseen. Edelleen har-
kittiin rautatie- ja lennätinlaitoksien
valtaamista ja niissä toiminnan järjes-
tämistä. Kunnallisia kysymyksiä, ku-
ten sähkö-, kaasu-, vesijohto-, elin-
tarvelaitoksien haltuunottamisia ja nii-
den y.m. kunnan hallinnon toiminnan
järjestämisiä valmistelivat eri jaostot»
samoinkuin vallankumouksen propa-
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gandakysymyksiäkin. Tällaisia pie-
nempiä jaostoja oli muistaakseni 8,
jotka kokoontuivat salaisesti milloin
missäkin Helsingin kahvilassa tai yksi"
tyisten toverien asunnoissa.

Maanalaista toimintaa
Maanalaista toimintaa tuntui kaik-

kialla. Suomen työväki oli suurlakon
jälkeen voimakkaassa kehityksen ti-
lassa., Ei ainoastaan kaupunkien ja
teollisuusseutujen työväki, mutta
myöskin maalaisköyhälistö oli liik-
keellä. Lakkoja oli kaikkialla. Puna-
kaartit harjoittelivat ahkerasti. Innos-
tus vallankumoukseen oli suuri.
Maanalaisia ryhmiä työskenteli eri-

laisissa puuhissa ympäri maan. Maan-
alainen kirjapaino työskenteli myös
Helsingissä, jossa valmistettiin pää-
asiassa lentolehtisiä, venäjän-, suo-
men- ja vironkielisiäkin, etupäässä
jalkaväki- ja linnoitusjoukoille. Maan-
alainen kirjapaino sijaitsi Yrjönkatu
25;ssä, tov. Vilho Hjortin asunnossa.
Sittemmin se muutettiin Tokankatu
1 reen, josta sen asunnossa olevan
palvelijataren ilmiannon perusteella
poliisit ja santarmit saivat haltuunsa,
vangiten venäläisen ja virolaisen lato-
jan, jotka sillä kertaa sattuivat ole-
maan työvuorolla. Allekirjoittanut ja
kaksi muuta suomalaista latojaa vält-
tivät vangitsemiset. Tämän tapauksen
y.m. maanalaisten puuhailujensa joh-
dosta vangittiin myös insinööri Severi
Alanne, joka kuitenkin pääsi pakene-
maan Amerikaan.

Sotilasagitatsioni
Sen lisäksi, mitä venäläisten tove-

rien kautta sotilasagitatsionia harjoi"
lettiin, olivat siinä toimessa monet
suomalaiset toveritkin, kuten Severi
Alanne, Sulo Vuolijoki, Eero Haapalai-
nen, Väinö Toikka, Kaarlo Luoto, Juho
Lumme y.m. Naiset suorititvat myös
tässä työssä huomattavaa osaa, sillä
heillä oli mahdollisuus päästä kasar-
meilla pidettäviin tanssiaisiin, tehdä

"tilauksia”, kutsua heitä saapumaan
punakaarti kahviloihin, joista toinen
sijaitsi Länsi-Heikinkadulla ja toinen
Yrjönkadulla. Sitäpaitsi Pohjois-Ma-
kasinin- ja Unioninkatujen kulmauk-
sessa olevassa Sosialistien klubin kah-
vilassa oli tärkeä kokouspaikka. Näi-
den lisäksi oli venäläisillä tovereilla
kahviloitaan, joissa saattoivat kokoon-
tua. Yksityisten toverien asunnoissa,
kuitenkin pidettiin tärkeimmät kokouk-
set, joihin saapui venäläisiä tovereita
asioista selostamaan.
Pakkoluovutuksiakin vallankumouk-

sen hyväksi
Vallankumoukselliseen valmistelu-

työhön liittyi osaksi sellaistakin toi-
mintaa, joka synnytti ristiriitaisia ar-
vosteluja työväen keskuudessa. Ta-
pahtui suurkauppiaiden dynamiittikel-
larien puhdistuksia ja suurkapitalistien
pankki- y.m. rahavarojen pakkoluovu-
tuksia. Dynamiitti pääasiassa annettin
Venäjän vallankumouksellisten käytet-
täväksi, mutta osa jätettiin myös omia
tarpeitakin varten. Rahojen pakko-
luovutuksissa saadut varat, mikäli
niissä mukana oli suomalaisia työläi-
siä, luovutettiin suomalaista vallanlku-
moustyötä avustavan elimen haltuun,
elimen, joka johti tämänsuuntaista toi-
mintaa ja järjesti kutakin tehtävää
varten tavallisesti 10-miehiset jouk-
konsa. Rahoilla oli tarkoitus ostaa
aseita ja muita tarpeellisia taistelu-
välineitä, joista yleensä oli suuri
puute. Aseita oli jossain määrin ym-
päri maan porvarien muodostamalla
salaisella taistelujärjestöllä n.s. ”Voi-
maliitolla”, mutta ne eivät antaneet
niitä työväestön käsiin. Usein pidet-
tiin neuvottelujakin vieläpä Viapo-
rin kapinapäivänäkin mutta tur-
haan. Aktivistiporvarit olisivat suostu-
neet antamaan 1 kiväärin aina 10
miestä kohden ehdolla, että sitten
taistelun päätyttyä ja tsaarivallan ku-
kistettua annetaan kiväärit heille ta-
kaisin. Maaseudulla, joillakin paikka-
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kunnilla oli aktivistien kiväärejä saa-
tavissa työväestönkin käsiin, mutta
vain vähässä määrin.
Pommien valmisteluja harrastelivat

myös muutamat ryhmät. Kokeiltiinkin
ainakin yhdessä tapauksessa, kuten
maanalaisessa kirjapainossa ja pom-
mien valmistuksessa y.m. maanalai-
sessa tehtävässä mukana ollut Lenin-
gradissa asuva toveri Uuno Peltola
kertoo. Peloteltiin vähän , näet Kasar-
minkadun ja Punanotkonkadun kul"
massa olevassa talossa asuvia suoma-
laisia lahtarikaartilaisia. Pommi teki
vain sen tehtävän kuin oli tarkoitettu-
kin sen tekevän.

Provokatsionia
Samaan aikaan kun asevilainen pro-

vokatsioni pelasi venäläisten vallan-
kumouksellisten keskuudessa, samaan
aikaan työntyi suomalaisiakin suoma-
laisten sekaan. Suomaalisista provo-
kaattoreista näihin aikoihin olivat huo-
mattavimmat Malinen, ”Hanskin-Juk-
ka” (Viheiiaakso) ja Tuorila. Niiden
toiminta havaittiin ajoissa ja heidän
vaikutuksensa jäi verrattain vähäpä-
töiseksi, sillä vallankumoukselliset työ-
läiset raivasivat ne säälimättä pois
tieltään.
Kaikki nämä puuhat olivat hyödyl-

listä vallankumouksen oppia, koke-
musperäistä. Kuitenkin puuttui meiltä
vallankumouksen teoriaa.

Kapina puhkeaa
Heinäkuun 30 p:n iltana alkavat

Viaporin tykit jyskimään. Tykkien jy-
linä hämmästytti Helsingin proleta-
riaattia. Kapinan puhkeaminen tällä
hetkellä oli yllätys. Vielä joku päivä
aikaisemmin oli pieni vallankumouk-
sellisten kokous Pursimiehenkadulla
erään suomalaisen kirjailijattaren
asunnossa, johon otti osaa m.m. venä-
läiset nuoret vallankumousupseerit
jemiljanov ja Kasanski sekä punakaar-
tin päällikkö kapteeni Kock. Tässäkin
tilaisuudessa puhuttiin kapinan myö-

hemmin alkamisesta ja samanaikai-
sesta kapinatoiminnasta Kronstadin ja
Odessan linnoitusten kanssa. Viaporin
kapinan näin alettua osittain sattu-
manvaraisesti ja ilman sos.-dem. puo-
lueen puoluejohdon tietoa, pidettiin
selvänä, että asevilainen provokatsioni
oli suorittanut hyvin tehtävänsä.
Kun kapina yllätti puoluejohdonkin,

ei puolue julistanut heti suurlakkoa
edes Helsingissäkään. Punakaartin
päällikkö Kock otti tehtävän vastuul-
leen. Rockin lyhytsanainen suurlakko-
julistus ilmestyi Helsingin kaduille
myöskin niin myöhään, että työläiset
työhön mennessään eivät vielä sitä
ehtineet nähdä. Tämäkin vaikutti heti
aikupuuhia hajoittavasti.
Kun tykkien jyskettä ja kapinatoi-

mintaa edelleen jatkui, niin puoluejoh-
to julisti suurlakon Helsingissä, mutta
ei laajentanut sitä maata käsittäväksi
senvuoksi, että puoluejohto halusi
nähdä tuleeko Pietarista ja Kronsta-
dista mitään. Sen sijaan punakaartin
edustajat jyrkästi vaativat maata kä-
sittävän suurlakon julistamista. Tästä
jatkui kiihkeää väittelyä puoluejohdon
ja punakaartin johdon välillä, leviten
väittely julkiseksi työväenkin keskuu-
teen. Taistelun hetkellä syntyi repi-
vää ristiriitaan, eikä voinut olla huo-
nosti vaikuttamatta asiain kulkuun,
mutta varsinkin suurlakon önnistumr
seen. Työläiset jäivät tapahtumain
alussa kahden vaiheille lähteäkö mu-
kaan vai ei. Mutta kaikesta tästä sat-
tumanvaraisesti alkaneesta kapinasta,
epäselvyydestä ja hajanaisuudesta
huolimatta oli selvä tuntu ei ainoasi
taan Helsingin työväestön, vaan koko
maankin työväestön keskuudessa, että
työväki kiihkeästi halusi selvittää vä-
lejään kapitalistien kanssa. Helsin-
gissä oli noin 3,000 metallityöläistä su-
lussa, joka oli kestänyt pitemmän ai-
kaa ja senvuoksi mieliala Helsingin
työläisten keskuudessa oli hyvin kiih-
tynyt. Suurlakosta asti jatkuvasti oli
siellä täällä ympäri maan puhjennut
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työriitaisuuksia, lakkoja ja sulkuja.
Torpparien ja maatyöläisten keskuu-
dessa vihamielisyys suurmaaomistajia
vastaan kiehui ja oli valmis kohoamaan
kuohumapisteeseen. Kaikki merkit
viittasivat siihen, että luokkataistelu
ympäri maan voi leimahtaa ilrniliekkiin
millä hetkellä tahansa. Ja kun kap-
teeni Kock mobilisoi Helsingin puna-
kaartin, oli se ensi käskystä paikoil-
laan, majoittuen esikuntineen Helsin-
gin läheisyydessä olevan Eläintarhan
puistoon, ns. vesitornin mäelle. Sa-
moin olivat punakaartilaiset valmiit
rientämään venäläisten taistelevien to-
verien avuksi, milloin heitä mihinkin
vaadittiin. Taisteluinto oli kieltämät-
tä suuri.
Työväenneuvosto asiain johdossa
Työväen vallankumouksellisen neu-

voston valitsemalla 15-hemkiselle toi-
meenpanevalle komitealle jäi kapina-
ajan asiain hoito. Punakaartin esi-
kunta hoiti taas puolestaan sotilaspuo-
lelle kuuluvat asiat. Yhteys neuvoston
toimeenpanevan komitean ja puna-
kaartin esikunnan välillä oli tyydyttä-
vä. Neuvosto sai tehtävänsä suorit-
taa mitä vaikeimmissa oloissa. Käy-
tännöllisiin tehtäviin kuului hyvin mo-
nenlaiset asiat. Olihan suurlakko ju-
listettu, mutta joka ei kuitenkaan ol-
lut täydellinen. Neuvoston toimeenpa-
neva komitea sai huolehtia työpalkkain
silmälläpitoa, järjestää elintarve y.m.
kysymyksiä huolehtia propaganda- ia
agitatsionityöstä, avustaa, vaatettaa ja
majoittaa kapinallisia venäläisiä tove-
reita ine.
Järjestyksen pitoa ja raitiotieliiken-

teen lopettamista koettivat porvarien
liikekannalle asettamat aseistetut lah-
tarikaartilaiset häiritä ja estää. Jopa
menivät niinkin pitkälle, että tsaarin
upseeri, ratsumestari Calamniuksen
johdolla pyrkivät hyökkäämään puna-
kaartinkin kimppuun. Mutta se oli lah-
tarikaartin toiminnan loppu sillä het-
kellä. Noin 200 lahtarikaartilaisia.

jotka olivat asettuneet riveihin Haka-
salmen torilla, työväen kaupungino-
sassa, lensi punakaartin jnajailupai-
kasta "Unkarin poika” (käytti useam-
pia nimiä, milloin Feliks Kidler,
Schwartz y.m.) 10-miehisen joukon
kanssa, jotka pääasaiassa olivat meri-
sotilaita, pari, kolme suomalaistakin,
ja paukahuttivat kivääreistään lau-
kaukset kohti lahtarikaartilaisia. Lah-
tarikiaartilaiset pakenivat suuressa
epäjärjestyksessä. Paikalle jäi kuol-
leita 7 punakaartilaista ja 2 iahtari-
kaartilaista, joiden mukana ratsumes-
tari Calamniuskin, ja useita haavoittu-
neita.
Tämän tapauksen jälkeen riisuivat

toimeenpanevan komitean edustajat
silloisen poliisimestarin apulaisen, ak-
tivisti Jalanderin (nykyinen Uuden-
maan läänin maaherra) läsnäollessa
lahtarikaartilaiset aseista. Lahtari-
kaartilaiset vietiin sitten poliisilaitok-
selle, josta ne lahtareille oli annettu-
kin, ja pantiin sinetin taakse. Tä-
mäkin tuhma aseiden vapaaehtoinen
anto poliisilaitokselle johtui tietysti
kommunistisen tietoisuuden puuttees-
ta, kuten moni muukin tärkeä teko.

