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Kiertokatsaus
JÄRJESTÖTOIMINTA Lehtem m e täm än  .IA K U K IT O m IN T Ä . vuorten enslm äises- sä numt-roRsa puhuim me Järjestöm m e tila n tee lta  sen y le isiin kehitysp iirteisiin  nähden ja  niihin sa a vutuksiin nähden, m itä meidän liikkeem m e  suom alaisena työväenliikkeenä on saavu tta nut m uitten täm än m aan suom alaisten rientojen rinnalla. Syylläkin saatoim m e silloin  tyydytyk sellä  v iita ta  Järjestöm m e kasvuun  viim eisten  vuosien aikana ja  siihen varm entuneeseen asem aan, jonka se on saavu tta nut to im intansa eri aloilla.V astakohdaksi tälle valoisalle puolelle voimme nyt asettaa  Järjestöm m e kesk uudessa v iim e aikoina täyteen kukkaan puhjenneet sisä iset ristiriitaisuudet, Jotka sa a vuttivat klehuftiaplstecnsä äskettäin  pidetyssä  kesklpllrln kokouksessa.Kuten lukijoillem m e on tunnettu, on r istiriidan pohjana se seikka, että eräs osa  järjestöm m e Jäseniä syystä  tahi to isesta  on tullut sellaiseen käsitykseen, e ttä  puolueem me "johto" ja  etenkin sanom alehdistö  yleensä on sella isten  henkilöitten käsissä, Jotka m ielip iteiltään ovat lilan vanhoillisia  Ja Jotka estävät Joittenkin "pohjajoukolk- si" kutsuttujen ainesten pääsem istä v a ikuttam aan puolueen sisässä  vallankum ouksellista  henkeä. Näm ä järjestöm m e Jäsenet pitävät pyhänä uskonkappaleenaan trtlä, e t tä nuo "Johtajat" eivät pysty tulkitsem aan  "pohjajoukkojen" käsityksiä, vieläpä tie toisesti eivät halua sitä tehdä. Vieläpä he vältlävätr e ttä  näm ä "vanhoilliset johtajat"  ovat vuosien varrella saaneet useim m issa  osastoissa puolellensa jonkun luotettavan  "kängln", Josta on sitten  m uodostettu "m asiina", Jolla nyt estetään  "pohjajoukkojen"  oikeuksiinsa pääsem inen.V äitteet, kuten näemme, e ivä t ole y le iseen luonteeseensa nähden uutukalsuudella  pilatut. Sella isia  v ä itte itä  on pitkin ty ö väenliikkeen historiaa esitetty  uudelleen Ja uudelleen. Meidän aikanam m e ne ovat erikoisen om inaisia n. s. syndlkallstisille  k äsityskannoille, Jotka tä lla isista  vä itte istä  lä h tien Joutuvat tykkänään kieltäm ään edustuksellisen toim intam uodon tarpeellisuuden  järjestyn eessä  liikkeessä .Ja haluavat palata takaisin  prim itiiviseen, n. s. v ä littö m ään kansan vahaan, m issä ka lk ista  p ie- nem m lstäkin asio ista  päätetään vä littöm ästi Joukolla, an tam atta  m inkäänlaisia to imin tavattu uksia va in u ille  toim ikunnille Ja edustajille.N äin p itkä lle  teoriat eivät toki ole k eh ittyneet m eidän suom alaisten keskuudessa. M utta sitä  suurem m assa m äärässä va ltaa  järjestöäm m e vanhoilliseksi syyttäv iä  to vereita se  pyhä usko, e ttä  he ovat erikoisesti kutsutut pelastam aan järjestöm m e  heidän ku vittelem astaan alennustilasta . Joka heidän m ielestänsä helpoim m in käy  päinsä siten, e ttä  jollak in  y llätyk sellä , "ma- sllnatoim lnnalla" järjestetään  laa ja  oppositioni järjestöm m e sanom aleh tltof m itta j la Ja to im itsijo ita  vastaan Ja saadaan puolueen orgaanit tuon joukon käsiin. Äsken paljastunut järjeste lm ällisek si toim innaksi aljottu  yritys rakentaa valloituskoneisto  järjestöm m e sisässä, lienee kuvaavin Ilmaus tä lla isista  harrastuksista.Seuraavansa katsauksen osassa tarkem m in  katselem m e m issä  määrin n äillä  tovereilla  on syy tä  uskoa järjestöm m e toim intaa  “ vanhoilliseksi'*, "keltaiseksi” y. m. Tässä  kajotk aam m e asian erääseen toiseen puoleen. Joka on aivan riippum aton n iistä  sy is

tä, jo tk a  m ahdollisesti ovat johtaneet noita  tovereitam m e epäilyttäviin  hom m iinsa, Ja Joka sam alla  m uodostaa kysym yksen itse ytim en.järjestöm m e rakenne on täysin kan sanvaltainen. Jokaisessa osastossa On jok a isella  Jäsenellä vapaa puheoikeus. Jok a isella on tilaisuus vaikuttaa asioitten  menoon. Kaikki m eidän toim ikuntam m e Ja niiden Jäsenet ovat Jäsenien kontrollin alla. Tämä kontrolli ilm enee kunakin aikana siten, e t tä kukin Jäsen osastonsa k au tta  voi esittää  m uistutuksia toim innan Ilmauksia vastaan  ja  Jäsenistö, Jos haluaa, voi niiden Johdosta ryhtyä m illaisiin  toim enpiteisiin se haluaa. Tämän lisäksi pidetään Juuri niissä Järjestömme osissa, Jolta enintäin on syytetty  vanhoillisuudesta, tih eästi edustajakokouksia, Ja niissä koko toim inta Joutuu tark istam isen Ja arvostelun alaiseksi. Jos v ä ä rinkäytöksiä tapahtuu, niin ne oikaistaan. Näin ollen el luulisi m itään m ahdollisuuksia  löytyvän m inkäänlaiseen järjestöm m e  yleisten  organlen toim intaan, Joka el ole sopusoinnussa järjestön jäsenistön enem m istön kanssa.Aivan sam oin on asian la ita  sanom alehti - emrne kanssa. Ne nim ellisesti ovat tosin osakeyhtiö itten  om istam ia, m utta nämä osakeyhtiöt tosiasiallisesti ovat sam a y h te isö kuin itse Järjestöm m e. N iidenkin yli lakkaam atta  va llitsee  Jäsenistön kontrolli.Kun näin on asianlaita, niin eiköhän voita isi sääntönä pitää sitä  seikkaa, että  k a lk ki puolueemme orgaanit yleensä edustavat sitä, m itä h e llä  lähinnä m ääräävä enem m istö haluaa tahi salllJ, jo s tällä  enem m istö llä  nlm, on kaik kia  järjestöm m e ed elly ttäm iä teknillisiä  tilaisuuksia ilm ltuoda k ä sityskantansa. Muu! la ista  m äärääm isvaltaa  el sosialistinen liike voi tunnustaa. Voidaanhan olettaa, e ttä  vissillä  toim inta v a ltuudella varustetut to im ihenkilöt volv&t k äyttää  valtaansa  väärin ja  toim ia vastoin  enem m istön todellista tahtoa. M utta so voi tapahtua joko vain tilap äisesti Ja korjaantu u  helposti, kuten monet Järjestöm m e- kkn kokem ukset se lvästi ovat osoittaneet, —  tah i sitten  se voi tapahtua sillä  ed elly tyk sellä e ttä  knntrotleeraava Jäsenistö on niin tietäm ätön tä , e ttä  se  ci ollenkaan kykene  asioitaan valvom aan.Jos sfls sanotaan, e ttä  järjestössäm m e Ilm enevä enem m lstökanta el ole todellisen  enem m istön lukem a, nila sellainen väite on ankara sy y tö s  koko. järjestöä vastaan. Me varm asti uskom m e, että  sellainen syytös on aiheeton Ja alem pana tarkem m in va la isem me tätä  seikkaa. M utta Jos hetkeksi o let- talslkin, e ttä  se  ei ole aiheeton, niin m uuttaako se  asian tilaa? Meidän on otettava  Järjestöm m e sellaisena kuin nc enem m is
töön Nii nähden »n. jo s  me yleensä lähd em me tunnustam aan sitä  filosofiaa, jo lla  lepää  tuon "taistelevan vähem m istöm m e1* ajatus-  m eininki ja  Joka edelläolevan perusteella  voitaisiin  sisä lly ttää  se u raavaan k äsityk seen : "järjestön enem m istö on huonojen paim enten käsissä  ja  Jäsenistö on niin ty h mää, että  se  el s itä  huomaa, jonka vuoksi m eidän, vaikka olem m ekin vähem m istö, tu lee “parem pina köyhälistön edustajina"  vai ta a maar valta pois noista huonoista  paim enista Ja Itse parem m in paim entaa  tuota tietäm ätöntä Joukkoa" —  jo s m e ase tum m e sella isen  filosofian kannalle, niin parasta  on. e ttä  heitäm m e nurkkaan kalkki sosia listiset periaatteem m e ja  m ateria listise t hlstoriankäsityksem m e. Ilm an n iitä
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voim m e vapaam m in toim ia järjestöm m e  keskuudessa rakentam alla m asiinoita ja  h eittäm ällä  koko järjestöm m e rakenteen keinottelupolJtIlkan alttarille.Täm ä asian puoli on se, mikä mleJpstäm- me näissä suuntarilrtotesamme on pääasia. Järjestössäm m e vallitsee lilan vähän puoluekuria, lilan vähän sen periaatteen tunnustam ista, että ItöyhälJstölllkkeessä m äärää joukon enem m istö sellaisena kun he enem m istö kulloinkin on. Eri m ieltä o levilta  el Järjestö kiellä eri m ielipiteitten  eslttämlstUaJsuutta. Helliä on täysi m ah dollisuus asettaa  om at erlkoiskksltyksensä, jos heillä  sella isia  on, jäsenistön arvostelu kyvyn vaakalaudalle. Jos he vakuutukali- lensa Ja käsftykslllensä voivat kerätä todennäköisyyden ja  pätevyyden lukea, Ja sillä  la illa  pääsevät eaemnVslöksL k ä s ity k sillään, niin —  ali rlght, —  se on oikeata  Joukkotolm lntaa ja  roolit vähem m istön Ja enem m istön välillä  puuttuvat. Mutta väk ivaltainen, salainen valloltuspoU tllkka on järjestöm m e perusteitten katkaisem ista, hajanaisuuden ja  epäluuloisuuden syn n yttäm istä, Joka ei voi muuta kuin vahingoittaa  m eitä. Sitä se on, olivatpa sen tar koitukset m illaiset hyvänsä.On pidettävä kewklpiirin kokouksen su urimpana erehdyksenä »Itä seikkaa, että ee antoi sym patiansa sala isella  tavalla a s|a -  taan ajavien harrastuksia kohtaan Johtua itsensä siihenkin, e t lä  se antoi siunauksensa  sille  tavallekin, m ikä tuossa pelastustyössä  otettiin  käytäntöön. Se koetti lauhduttaa  puheenalaisen salaisen toim innan ilkeää  luonnetta selittäen , että muka järjestöm m e  enem m istö on Johdettu sam allalscn to im innan avulla. Näin sie llä  katsottiin  olevanaa  oikeutettuja lausumaan, vaikka sella isille  u m p im äh k ien  heitety ille  vä itteille  ei voitu esittää m itään m uuta tukea kuin jo&- sakin erikoistapauksessa, nlm. Negauncen  jutussa, jonkun sie llä  hosuneen sankarin  kirjeenvaihdon, jo lla  hän omin päin koetti saada Itselleen Ja asia lleen  kannatusta. M utta sam aan luokkaan asetettiin  sekin  seikka, e t lä  Uäpllrln järjestö  viim e vuonna  velvo itti pllrikom iteanaa valvom aan päätol- m tkuntlem m e vaalia,., ja  parhaan harkintansa m ukaan sek ä  jäsenistön kontrollin  alaisena Julkisesti suosittelem aan toim i- kuntlem m e ehdokkaita, jo tta  järjestössä  noudatettaisiin n iitä  m enettelytapoja, m itä  Idässä o levat Joukot Järjestyneellä tava lla  olivat om aksuneet om ikseen. Niin kuin Jokainen ym m ärtää, on täm ä jälkim m äinen  tapaus Jotakin aivan toista, kuin sa la ista  runnauspolltiikkaa. Se on kaikessa  jä r jestyneessä  toim innassa hyväk sytty  tapa eikä  m itään m asilnntolm intaa. Jokainen jäsen  on oikeutettu esittäm ään m ielestänsä parhaita  ehdokkaita Johonkin toim een ja  p iirijärjestö sitä  suurem m alla syy llä  voi ve lvoittaa sitä  edustavaa toim ikuntaa piirijärjestön puolesta niin tekem ään. Jos jä r jestö  sitten  y leisesti noudattaa tä lla ista  oh le t-  ta, niin se tapahtuu el suinkaan sen vuoksi, että  sokeasti uskotaan auktoriteetteih in, vaan sen vuoksi, e ttä  järjestö  luottaa, että  toim ikuntansa huolella suorittaa sen teh tä vän, m ikä sille  järjestön puolesta on ann ettu. Jos toim ikunta sitä el tee, niin joutuu  se vastuunalaiseksi siltä. Ttäplirln kokous hyväksyi toim ikuntansa “aglteeraukaon* toim eenpanevan kom itean vaaleissa Ja o lihan se jo aikaisem m in valtuuttanut sen niin tekem ään, Tällainen on jotakin  aivan  toista kuin jo itten kin  kontrolleeraam atto- mlea yksilö itten  m aanalaiset pyrkim ykset saada jäsenistön mieli keinoilla  m illä h y vänsä kääntym ään Jonkun harrastuksen  puolelle, Salaiseen ugltationiin sisä ltyy  a i na myös sella isilla  aseilla  agltatlonln har