Taistelu Viaporissa
jatkui. Kapinalliset ponnistelivat uh-
rautuvaisesti ja heidän rinnallaan pu-
nakaartilaiset. Taistelutoimintaa Via-
porissa eikä asemaa kapinan alkaessa
Katajanokalla meriväen kasarmissa al-
lekirjoittaneen ole tarpeellista kuvata,
sillä siitä kertovat parhaiten mukana
olleet. Allekirjoittaneen toiminta ka-
pinapäivinä tapahtui toimeenpanevas-
sa komiteassa. Kapinan alkamista
Kronstadin linnoituksessa odotettiin
suurella jännityksellä samoinkuin apu-
akin kapinallisille Pietarista. Aseiden
ja ampumatarpeiden puute vaivasi an-
karasti. Kun sitten kapinan 6 päivänä
leviää äkkiä tieto, että nyt tulee apua
kapinallisille, näkyy jo kaksi sotalai-
vaa merellä, joiden mastossa liehuu
punainen kapinalippu, oli iloinen in-
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nostus ja jännitys jälleen suuri. Mutta
pian ilmoitettiin toimeenpanevalle ko-
mitealle, että petos on tapahtunut. Pu-
naliput mastoissa ovat laskeutuneet ja
sijalle noussut joku taistelulippu. Lai-
vat alkavat kaukaa mereltä, jonne ei
linnoituksen tykit kanna, lähettää tu-
hoavia panoksiaan linnoitukseen. Ruu-
tikellari räjähtää kauhealla ryskeellä,
tärisyttää koko Helsingin kaupunkia,
ilman paineesta putoilee asuntojen ka-
toista rappaukset, ikkunat menevät
sirpaleiksi, säikähdys valtaa asujani is-
ton ja Kaivopuistossa vartiossa olevat
tsaarille uskolliset kasakkalaumat len-
tävät sikin sokin pakokauhun vallassa.
Kapina päättyy häviöön. Sankarilli-
sesti taistelleet kapinalliset ovat voite-
tut. Suuri osa heistä on kaatunut, ku-
ten suomalaisista punakaartilaisista-
kin, jotka taisteluun linnoituksessa ot-
tivat osaa. Osa pääsee pakenemaan,
osa joutuu vangiksi.
Ensi kerran oli vuotanut Suomen

työläisten veri Venäjän vallankumouk-
sen hyväksi ja Suomen vapauden puo-
lesta.
Suomen porvaristo rankaisee ankarasti

vallankumouksellisia
Pakenemaan päässeitä venäläisiä

tovereita koetti toimeenpaneva ko ni-
fea auttaa voimiensa mukaan. Juuta-
laisten vanhojen vaatteiden kaupat
tyhjennettiin ja puettiin sotilaat sivii-
lipukuihin, koettaen siten heitä suojel-
la poliisin ja santarmien ahdistavilta
silmiltä. Osa autettiin pakenemaan
kotimaahansa, jokunen ulkomailletda.
Kapinassa mukana olleita Suomen

työläisiä rankaisi ankarasti Suonien
porvarillinen oikeus, joka muka myös-
kin kerskui taistelevansa tsaarin val-
lasta vapautumisen puolesta. 'Kun 80
vallankumouksellista työläistä tuomit-

tiin 3ja 5 vuoden, jopa pitempiaikai-
siinkin kuritushuonerangaistuksiin. Sa-
maan aikaan Venäjän hallitus vaatii
myös suomalaisetkin kapinalliset sota-
oikeuksissaan tuomittaviksi. Jos näin
olisi tapahtunut, olisi lähes kaikkia
vangitutta suomalaisiakin odottanut
telotukset. Suomen porvaristo työvä-
estön kostoa peläten ei kuitenkaan us-
kaltanut vallankumouksellisia tsaari-
vallan oikeudelle luovuttaa, vaikka pe-
rustuslaillisen puolueen (vastasi ka-
dettipuoluetta) senaatti Mechelinin
senaatti taipuikin jo yleensä nou-
dattamaan kohoavan Venäjän taantu-
muksen kaikkia vaatimuksia. Meche-
linin hallituksen toimesta hajotettiin
punakaartikin. Sen päällikkö kapteeni
Kock ja eräitä muitakin punakaartin
johtomiehiä pääsi pakenemaan Ailie-
nkaan, mutta useat päällystöön kuu-
luvat joutuivat Mechelinin hallituksen
kuritettaviksi.
Puolue suhtautui myös kylmästi pu-

nakaartiin Viaporin kapinan jälkeen.
Oulun puoluekokouksessa samana
vuonna oltiin yleensä kaartin hajotta-
misen kannalla. Koetettiin kyliä sel-
vittää punakaartikysymystä niin teo-
reettisesti kuin taktillisestikin, mutta
teoreettinen selvittely jäi kuitenkin lai-
haksi ja taktillisen tarkoituksena oli
säilyttää sos. dem. puolue yhä kärjis-
tyvän taantumuksen aikana.
Viaporin kapinän jälkeen vallanku-

mouksellinen toiminta laantui. Kumo-
uksellinen tilannekin meni ohi. Suo-
men työväki rupesi valmistautumaan
parlamenttivaaleihin ja -toimintaan. Ei
lähdetty kumoustyöt,ä ajamaan sellai-
sille raiteille kuin tekivät Venäjän bol-
shevikit taamtumusvuosina. Suomen
proletariaatti tarvitsi vielä vuoden
1918 vallankumouksen tappiot opik-
seen.

Otto Vihni.
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Suomen aseellisen luokkasodan tappion syistä
"Kommunistissa” n;ro 5 (17) jul-

kaistussa kirjoituksessaan "Vielä v:n
1918 Suomen kansalaissodan tappion
syistä” selittää tov. A. Taimi en&imäi-
sessä lauseessaan, että tov. O. Kuusi-
nen ja K. Manner ovat "riittävän sel-
västi ja melkoisen yksityiskohtaisesti
ja laajasti selostaneet Suomen kansa-
laissodan häviötä. Vastoin tätä tov.
Taimen esittämää käsitystä olen sitä
mieltä, että Suomen luokkasodan edel-
lisiä tapahtumia, itse luokkasotaa ja
sen tappion syitä on päinvastoin perin
vähän ja puutteellisesti selosteita. Ja
edellä mainittu tov. Taimen kirjoitus
lienee paras todistus siitä, kuinka se-
kavia käsitteitä luokkasodan yhteydes-
sä olevista tapahtumista todellakin on
olemassa sielläkin, missä pitäisi jo val-
lita täysi selvyys noista asioista. Tä-
män vuoksi katson velvollisuudekseni
kosketella eräisiin tov. Taimen kirjoi-
tuksessa esiintyneisiin mielipiteisiin,
jotka perustuvat vääriin olettamuksiin
ja sisältävät väärää opetusta luokka-
sodasta.

1. Luokkasota vaiko kansalaissota
Eräät toverit ovat nimittäneet Suo-

messa tammik. 27 p:nä alkanutta
aseellista luokkasotaa kansalaissodak-
si. Niin tekee myöskin tov. A. Taimi
edellä mainitussa kirjoituksessaan.
Tiedämme että on ollut paljon kan-

salaissotia, joissa samaan valtioon, sa-
maan kansaan kuuluvat porvariluokan
eri ryhmät ovat keskenään taistelleet
vallasta. Noissa porvariryhmien kes-
keisissä kansalaissodissa on kuten
kaikissa porvarien käymissä sodissa
käytetty työtätekeviä taistelijoina mo-
lemmilla taistelupuolilla. Mutta alote
ja johto niissä on kummallakin taisto-
lupuolella ollut porvarieyt käsissä, eikä
niissä kumpikaan taistelupuoli ole tais-
tellut työtätekeväin luokkaetujen puo-

lestä, vaan porvariluokan eri ryhmien
ryhmäetujen puolesta vaikka työtä-
tekeville on päinvastaista uskoteltu.
Sellaisille sodille on kansalaissota pi-
keä nimitys.
Mutta Suomessa 1918 käyty sota oli

selvää luokkasotaa. Kaikilla
taistelurintamilla Suomessa seisoi sil-
loin vastakkain: toisaalla työtäteke-
väin luokka ja toisaalla työtä riistä-
vän luokka. (Katkaistakseni jo enna-
kolta niskat viisastelulta, riennän heti
selittämään, ettei sanaa luokka ole kä-
sitettävä niin ehdottomana, että tah-
toisin väittää työtätekeväin luokkaan
kuuluneen ottaneen osaa taisteluun
porvariluokkaa vastaan ja jokaisen
porvariluokkaan kuuluneen seisoneen
vastaisella taistelurintamalla. Jokai-
nen järkevä ihminen tietää selittämättä-
kin, ettei luokka ole koskaan ollut eikä
voi olla niin yhtenäinen ettei siitä yk-
silöitä, jopa ryhmiäkin pyri vetäty-
mään taistelusta syrjään ja osittain
lähde taistelemaan vastakkaisen luo-
kan puolelle omaa luokkaansa vastaan.
Porvari sai Suomessakin pienemmän
osan työtätekeviä houkutelluksi, pete-
tyksi, ja koko huomattavan osan pa-
hoitetuksi taistelemaan työtätekeväin
luokkaa vastaan. Mutta tämä ei muu-
ta sitä tosiasiaa, etä Suomessa v. 1918
käytiin luokkasotaa). Suomessa tais-
teltiin silloin luokkaeduista, siitä jää-
kö valta työtätekeväin luokalle vaiko
porvaristolle, vaikka työväenluokan
puolella taisteluun osaa ottaneidenkin
joukossa oli sellaisiakin, jotka voittoi-
san luokkasodan lopputuloksena kuvit-
telivat vain vallan tasajakoa porvaris-
ton kanssa. Mutta musertava enem-
mistö työtätekevistä piti vallanottoa
kokonaan työtätekeväin käsiin itses-
tään selvänä asiana. Ja sotaa, jossa
taistellaan luokkaeduista, siitä jääkö
valta työtätekevän vaiko työtä riistä 1
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vän luokan käsiin, on nimitettävä
luokkasodaksi.
Suomen porvaristo on lehdissään

usein katkerana väittänyt ettei Suo-
messa muka ole ollut eikä ole luokka-
taistelua eikä luokkasotaa, ja etteivät
porvariston ja työtätekeväin edut ole
sovittamattomassa ristiriidassa keske-
nään. Porvari väittää, että "työväen
villitsijät” vain lietsovat luokkavihaa
ja siksi puhuvat luokkataistelusta,
luokkasodasta j.n.e. Tuollaisilla väit-
teillään pyrkii porvari sekoittamaan
selviä luokkakäsitteitä siellä missä «e
on mahdollista. Vastapainoksi sille on
meidän päinvastoin pidettävä ‘käsitteet
luokkasuhteista täysin selvinä. Ja siksi
ei selvää luokkasotaa ole sekoitettava
kaikenkarvaisiin kansalaissotiin. Toi-
von että me tässä suhteessa luovumme
tekemistämme virheistä.

2. Väärää opetusta vastaan
Kertoessaan usein mainitussa kirjoi-

tuksessaan Suomen sos. dem. puolu-
een toiminnasta ennen luokkasotaa,
tov. Taimi "antaa suppean yhteenve-
don siitä” "missä merkeissä sen (sos.
dem. puolueen) olisi pitänyt toimia,
jos se olisi ollut vallankumouksellinen
marxilainen puolue”. Tov. Taimi sa-
noo, että puolueen toiminnan olisi pi-
tänyt jakaantua kolmeen kauteen; en-
simäkien imperialistisen sodan puh-
keamiseen asti, toinen syys-loka-
kuuhun v. 1917 ja kolmas siitä eteen-
päin. Puhuessaan siitä mitä "marxi-
laisen vallankumouksellisen puolueen”
olisi pitänyt tehdä toisella kaudella
(siis imperialistisen sodan alkamises-
ta syys-lokakuuhun 1917), antaa tov.
Taimi tietää ettei koko tuolla ajalla
vielä ollut otollista antaa tunnuslauset-
ta joukkojen aseistamisesta. Vasta
puhuessaan kolmannen kauden (siis
syys-lokakuun jälkeisen kauden v.
1917) tehtävistä, sanoo tov. Taimi;
"Tällöin oli otollinen aika heittää tun-
nus aseelliseen kopinaan
valmistumisesta, 5.0.. aseellis-

ten joukkojen järjestäminen kapinan
suoritusta varten, sillä val-
lankumouksellisen liikkeen nousu oli
tämän tehtävän eteemme asettanut”.
(Alleviivaukset Taimen.)
Edellä mainittu tov. Taimen opetus

siitä, milloin marxilaisella vallanku-
mouksellisella puolueella olisi ollut
otollinen aika heittää tunnus aseelli-
seen taisteluun valmistumisesta, on
ehdottomasti väärä. Kuul-
lessaan tuollaisen opetuksen ei Suo-
men silloista tilannetta vähänkään tun-
tenut henkilö voi olla tekemättä kysy-
mystä; miksi otollisin aika aseistamis-
tunnuksen keittämiseksi oli vasta syys-
lokakuun jälkeen 1917?
Ollakseen kommunistin antama, on

mainittu Taimen opetus niin oudostut-
tava että joutuu aprikoimaan eikö tuol-
laisen perusteettoman väitteen esittämi-
sellä olekin ajettu takaa joitakin .vierain
ta sivutarkoituksia, esim. tahdottu kei-
nolla imiillä tahansa puolustaa silloisen
sos. dem. puolueen johtoa. Mutta kun
Taimi samassa kirjoituksessaan kah-
teen kertaan vakuuttaa ettei hä-
nen tarkoituksensa ole "vähemmässä-
kään määrässä pyrkiä suojelemaan ar-
vostelulta sen aikaista sos. dem. puo-
lueen johtoa”, niin nousee esille toinen
kysymys: Tekikö tov. Taimi tuollaisen
väärän väitteen vain saadakseen sen
pohjalla tilaisuuden (kuten tov. Tai-
mi tekee mainitussa kirjoituksessaan
siv. 221) esittää voiton mahdollisuuk-
sien vastapainoksi marraskuun suurla-
kon aikana 1917 sen väitteensä, että
”1) ennen marraskuun suurlakkoa oli
kautta maan punakaartin aseistus ia
organisatsioni vallan heikko, eikä
suurlakon aikana olisi ehditty riittä-
västi aseistaa” jne. Sillä noin perus-
teettomaan ja ehdottomasti väärään
opetukseen on vaikea löytää muuta
vaikutetta, muuta selitystä kuin sen,
että tov. Taimi on joutunut käsittele-
mään asiaa, lausumaan mielipiteensä
ja antamaan opetuksensa ei. "proletaa-
risen taistelun yleisen hyödyn vuoksi”
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(käyttääkseni tov. Taimen omia sano-
ja), vaan joissakin muissa tasoituk-
sissa.
Miksi, tov. Taimi, ei esim. aika

tsaarivallankumouksesta alkaen maa-
liskuun alkupuolella (uutta lukua)
1917 ollut otollinen aseistamistunnuk-
sen keittämiseksi? Eikö hetki vielä
silloinkaan ollut kypsä?
Miksi "marxilaisen vallankumoukselli-
sen puolueen” yleensä piti valmistaa
aseellista kapinaa vielä tsaarivallanku-
mouksen jälkeen, vaikka se (silloinen
sos. dem. puolue jos se olisi ollut
vallankumouksellinen marxilainen
puolue, kuten tov. Taimi sanoo) oli
vallankumouksen Venäjällä tapahdut-
tua tilaisuudessa viivyttelemättä ja il-
man kapinaa, ilman miekan iskua otta-
maan vallan käsiinsä maassa, asetta-
malla kukistuneen senaatin tilalle
oman hallituksensa (työtätekeväin
hallituksen) ja sitten laillisesti
aseistamaan työläis joukot,
ottamaan vallan käsiinsä porvarillisen
lakikäsitteen ja parlamenttiopin mu-
kaan täysin laillista tietä?
Vai eikö vallankumouksellisen marxi-
laisen puolueen olisi tullut noin mene-
tellä? Oliko välttämätöntä valmistel-
la vain kapinaa ja kieltäytyä vallan kä-
siinsä ottamisesta silloin kuin sen oli-
si voinut tehdä porvarien parlamentti-
tapojen mukaan laillista tietä, koska
puolueella oli parlamentissa enemmis-
tö? Nämä kaikki ovat kysymyksiä,
jotka tov. Taimi on kokonaan sivuut-
tanut, vaikka on lähtenyt opettamaan
kuinka vallankumouksellisen marxilai-
sen puolueen olisi tullut menetellä
Suomessa.
Allekirjoittaneen käsityksen mukaan

olisi vallankumouksellisen marxilaisen
puolueen tullut pyrkiä aseistamaan
Suomen työläisiä jo ennen tsaarivallan
kukistumista. Sen olisi tullut pyrkiä
asein kukistamaan tsaarin valta niin
pian kuin se kävi mahdolliseksi Suo-
men ja Venäjän vallankumouklsellisen

marxilaisen puolueen yhteistoiminnal-
la ja kaikkia taistelumuotoja hyväk-
seen käyttäen. Ja joitakin mahdolli-
suuksia puolue salaiseen aseistamis-
toimintaan epäilemättä olisi löytänyt

ainakin niin paljon, että työväen
yleinen aseistaminen kohta tsaarival-
lan kukistuttua olisi käynyt nöpeasti
ja helposti. Siitä luonnollisesti ei voi
olla kysymystäkään eikö olisi tullut
kohta tsaarivallan kukistuttua ryhtyä
mitä tarmokkaampiin toimenpiteisiin
Suomen työväen aseistamiseksi, aseel-
listen taistelujoukkojen muodostami-
seksi puolustamaan työväenluokan
luokkaoikeuklsia, pitämään vallan työ-
tätekevän väestön käsissä, estämään
porvariston pyrkimykset vastavallan-
kumouksellisten asejoukkojen 'muo-
dostamisessa toteuttamaan proletari-
aatin diktatuurin. Sillä erittäin otolli-
nen hetki tähän oli jo silloin tullut.
Sen antoi tsaarivallan kumous Venä-
jällä. Ja se aika Suomenkin työväes-
tön aseistamiseen oli niin otollinen, et-
tä todennäköisesti ei milloinkaan enää
tule toisen kerran niin otollista työvä-
en aseistamisaikaa.
Toisaalta oli työväestön aseistami-

sen tarve ehdottoman välttämätön. Ei-
kä vallankumouksellinen marxilainen
puolue silloisissa oloissa Olisi voinut
hetkeäkään viivytellä aseistamisessa,
työväen aseellisten taistelujoukkojen
muodostamisessa kohta maaliskuun
vallankumouksen jälkeen, jolloin sii-
hen avautui oivallinen tilaisuus. Ai-
van samoin kuin tov. Lenin marxilaisen
vallankumouksellisen puolueen johta-
jana tsaarivallan kukistuttua lakkaa-
matta painosti työväestön nopean
aseistamisen välttämättömyyttä Venä-
jällä, samoin olisi marxilaisen vallan-
kumouksellisen puolueen tullut mene-
tellä myöskin Suomessa. Mutta nyt
tulee tov. Taimi ja sanoo meille että
vaata syys-lokakuun aikana 1917 tai
sen jälkeen olisi Suomessa tullut otol-
linen aika aseellisen kapinan valmista-
mistunnuksen keittämiseen! Se on jo
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kovin ihmeellistä vallankumouksellista
marxilaisuutta eikä siinä ole jälkeä-
kään leniniläisyydestä.
Mainitsin kuinka työväen puolue

Suomessa oli tilaisuudessa porvarillis-
ten lakien ja parlamenttikäsitteiden
mukaan laillisesti ottamaan vallan kä-
siinsä, koska sillä oli enemmistö parla-
mentissa. Mutta tästä huolimatta on
selvää, ettei se olisi voinut toteuttaa
työväen valtaa ja työväen diktatuuria
laillisesti. Kyllä se olisi täytynyt to-
teuttaa laittomasti, porvarien laatimia
lakeja, varsinkin perustuslakia murs-
katen. Ja siinä olisi välttämättä tar-
vittu aseellisia voimia, vaikka valta oli-
kin muodollisesti saatu 'käsiin ilman
taistelua porvarillisesti laillista tie-
tä. Ja siksi olisi työväestön aseista-
minen ollut vallankumoukseiliiisen mar-
xilaisen puolueen asettaman hallituk-
sen ensimäinen tehtävä keväällä 1917.