joittam inen, Joihin el voi toiselta puolelta  m itään va la(stusta  antaa, koska sa lassa  esite tty jä  perusteita el voi koplien ulkopuolella oleva lähteä arvostelem aan. Siinäpä on He suuri ero, joka pitäisi jokaisen visusti ottaa huomioonsa^.

KISTIKIITOJEN Edellä käsitetyllä  ky-SYYT, sym ykspllä on huom ioonotettavana sekin se ik ka, onko todellakin aihetta sanoa, e ttä  jä r jestöm m e "Johdossa” Ilmenee sella ista  vanhoillisuutta, Jnka on ristiriidassa luokkataistelun vaatim usten kanssa Ja Joka voisi sel'ttää  »Itä "pyhää vihaa1*» m illä Jotkut järjestöm m e etupäässä nuoremmat Jäsenet hyökkäävät järjestön toim intaa vastaan.1'nrhaallakaan tahdolla el voi sanoa, että  täm ä näin syyttävä vähem m istö koskaan  olisi esittänyt päteviä todistuksia sy y tte illeen. Kesklpllrin kokoukselle esittivä t Jotkut toverit erään "asiakirjan", johon he koettivat sisä lly ttää  jonkinlaisen selostu k sen siltä, m itä he katsovat järjestössä  o le van epäkohtia. Tiiman asiakirjan m erk illinen puoli on siinä, e ttä  sen k irjo itta jat k a tsovat tarpeelliseksi esittää erikoisesti om inaan sella isia  "uskonkappaleita", Jolta ei kukaan Ole pannut kysym yksen a la isek si' kaan, Sen ohella ne tuovat esiin joltakin  paljon ku lutettuja- kaavam aisia vä itteitä  niistä erikoisalueista, m istä sosialistinen  jäsen istö  heidän m ielestään muodostuu Ja jo tk a  väitteet Otamme erikseen tark astettavaksem m e Säkenien ensi numerossa sen  kirjoituksen yhteydessä. Jossa tulem m e v a staam aan tässä ja  edellisessä num erossa  julkaistuun Frank Bohnin kirjoitukseen  "Keskiluokka ja  progresaivlsm l". T ällä  kertaa em m e halua k ajota  m ainittuun k ir jelm ään m uulla tavalla  kuin että  ju lka isem m e sen pääkohdat tässä alem pana. Vastapainoksi siinä esitetyille  asioille, so pii sam alla  Julkaista eräs huom iota ansa itseva kirjoitus. Joka äsk ettäin  painatettiin  R aivaajassa  loppulausuntona eräälle Järjestöm m e ristiriitoja  k äsitte levä lle  artik kelisarjalle.Se keski piirin edustajakokouksessa luettu asiak irja  kuului pääkodlssaan seuraavasti :
LUOKKA VASTAKOHDAT

Kapitalistinen yhteiskunta jakaantuu luokkiin. Luokkiin jakaantuminen m aariin se, missä suhteessa ihmiset ovat tuotantoon ja millä tavalla ho pääsevät osalliseksi tuot teitten jaosta. Tuotannossa ja jaossa vallitseva ristiriita johdattaa luokkien välisten ristiriitojen käsittvmisen, luokkataisteluun ja on siitä välttämättömänä seurauksena vallankumous, jonka panee toimeen se luokka, jonka harteilla yhteiskunnallinen tuotanto lepää ja se on palkkaköyhälisto, suurteollisuuden palveluksessa oleva työväenluokka.Paitsi työväenluokkaa ja suurkapi- talistiluokkaa ilmenee nykyisessä yhteiskunnassa laaja pikkuporvaristo, ja me väitämme, ettei tämä tuotannolli- 
hmulen eriarvoisuuden tähden voi tulla kumoukselliseksi eikä palkkatyöläisten riveissä vilpittömästi taistelijaksi en
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ne n kuin se tuotannollisen kehityksen pakosta on menettänyt kaiken itsenäisyytensä ja etuoikeutensa palkkaköy- hälistöön nähden ja ettei tämä luokka niin ollen ole mistään merkityksestä köyhälistön liikkeen edietähniseHe, vaan kylläkin sen vastustamiselle.Tätä vastaan esitetään huomattujen suomalaisten sosialistien taholta vastaväitteitä miltei jokaisessa Työmiehen ja muidenkin lehtien numeroissa ja on . mm. toimittaja Hiltunen viime kesänä julkaisemissaan artikkeleissa väittänyt tämänlaista käsitystä syndikalismiksi.
Mikä on työväenluokka?