Jos asetetaan esille kysymys siitä,
mitä vallankumouksellisen marxilaisen
puolueen olisi tullut tehdä Suomessa
v. 1917—18 (kuten tov. A. Taimi kir-
joituksessaan on tehnyt), ja tältä nä-
kökulmalta katsoen harkitaan takauk-
sia, niin kysymys marraskuun suurla-
kosta ja siitä oliko silloin edullisempi
alkaa vallankumoustaistelu kuin tam-
mikuun lopulla 1918, jo itsestään ka-
toaa näyttämöltä. Sillä vallankumouk-
sellisen marxilaisen puolueen, jolla oli
edustajaenemmrstö eduskunnassa, tuli
ottaa valta käsiinsä välittömästi maa-
liskuun vallankumouksen tapahduttua
Venäjällä 1917 ja ryhtyä tarmolla
aseistamaan työväestöä, luomaan pu-
naista armeijaa valtansa tueksi. Kuin-
ka tämä hallitus (joka silloin ei olisi
voinut olla tokoilaismallinen /sekase-
naatti, vaan sellainen, jossa vallanku-
mouksellisella marxilaisella puolueella
olisi ollut täysi määräysvalta) Oilisi
onnistunut politikoimaan ja järjestä-
mään suhteensa porvarien Venäjällä
asettamaan väliaikaiseen hallitukseen,
sillä epäilemättä olisi paljon riippunut
myöskin sisäisten tapausten kulku

Suomessa. Mutta riidattomana voi-
daan pitää sitä, että sisäiset tapaukset
Suomessa eivät silloin olisi kehitty-
neet samantapaisiksi kuin miksi ne v.
1917 kehittyivät, so. marraskuun suur-
lakkoa ei olisi ollut, eikä enää kysy-
mystä vallanotosta työväen käsiin,
vaan

,

sen sijaan kysymys vallan lujit-
tamisesta työtätekeville, työtätekeväin
hallitukselle.
Eikä tällöin (jos olisi ollut johdossa

vallankumouksellinen marxilainen puo-
lue) olisi voinut olla puhetta siitä, et-
tä punakaarti vielä marraskuussa oli
niin heikosti organisoitu Ja aseistettu
kuin se oli, sillä eihän sos. dem. puo-
lue tehnyt mitään sen aseistamiseksi,
sen järjestämiseksi aseelliseksi taiste-
kiarmeijaksi. Sos. dem. puoluejohto-
han päinvastoin olisi tahtonut pitää
punakaartin kokonaan aseettomana
järjestyskaartina, ja vain joukkojen
painostuksesta ei katsonut terveelli-
seksi nousta jyrkästi vastustamaan pu-
nakaartin aseistamista. Näinhän asia
oli, eikä sitä voi salata, vaikka tämän
sanominen vierittää sanojan niskoille
tov. Taimen syytteen, että ”he yrittä-
vät löytää syntipukin ja pitäen sinä
kansalaissotaan osaaottanutta ylem-
pää johtoa, suuntaavat tikarinsa iskun
yksinomaan sen rintaan”. (Puo-
lueen johto ja vallankumouksen johto
oli sulautunut yhteen.) Ja toisaalta,
jos olisi ollut johdossa vallankumouk-
sellinen marxilainen puolue, ei porva-
risto Suomessa olisi voinut varustau-
tua sotaan työväestöä vastaan muu-
toin kuin maanalaisesta suurimmassa
salaisuudessa ja sellaisissa olosuhteis-
sa, joissa sen varustukset eivät olisi
suurta merkinneet. Vallankumouksel-
linen marxilainen puolue olisi pitänyt
huolta myöskin siitä, että porvari ei
olisi niin vaan saanut asevoimanaan
käyttääkseen Saksaan lähetettyjä jää-
Päreitä, joiden lähettämiseen sos. dem.

,

puolueen johdossa olevatkin olivat yk-
sityisesti ottaneet osaa, mutta eivät
pitäneet kuitenkaan mitään huolta sii-
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tä, että jääkärit olisivat päässeet tais-
telemaan työväen puolella porvaristoa
vastaan. Kaiken tuon huomioon otta-
en on itsestään selvää, että tapaukset
Suomessa 1917—18 olisivat muuttu-
neet aivan toisiksi, jos työväestöä olisi
ollut johtamassa vallankumouksellinen
marxilainen puolue. Silloin olisi työ-
väestö epäilemättä saanut vallan kä-
siinsä muodollis-laillisesti, sen ei olisi
tarvinnut salaisesti aseistautua, se oli-
si voinut tehdä sen julkisesti, 'käyttäen
apunaan käsiinsä saamaansa valtio-
valtaa.
Mutta kun meillä ei ollut vallanku-

mouksellista marxilaista puoluetta,
vaan sen sijaan oli pikkuporvarillista-
nut sos. dem. puolue, niin kaikki hy-
vät tilaisuudet, kaikki otteet antoi tuo
puolue luisua porvarin käsiin. Ja-niin
jouduttiin vihdoin siihen, että työväes-
tö menetti kaiken vallan, hallituksen
ja eduskuntaenemmistönsä porvarin
käsiin, ja joutui sitten "laitonta” ka-
pinatietä yrittelemään saada vallan
käsiinsä, ilman että puolue edes täl-
löin olisi tämän vallan valtaamiseksi
järjestänyt tarmokkaan toiminnan, te-
kemällä mitä tehdä olisi voinut työvä-
estön aseistamiseksi ja taisteluun va-
rustamiseksi.
Tosiasia on, että sos. dem. puolu-

een johto ei johtanut työläisjoukkoja
aseelliseen valianottotaisteluun. Työ-
läisjoukot menivät siihen oman vallan-
kumouksellisen luokkavaistonsa vetä-
minä ja laahustivat mukanaan myös-
kin sos. dem. puolueen johdon, jos ei
koko johtoa niin ainakin huomattavan
osan siitä. (On muistettava että m.m.
Valpas, joka siitä "huolimatta kuuluiko
hän muodollisesti sos. dem. puolueen
johtoon tai ei, oli puolueen tunnustet-
tu johtaja, ei tullut laisinkaan mukaan
aseelliseen vallankumoustaisteluun,
vaan vetäytyi sivuun jäi tavanmu-
kaisen politiikkansa mukaan kireällä
hetkellä odottamaan olisiko mahdollis-
ta poimia voiton hedelmiä jos köyhä-
listö voittaisi, taikka oliko ruvettava

lyömään, so. antamaan ohjeita siitä,
miten puolueen ja aseelliseen vallan-
kumoukseen menneiden olisi tullut toi-
mia ollakseen joutumatta taisteluun,
joka päättyi häviöön.)
Tov. Taimi kyllä luettelee mitä kom-

munistinen, so. työväen vallankumo-
uksellinen marxilainen puolue olisi
Suomessa tehnyt, jos sellainen olisi
ollut, ja mitä sos. dem. puolue ei teh-
nyt. Mutta kaikki se mitä tov. Taimi
luettelee, ei ole pääasia siitä, mitä val-
lankumouksellisen puolueen olisi pitä-
nyt tehdä vallan valtaamisen suoritta-
miseksi. Sillä jos tuo puolue olisi lai-
minlyönyt vallan käsiinsä ottamisen
välittömästi maaliskuun vallankumo-
uksen tapahduttua v. 1917 ja työväes-
tön nopean aseistamisen, niin se ei oli"
si oikealla tavalla täyttänyt vallanku-
mouksellisen marxilaisen puolueen
päätehtävää vallan valtaamisessa työ-
tätekeväin käsiin eikä osoittautunut
paljon vaativaa nimitystään vastaa-
vaksi puolueeksi.
On ilmeistä, että tov. Lenin ei tov.

A. Taimen tavoin edellyttänyt että. val-
lankumouksellisen marxilaisen puolu-
een Suomessa olisi ollut edullista vas-
ta syys-lokakuussa 1917 tai sen jälkeen
heittää tunnus aseelliseen kapinaan
valmistumisesta. Sillä vaikka tov. Le-
nin tietenkään ei voinut katsoa Suo-
men sos. dem. puoluetta vallankumo-
ukselliseksi marxilaiseksi puolueeksi,
niin arvosteli hän sen kyvyt kuitenkin
niin korkeiksi, että katsoi sen voivan
näyttää esimerkkiä Venäjän proletari-
aatille "sosialistisen tasavallan eli-
mien esiin työntämisessä.” Neljännes-
sä kirjeessään "kaukaa”, joka .on päi-
vätty Zurichissä (Sveitsissä) maalisk.
24 p:nä 1917, kirjoittaa tov. Lenin
seuraavaa:
"Emme myöskään unohda, että Pie-

tarin vieressä on yksi kaikkein etumai-
simimista, tosiasiallisesti tasavaltalai-
nen maa Suomi, joka voudesta 1905
vuoteen 1917 on Venäjän vallankumo-
ustaisteluiden turvissa verrattain rau-
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hallisesti kehittänyt demokratiaa ja
saanut kansan enemmistön so-
sialismin puolelle. Venäjän proletari-
aatti turvaa Suomen tasavallalle täy-
den vapauden aina vapaaseen eroami-
seen asti (nyt tuskin yksikään sos.
dem. horjuu tässä suhteessa, kun ka”
detti Roditshev niin kelvottomasti kä-
vi Helsingissä kauppaa suurvenäläis-
ten pienistä etuoikeuksista), ja ni-
menomaan tällä saavutetaan uudelleen
Suomen työväen luottamus ja toveril-
linen apu yleisvenäläiselle proletariaa-
tin asialle. Vaikeassa ja suuressa teh-
tävässä ovat virheet kiertämättömiä,

niitä emme mekään voi välttää,
Suomen työläiset ovat parempia orga-
nisaattoreja, he auttavat meitä tällä
alalla, he työntävät omalla tavallaan
esiin sosialistisen tasavallan elimiä.”
Näin kirjoittaessaan tov. Lenin epäi-

lemättä edellytti, että työläiset Suo-
messa ottavat maaliskuun vallankumo-
uksen jälkeen viivyttelemättä valtio-
vallan käsiinsä ja näyttävät Venäjän
proletariaatille esimerkkiä siitä kuinka
sosialistisen tasavallan elimet on muo-
dostettava. Mutta tov. Taimi sanoo
meille vielä v. 1926, että vasta syys-
lokakuun aikana tai sen jälkeen oli
Suomessa otollinen aika heittää tun-
nus vallan valtaukseen valmistautumi-
sesta.
Ei tov. Taimi, tuollaisiin neuvoihin

emme voi uskoa. Ne ovat vääriä ja
vahingollisia opetuksia.
3. Viisastelu vei mielikuvituksen ra-

jattomaan avaruuteen
Sivuuttaen toiset tov. A. Taimen

usein mainitussa kirjoituksessa esiin-
tyvät perustelemattomat väitteet ja ris-
tiriitaiset johtopäätelmät, kajoan vie-
lä muutamalla sanalla hänen syytök-
seensä minun "epäleniniläisestä
nastani”.
Tov. Taimi on kompastunut "Kom-

munistin” tammikuun numerossa jul
kaistun kirjoitukseni; "Kuinka jou-
duimme luokkasotaan ja tappioon Suo-

messa” viimeiseen lauseeseen, jossa
sanottiin;
"Proletariaatti pystyy suorittamaan

voittoisan vallankumouksen, kukista-
maan porvariston vallan vasta silloin,
kun se on kyennyt järjestämään ja lu-
jittamaan todellisen kommunistisen
puolueen luokkavoimansa keskittäjäk-
si ja johtajaksi.”
Tuon johdosta on tov. Taimi alkanut

viisastella ja mahtipontisesti selvittää
kuinka proletariaatti ei kokonaisuudes-
saan siis luokkana järjestä kommu-
nistista puoluetta. Ja saadakseen tu-
kea viisastelulleen, siteeraa Taimi tov.
Leninin kirjoituksista pari otetta, jois-
sa sanotaan 1) että "Meidän puolu-
eemme (komin, puolue) on työväen-
luokan vapautuksen puolesta kamp-
pailevien tietoisten, etumaisten taiste-
lijani liitto” ja 2) että "olisi manilovi-
laisuutta ja 'hännässä laahustamista’
('hvostismia') ajatella, että jolloinkin
melkein koko luokka tahi koko luokka
kykenee kapitalismin vallitessa kohoa-
maan etumaisen joukkonsa, sosialide-
mokraattisen (kommunistisen A. T.)
puolueen tietoisuuden ja aktiivisuuden
tasolle.”
Noilla siteerauksillaan koettaa tov.