Työväenluokan nykyisessä yhteiskunnassa muodostavat palkkatyöläiset — köyhälistö, joka on irtautunut työ välineistään ja jonka täytyy myydä työvoimansa työmarkkinoilla teollisuuden palvelukseen elääksensä.Työväen luokka jakaantuu eri ryhmiin, kuten suurteollisuustyöläisiin, ammattilaisiin, palvelijoihin, kuleksiviin ammatittomiin työläisiin jm.Täten tuotannollisten olojen perusteella jakaantuneena ei työväenluokkaan kuuluvien eri ryhmien yhteiskunta- ja maailmankatsomus tietystikään voi olla samanlainen. Suurteollisuus- työläisten maailmankatsomus on monessa suhteessa erilainen ammattilaisten tai kuleksivan ammatittoman työläisen. Tuotannollinen ja sille perustunut yhteiskunnallinen elämä on synnyttänyt kustakin eri työtätekevien Tyhmässä erilaisia katsomuksia yhteiskunnallisista ilmiöistä ja tapahtumista.lie  väitämme, että suurteollisuustyö- väest.ö on työväenluokan ryhmä, joka teollisen kehityksen pakosta lisääntyy nopeasti lukumäärältään, merkitykseltään, tiedoiltaan ja niiden perusteella järjestyy. Udelleen väitämme, että se on ainoa todellisesti ukmouksellinen ja edistysmielinen osa työväenluokasta ja samoin myöskin sosialistipuolueeasa ja että tämä ryhmä näin ollen tulee valta- vimmaksi ryhmäksi — perusjoukoksi sosialistipuolueeasa, ja  edelleen väitämme, e ttä  ammattityö väestö on häviävä ja taantumuksellinen ryhmä ja että sen maailmankatsomus on tuomittu kuolemaan.Revisionistit eivät sallisi tehdä -mitään erittelyä siinä mitkä yhteiskuntaryhmät muodostavat varsinaisen köy- hälistöluokan, eikä ensinkään sitä, mitkä ryhmät muodostavat perusjoukon sosialistipuolueessa. Ile ovat tuontuoe- takin koettaneet selittää, ettei mitään n. k. pohjajoukkoa ole olemassa, vaan

että työväenluokkaan kuuluvat ovat kaikki samanlaisella katsomuksella varustettu. Viittaamme tässä vain T. Hiltusen artikkeleihin ‘' Olemmekohan selvillä vesillä’’, ja moniin muihin Työmiehen kirjotuksiin, joita he ovat kyhänneet.
SoslaUatipUolue

Väitämme, että sosialisti puolueen tulee perustautua su urteollisu ustyö väestölle ja että tämä työtätekevien osa muodostaa sen alueen, josta sosialisti- puolueen tulee koota jäsenensä ja että nämä työläiset yhteiskunnallisen asemansa, voimiensa ja merkityksensä tähden yksin kykenevät kukistamaan nykyisen riistojärjestelmän.Milwaukeen sosialistit huusivat vaaleissaan hävittyään: enemmän agitat- sionia pikkuporvariston keskuuteen, ja tämä virhe ei ole virhe niiden suomalaisten sosialistienkaan mielestä, jotka selittävät köyhälistöön kuuluvaksi kaiken maailman väen ja jotka luulevat pikkuporvariston olevan kumouksellisen kapitalismia vastaan koko sen laajuudessa ja sellaisen palkkaköyhä- listön vertaisen sosialistisessa liikkeessä. Olemme sitä mieltä, että jos puolueemme koettaa haa! utu riveihinsä kaiken maailman pikkuporvariston se- kalaisine harrastuksineon, niin puolue lakkaa olemasta köybälistöpuolue ja tulee kysymyksessä olevien pikkuporvarien puolueeksi sikäli kuin ne saavat puolueen sisällä merkitseviä asemia. Tämä johdattaa luokkavastakohtien hinimenemisen ja  käytännössä siihen, että tällaisista aineksista tulevat, pääs ityään edustamaan puoluetta johonkin virkapaikkaan, kieltäytyvät noudattamasta puolueen tahtoa ja  menettelevät omien mielipiteittensä mukaan. Esimerkkinä siitä on Duncan Buttessa ja Schenneetadyssa Lumi, joka nimitti kaupungin töitten tarkastajaksi henkilön sillä perusteella, että tämä kävi uskollisesti hänen kirkossaan. (New York CalPin numero 41, 1914.)
K apitalism i yhdistää

Väitämme, että kapitalistinen tuotantotapa välttämättömyydellä yhdistää ja  kokoo työväenluokan keskuudessa ilmenevät eri ryhmät, erilaisista asemista tulevat työläiset ja eri kansallisuudet, tulivatpa ne minkälaisesta maasta ja  minkälaisista oloista tahansa ja pakottaa kaikki nämä yhtenäiseen taisteluun kapitalismia vastaan.Tätä vastaan on asettunut mm. Raivaaja. Raivaaja sanoo:
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‘ ‘ Työväenluokka teollisouden palveluksessa on enemmässä tai vähemmässä määrässä hajanainen kokoomus. Tämä hajanaisuus säilyy niinkauan kuin palk kajärjestelmä on olemassa. Suurteollisuus kyllä hävittää ja heikentää niitä ristiriitoja, jotka me tunnemme ammattien aikakaudelta, mutta se luo joukon uusia ristiriitoja ja  enemmän vaiku ttav ia  ris tiriito ja  työväenluokan yhtenäisyyden tielle kuin mitä olivat nuo mainitut aikasemmat ristiriidat taloudellisessa taistelussa.Nämä ristiriidat näkyvät erittäin selvinä Amerikan teollisuustyö väestö n keskuudessa. Suunnaton, kansainvälisen kapitalismin aiheuttama kansainvaellus heittää Amerikan teollisuuden palvelukseen kaiken maailman rotuja ja  kansallisuuksia, jotka sulavat yhteisymmärrykseen lakkotaistelutapauk- sissa enemmän tilapäisesti kuin vakituisesti — vain tapauksissa, joissa olosuhteitten puristus koskee kaikkia kansallisuuksia ‘'heitä paikalla’’ henkeä uhkaavasti. Näissä tapauksissa tapahtuu samantapainen sulaminen kuin uppoavassa laivassa, jossa -matkustaa ensimäisen, toisen ja  kolmannen luokan matkustajia. Uppoamisen hetkellä on havaittavissa jonkinlainen luokkien toisiinsa sulautuminen, kuten tunnetaan.Kansalliset ristiriidat, sikäli kuin ne tulevat eri kansallisuuksien edustukselle samassa teollisuuskaupungissa ja samalla teollisuusalalla näkymään, säilyvät aina siihen asti kuin eri kansallisuuksia Amerikassa on olemassa. Niiden luonnollinen sulautuminen varsi- teroella. Tämä tilanne pikemminkin on kärjistymässä, sillä on ainoastaan ajan kysymys se, jolloin Amerikan portit a vaalitavat Aasialaisille TOduille ja kansallisuuksin e.Eri kansallisuudet, kuten jo mainittiin, sulautuvat lakkotaistoluissa hieman yhtenäiseksi, mutta kun taistelu on ohi, vetääntyy kukin kansallisuus -omaan nurkkaansa, jota todistaa monet esimerkit. Ainoastaan muutamat valistuneimmat yksilöt kustakin kansallisuudesta voivat pitää yllä laihaa yhteyttä.”Tämä Raivaajan käsitys hyväksytään keskipiirissä asemaltaan vaikuttavassa osassa.Edelleen väitämme, että jos tämä Raivaajan katsomus olisi oikea ei työväenluokka olisi saavuttanut sitä voittoisaa asemaa, joka sillä jo on, eikä työväenluokka tämän katsomuksen perusteella koskaan voisi vapautua kapitalistisesta riistosta. Tällaisen käsi

tyksen väitämme olevan ehta porvarillisen.
K apitalistisen  tuotantotavanta k n lllr lra

Väitämme, että työväenluokan vapautuminen voi tapahtua ainoastaan kehittyneellä kapitalistisella aikakaudella ja  että työväenluokan vapautumisen ehtona on korkealle kehittynyt tekniikka ja  että se yhdistää ja  tasoittaa työläisten keskuudessa ilmenevät erilaisista lähteistä perityt maailmankatsomukset, opit ja harrastukset ja tulee sen kautta olemaan valistavana ja  kohottavana voimana työväenluokalle.Edelleen väitämme, että ne, jotka sattuvat tätä vastustamaan, poikkeavat pois materialistisen maailmankatsomuksen piiristä ja  sen kautta sekoittavat sosialismin perus-periaatteita ja antavat tukea kaikenlaisille pikkuporvarillisille haaveille keskuudessamme. Tähän syntiin tekevät itsensä vikapääksi niinikään huomatut suomalaiset sosialistit ja on tämä kysymys erimie- lisyyksiem-nie yhtenä huomattuna perusteena.
Valtion omistus

Väitämme, että radikaalisen porvariston keskuudessa ilmenevä harrastus valtion omistuksen laajentamiseen ei merkitse sosialismia, vaan valtio kapitalismia, työväenluokka sosialisti puolueessa pyrkii yhteiskunnalliseen omistukseen, mutta täydellisesti me eroamme porvareista siinä, että meidän, ennenkuin voimme 'hyötyä valtion omistuksesta tai sen omistuksen laajentamisesta täytyy kontrolleerata valtio edustajiemme ja virkailijamme kautta, jotka valtion omaisuuksia tai sen tuotantoa johtavat. Työväenluokka voi hyötyä valtion omistuksen laajentamisesta vaan sikäli, mikäli se kykenee itsenäisen luokkapolitiikan kautta vallattamaan nykyisiä valtiollisia asemia. Täten kaiken yhteisomistuksesta hyötymisen ehtona on työväenluokan oma voima ja  Ben toiminta.Pidämme täydellisesti harhaan johtavana sitä sosialistienkin keskuudessa laajalla olevaa käsitystä, että porvaristo muka yhteisomistuksen laajenta- miBpyrkimyksessään tekisi aineellista ja tarkoituksellista palvelusta työväenluokalle ja että se muka auttaisi sosialisteja kapitalistisen järjestelmän kukistamisessa ta i että tämänlainen porvariston keskuudesta lähtenyt harras
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tus olisi merkkinä luokka vastakohtien lieventymiselle. Mitään sellaista ei tämä porvariston pyrkimys sisällä. Vaan se sisältää kapitalistisen järjestelmän panssaroisi isyrityksen. Me käsitämme, että valtiokapitalismi on kapitalistisen tuotantotavan välttämätön aste ja palvelee työväenluokkaa ainoastaan siten, että sen kautta tulee osoitetuksi työväenluokalle valtiovallan valtaamisen välttämättömyys.