Taimi osoittaa minun "epäieniniläi-
syyteni”. Mutta tosiasia on, että minä
en koskaan ole väittänyt näitä tov. Le-
ninin esittämiä totuuksia vastaan. En
ole milloinkaan sanonut ettei kommu-
nistinen puolue olisi työväenluokan
vapautuksen puolesta kamppailevien
tietoisten, etumaisten taistelijain liitto.
En ole koskaan sanonut että koko
luokka kykenee kapitalismin vallitessa
kohoamaan etumaisen joukkonsa, kom-
munistisen puolueen tietoisuuden ja
aktivisuuden tasolle. Sitä ei tov. Taimi
ole voinut eikä voi osoittaa. Sillä ole-
matonta ei kukaan voi tehdä olevaksi.
Totta kyllä, että en aakkosista al-

kaen selittänyt kuinka kommunistinen
puolue voidaan perustaa; että sen pe-
rustamisen tarpeellisuudesta lausuu
ensimäisen ajatuksen ensin yksi tietoi-
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simmista tovereista, siihen yhtyy toi-
nen, kolmas j.n.e. ja lopuksi ryhmä
samoin ajattelevia kokoontuu, päättää
perustaa kommunistisen puolueen, ja
sen jälkeen ryhtyy puolueen järjestä-
miseen ja lujittamiseen. Syy miksi
näitä poliittisia aakkosia en esittänyt
kirjoituksessani: "Kuinka jouduimme
luokkasotaan ja tappioon Suomessa",
on 1) siinä, että oletin tämäntapaisten
aakkosten olevan selvillä kaikille
"Kommunistin” lukijoille, ja 2) siinä,
että en ylimalkaan, puhunut mitään
kommunistisen puolueen perustami-
sesta, vaan sen järjestämisestä
j a luj ill amise st a. Ja tosiasia
on (sitä ei mikään tov. Leninin lau-
sunto kumoa), että vain proletariaatti
voi lopullisesti luj ill a a kommunis-
tisen puolueen sellaiseksi, että se ky-
kenee suorittamaan voittoisan vallan-
kumouksen. Sillä jos proletariaatti
(luonnollisesti ei viisastelumielessä
käsitetty proletariaatti luokkana aina
viimeiseen mieheen saakka, vaan pro-
letariaatin valtava enemmistö) ei anna
kommunistiselle puolueelle tukeaan ja
kannatustaan, niin ei kommunistinen
puolue pysty suorittamaan voittoisaa
vallankumousta. Mikään muu luokka
kuin proletariaatti ei kykene järjestä-
mään ja lujittamaan kommunistista
puoluetta. Luonnollisesti suorittaa
kommunistisen puolueen järjestämis-
ja lujittamistyön proletariaatin tietoi-
sin ja tarmokkain osa, joka liittyy puo-
lueen jäsenyyteen. Tämä etumaisin
osa voi lukumäärältään vähäisenäkiin
suorittaa tuon tehtävän,, jos sitä tukee
proletariaatin valtava enemmistö,
mutta ilman proletariaatin valtavan
enemmistön kannatusta ei ole mahdol-
lista kommunistisen puolueen järjestä-
minen ja lujittaminen niin voimak-
kaaksi, että se kykenee viemään
proletaarisen vallankumouksen voit-
toisaan loppuun.
Kerran mielikuvitustensa tielle ek-

syttyään, ei tov. Taimen harhailuilla
ole rajoja. Ja niin hän haaveilee tuossa

kirjoituksestani siteeraamassaan lau-
seessa esiintyvän sellaisen ajatuksen,
"että proletariaatin on järjestettävä
sellainen puolue, johon se kokonaisuu-
dessaan kuuluu”. Jokainen järkevä ih-
minen kuitenkin havaitsee ettei minun
kirjoittamassani, kyseenalaisessa lau-
seessa ole vivahdustakaan tuollaiseen
tov. Taimen esille vetämään järjettö-
mään oletukseen. Sillä päinvastoin
painostan tuossa lauseessa, että prole-
tariaatin tulee pystyä järjestämään
todellinen kommunistinen puolue,
voidakseen suorittaa voittoisan vallan-
kumouksen.
Mutta tov. Taimi ei näy käsittävän

mitä merkitsee todellinen kom-
munistinen puolue. Samalla tov. Taimi
kuvittelee tuohon kirjoituksestani si-
teeraamaansa lauseeseen sisältyneen
nimenomaisen määritelmän juuri Suo-
men Kommunistisesta puolueesta, sen
todellisuudesta tai epätodellisuudesta.
Tosiasia kuitenkin on (ja sen jokai-
nen kyseessä olevan lauseen lukenut
tai lukeva saattaa niin helposti itsel-
leen todeta), että m i n ä en tuossa
lauseessani enkä koko siinä kirjoituk-
sessani, josta tuo lause on siteerattu,
ole sanallakaan m a i n i n n n 'h
Suomen Kommunistisesta
puolueesta. Kyseenalaiseen lau-
seeseen sisältyy vain yleinen m ä ä-
r i t e 1 m ä siitä millä edellytyksillä
proletariaatti pystyy suorittamaan
voittoisan vallankumouksen. Ja se pitää
paikkansa kaikkiin maihin, kaikkien
maitten proletariaattiin, kaikkien mait-
ten kommunistisiin puolueihin nähden.
En ole puhunut mitään erikoisesti

Suomen Kommunistisesta puolueesta,
enkä nytkään lähde sitä tekemään.
Tiedän, että eräät toverit (ainakin tov.
Taimi, joka on todennut sen kyseen-
alaisessa kirjoituksessaan esittämis-
sään mielikuvitteluissaan) haaveilee
Suomen Kommunistisesta poulueesii
puhuttavan silloinkin kuin siitä ei sa-
nallakaan mainita (ikäänkuin pitäen
yksinoikeutenaan siitä puhua). Se ei
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houkuttele puhumaan Suomen Kom-
munistisesta puolueesta. Ja siksi olen
siitä vaiennut, vaikka en sittekään ole
voinut saada ainakaan tov. Taimea
vakuutetuksi siitä, että en ole kirjoitta-
nut erikoisesti Suomen Kommunisti-
sesta puolueesta. Vaikka tov. Taimi
ei ole voinut esittää pienintäkään to-
distusta, niin hän kuitenkin häikäile-
mättä väittää että minä sittenkin olen
puhunut nimenomaan Suomen kom-
munistisesta puolueesta. Sellaista väit-
täkää vastaan ovat kaikki todistelit
voimattomia.
En lähde myöskään tyydyttämään

tov. Taimen vaatimusta siitä mitä

yleensä tarkoitetaan todellisella
kommunistisella puolueella. Mainitsen
vain lyhyesti, että yhtenä Kominternin
tärkeimpänä tunnuslauseena on k o m-
m u n i stipuo 1 u e i 11enbo,l si h e-
visoiminen. Minulla on se käsi-
tys, että vasta bolshevisoituneet, bol-
shevisoidut kommunistiset puolueet
ovat todellisia kommunistisia
puolueita. Mitä tuohon käsitteeseen
konkreettisesti sisältyy, siitä voi saada
lähemmän selvityksen tutustumalla
Kominternin yleisten kokouksien ja
IKKIm päätöksiin y.m. Kominternin
julkaisuihin.

K. M. Evä.

Territoriaalijärjestelmä S.S.S.Rrn aseellisena
voimana

Puolueemme XIV edustajakokouksen
päätöslauselmassa sanotaan tästä seu-
raavasti: ”1) taloudellista rakennus-
työtä on suoritettava sellaiselta näkö-
kulmalta, että SSSR koneita ja varus-
teita ostavasta maasta muuttuisi konei-
ta ja varusteita tuottavaksi maaksi, et-
tä kpitalistimaiden ympäröimä SSSR
ei muuttuisi kapitalistisen maailmanta-
louden lisäkkeeksi, vaan että se esiin-
tyisi itsenäisenä taloudellisena yksik-
könä, jota rakennetaan sosialistisena
ja joka kykenee kiitos taloudellisen
kasvun olemaan voimakkaana väli-
neenä kaikkien maiden työläisten, siir-
to- ja puolsiirtomaiden sorrettujen kan-
sojen vallankumouksellistuttamisessa;
2) "(kaikilta ja kaikenlaatuisilta sat-

tumilta, niin sisäisiltä kuin uikoisilla-
kin markkinoilla, on mahdollisuuden
mukaan maan suojelustarkoitukses-
sa varattava niiltä suojelevia talou-
dellisia reservejä;”
d) "kaikki keinot on käytettävä Pu-

naisen Armeijan ja Punaisen meri- ja
ilmalaivaston voimakkuuden ja puolus-
tuskykyisyyden lujittamiseen.”

Tehtäväksemme jää vielä esitel-
tyämme ylläolevassa eräitä armeijam-
me rakennuspolitiikan teoreettis-peri-
aatteeilisia puolia lyhyen yhteenve-
don teko.
Ne kansainväliset suhteet, jotka ovat

kehittyneet barrikaadien kummallakin
puolella, yhteinen kehityksen suunta,
sisäisen kehityksemme yleinen ten-
denssi, rakennustyömme päämäärä,
ovat muodostaneet sen historiallisen ti-
lanteen, jolloin edessämme on sivuut-
tamattoman tärkeä tehtävä. Siihen si-
sältyy maan puolustuskuntoisuuden lu-
jittaminen ja elämän järjestäminen
rauhan aikana siten, että se nopeasti
ja kivuttomasti saattaa siirtyä sotarai-
teille. Toisaalta; heti voiton jälkeen
puolueemme helpottaakseen sodan ras-
kaita seurauksia, pienensi aparaattia
ja vähensi armeijan lukumäärää niin,
että se nyt on noin 500,000 miestä.
Tämä ei kuitenkaan merkitse eikä tu-
le merkitsemään sitä, että tehtäväm-
me ei tulisi suoritetuksi. Sen ratkai-
susuunta on (kahden päälinjan mukai-
nen käsittäen: 1) koko siviiiiaparaatin
sotilaaliistuttamisen siten, että se ky-
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kenee nopeasti ja kivuttomasti siirty-
mään sotatilanteeseen ja siinä täyttä-
mään uuden tilanteen sille asettamat
tehtävät, 2) territoriaalijärjestelmän S
SSR;n aseellisena voimana siten, että
siitä muodostuu aktiivinen työläisten
ja työtätekevien talonpoikain sotakou-
lu, joka heistä luokkatietoisuuteen
heränneistä muokkaa lujan, yhte-
näisen aseistetun kansan. Takeena ra-
kennustyömme onnistumiselle on se,
että meitä kaikkia yhdistää työtäteke-
vien vallankumouksellinen henki ja
tarmo, ja sehän se on paras onnistumi-
semme ja voittomme takuu.
111. Käytännöllisiä tietoja sotapalvelut

semme ja erikoisesti territoriaali-
palveluksen sisällöstä.

Kaikkien edellä esitettyjen seikkojen
tarkoituksena on ollut antaa lukijalle
osia siitä näköpiiristä, joka on välttä-
mätön tämän otsikon alla esiteltävien
seikkojen objektiiviselle ymmärtämi-
selle. Niiden oikein ymmärtäminen ja
niihin oikealla tavalla suivaantuminen
on tasavaltamme jokaisen kansalaisen
kansalaisvelvollisuus varsinkin tällä
ajan kohdalla, jolloin luomme aikakau-
temme meiltä vaatimia jatkuvan työm-
me menestymisen ehtona olevia aseel-
listen voimiemme uusia muotoja. Ta-
savaltamme suomenkieliset kansalai-
setkin ovat voimassa olevien asevel-
vollisuusasetusten alaiset. Territoriaa-
lijärjestelmässä he kuuluvat kuka mi-
hinkin joukko-osastoon suorittaen pal-
velustaan mitä erilaisimmissa asemis-
sa ollen. Silmällä pitäen sitä, että osa
tästä joukosta ei taida venäjänkieltä
eikä niin ollen ole selvillä sotapalve-
lusjärjestystä koskevien asetusten ylei-
sistä ja tärkeimmistä kohdista esitäm-
me seuraavassa ainoataan osia niistä,
ei välittöminä lakikäännöksinä, vaan
yleistajuisessa muodossa.*)
*) Lähteenä on käytetty 18/IX;—25

hyväksyttyä sotapalvelusta koskevaa
lakia. -I

SSSR:n työläis-talonpoikainen Puna-
Armeija muodostuu maa-, meri- ja il-
mailuvoimista. Siihen kuuluviksi lue-
taan myöskin Valtion poliittisen hal-
linnon sotajoukot ja SSSRin ratsuvar-
tiosto.
Voimassa olevien asetusten mukaan

on jokainen työtätekevä miespuolinen
19 vuotta täyttänyt kansalainen pakol-
lisen asevelvollisuuspalveluksen alai-
nen aina 40 vuoden ikään saakka.
Vakinaisen sotapalveluksen muodot

käsittävät:
a) ennen kutsuntaa tapahtuvan soti'

lasvalmistuksen. Tämän alaisena on
jokainen 19 vuotta täyttänyt työtäteke-
vä miespuolinen kansalainen kahden
vuoden ajan. Tämän kasvatuksen pää-
määränä on nuorison sotilaallisen, soti-
laspoliittisen ja fyysillisen valmiuden
kehittäminen. Määrätyn ikärajan täyt-
täneet kansalaiset viedään kirjoihin 1
p:nä tammikuuta sillä kutsunta-alueel-
la, jolla asiallinen haluaa. Tässä ti-
laisuudessa täytyy asianomaisen olla
varustettuna vastaavien elimien anta-
milla todistuksilla ja samalla hän saa
rekisteröintikortin, johon ajan kulues-
sa merkitään suoritetut opetuskutsun-
nat.*) Viimemainitut käsittävät kaik-
kiaan 2 opetuskuukautta s.o. 1 kk.
vuodessa. Tämän opetuksen suoritus-
muodot ja ohjelma ovat sota- ja meri-
asiain kansankomisariaatin hyväksy-
mät, (kuten muutkin aseellisten voimien
elämää ja opetusta koskevat asetukset.
Opetus suoritetaan kutsuntalaisten
asemapaikan piirissä. Ne kutsuntalai-
set, jotka työlakien perusteella säilyt-
tävät palkkaetunsa työlaitoksissaan,
eivät kutsunta-aikana saa valtion yllä-
pitoa.

*) Suomenkielessä ei ole vielä omak-
suttu vakinaisia sotilastermejä venäläi-
sille termeille "nepeäremiHii corrap,”,
"yTOÖittifl cöop” y.m., josta johtuen täs-
sä käytetyt termit ovat hyvin ehdolli-
sia toivossa, että kollektiivisesti löy-
dämme vastaavat termit.
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Korkeammissa oppilaitoksissa, työ-
läistiedekunnissa (rabfakeissa), tekni-
kumeissa, II asteen kouluissa ja niitä
vastaavissa oppilaitoksissa suoritetaan
ennen kutsuntaa tapahtuva sotilasval-
mistus erikoisten ohjelmien mukaan.
Rautatieläisten ja vesiliikenteen pal-

veluksessa olevien henkilöiden ennen
kutsuntaa tapahtuva sotilasvalmistus
suoritetaan erikoisohjeiden mukaan.
Yleensä ei mitään perhe- tai talous-

etuisuuksia myönnetä ennen kutsuntaa
tapahtuvan valmistuksen arkana.
b) Vakinainen sotapalvelus. Kutsun

taikä on 21 vuotta ja palvelusajan pi-
tuus kaikkiaan 5 vuotta. Sen muodot
ovat: 1) palvelus Punaisen Armeijan
kaaderijoukoissa, 2) vakinainen palve-
lus territoriaalijoukkojen vaihtuvassa
miehistössä ja 3) armeijan rivien ul-
kopuolella tapahtuva sotapalvelus.
!) Kaaderijoukoissa palvelus. Pal-

velusajan pituus vaihtelee 2—4 vuo-
teen riippuen aselajeista ja erikoisalas-
ta. Tälle valinaista palvelusta suorit-
tavalle kansalaiselle annetaan ”puna-
armeijalaisen palveluskirja”. Yleinen
kutsunta vakinaisen armeijan palve-
lukseen tapahtuu joka vuoden lokak.
15 p:Vän ja marraskuun 1 p:vän väli-
senä aikana.
Sota- ja meriasiain Komissariaatin

erikoisluettelossa mainittujen oppilai-
tosten oppilaat ovat vapautetut kutsun-
nasta opiskelunsa päättymiseen saak-
ka. Ulkomailla opiskelevat vapautuvat
ainoastaan siinä tapauksessa, jos he
ovat valtio- tai ammattiliittojärjestöjen
sinne komentamat.
Emigrantit ja immigrantit ja väestyt-

tämisen alaisten perheiden jäsenet ovat
3 vuoden ajan sijoittautumisensa jäl-
keen vapaat kutsunnasta.
Henkilöt, jotka ovat päättäneet kor-

keamman teknillisen tai maatalousop-
pilaitoksen tai toisten korkeakoulujen
niitä vaativan fakulteetin voivat 2 kk.
erikoisjoukko osastoissa suoritetun ri-

vimiespalveluksen jälkeen suorittaa so-
tapalveluksensa S,—M, K.K. määrää-
mässä erikoisjärjestyksessä.
Henkilöt, jotka ovat päättäneet kor-

keamman lääkintä tai eläinlääkintä op-
pilaitoksen suorittavat sotapalveluksen
SMKK erikoismääräyksen mukaan sen
jälkeen kun ovat olleet 2 kk. rivimie-
hinä.
Henkilöt jotka ovat päättäneet muun

ylemmän oppilaitoksen, työläisfakul-
teetin, teknikumin, II asteen koulun tai
niihin verrattavan koulun, joutuvat pal-
velemaan vuoden armeijassa tai kaksi
vuotta laivastossa. Sen jälkeen hei-
dän on vastaavassa sotilasoppilaitok-
sessa suoritettava lyhennetyn armeijan
reservissä olevan keskipäällystön' ohj
jelman mukainen .sotilasaineiden tut-
kinto. Ne, jotka läpäisevät Työläis-
talonpoikain Punaisen Armeijan pääl-
likkönimen antavan tutkinnon asete-
taan territoriaalijoukon vaihtuvan
päällystön luetteloihin sillä paikkakun-
nalla, jonka he ovat valinneet asuin-
paikakseen. Niillä paikkakunnilla,
joissa näitä joukkoja ei ole, tutkinnon
läpäisseet vapautetaan 4 vuodeksi (lai-
vastossa 3 v.). Heidät kiinnitetään
paikallisiin sotilas-hallintoelimiin, ri-
vistön ulkopuolella ja ennen kutsuntaa
tapahtuvan sotilasopetuksen instruk-
torihenkilökuntaan.
Molempien ylläolevain kategoriani

päällikkökunnalle pitää piirin sotajouk-
kojen päällikkö 2 tai 3 viikkoisen ope-
tuskutsunnan ei kuitenkaan useampaa
kuin yhden kerran heidän vakinaisella
palvelusajallaan. Jos he haluavat voi-
daan heidät komentaa sotakouluihin
heidän tietojaan vastaaville kursseille.
Ne henkilöt, jotka eivät tutkintoa lä-

päise, saavat 2 kk. valmistusajan. El-
lei uudessa tutkinnossa läpäise täytyi
tavallinen sotilaspalvelus suorittaa täy-
delleen.
Rauhan aikana voivat työtätekevät

18—34 ikäiset sitä haluavat naiset liit-
tyä Punaisen Armeijan riveihin vapaa-
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ehtoisina. Tällöin on palvelusaikavel-
vollisuus vähintäin 1 vuosi. Samoin
on asia tätä haluaviin työtätekeviin
mieshenkilöihin nähden. Esteinä saat-
tavat olla; I) Jos miehen kutsuntaan
on jäänyt aikaa vain 6 kk. 2) jos asian-
omainen on syytetty tai tutkinnon alai-
nen, 3) jos on vanki tai on menettänyt
oikeutensa niiden takaisin saami-
seen asti; 4) huono trveys ja naisille
raskauden tila.