Suhtautumisemme taloudellisiin 
järjestöihin

Me väitämme, että puolueemme vanhoillisen siiven edustajat julkisilla puheillaan ja sanomalelitikirjoituksillaan suli taittuessaan taloudellisiin järjestöihin ovat menetelleet tavalla, joka on ollut vastaista puolueemme periaatteitten hengelle ja hyväksytyille päätöksille. Erityisellä innolla ovat he mustanneet ja lietsoneet ennakkoluuloja, vihaa ja katkeruutta I. "W. W. liittoa vastaan. He eivät ole yrittäneetkään syventyä tutkimaan ja selittämään niitä taloudellisia syitä, mitkä ovat aiheuttaneet tuon järjestön syntymisen ja ovat olleet sen elämisen ehtona.
Käsittäen, että sosialistisen sanomalehdistön tulee ilman ennakkoluuloja tutkia ja lausua mielipiteensä kaikista poliiti Iliaista ja taloudellisista ilmiöistä, me väitämme, että I. W. V . oli suoranainen ja oikeutettu tulos siitä ammattiylpeydestä ja ammatillisesta luu- tunoisuudestn, johon yhtyi järjestyneen työväestön keskuudessa vallinnut kansallinen amerikkalaisylpeys.
Tämä epäkohta oli puolestaan tulos siitä, että ammatillisessa työväestössä nojautuen ammattitaitoonsa, oli kykenevä am m at ti r vh m iinä pitämään puoliaan kapitalismia vastaan ja kykeni siihen siksikin, että kapitalismilla täällä olivat käytettävänään runsaat apulaitteet, joten se voi maailman markkinoilla tulla hyvin juttuun korkeampia paikkaojakin maksavana. Se tarvitsi vain rauhaa tuotannossaan. Me uskomme, että sikäli kuin kapitalistinen tuotantotapa hävittää ammatteja ja sikäli kuin täkäläisen kapitalismin täytyy aaalistamismahdollisunksien tiuketessa kuristaa työväenluokkaa, katoovat myöskin entiset järjestysmuodot uusiin oloihin soveltumattomina. Ammatillisen järjestymisen tilalle tulee teollisuuksittaan järjestyminen. Itsesuoje- lusvaisto pakottaa ammattilaiset sielläkin, missä vielä säilyvät, pyrkimään teollisuuksitta] n järjestymään.

Ammattityön tuloksena on näet ammattilaisten reserviarmeija. Ammattiylpeys ja luutuneisuus myöskin häviävät ja tilalle vakiintuu enemmän tai vähemmän selvä luokkatietoisuus ja sen mukainen luokkatoiminta. Sikäli kuin tämä tapahtuu, katoo myöskin I. W. W:n välttämättömyys uutena taloudellisena järjestönä. Sen aiotun paikan luokkakatsomuksen solventäjänä ottaa sosiälistipholuo sikäli kun se koit oumu käeltään tulee suurteollisuusvä- estön puolueeksi. Nojautuen järjestömme edustajakokouksen päätökseen, me pidämme I. W. W, kilpailevana uniona siellä, missä se pyrkii alalle, jossa joku toinen unio on järjestöin istyössä. Mutta tämä ei meitä suinkaan oikeuta alentamaan I. W. W. merkitystä sikäli kun se tekee valistustyötä, pyrkii ja pystyy järjestämän kokonaan järjea- tämättömiä aloja. Samoin edustajakokouksen päätökseen nojautuen me väitämme, että on pyrittävä yhdistämään kaikki työväen taloudelliset järjestöt yhtenäiseksi toimivaksi järjestöksi. Me haluamme ja  katsomme velvollisuudeksemme arvostella kaikkia taloudellisia järjestöjä, knten puolueemme päätös edellyttää. Samalla me katsomme itsellemme ja  jokaiselle työ väen luokkalaiselle ja  heidän äänenkannattajalleen, sosialistisille sanomalehdille velvollisuudeksi, auttaa jokaista taistelussa olevaa työväenryhmää taistelun hetkenä, kuulukootpa ne sitten mihin taloudelliseen järjestöön taliansa, jollei tämän taistelun tarkoituksena ilmeisesti ole työväenluokan rivien hajoittaminen tai heikentäminen.
Puolueessamme Ilmenee syndikallsmia.

Väitämme, että puolueemme keskuudessa ilmenee syndikal ismin virtauksia, Se esiintyy valtiollisen toiminnan väheksymisenä, sen hylkäämisenä, opissa taistelevasta vähemmistöstä ja sa- botagena. Me väitämme, että tämä oppi on ominaista ainoastaan pikkuporvareille ja  heidän asemastaan tipahtaneille seka ammattilaisille sikäli kuin heidän asemansa horjuu. Se on epätoivoon joutuneiden henkilöiden indivi- tuatistisen maailmankatsomuksen tulos ja  semmoisenaan vahingollinen työväenluokalle. Me väitämme, että sikäli kuin suurteollisuustyöväestön keskuudessa tätä ilmenee, on se ainoastaan vastalause, sekä uusiin olosuhteisiin vielä mukau tumatonta taloudellisten järjeatöjen toimintaa, että myöskin vastalausetta puolueemme keskuudessa vallitsevalle revision ismille. Autta-
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kaani me tämän opin suurteollisuudessamme työskentelevästä työväestöstä 'häviämistä, ja  mikäli se on vielä mahdollista myöskin ammattilaisten keskuudesta, me käsiltämme velvollisuudeksemme edistää industrialistisita union ismiä kaikin voimiin me sekä ‘taistella revisionistista politiikkaa vastaan ja tilalle saada puolueessamme toimintaa, joka nojautuu yksinomaan palkka- köyhälistölle ja  eritoten suurteollisuudessa työskentelevälle köyhälistölle, koska se nyt jo on enemmistö palkka- köyhälistöstä, ja päivä päivältä tulee yhä suuremmaksi enemmistöksi. Tämän joukon maailmankatsomus on kaikissa suhteissa materialistinen ja vallankumouksellinen, joka ei tunne mitään suosiota porvariston maailmankatsomukselle ja niin ollen ei se voi itseään vahingoittamatta olla yhteistyöskentelyssä porvariston minkään osan kanssa, Tätä katsantokantaa edustamme ja  väitämme, että ainoastaan tämän katsantokannan omaavalla käytännöllisessä toiminnassaan eikä vain paperilla, kuten nyt, sosialistipuolueella on ainoa mahdollisuus kasvaa siksi tekijäksi, joka kumoo kapitalistisen järjestelmän."
E delläm ain ittu  R aivaajan kirjoitus, v a ik k a  onkin kirjoitettu  aikaisem m in, on varsin  sopiva vastaukseksi edelliseen kirje!*  m ään, Siinä tosin kosketellaan m ultakin  se ik k oja  kuin niitä» m itkä tu levat edellä-  olevassa  k irjelm ässä  esille . Se ei estä  a s iaintilat- valaisem ista.
Sen sisältö on seuraava:
“Koska Am erikan suom alaisen aosiaiis- tilU kkeen järjestöm uoto m uodostuu pelk ästään  p alk k alyöläisk öyhälistystä  Ja voi a inoastaan siltä  muodostua, s illä  su om alaisilla , varsinaiseen rllstäjäluokkaan k u uluv illa  —  eipä edes plkkuporvarlstolaisf Ha. m itättöm än vähä lukuisuutensa vuoksi, voi koskaan olla m inkäänlaista Johtavaa tai h allitsevaa asem aa S. S. Järjestössä, niin Jo tästäk in  s> ystä  pysyy kaukana se  vaara, että  porvarilliset etu illja t k äyttä isivät  Am erikan suom alaista  sosla llstlllik että  aseenaan. Puhum inen pikkuporvarillisen  etullem lsen ja  keinottelun vaikutuksesta  palkkntvöiälsköy hälistiin vallankum ouksellisen  liikkeen heikentäm iseksi, on, e lle i lu kuun ota vallan  m itättöm iä poikkeusta* pauksla. aiheeton. Milloin porvarillinen  keinottelu  Ilm aisee itsensä jonkun osaston  kustannusta hyväkseen käyttäen, voidaan  se  ilm an a litu is ia  ja  jatkuvaa sotaa p ikku porvari Ml suurten vaikutusta vastaan Ja a&lvarte levää* olem attom ien pikkuporvarillisten ainesten etsiskelyä, tukahduttaa. N iistä  tai näistä  ryhm istä, heidän luokka- asem astaan johtuvaksi kuvitellun pikku- porvarlplrun seinälle m aalaam inen nostat» taa vaan hedelm ätöntä välttelyä Ja kylvää  epäsopua Am erikan suom alaisen palkkatyö*  läleköyhällstttn keskuuteen, Tässä su h teessa  turhien syytösten tekijäin tulee o ttaa  selkoa Am erikan suom alaisesta asu tuksesta  Ja sen takaam asta vallankum ouksellisesta  perustasta Am erikan suom alaisessa  eosiallstU i-kkecasä ja  lopetettava riitak y