2) Vakinainen, vaihtuva-miehistöpal-
velus territoriaalijoukoissa. Näissä jou-
koissa suoritettava vakinainen sotapal-
velus muodostuu opetuskutsunnoista,
jotka kaiken kaikkiaan aselajista riip-
puen kestävät B—l2 kk. Ensimäisenä
palvelusvuotena opetus käsittää kolmi-
kuukautisen palveluksen terroriaalijou-
koissa. Jälellä olevat 9 kk. ovat terri-
toriaalisotilaiden lomakausia. Seuraa-
vien neljän vuoden aikana tämän ka-
tegorian sotilaat, jalkaväki- ja tykistö-
territoriaalijoukot kuin myös diviisin
elimet ovat opetuskutsunnan alaisia.
Palvelusaika käsittää kaikenkaikkiaan
5 kk., ei 2 kk. pitempää aikaa vuodes-
sa. Ratsuväessä kaikkiaan 8 kk. ja
erikoisjoukko-osastoissa 6 kk. Tä-
män lisäksi territoriaalijoukkojen kaik-
kien aselajien vaihtuva miehistö koo-
taan opetuskutsuntojen välillä asunto-
paikkaperusteen mukaan yhdeksi vii-
koksi joka vuosi.

3) Vakinainen sotapalvelus henkilöille,
jotka saavat sotilasopetuksen rivis

tön ulkopuolella.
Tässä kategoriassa opetus käsittää

kaikkiaan 6 kk. ajan eikä 2 kk. pitem-
pää aikaa vuodessa. Opetus suorite-
taan mahdollisuuden mukaan opetet-
tavien asuntopaikkakunnilla. Kaikki
nämät henkilöt ovat joko kaaderijouk-
kojen tai paikallisten sotilashallinto-
elimien luettelossa. Tämän katego-
rian sotilaat eivät omaa niitä etuisuuk-
sia, joita kaikkien muiden kategorioi-
den sotilaat nauttivat.

C. Puna-armeijan reservijoukot
Paikalliset sotilashallintoelimet suo-

rittavat reserviin kuuluvien sotilasvel-
vollisuuksilla varustettujen resemso-
tilaiden luetteloinnin. Tämä luette-
lointi jakautuu;

1) ensimäisen luokan sotilasvelvolii-
suuksilla varustettujen sotilaiden ylei-
seen luetteloon;
2) toisen luokan yksinkertaistettuun

luetteloon, s.o. luetteloon johon ei
merkitä väliaikaisia, vakinaiselta a-
suntoalueelta siirtymisiä;
3) Sotilasvelvollisuuksilla varustet-

tujen erikoisluetteloon s.o. luetteloon
johon viedään kaikki ne henkilöt, jot-
ka ammatistaan johtuen ovat saaneet
palvelus vapautuksen mobilisointiin
saakka;
4) Rautateiden, vesiliikenteen, yh-

teyspalvelusta suoritettavien laitosten,
valtion poliittisen hallinnon ja miliisin
palveluksessa olevien sotilasvelvolli-
suuksilla varustettujen henkilöiden
luetteloon.
Kaikille näihin kategorioihin kuulu-

ville annetaan "reserviin kuuluvan
henkilön kirja".
Kaikki reserviin kuuluvat sotilasvel-

vollisuuksilla varustetut henkilöt ovat
velvolliset heti vakinaisesta palveluk-
sesta vapauduttuaan rekisteröimään it-
sensä asunto-alueensa sotilashallinto-
elimissä. Sinne täytyy myöskin il-
moittaa kaikki asunto- ja olinpaikka-
muutokset sekä velvoittautua saapu-
maan tarkastus-rekisteröintiin.
Sotilastietojen kertaamisen ja sy-

ventämisen saavutus-tarkoituksessa
kootaan kaikki sotilasvelvollisuudella
varustetut reserviin kuuluvat sotilaat
tarkastus-kutsuntaan kaikkiaan 3 kk.
ajaksi koko reserviin kuulumisaiikana.
Tämä aika jakaantuu seuraavasti; 1)
vakinaisesti sotapalveluksesta vapau-
tumisen ikävuodesta 34:ään ikävuo-
teen saakka, 2) ja siitä edelleen 40
ikävuoteen.
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Kaikki armeijassa palvelevat soti-
laat ja sotilasvelvollisuuden omaavat
reserviin ikuuluvat kansalaiset jakaan-
tuvat rivimiehiin ja päällikkökuntaan,
joista jälkimäinen taasen jakaantuu
alempaan-, keski-, vanhempaan- ja
ylempään päällystöön.
Selkäpuolijoukot. Niistä

kansalaisista joilla perustuslakimme
mukaan ei ole oikeutta valita Neuvos-
ton jäseniä eikä oikeutta tulla itse va-
lituksi muodostetaan aseellisten voi-
miemme selkäpuolijoukot. Näihin
joukkoihin luetaan myöskin ne jotka
oikeuden tuomion kautta ovat menettä-
neet oikeutensa kuin myös hallinnol-
lista tietä karkoitetut kansalaiset. Kui-
tenkin ikä on 19—40 vuoteen ja kut-
sunta aika sama kuin toimivassakin ar-
meijassa.

Tällä kerralla voimmekin jo päättää
esityksemme tähän siksi, että se muo-
dostaa nyt enemmän tai -vähemmän
kokonaisen kuvan territoriaalijoukko-
jemme luomisen perusteista. Asiaa
harrastava lukija ja ikukapa sitä ei
näin tärkeässä asiassa olisi tuntee
ettei ole saanut tarpeeksi sen vuoksi
että emme ole vastanneet kysymyk-
siin miten territoriaaliarmeijan sisällä
suoritetaan työtä, kuka sitä
ja mitä muotoja sillä milläkin asteella
on. Jo näin pintapuolinenkin kysy-
myksen raapiminen osoittaa nuo sei-
kat ovat siinä määrin monipuoliset että
ne eivät mahdu edellisen esityksen
puitteisiin. Toivomme, että piakkoin
saamme tilaisuuden niiden esittämi-
seen.

A. T-la.

Ensimäisestä vallankumousetapista toiseen
Proletariaatin aseistaminen

Saatuaan ensimäisiä tietoja helmikuun val-
lankumouksesta Venäjällä, kirjoitti tov. Le-
nin Sveitsistä, jossa silloin asui, viipymättä
ohjekirjeensä. Jo ensimäisessä kirjeessään o-
sotti. tov.Lenin kuinka tapahtunut helmikuun
vai ankumous oli vain vallankumouksen en-
simäinen etaopi, joka oli antanut vallan Mil-
jukovien ja Gutshkovien käsiin, kuinka Mil-
jukovit ja Gutshkovit tahtoivat jatkaa impe-
rialistista sotaa eivätkä suinkaan halunneet
jättää työläisille ja työtätekevil e talonpojille
määräysvaltaa maan hallintoon.
Tov. Lenin kirjoitti ensimäisessä kirjees-

sään m.m. seuraavat rivit;
„Tsaarin monarkia on—säretty, mutta ei

ole lyöty lopullisesti.
Lokakuulsis-kadettilainen porvarillinen hal-

litus, joka haluaa käydä imperialistista sotaa
..loppuun asti”, on asiallisesti finanssifirman
..Englanti ja Ranska” käskyläinen, ja on se
pahoitettu lupaamaan kansalle suu-
r i mm a n määrän vapautta ja almuja, säilyt-
tääkseen valtansa kansan yli ja saadakseen
mahdollisuuden jatkaa imperialistisia sotaa.
Työläisten ja Sotilaitten Neuvostojen Edus-

tajat, työväen hallitukea itu, ovat köyhem-

män kansajoukon etujen, se rauhaa, lei-
pää, vapautta vaativan kansan 9/10 osan
edustajia.
Näiden kolmen voiman määrää nyt muo-

dostuneen ja ylimenokautena ensimäisestä
toiseen vallankumousetappiin esiintyvän ti-
lanteen.
Todellinen taistelu tsaarin monarkiaa vas-

taan, vapauksien todellinen turvaaminen, ei
vain sanoissa, ei liberalismin kaunopuheisis-
sa lupauksissa, se edellyttää että työläisten ei
tule tukea uutta hallitusta, mutta tuon halli-
tuksen tulee „tukea” työläisiä! Sillä ainoana
takeena vapauksista ja tsarismin loppuun as-
ti tuhoamisesta on aseistettu proletariaatti,
Työläisten ja Sotilaitten Edustajain Neuvos-
ton voiman, lujittaminen, laajentaminen, teh-
tävän ja merkityksen kehittäminen.
Kaikki muut fraasit ja valheet ovat libe-

raalisen ja radikaalisen leirin politikoitsijain
itsepetosta.
Auttakaa työläisiä aseistautumaan tai äl-

kää ainakaan estäkö tätä asiaa—niin vapa-
us Venäjällä tulee olemaan voittamaton, mo-
narkia takaisin palauttamaton, tasavalta tur-vattu.”
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Taistelu asutuskeskuksista
Johdannoksi

„Sotataktiikka on riippuvainen sotatekniikan kehitysastees-
ta tämän tosiasian pureskeli ja marxilaisten suuhun asetti
Engels. Sotatekniikka ei enää ole sitä mitä se oli XIX vuosisadan
puolivälissä. Toimia tykistöä vastaan laumalla ja puolustaa barri-
kaadeja revolvereilla olisi tyhmyyttä. Ja oikeassa oli Kautsky kir-
jottaessaan että on jo aika Moskovan jälkeen (vallankumoukselli-
nen kapina Moskovassa 1905) tarkastaa Engelsin johtopäätöksiä,
sillä Moskova toi esille uuden barrikaaditaktiikan. Se taktiikka oli
parttisaanisodan taktiikkaa. Tämän taktiikan asettamana organisat-
sio-ehtona olivat liikuntakykyiset ja erittäin pienet joukkueet:
kymmenet, kolmoset, jopa kakkosetkin. Meillä saattaa useasti ta-
vata sosialidemokraatteja, jotka hihittävät puhuessamme viitosista
ja kolmosista. Hihittäminen on ainoastaan halpa tapa silmien sul-
kemiseksi, nykyisen sotatekniikan katutaistelussa esilletuominen
uuden taktiikan ja organisatsion kysymyksissä."

Lenin elokuulla 1906.
Ylläolevat ajatukset esitti tov. Lenin Moskovan kapinan yh-

teydessä. Hän taisteli sitä sosialidemokraattien esittämää oppia vas-
taan joka opetti, että sotakehityksen nvkyisellä asteella on prole-
tariaatin toivotonta ryhtyä barrikaaditaisteluun sen vuoksi, että se
tulee siinä heti tuhotuksi. Moskovan kapina, vuoden 1917 vallan-
kumous, kansalaissota, Hamburgin kapina ja monet muut proleta-
riaatin aseelliset taistelut ovat osoittaneet heidän oppinsa valheel-
lisuuden. Katutaistelut ja partisaanisota on osoittautunut yhdeksiproletariaatin kapinataidon tärkeimmistä peruskivistä.

Sotataidon teoreettisten kysymysten joukossa nämät seikat
muodostavat itsenäisen kokonaisuuden. Ei ainoastaan meillä, mut-
ta myöskin ulkomailla nämä kysymykset ovat vilkkaan pohdinnan
alaisena sotilasteoreetikkojen kesken.

Ottaen huomioon kysymyksen tärkeyden, esitämme seuraavas-
sa Kokurinin kirjasta, ~Nykyajan tekniikka'', käännetyt katutaiste-
luja ja parttisaanisotaa käsittelevät kohdat. Niissä esitetään näiden
taistelumuototeorian peruskohtia. Sikäli kun tunnemme nykyistä
kirjallisuutta tältä alalta, on Kakurinin esitys yksi parhaimmista.
Huomioon on kuitenkin otettava, että sikäli kun hän esittää kon-
kreettisen tilanteen toimintamuotoja niin ne muuttuvat tilanteen
muuttuessa.'

Kääntäjä.

1. Kaupunkitaisteluiden muodot
Taistelu kaupungista (taajaväkisestä

yhdyskunnasta )on mahdollinen kent-
täsodan olosuhteissa silloin kuin asu-
tuskeskus sijaitsee toisen tai toiesn
taistelujoukkueen rintamalinjalla tai
sitä lähellä (Verden, Reims, Peremyisl
mailman sodassa; Volkovyisk y.m.
kaupungit kansalaissodassa). Tällöin
taistellaan esikaupunkialueen tai sen
edustalla olevan taistelulinjan hallit-
semisesta. Tämänlainen taistelumuoto
omaa vähemmän sellaisia erikoisuuk-
sia, tyypillisiä erikoismuotoja, jotka

eroittaisivat sen maastoesinetaistelus-
ta kenttäsodassa.