sym yksen aiheeton ja  tarpeeton vireillä  p itäminen,
Koska kysym ys siitä  m inkälaisia periaatte ita  työlälaunioltten pitäisi tunnustaa Ja m ihin taloudelliseen järjestöön su om alaisten  työläisten olisi liityttävä, on yhdeltä  puoleltaan siksi selvä, että  suom alaisen so- siallstltflkkeen keskuudessa el ollenkaan ole olem assa erim ielisyyttä  teoillsuusunlonls- mln periaatteen tunnustam isesta, sillä  k a lk ki tunnustavat sen  Ja to iselta  puoleltaan  kokem us keitä m ättöm ästl v iittaa  siihen, että  olem assaoleviin. Am erikan u n io n isesta  liik että  vallitseviin  unloihin liittym inen  vastaa  parhaiten tarketuksensa ja  koska  näiden un loitte n. v ielä suuresti vanhoillinen kan ta  a litu isesti m uuttuu aikaam m e  vastaavam m alle kannalle, pidetään y m m ärrettynä, e ttä  niihin on liity ttävä  ja  ehdottom asti vaadittuna, e ttä  unlonlstisen  liikkeen uudistam isen käytän nöllisiä  puolla koskevat riidat syrjäytetään  soslallsclosas- tojen päivä njftrjeslyksestä Ja suoritetaan  ne unloliten kokouksissa, käsittäen , e ttä  ne kuuluvat niihin ja  vaiku ttavat parhaiten siellä .
K oska kokem us on Jo k iistäm ättöm än päte v ä n i todistanut, että  k ilpailevat uniolah- kot korkeintaan pahentavat Am erikan ty ö väenliikkeen Ulaa. lopetetaan kannatus k ilpailua ylläpitäm ään pyrkiviltä unlolahkoll- ta. K ilpaileviksi unlolahkolksi katsotaan  kaikki ne uniot. Jotka eivä t kuulu A m erikan vallitsevaan unioltten liittoon tai j o t ka tähtäävät toim intansa tä tä  vastaan ty ö väen järjestöpä, e ivä tk ä  halua tähän l i i t tyä, vaikka olisivat siihen tilaisuudessa l i i t tym ään. S. K. Järjestön taholta  el rahoja kerääm ällä tueta  m ulta paitsi laajoja  teollisuusl&kkoja. Teolllsuuslakoksl k a tso taan yhden tai useam m an teollisuuskaupungin vissin teollisuusalan työläisten  la k ko sekä kaivanto- Ja m etsäseutujen ty ö lä isten  laajem m at lakot la k k o a v u stu sk e-  räyksen toim eenpanosta kuitenkin lähem min päättää Joko S. S. Järjestön toim een- pan evä kom itea tai joku piirlkom lteolsta, e lle i kansallispuolueen taholta ole lakko- apua kerääm ään kehotettu , Järjestym at-  töm äln työläisten lakkotaistelujen  ta loudelliseen tukem iseen osaa otettaessa  on en* nen sitä  pantava toim een sellainen lakko- avustuksen Jakamia järjestelm ä, e ttä  tar kalleen tiedetään kerättyjen  varojen me- . Pevän lukkotalstelun tukem iseen. Minkään puhe vapaustaistelun tukem iseen el kerätä  .varo ja  e lle i ta iste lu a  johda Joku sosia listi-  osasto.
Koska S. S, Järjestönkin keskuudessa n ykyisin kulkee virtaus. Jonka henkilökohtaise t edustajat koettavat a litu isesti ag ltee -  ratet siihen suuntaan, että  valtiollisen  v a llan valtaam isella  ei soslallstlpuolue voita  san ottavaa hyötyä työväenluokalle ja  e ttä  puolue. Joka panee luottam uksensa tähän  on paremmin ilm aus plkkuporvarlllisuu- desta  kuin vastAUS teollisuusköyhällstön  vallankum oukselliseen vaatim ukseen. Ja koska täm ä sg lta tslon l paikotellen saa eyn- dlk& llstis-anarklstlsen sävyn Ja sisällän, ra- jottum atta  siihen, m issä sosialist [puolueen kautta yksinom aan virkapaikkoihin —  n ä iden virkapaikkojen itsensä vuoksi —  pyrkivät koettavat, vallankum oukselliselle tar- kotukselle pettävillä  keinoilla Ja voim illa  valla ta  yatta-asem la kunnissa Ja valtiossa, Joka, m issä sitä ilmenee, kalpaa arvostelua  ja oikaisua, on tarpeellista, e ttä  ne poo- luejäsenet, Joi ka valtio llista  toim intaam m e  arvostelevat, välttävät sakottam asta vä l-  tökslään syndikallstlsiln  väitöksiin  ja  to disteluihin työväenluokan va ltio llista  to im intaa vastaan.
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Selvästi ym m ärretyksi p itää  tu lla  se  se ik ka» e ttä  ne puolue jäsen et. Jotka syndlkalls- tls-anarklst Isillä sy illä  vastu stavat so sialla- ttpuolueen va ltio llis ta  liik e ttä  Ja pyrkim ys- tä, Ja se lla ista  k an taa  edustavat jatku vasti Ja tieto isesti, on heille  osotettava, e ttä  heitä  varten ei ole palkkaa sosia listi puolueessa.K oska m yöskin yhä selvem m in ja  laa jem m in  tu lee tunnetuksi, e ttä  S. S. Järjestän keskuudessa harjotetaan kllklpolU ikoi- m Is ta» tä y ty y  siltä  kertakaikkiaan tehdä  loppu Ja kalkkien JärJestöaslaln k ä sitte ly issä osastoista  k a lk k iin  järjestäorsaaneih in  ulottuen» seurata  sääntöperttJstä Asian hoi- toa  Minkään osaston ta i järjestöorganln  sääntöperustelata päätöstä Ja to im enpidettä  et m issään ftim e& Bä m ikään toinen osasto  tai järjestöorgani saa vastu staa m uulla  kuin sään töm ääräisellä  tavalla. Jos Joku tai jotkut puolueJäsenet erotetaan puolueesta, el m illään toisella  osastolla ta i järjestö*