2. Taistelu kaupungista kenttäsodassa
a) Puolustus. Tässä tapauksessa

puolustus käyttää kaupunkia läheisen
selkäpuolensa peittämistarkoitukses-
sa. Tärkeätä on, että kaupunkia ei
ylikuormiteta tykistöllä ja varajeu-
koilla (kaupunkiin suunnatun keskite-
tyn tulen vaara tarpeettomat uhrit).
Tykistö sijoitetaan kaupungin ulko-
puolelle, sen sivustoille; sijoittaessa
täytyy pyrkiä siihen, että kaupunkiin
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johtavat tiet ja etuala joutuvat si-
vustaristitulen alaisiksi. Joku määrä
kaupungin rakennuksista (rautapeto-
nirakennukset, vahvoilla kiviseinillä,

aitauksilla varustetut kirkot y.m.s.)
täytyy sovelluttaa puolustuksen se 1-
k ä p u o 1 i v a r u s t u k s e n tuki-
kohdiksi. On otettava huomioon,
että taistelu kaupungin sisällä nopeasti
heikentää sotilaiden taistelukuntoa
(toinen vaara: kaupungissa taistele-
vat joukko-osastot ovat helposti saar-
rettavissa). Tämän vuoksi maailman-
sodan aikana useimmissa tapauksissa
suuret kaupungit luovutettiin ilman
ankaraa taistelua kaupungin sisällä.
Kaupungin puolustusta järjestettäes-

sä täytyy erittäin huolellisesti tutkia
kaupungin asemakaavaa, etenkin niitä
katuja, jotka taisteluasemista johtavat
kaupungin lävitse. Jos osoittautuu
välttämättömäksi ja on mahdollista,
niin täytyy rakentaa ja korjata kau-
pungin läpi johtavia katuja. On otet-
tava huomioon asujamiston vihamieli-
nen osa ja järjestettävä niiden vakoilu
(on otettava huomioon signaaliyhteys-
mahdollisuus vihollisen kanssa ja täs-
tä johtuen on järjestettävä tornien,
kellotapulien, tehtaiden savupiippujen
silmälläpito); välitön esikaupunki-
alueen puolustus saavutetaan järjestä-
mällä kuularuiskutuli.
Tulipaloja vastaan on käytettävä

kaikkia mahdollisia keinoja (eva-
kuointi, tulenarkojen aineiden hävitys
tai vartiointi).
Jos on mahdollista niin siviiliasuk-

kaat on evakuoitava (Reims v. 1917
ja Verden 1916).
b) Hyökkäys. Taistelumuotojen eri-

laisuus riippuu siitä ovatko vihollisen
asemat esikaupunkialueen edessä tai
esikaupunkialueella.
Ensimäisessä tapauksessa vihollinen

toimii kenttäsodan sääntöjen mukai-
sesti. Toisessa, on välttämätöntä
ei ikoisen huolellinen tiedus-
telu (määriteltävä paikallisten tuki-
kohtien paikka ja muoto, esikaupunki-

alueen kuularuiskupuolustuksen luon-
ne, kuularuiskujen sijoitus, Jähestymis-
paikkojen luonne ja niiden tulialttius).
Tykistön kanssa on mitä
kiintein yhteys välttämä-
tön. On otettava huomioon, että
koko kaupunkialueen ammunta on,
ottamatta huomioon moraalista vaiku-
tusta, vähemmän tarpeellista. Sellai-
nen pommitus aiheuttaa aina suuren
ammuskulutuksen (Jaroslavin kaupun-
gin pommitus v. 1918 maksoi 75,000
ammusta). Kokemus osoittaa että
suurikaliberinen tykistökään ei täydel-
leen murskaa rakennuksia; alimmat
kerrokset ja kellarikerrosten huoneet
säilyvät. Hyökkäyksessä on pyrittävä
valtaamaan kaupunki saartamalla se.
Jos jostakin syystä tämänlaatuista lii-
kettä ei saada suoritetuksi, niin hallit-
semalla esikaupunkialueen ulko-osaa
on syvemmälle eteneminen suoritet-
tava käyttämällä huolellista tieduste-
lua.
Tällöin ehdottomasti jalkaväkeä

seuraa panssariautot (katujen ja ku-
jien puhdistus), tankit (taistelu barri-
kaadeja vastaan), insinöörijoukot
(odottamattomuuksien välttämiseksi
kaupungin sisällä, esim. hävitettyjen
siltojen korjaus, käyttökelvottomiksi
tehtyjen varustusten korjaus, apu
hyökkäyksen aikana, erikoisten tais-
telutukikohtien rakentaminen y.m.).
Toimintamuodot, liikehtiessä kau-

pungin sisällä ovat likipitäen saman-
laiset kuin siinä tapauksessa, jolloin
taiastelu on syttynyt ja päättyy kau-
pungin sisällä.
c) Kaupunkitaistelu, itsenäisenä

taistelumuotona. Kaupunkitaistelu y-
leisen ken tfäoperatsioon (yhteyden ul-
kopuolella saattaa olla lähtökohtana
alkavalle kansalaissodalle. (Parisi
1848, 1871: Petrograd lokakuun päi-
vinä 1917; Moskova 1905, 1917).
d) Hyökkäyksen ja puolustuksen

keskinäinen suhde katutaistelussa ny-
kyisen tekniikan olosuhteissa. XIX
vuosisadan puoliväliin saakka, sen ai-
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kaisten aseiden ja taktiikan (heikko
tykistö, pienitulietäisyys, ‘kiväärillä
300 ask.), tiheä ja yhteen ahdettu so-
tajoukkojen järjestys ja myös tilanteen
muodostamat olosuhteet (vanhojen
kaupunkien kapeat ja mutkikkaat ka-
dut) asettivat jopa järjestämättömän-
kin puolustuksen erikosien edulliseen
asemaan hyökkääjään nähden. Se
tuotti puolustukselle joko hyökkäyk-
seen johtavan täyden menestyksen tai
epäonnistuessa, hyökkääjä joutui veri-
hinnoin ostamaan voiton (proletariaa-
tin ensimmäinen, silloin vielä porvaris-
ton kera tehty hyökkäys heinäkuulla
1830 Parisissa johti voittoon; prole-
tariaatin omintakeiset hyökkäykset
Lyonissa ja Parisissa v. 1848 johtivat
epäonnistumiseen, mutta kalliisti mak-
soi voittaja).
Tekniikan kehitys (rihlatut aseet ja

kauaskantoinen tykistö) muuttaa näi-
tä suhteita. Kaupunkien asemakaavo-
jen täydellistäminen (suorien ja levei-
den katujen, boulevardien rakentami-
nen) helpoittaa rihla-aseen ja kauas-
kantoisen tykistön käyttöä. Merkille-
pantavaa on, että Napoleon 111;n pää-
määränä, hänen muuttaessaan Parisin
asemakaavaa,, oli vaikeuttaa proleta-
riaatin tulevia aseellisia hyökkäyksiä.
Engels ensimäiseksi huomasi näiden

uusien ja hyvien taisteluolosuhteiden
etuisuuden hyökkääjälle. Hän selvitti
proletariaatille hallitsevaa luokkaa
vastaan tähdätyn aseellisen taistelun
huolellisen valmistuksen välttämättö-
myyden.
Tekniikan edelleen kehittyminen yhä

suuremmassa määrin suurentaa 'katu-
taisteluiden hyökkäys- ja puolustus-
tilanteen epäsuhdetta -'ensimäisen
eduksi; epäkiitollisin tilanne puolusta-
jalle muodostuu tankkien, panssariau-
tojen, kaaritulta käyttävän tykistön
ja ilmalaivaston ilmestyessä.
e) Puolustus katutaistelussa. Jotta

tietäisimme, miten hyökkää iän täytyy
katutaistelussa toimia on välttämätön1-

tä, että tutustumme kaupungin puolus-
tuksen päämääriin Ja sen organisa-
tioon.
On kaksi mahdollisuutta: 1) Puo-

lustaja hallitsee kaupungin täydelleen
ja odottaa hyökkäystä sen ulko-
puolelta. 2) Puolustaja hallitsee
ainoastaan osaa kaupungista ja
taistelu sen alusta loppuun saakka
käydään kaupungin sisällä. Kolmas
mahdollisuus; ‘kaupungin sisällä hyök-
kääjä on työntänyt puolustajan ulko-
maiselta puolustuslinjalta ja taistelu
käydään sen sisällä. Tällöin taistelu
jatkuu ja kehittyy kaupungin
sisällä. Tämä kolmas mahdollisuus on
muunnos kahdesta ehsimäisestä.

1. Puolustuksen ensimäi-
nen mahdollisuus. Käytettä-
vissä olevasta ajasta riippuva alus-
tava organisatsioni-työ:.
a) aseellisten voimien luettelointi ia

organiseeraus; b) vihamielisen asuja-
imiston neutralisointi (epäilyttävien
vangitseminen, liikaväen evakuointi,
panttivangit."". Parisin kommunardien
virhe v. 1871, pehmeys vihamieli-
seen asujaimistoon); c) elintarvejake-
lun järjestäminen sotamiehille ja asuk-
kaille; d) ampumatarvemuonituksen
järjestäminen, haavoittuneiden ja «sai-
raiden huolto.
Puolustussuunnitelma. On laaditta-

va luonnos ensimäisen puolustuslinjan
järjestämiseksi esikaupunkialueelle tai
sen ulkopuolelle, mutta yhteydessä sen
kanssa.
Puolustuksen täytyy kehittyä voi-

makkaimmaksi todennäköisillä viholli-
sen ilmaantumissuunnilla.
Puolustuksen painopisteet siirretään

kaupungin sisään. On laadittava
johdonmukaiset- perusteet puo-
lustukselle. Lopuksi on puolustuksel-
le valittava sen keskustukikohta ia
merkittävä siihen liittyvät rakennukset,
aitaukset, radat leikkauksineen yms.
Ensimäisen puolustuslinjan täytyy

muodostua keskenään tuliyhteydessä
olevista katkonaisista taisteluasemista.
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Niitä avustaa se osa tykistöä, joka on
sijoitettu kaupungin sisään; toinen
ora on peitetysti sijoitettava varsinai-
sille asemille. Omien asemien var-
mistamiseksi ja tukemiseksi täytyy laa-
jasti käyttää teknillisiä välineitä (piik-
kilankaesteet, blindaasit, valonheittä-
jät, ja huolehtia siitä, että panssariau-
tot ja -junat tukevat niitä (toimivat
ympäröivillä kiertoteillä).
Ensimäisen puolustuslinjan, voit-

tomahdollisuuden esilläolossa
(puolustuksen menestys on elävän
voiman tasasuhtaisuudessa), päämää-
rä: ei päästää vihollista kaupungin si-
sään; päinvastaisessa tapauksessa,
(voittomahdollisuudet eivät ole esil-
lä) : vastarinta, pakoittaa vihollinen le-
vittäytymään, ja ellei kaupungin sisällä
olla valmiita puolustukseen: voittaa
aikaa.
Puolustuksen järjestämi-

nen kaupungin sisällä. E-
dellytys; kaupunki jaettava viholli-
seen suunnattuihin sektereihin*); ka-
dut, jotka johtavat vaaranalaisimmille
esikaupunkialueille, vahvistetaan ja
aseistetaan vähemmän vaaranalaisia
voimakkaammiksi.
Jokaiseen sektoriin määrätään vas-

tuunalainen päällikkö. Hänen velvolli-
suuksiinsa kuuluu sektorin varustustöi-
den menestyksen ja kuntoisuuden val-
vonta, hän laatii sektorinsa joukko-
osastojen ta isteluaik a j ä r j e s -
tyks e n (mitkä joukko-osastot ja
milloin ottavat haltuunsa asemat ja
erilliset puolustuskohdat), toimittaa
tarkastushälyytykset, harjoittaa jouk-
ko-osastot palvelukseen ja opettaa
heitä tuntemaan piirinsä.

Jokaisessa sektorissa täytyy löytyä
myöskin puolustuksen keskustukikoh-

*) S.o. puolustustukikohtiin, jotka asema-
kaavan asettamien olosuhteiden mukaan si-
joitetaan säteettäin puolustuksen keskustu-
kikohdasta siten, että alue muodostaa ym-
pyrän., lohkon. Kääntäjän huomautus.

ta. Sen piiriin päällikkö si-
joittaa johtoelimensä ja
reservi nsä.
Puolustustöiden luonne kaupungin

sisällä. Kadut suljetaan barrikaadeilla
(tarpeellista on 1) kivityksen repimi-
nen, 2) kaivaa kuopat ampujille),
niiden eteen rakennetaan esteitä kaa-
detuista puista ym. käsilläolevista ai-
neista. Jos on mahdollista, niin ase-
tetaan piikklankaesteet. Ulospääsyn
barrikaadeista täytyy olla vapaan.
Täytyy pyrkiä saamaan barrikaa-

deille johtavat lähestymispaikat sivus-
tatulen alaisiksi läheisiltä kaduilta ja
ristitulen alaisiksi läheisten talojen ka-
toilta (esim. Hamburg v. 1923). Tank-
keja vastaan täytyy barrikaadin eteen
kaivaa 6 m. leveät ja 3 m. syvät hau-
dat, jotka maskeerataan, niihin voi
asettaa fugassit sähkösytytyksellä.
Tankkeja vastaan auttavat rakennuk-
sista heitetyt käsipommit. Samanlai-
sia menettelytapoja käytetään panssa-
riautoja vastaan.

Itse barrikaadi miehitetään hei-
kosti. Vastuksen päävoima on ja-
ke n n uksissa, erikoisesti barri-
kaadin lähellä olevissa kulmaraken-
nuksissa, se toimii avaamalla tulen ka-
toilta, akkunoista ja vinteiltä. Toivot-
tavaa on, että barrikaadeja lähellä ole-
vissa taloissa järjestetään sisäinen yh-
teys (seiniin murrettujen aukkojen
kautta), i
Barrikaadia lähellä olevat talot .so-

vellutetaan puolustukseen. Kuuhruis-
kut sijoitetaan sellaisten talojen ka-
toille, jotka antavat laajan, kaukaisen
näkö- ja ampumapiirin.
Kuularuisku näyttelee pääosaa katu-

taisteluissa, sillä on pyrittävä katujen
anfileeraukseen (ammunta katujen pi-
tuussuuntaan. Kääntäjän huomau-
tus).
Puolustuksen keskustukikohdan va-

lintaohjeena on, että kaupungissa löv-
tyvien toisten tukikohtien menetys ei
saa estää keskustukikohdan puolustus-
ta viimeiseen asti. Keskustukikohtaan
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(sen piiriin) sijoitetaan: puolustuksen
staabi, yhteyskeskus, tarveaineiden va-
rasto, yleisen reservin keslkus ja kau-
pungin komendantti-hallintoelimet.**)
Keskustukikohtaa valitessa on otet-

tava huomioon nykyisen tulen voima,
ei saa turvautua yhden, suurenkaan

rakennuksen varaan; kortteli (kvartaa-
li) tai rakennusryhmä ovat tarkoituk-
senmukaiset. Viimeisimmässä tapauk-
sessa on toivottavaa, että sen ympäril-
le luodaan ampuma-ala; ellei ole muu-
ta mahdollisuutta siihen, täytyy estä-
vät rakennukset hävittää.
Kaupunkitaistelujen kaikkien muoto-

jen aikana täytyy yhteyspalve-
lu k s e e n kiinnittää erikoista huomi-
ota. Kaupunkitaisteluiden luonne (ha-
jallaan olevat puolustusryhmät) mitä
suurimmassa

,
määrässä' vaikeuttaa

taistelua, vaikkapa itse taistelualue ei
olisikaan suuri. Tästä johtuen on pu-
helinkeskusaseman hallussa pitäminen
erittäin tärkeä, jos se kaupungin puo-
lustussuunnitelmasta johtuen ei sisäl-
ly puolustuksen keskustukikohtaan, on
sen puolustukseen määrättävä erilli-
nen joitkko-osasto. Yhteyttä varten
on ennen kaikkea käytettävä kaupun-
gin puhelinverkkoa (yksityispuheli-
met katkaistava). On otettava huomi-
oon, että sen yksinomaisen käytön
vaarana on ei ainoastaan rikkomisvaa-
ra, vaan myös "varastamis”- ja vihol-
liselle yhdistämisvaara. Heti ensi ti-
lassa täytyy yhteys kaksin-
ker taistotta a. Parhaimmat kei-
not ovat polkupyörä- ja moottoriyh-
teysmiesten käytössä. Kansalaissodan
aikana (Lokaak. vallankumous) lähe-
tettiin tietoja vihollislinjan taakse poi-
kasten ja naisten välityksellä; he opet-
telivat ulkoa sen. mitä heidän piti tie-
dostaa (heitä voidaan käyttää myös
yksinkertaisempaan tiedusteluun).
Muita, kenttäsodassa käytettyjä yh-
teyskeinoja on myös syytä käyttää.
**) Alkuperäisessä kirjoituksessa, siviili-

elimet.