orff&nllla sa a  o lla  se lla ista  käsitystä , e ttä  he eivä t vä lit te le  m itään tästä, vaan koh - te levä t erotettuja  niinkuin parasta luottam usta n au ttiv ia  puoluetovereita.K oska Työväen-O plston suhteen m onista  tunnetuista sy istä  on aiheutunut epäluottam usta sen k yk yyn  Ja tapAan k eh ittää  oppilaissaan selvää, vallankum ouksellista luokkatieto isuu tta  Ja sosJalistlpuoiueen sekä  A m erikan työväenliikk een oikeata  ym m ärtäm istä  Ja k äsitte ly ta itoa , on tarpeellista» e ttä  oplstokysym ykseen lainataan ensia luksi se  huomio» e ttä  jo llak in  parhaiten tark oitu stansa vastaavalla  tava lla  toim itetaan  opistoasi o Issa . virallinen JärJestötutklm us ja  sen  perusteella saatetaan -kalkille se lväksi ne puutteellisuudet. Jotka tulevat useim m issa opiston oppilaissa näkyville. Sitten voidaan panna toim een tarpeellisia  parannuksia ja  palauttaa opiston periaatteellinen luotettavaisuua.

S 0  B

TAISTELUTANTEREELTA
Pllrlkokoukset. Itäplirln ja  kesklpUrin kokoukset pidettiin  v iim e kuun loppupäivinä, Nätnä m olem m at kokoukset m uodostu iva t tavallaan toinen toisensa vastak ohd ik si j n iissä k irkk aasti k u vastu ivat jär jestössäm m e va llitsevat ristiriidat. Keski* piirin kokous m uodostui Innostuneeksi n iiden vallo ltusperlaatteitten  tu lkiksi, jo ista  puhutaan täm än numeron k lertok atsauksessa. K okouksen päätök sistä  oli ehkä  k ä y tännöllisin  se. Joka su osittell Järjestym istä  M innesotan rauta-alueella  peruuttaen sie llä  ennen tehdyt päätökset» jo tk a  sito iva t suom alaiset I. W. W .-Uiton kannattam iseen. P äätös laad ittiin  k y llä  sellaiseksi, e ttä  sen takap orttien  k au tta  sam a kysym ys voi uudelleen  tu lla  esille . K uitenkin uskom m e, e ttä  käytän nölliset se ik a t ja  todellisen  - jär jestym isen  tarve oh jaavat täm än kysym yksen oikealle to la lle  ilm an suurem pia ristiriitoja.Itäpllrln kokous kului nopeasti ja  rauh a llisesti ja  m onta Järjestön rakennetta  k eh ittävää  ja  varm entavaa päätöstä teh - 1 tiln. N e ovat tarpeeksi se lo stetu t päivälehdissä. Joten em m e katso  tarpeelliseksi n iistä  tä ä llä  erikoisesti m ainita.

Länslpllrln kokous päätettiin  äsk ettäin  jä ttä ä  p itäm ättä , m utta  kuten on näkynyt» on sie llä  sen Jälkeen tultu katum apäälle Ja aljotaan  uudelleen äänestyk sellä  p äättää  kokouksen kutsum isen huhtikuun loppupuolelle. N ähtävästi p äätös tuleek in tehdyksi ja  kokous pidetään, jo k a  kyllä  ehdottom asti on tarpeen vaatim aa.Ylim ääräisen JärJestäkokouksen p itäm inen on ollut jonkun verran puheen alaisena  osastojen  keskuudessa. Joku osasto lienee  asettanu t asian  Jo ylelsäänestyksellekln . Sellaisen kokouksen pitäm inen tulee m aksam aan Järjestölle h yvin  paljon. Jos jär jestöm m e asem a k ir istyy  krlltllltsem m äksl kuin se  nyt on, niin tietenk ään el m aksu- kysym ys saa o lla  esteenä. M eistä k u iten kin näyttää, e ttä  rähäköittem m e saatuaan  kaiken sen esi Ile tule mi sen tilaisuuden, m ik ä  suinkin on ollut mahdollinen» kriisi h e lpottaa Ja me pääsem m e rauhassa säännöllisiin oloihin. N e  ristiriidat pohjaltaan eivät  ole niin suuria Ja soveltum attom ia, e ttä  ne todellakin uhkasivat Järjestöäm m e hajan- nuksella. Jonka estäm iseksi y lim ääräistä  kokousta on ehdotettu.
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