Eräät piirit suosittelevat myös radion
ja heliografin käyttöä. Niiden käyttö
on vähemmän menestyksellistä sen
vuoksi, että salakirjaimiston laadinta
ilman sitä eivät sotasalaisuudet säily

ja sen avaaminen vaativat paljon
aika: Tämän lisäksi heliografi vaa-
tii vieiä soutuisia ilmastosuhteita.
Tiedustelu on kaupunkitaistelussa

yhtä välttämätöntä ikuin muissakin.
Yhtäältä: se on helpompaa; toisaalta:
on olosuhteita, jotka sitä vaikeuttavat.
Viimeisiin lukeutuu; laajojen näköalo-
jen puute, hyvän suuntautumisen vält-
tämättömyys, vihollisvoimien suuruu-
den määräämisen vaikeus. Helpoitta-
viin puoliin lukeutuu: tuntien hyvin
kaupuigin asemakaavan ja sen salai-
suudet on helppo, tulematta itse huo-
matuksi, pitää vihollista silmällä, on
mahdollista vastaavan asujamiston
avulla järjestää laaja salainen tiedus-
telu. Samalla on ehdottomasti muis-
tettava, että vihollisella on samanlai-
set mahdollisuudet. Tästä johtuen
täytyy huolellisesti järjestää vasta-
tiedustelu, joka taistelee vihollisen sa-
laista tiedustelua vastaan. Erikoista
huomiota on kiinnitettävä pienten, sa-
laisten radio-vastaanotto ja -lähetys-
asemien paljastamiseen. Tiedustelua
täydennetään järjestämällä katkea-
maton täh y s t s , korkeiden ra-
kennusten katot, kellotapulit yms.
Tarpeellista on, että taistelutarpeita

keskitetään sektoreiftain. Varastot
täytyy suojella vihollisen tulelta sekä
peittää sivullisten silmälläpidolta, ja
puolustukseen valmistauduttaessa on
välttämätöntä, että elintarvekysyrhvs
järjestetään .elintarpeiden luettelointi,
sotilaiden .ja väestön muonituksen jär-
jestäminen, korttijärjestelmä). Täy-
tyy myös huolehtia vesijohtolaitoksen
ja tulensammutusvälineiden kuntoisuu-
desta sekä toimintasuunnitelmasta tu-
lipalojen suhteen.
Sisäisen järjestyksen . säilyminen

riippuu komendanttilaitoksen ener-
giasta, sen täytyy olla kiinteässä yh-
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täydessä sotajohdon kanssa. Jos pers-
pektiivissä näkyy pitkäaikainen puo-
lustus, niin on välttämätöntä, että teol-
lisuuslaitokset ja tehtaat militarisoi-
daan.
Sotilaallisten ja hallinnollisluontais-

ten toimenpiteiden rinnalla täytyy eh-
dottomasti väestön ja sotilaiden kes-
kuudessa suorittaa poliittista työtä
(sanomalehdet, broshyyrit, julistukset,
tunnuslauseet).
Toiminnan kulku puolustuksessa.

P3mittäessä mahdollisimman kauan pi-
dättämään vihollista ensimäisellä lin-
jalla täytyy, välttäen kaupungin ulko-
puolelle ulottuvia vaikeita manööve-
reitä, käyttää aktiivipuolus-
tusta (lyhyet vastahyökkäykset).
Puolustuksen painopisteet ovat puo-

lustussektoreissa; niissä täytyy taiste-
lun olla sitk e ä t ä ja on sitä käytä-
vä täysin jännitetyillä voimilla. Sek-
torin reservejä on käytettävä, ei auk-
kojen täydennykseen, vaan aktiivisiin
iskuihin yleisen tilan parantamiseksi.
Kun käydään sitkeitä taisteluita erilli-
sissä kaupunginosissa ja rakennuksis-
ta täytyy useammalla 1 suu.n-nalla suorittaa erillisiä,
ratitta yhtaikaisia tarmok-
kaita hyökkäyksiä.
Puolustuksen yleinen reservi näytte-

lee samaa osaa kuin sektorienkin re-
servit sillä eroituksella, että edellinen
rien tuho ja vihollisen puolustuksen
kaikkiin sektoreihin nähden Sekto-
keskustukikohtaan lähentyminen mer-
kitsee taistelun lopun alkua. Jos tä-
män saattaa nähdä etukäteen on tär-
keää, ellei kaupunki ole ympäröity
kalkilta tahoilta, että puolustaja tur-
vaa perääntymistien. Äärimmäisessä
tapauksessa täytyy puolustajan mur-
taa rengas tai tuhoutua puolustuk-
sen keskustukikohdassa.

2. Hyökkääjäin toiminta. Niiden so-
tajoukkojen, jotka ovat määrätyt jo-
tain kaupunkia hallussaan pitämään
vihollista vastaan taisteluun, täytyy

lukumäärältään olla sellaiset, että ne
kaikissa olosuhteissa takaavat ratkai-
sevan menestyksen.
Ideaalisena päämääränä on pidettä-

vä sitä, että niiden lukumäärä takaa
kaupungin täydellisen saarron ja sa-
manaikaisen energisen hyökkäyksen.
Tiedustelu on tämänlaatuisessa

taistelussa yhtä .tärkeä hyökkääjälle
kuin puolustajallekin. Sen kaikkien
muotojen yhdistämisellä (ilma-, kent-
tä-, salainen tiedustelu) täytyy saada
seuraavia tietoja:
a) vihollisten aseellisen voiman lu-

kumäärä ja kokoonpano; b) ase-, am-
puma- ja elintarvevarastojen tila; c)
vihollisjoukkojen ja asujamiston mieli-
ala; d) johdon organisatsio ja sitä
johtavat henkilöt; e) kaupungin puo-
lustuksen luonne ja vihollisen etumai-
sin taistelualue; f) puolustusvarustei-
den laatu ja luonne; g) tykistön ja
kuularuiskujen sijotus sekä muita, vält-
tämättömiä tietoja erilaatuisia taiste-
luita varten.
Kaupungin asemakaava suures-

s a mittakaavassa täytyy ehdotto-
masti hankkia.
Erikoistiedot toimintasuunnitelman

laatimista varten: a) kaupungin tär-
keimpien rakennusten asema; b) muut
tärkeät varusteet; c) kaupungin yh-
teysvälineverkko (raitiotiet, sinne joh-
tavat päätiet, kiertotiet); d) yksityis-
kohtaiset tiedot vesijohtolaitoksista»
sähkö- ja puhelinverkosta, e) kaupun-
gin rakennustavan luonne, katujen le-
veys.
Saatujen tietojen perusteella sodan-

johto valitsee toimintamuodon
ja pääiskun suunnan.
Löytyy kolme tyypillistä toiminta-

muotoa, joita voi käyttää yhdistettyinä
tai erikseen; 1) saarto, 2) pommitus,
3) energinen hyökkäys.
Nykyaikaiset hyökkäysvälineet pa-

kottavat antamaan etusijan viimeiselle
muodolle.
Saarto vaatii suurimääräisen sota-

joukon, jos kaupungissa on paljon
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elintarpeita, saavutetaan päämäärä
sangen hitaasti. Subjektiivista ja eri-
mielisyyksien hajottamaa vihollista
vastaan on pommitus yksi parhaim-
mista keinoista (suuri ammusten ku-
lutus, vähemmän tuhoa jollakin linjan
osalla ja suuret yltympäriinsä).
Yllämainittujen kolmen toiminta-

muodon yhdistäminen siirtäen paino-
pisteen ratkaisevaan hyök"
käyksee n siinä parhain takuu
menestykselle. Hyökkäystä valmistet-
taessa on ankarasti rajoitettava; jokai-
nen ylimääräinen päivä on suora voitto
puolustajalle (organisation, varustei-
den parantaminen ja voimien kokoami-
nen).
HyökkäySmuodoU valittua aluetta

lähestytään säteettäin, vihollinen on
jatkuvan kierto- ja saartovaaran alai-
nen. On pidettävä mielessä puolus-
tuksen mukainen johtamisen vaikeus.
Kaupungin sisällä taistelu jakautuu
erillisiksi ryhmätaisteluiksi, valloitettu
piiri varustetaan viimeisen hyökkäyk-
sen lähtökohdaksi-, vallattu
rakennusryhmä on kaikilta puolin so-
vellutettava puolustukseen, rakenne-
taan vastabarrikaadeja, 'kolonnaan lii-
tetyt tulivälineet: panssariautot, tan-
kit, tykistö siirretään esiin ja hyökkää-
jän resservi ottaa valloitetun piirin
haltuunsa.
Seuraavat kaupunkipiirit valloite-

taan saman menetelmän mukaan. Vi-
hollisen moraalisen painostuksen ja
voimien (rajoituksen saavuttamiseksi
on välttämätöntä, että päähyökkäys
sektorin sivusta-alueilla voimakkaasti
demonstreerataan.

Jos kaupungin sisällä suoritettavan
päähvökkäyksen suunta antaa edelly-
tyksiä, niin on pyrittävä puhelinkes-
kusaseman valloittamiseen (puolusta-
jan johdon hajoitus), sama seikka toi-
siin keskuksiin nähden (sähköasemat,
vesisäiliöt). Ellei voimien .puutteessa
voida tätä suorittaa, täytyy (koettaa
vallata ne lentohyökkäyksillä (panssa-
riautot, miehitetyt kuorma-autot).

Eri aselajien merkitys. Jalkaväki hal-
litsee alueita, se vahvistaa niitä, se hä-
vittää paikallisia vastus-nystyröitä.
Tätä varten se, ottamatta lukuun sii-
hen kuuluvia tulitaisteluvälineitä (ryk-
mentin tykistö, kuularuiskut), on va-
rustettu tykistöllä jalkaväen välitöntä
tukemista varten (sellaisella määrällä,
että ei voi vapaasti liikkua kaupungin
kaduilla), tankeilla, miinanheittäjillä
(yksi parhaimmista välineistä barri-
kaadeja tuhotessa) ja panssariautoilla.
Lukumäärä esim.: kaksi tykkiä tai
panssariauto tai tankki kutakin hyök-
käävää pataljoonaa kohden. On vält-
tämätöntä, että sapöörit liitetään jal-
kaväkeen talojen välisten kulkuaukko-
jen puhkaisemis-, räjäyttämis-, tienra-
kentamis- ja piikkilankaesteiden hä-
vittämistöitä varten. On huolehditta-
va luotettavien luotsien hankkimisesta..
Joukko-osastot on varustettava mah-
dollisimman suurella kartta- ja kau-
pungin asemakaavamäärällä.
Ratsuväkeä käytetään kaupungin si-

sällä pienissä määrin yhteyspalveluk-
seen. Parempi on sitä käyttää kaupun-
gin ulkopuolella saarron toimeenpani-
jana tai perääntymisteiden valtauk-
seen ja perääntyjän takaa ajamiseen.
Tykistö, lukuunottamatta kaupungin

sisällä jalkaväen välitöntä tukemista
varten toimivaa tykistöä (ampuu etu-
sijassa suoralla tähtäimellä) on tar-
peellista, että osa siitä on kaupungin
ulkopuolella, erikoisesti kaaritulitykis-
tö (kaupitsit). Se on tarpeen siksi,
että kaupungin sisällä selville saadut
maalit saataisiin tuhotuiksi. Katutais-
telussa tykistön ja jalkaväen keskei-
nen yhteys totetutetaan jalkaväen etu-
joukon mukana seuraavien, puhelimel-
la varustettujen tykistötähystäj ien
avulla.
Umalaivasto saa katutaisteluissa laa-

jän käytön. Sen tehtävänä\on tykistö-
tulen ohjaus, omintakeinen erikoisten
puolustustuki- ja puolustuskeskustuki-
kohtien pommitus.
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Teknilliset joukot. Tankkeja voidaan
käyttää taisteluissa barrikaadeja vas-
taan, panssariautot katujen lopulliseen
puhdistukseen, hyökkäävien joukko-o-
sastojen sivustojen suojelukseen ja
tiedusteluun. Panssarijunia, jos radan
rakennustapa ja -suunta sallii liittää
ne hyökkäykseen, käytetään kuten
liikkuvia pattereja.
Taistelu kaduista. Hyökkäävän ko-

lonnian liike turvataan asianomaisen
kadun suunnassa haltuunotettujen ta-
lojen katolle asetettujen liikkumatto-
mien postien avulla. Elleivät barri-
kaadit ole tuhottu tykkitulella, ellei
hyökkääjän käytettävänä ole tankkeja
ja tykistöjä jalkaväen välitöntä tuke-
mista varten, täytyy barrikaadit naa-
purikatujen ja -talojen kautta, seinät
murtaen, kiertämällä vallata (sapöörit
ja erikoiskomennuskunnat murtavat
seiniä). Tämän ohessa taloissa ole-
vat barrikaadien puolustajat pakoite-
taan perääntymään.
Huomautus. Katutaisteluissa itäi-

sissä kaupungeissa, joissa kadut ovat
kapeita ja mutkikkaita, epämuodollisia
labyrintteja, täytyy aina edetä seinä-
murtajain kautta tai tasaisilla kaduilla
yhdistäen ne silloilla. Näin menetellen
vältetään suuria tuhoja ja sekaannuk-
sia (esim. Mingreniläinen rykmentti v.
1912 Taurisen kaupungissa; tatarilai-
nen jalkaväen brikaadi Buharaan hyö-
kätessä v. 1920).
Valloitetut barrikaadit joko hävite-

tään tai sovellutetaan puolustukseen.
Lii kunta järjestys kadu il"

1 a tiedustelijat ja ampujat etenevät
jalkakäytävää myöten suojalta suojal-
le. He ovat valmiit avaamaan tulen
vastapuoleisten rakennusten akkunoi-
hin; 80—100 askeleen päässä heistä
etenee kärkiplutoona, sen jälkeen -ko-
lonnan muut voimat vastaavassa rivis-
tössä.
Joukot etenevät asteettani, suojalta

suojalle (juoksusiirrot yksitellen, osas-
tottani).

Hyökkäys täytyy suorittaa leveässä
rintamassa parallellikatuja myöten.
Kiinteä yhteys hyökkäävien kolon-

nain kanssa, delegaattiyhteys, ordi-
naarit, lähetit, polku- ja moottoripyö-
räilijät.
Tankkien, panssariautojen paikka on

heti tie dus te lijain jälessä,
jotka tarkastavat tien liikuntökelpoi-
suuden (täyyty varoa maskeerattuja
hautoja ja käsigranaattiyllätyksiä).
Välitön tankkien suojelus, jalka-

väkiplutoonat.
Taistelun väliajoilla (yöllä) on vält-

tämätöntä että vallatut. kvarttaalit va-
rustetaan. Niihin täytyy jättää eri"
koisgarnisooni. Valonheittäjiä on laa-
jasti käytettävä vihollisten lähestymis-
paiklkojen valaistukseen, niitä voi
myös käyttää vihollisen sokaisemisvä-
lineenä. Lähestyessä puolustuksen
keskustukikohtaa on hyökkäyksen ko-
ko voima keskitettävä siihen, toisarvoi-
set alueet saa toistaiseksi jättää vä-
hemmälle huomiolle. Jos hyökkäyksen
alaisen kaupungin läpi virtaa joki.
täytyy ehdottomasti hallita siltoja ja
parantaa yhteyttä kaupungin eri pii-
rien välillä.
Puolustuskeskustukikohtaan hyök-

käyksellä täytyy olla saartava luonne
(ristitulen kaikkia muotoja on laajasti
käytettävä). Lentokonetaistelueskad-
roonan osanotto on välttämätön. Puo-
lustuskeskustukikohdan valtauksen
jälkeen täytyy koko kaupungissa no-
peasti edetä ja likvideerata erillinen
vastus.
2) Puolustuksen toinen tapaus. Ai-

noa syy, joka yhden vastapuolista
asettaa aseellisen taisteun syttyessä
kaupungin sisällä puolustukseen, on
selvä voimien epäsuhde.
Tässä tapauksessa on puolustuksen

tila äärimmäisen vaikea, etenkin jos
aseisiin on tartuttava luonnonvoimai-
sesti, ilman edelläkäypää organisatio-
ta ja valmistusta. Kuitenkin omaksi
pelastukseksi sen täytyy tässäkin olla
aktiivista. Tärkeiden keskuksien
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ja kaupungin varusteiden järjestetyssä
valtauksessa sen täytyy olla aikaisem-
min suunniteltu ja muodollisesti suo-
ritettukin; luonnonvoimaisessa täytyy
pyrkiä esiintymisillä sitomaan tärkeät
puolustuskeskukset, kokonaisuudeksi,
halliten niitä piirejä ja punkteja, jotka
tähän ovat välttämättömiä, saadaan
luonnonvoimaisesti syntyneestä yhte-
näinen systeemi; organisatiosuhteessa
täytyy hajanaiset initsiatiiviryhmien
esiintymiset ohjata yleiseen uomaan.
Jos tämä saavutetaan, voi puolustus
laskea voittaneensa aikaa, mutta ei
voittoa, sen.ehtona on ulkopuolis-
ten taisteluehtojen perinpohjainen
muutos.
Puolustuksen johdon on tästä edel-

leen jatkuvissa vaiheissa pyrittävä
noudattamaan ensimäisessä tapauk-
sessa annettuja puolustusohjeita.
Hyökkäys. Ajan voittaminen —-

ensimäinen ehto nopealla menestyk-
sellä. Viholliselta on riistettävä kau-
pungn tärkeät liikekeskukset (erikoi-
sesti posti- ja lennätinlaitokset, säh-
köasemat, vesijohtolaitos).
Edelleen toiminta yhtäläistyy ensi-

mäisessä tapauksessa annettujen oh-
jeiden mukaiseksi.
Kolmas tapaus. Hyökkääjän

täytyy ennen kuin se on myöhäistä,
jännittää kaikki energiansa puolustuk-
sen murskaamiseen. Erikoisen tärkeätä
on tehdä se siinä tapauksessa, jos
puolustaja odottaa ulkopuolelta tule-
vaa apua.
Katu- ja kaupunktaisleluiden viimei-

simmät suunnat länsi-europalai-
sessa tilanteessa

Vallankumouksellinen liike Saksassa
v. 1923 syöksyllä osoitti, mikäli on ky-
symys katutaisteluiden ehdoista, että

™K OMM UNI ST l

yhtenäistetty teoria, taistelun siirroista
barrikaadeilta läheisten rakennusten
katoille on elinvoimainen.
Yhtä Hamburgin työläiskorttelia

puolusti 300 kapinallista. He rakensi-
vat barrikaadeja yksinomaan pidät-
tääkseen hallituksen panssariautoja,
barrikaadeilla oli ainoastaan tähystä-
jiä, mutta barrikaadit olivat rakennetut
siten, että ristitulen alai-
siksi läheisten talojen katoilta.
Kapinalliset sovelluttivat katot, yh-

distäen ne irtosilloilla ja portailla, ei
ainoastaan puolustukseen vaan myös
hyökkäystarkoitukseen.
Puolustuksen luonne oli erittäin ak-

tiivinen. Barrikaadeja lähestyneet
panssariautot eivät kyenneet niitä hal-
litsemaan, kun autohenkilökunta, ha-
joittaakseen barrikaadin, poistui au-
toista, niin kapinalliset kattoja myöten
juoksivat heidän selkäpuolelleen, ava-
sivat tulen ja aiheuttivat viholliselle
sangen raskaita tappioita.
Länsi-europalaisen tilanteen mukaan

voimme merkitä suuntalinjan, jonka
mukaan hyökkääjä pyrkii ratkaise-
maan kysymyksen suurten asutuskes-
kusten hallussapitämisestä, ei taistel-
len sen sisällä vaan sulkien sen lujaan
saartoon. Kysymyksessä lähdetään lii-
tä pohjalta, että suuria elintarvevaras-
toja ei suurten kaupunkien hallussa
ole, vaan ovat ne täysin riippuvia
säännöllisestä elintarvekuljetuksesta
(esim. jos katkaistaan elintarpeiden
kuljetus Berliniin, niin omat elintarve-
vaarstot riittävät 5 päiväksi).
Lujan saarron päämäärä on pahoit-

taa puolustaja loppujen lopuksi läh-
temään kaupungista ja ryhtymään
taisteluun avoimella kentällä.
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Uutta suomenkielistä kirjallisuutta
NKP:n XIV puoluekokouksen päätös-

lauselmat ja niiden yhteydessä tärkeimmät
XIV puoluekonferenssin päätökset ovat suo-
menkielisessä asussa saatavana Osuuskunta
Kirjalta”.Sivuja 95 ,hinta 76 kop. XIV puo-
luekokouksen päätöksillä Ammattiliittojen
työstä, Nuorisoliiton työstä KKK;n ja TTT:n
työstä sekä Keskuskomitean selostuksen joh-
dosta on varsin tärkeä ja kauvaskantoinen
merkitys. Nuo päätökset antavat selviä oh-
jeita Ammattiliittojen ja Nuorisoliiton vastai-
selle toiminnalle yleensä ja erikoisesti työ-
läisten ja talonpoikain hallitseman maan ny-
kyisissä oloissa. Neuvostoliiton rakennus-
työn kehityksen nykyistä vaihetta kuvaa
päätös KKK:n ja TTT;n työstä, ja myöskin
sillä on historiallinen merkitys. Mutta erikoi-
sen suuriarvoinen on puoluekokouksen pää-
tös Keskuskomitean selostuksen johdosta,
sillä siitä, selviää Neuvostoliiton sekä talou-
dellinen että po iittinen asema, suhde ulko-
maiseen imperialismiin, vastaiset pyrkimyk-
set ja ne puolueen sisäiset rvhmittymisyri-
tykset, jotka paljastuivat XIV puoluekoko-
uksessa. Erittäin tärkeämerkitykselliset ovat
myöskin kirjaan otetut XIV puoluekonferens-
sin päätökset osuustoiminnasta, puolueen ra-
kennustyöstä, neuvostojen, osuustoiminnan
ammattiliitojen ja pro'etaaristen yhteiskunta-
järjestöjen toiminnasta sekä proletaarisen joh-
tamisen tehtävästä ja NKP:n ja Kominternin
tehtävistäkansainvälisessä mitassa. Jokaisen
NKP;n jäsenen ja jokaisen aikaansa seuraa-
van kansalaisen tulee hankkia kirja ja tu-
tustua noihin päätöksiin.
Punainen Valistustyö-niminen Neuvosto-

liiton valistustyötä, erikoisesti suomenkielistä
työtä käsittelevän aikakauskirjan ensimäinen
numero (kevätnumero) on opettava ja valai-
seva ei ainoastaan Neuvostoliitospa valistus-
työtä tekeville, vaan valistustyön alalla toi-
miville muissakin maissa sekä yleensä kai-
kille valistusta harrastavillekansalaisille. Sen
toimittajina ovat olleet: J. Kohonen, Leo Lauk-
ki, M. Airola, J. Paavilainen. Se sisältää 48
suurikokoista sivua ja maksaa 50 kop. Sii-
hen kannattaa tutustua.
Luonnonoppi l!:n osa,kasvioppi, työkou-

luja varten, kirjoittanut Kapelkin ja Singer,
sivuja 72 ja hinta 84 kop. Kirja on laadittu
työkouluja varten ja poistaa kipeän puutteen
tällä alalla. Myöskin vanhemman väestön
on syytä siihen tutustua, sillä se antaa
maanviljelijöillekin eräitä tarpeellisia tietoja
kasveista.
Montako uskontoa on maailmassa ja

mikä niistä on oikea, on maailman monien
eri uskcnnoidcn ominaisuuksia selvittelevä
kirjanen, sivuja 22 ja hinta 16 kop. Kirjotta-

nut A. Suhow. Kirjasessa esitetään mielyttä-västi keskustelun, muodossa kuinka eri us-
konnot suhtautuvat toisiinsa, missä ja miten
eroavat toisistaan ja minkä verran ovat oi-
keita kukin erikseen ja Kaikki yhteensä. Sii-
hen ansaitsee jokaisen tutustua!
SSSRin kulutusosuuskunnat ennen ja

nyt, sivuja 48 hinta 35 kop. Kirjassa tutus-
tutetaan kulutusosuuskuntien historiaan, o-
suustoimintaliikkeen tärkeimpiin vaiheisiin,
kerrotaan kuinka työläiset ja talonpojat ovat
eläneet Venäjällä, kuinka on suhtautunut
osuustoimintaan valtio tsaarivallan ajalla ja
neuvostovalta Lokakuun vallankumouksen
jälkeen ja millainen oli maan yleinen tila,
sekä edelleen mitkä tehtävät on osuustoi-
minnalla nykyään sen työskennellessä val-
tion kanssa maan talouden kohottamiseksi.
Kirjan on kirjoittanut N. J. Ma<arova. Hank-
kikaa kirja ja tutustukaa siihen!
Nuorisokirjallisuutta on ilmestynyt tov.

Sinovjevin kirjoittama; Mikä on Kommunis-
tinen Nuorisoliitto ja mikä sen tulee olla.
Kirjassa on sivuja 46 ja maksaa 27 kop.
Kirja selostelee järjestön kokoonpanoa, sen
suhdetta Kommunistiseen puolueeseen, Nuo-
risoliiton maaseudulla harjoittavaa työtä,
minkälainen on todellinen proletaarinen val-
lankumouksellinen, ketä on otettava nuori-
soliittoon, Leninin esittämiä ajatuksia, tais-
telua alkohoolia vastaan, uskonnonvastaista
propagandaa, opiskelua, Kommunistista In-ternatsionaalea, minkälaisen tulee olla uuden
ihmisen j.n.e. Jokaisen nuorisoliittolaisen ja
yhteiskuntaelämää seuraavan kansalaisen
on syytä hankkia kirja ja tutkia sen sisältöä.
Pioneeri- ja lastenkirjallisuutta on il-

mestynyt P. Aljoshin kirjoittama Nuoren
pioneerin lepo, sivuja 32 ja hinta 22 kop.
Kirjassa annetaan kuvin ja selostuksin mo-
nia ohjeita sekä huvittavista että hyödylli-sistä asioista, esitetään tehtäviä, joita pio-
neerit lomaaikoinaan voivat suorittaa sekä
aikansa kuluksi että opiksi. Kirja terästää
kekseliäisyyttä ja harkintakykyä. Nuoren
väen on siihen tutustuttava.
Karl Liebknecht ja lapset on toinen lap-sille omistettu kirja, kirjoittanut S. 1 Lilina,sivuja 45 ja hinta 28 kop. Siinä annetaan

Ivbyt kuvaus Liebknecht-vainajan elämästä,vankilassa olosta, hänen suhteestaan per-
heeseensä ja lapsiin. Se on hyvin opettavaja sen vuoksi nuorten tulee siihen tutustua.
Näytelmäkappaleita on “Kirjan" kustan-

nuksella monistettu seuraavat: 1) Pois rik-
karuohot tarhasta, venäjänkielestä suomen-nettu ja maaseudun oloja, kylän kulakkie-
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ja kooperatiivin välistä taistelua kuvaileva
kolminäytöksinen kappale, t) Turhaa'touhua
kirj. H.’ Laukkanen kaksinäytöksinen
kappale, joka hyvin terävästi kuvailee maa-
seudun eräitä elämänilmiöitä, 3) Oikeudessa

samakontkan keiton ja juoppouden tur-
miollisuutta kuvaileva kappale oikeuden tut-
kinnosta. Sekin otettu maaseudun , oloista

ja venäjänkielestä suomennettu, 4) Kaupun-
kilainen kosija venäjänkielestä suomen-
nettu huvinäytelmä kolmessa näytök essä,kuvailee kaupunkilaisen kosijan esiintymistämaaseudulla. Näin on täyttynyt taas huo-
mattava aukko näytelmien sarjassa, joten
työtätekeväin näyttämöt maaseudulla saavat
parempia toimintamahdollisuuksia. K. M. E.

Oikaisu
Numerossa 5 (17) on sivulla 215

paha painovirhe. Kappaleessa, joka
alkaa: "Muodollinen logiikka . .", on
lause: "Toiseksi dialektinen logiikka
vaatii että esine kunnossaan" (niin-
kuu Hegel joskus sanoi), muutokses-

saan ...” Pitää olla: "Toiseksi dialek-
tinen logiikka vaatii että esine on
otettava kehityksessään, "itseliiikun-
nossaan” ' (niinkuin Hegel joskus sa-
noi), muutoksessaan .

.

Pe/taKijHOHHaH Kojuiemfl: K)pHÖ Cnpojia,
Jlaypu JIeTOHMHKM, B. Ohh6h, K. M. 3bh,
H. A. KoMy.

FleTposaßOflCK, 1926. Tnnorpaij)Hfl hm. FI. AHOXHHa
KapjiHT <Ns 4277 Tnpa)K 1Tupa* 1500 3K3.

336

KOMMUNISTI



K 0 M M U N IS T
on kuukauslehti, jota julkaisee Neuvostoliiton Kommunistisen Puolueen Keskus-
komitean Luoteisbyroon Suomalainen sektsija, Leningrad, ja Neuvostoliiton
Kommunistisen Puolueen Karjalan Aluepuoluekomitea, Petroskoi. (KoMMyHHCT,
OKeMecfHHbift JKypnaJi, H3AaBaeMbift rhHHCKoft ceK[Tneft CeB. 3an. Biopo U.K.
B.Kn.(6) h Kape.TbCKHM 06/iacTHbiM Komhtctom B.K.n.(o).).

„Kommunistin" tarkoituksena on valaista suomenkielisille tydlaisille ja
talonpojille Sosiali.stisten Neuvosto-Tasavaltain Liiton alueella, erikoisesti Kar-
jalan Neuvostotasavallassa ja Inkerissa, seka Suomessa ja Amerikassa Venajan
vallankumouksen seka tyovaen ja talonpoikain kansainvalisen yallankumous-
liikkeen kysymyksia.

„Kommunistin" toimittajina ovat toverit Yrjo Sirola, K. M. Eva, Lauri
Letonmaki J. A. Komu jaV. Ojanen. Lehdessa selostavat puoluetoimintaa NKP:n
KK:n Luoteisbyroon Suomalaisen sektsijan ja NKP:n Karjalan Aluepuoluekomi-
tean toimitsjjat. Kommunistisen Internatsionaalen ja sen osastojen, mailman kom-
munistipuolueiden, toiminnasta kirjottavat niissa toimivat toverit. Suomen Kom-
munistisen Puolueen Keskuskomitean avulla seurataan Suomen asioita. Lehteen
tulevat kirjottamaan toverit: 0. V. Kuusinen; Edv. Gylling, Santeri Nuor-
teva, Kullervo Manner, A. Shottman, Leo Laukki, Otto Vilmi, Hanna Malm,
A. Taimi, Eino Rahja, J. A. Komu, J. E. Jarvisalo" T. Alavirta, A. Mantere,
J. Kohonen, J. K. Lehtinen, Pekka Paasonen, Santeri Makela, Jaakko Maki,
Kustaa Rovio, Toivo Antikainen, Ture Lehen, V. Forsten, Heino Rautio,
T. Pottojev, A. Usenius, I. Lassy, F. Klemola y. m.

Lehden levittamisesta huolehtii Kustannusosuuskunta. Kirja. osote: H.vta-
,.KHpbfl" JleHHHrpaj., HadepevKHan >Kopeca, a. 4. Se on

myoskin lehden toimituksen osote. Toimitussihteeri on tov. K. M. Eva Karja-
lassa edustaa toimitusta tov. Lauri Letonmaki, os. KaprocH3.aaT, IleTpo3aBOACK,
riyujKHHCKasi Xe 7.

T1LAUSHINNAT:
1/i vuosikerta

1 kuukausi

Rpl. 6:—
„ - 3 : —

.

— :50

Ulkomailla: ■
lh vuosikerta .

. 4 dollaria.
1/9 . . 9 -

ILMOITUSHINNAT:
sivu Rpl. 150:—, Va sivua Rpl. 7-5:—, ! U sivua Rpl. 40

Toverit! Nayttakaa «Kommunistia» tyolais- ja talonpoikaistovereil-
lenne. Keratkaa tilaajia ja levittakaa yksityisnumeroita!

Tyovaenjarjestoja, varsinkin puolueosastoja, kehotetaan kaikkialla aset-
tamaan asiamiehia ja „Kommunistin" komiteoita/ kokoamaan tilaajia ja lev t-
tamaan lehtea. Missa ei ole jarjestoja, voivat yksityiset toverit ilmoittautua
asiamiehiksi.




