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Edustajakokouksemme
Amerikat! suomalaisen sosialistiliikkeen salaiset ja julkiset viholli
set pettyivät toiveissaan, että äsken
pidetty järjestömme ylimääräinen
edustajakokous vielä suuremmassa
määrässä kuin pitkin vuotta kestä
neet rähinät ja tappelut olisi osottanut järjestömme voiman heiken
tymistä ja auttamatonta hajaan
nusta. Amerikan suomalaisella sosialistijärjestöllä ei ole koskaan ol
lut edustajakokousta, joka olisi
osottanut enemmän toimintakykyä,
enemmän toivorikkautta ja p äättä
väisyyttä kuin tämä. Ei myöskään
ole yhdessäkään aikaisemmassa ko
kouksessa nähty yksimielisempää
ja tehtävästään selvempänä olevaa
edustajajoukkoa kuin mitä nyt oli
kokoontunut Chicagoon kerta kaik
kiaan tekemään lopun n. s. radikaa
lien villistä hajotustyöstä.
Kaikissa sosialistijärjestÖissä on
aika-ajottain ilmennyt mielipiteit
ten eroavaisuuksia ja siitä johtuvia
“ suuntatasteluja” . Se onkin var
sin luonnollista, sillä sosialistiliike
ei ole mikään kerta kaikkiaan va
lettuun muotoon kangistunut lahko.
Se on elävä organismi, joka kul
loinkin vallitsevista oloista etsii
mahdollisimman parhaan menette
lytavan työväen luokkatietoisen
luokkavoiman nousemiselle. E ri
mielisyyksiä näin ollen ei voi vält
tää, toinen kun katselee olevia
oloja toiselta kannalta kuin toinen.
Ja tunnettua on, että kun työläiset
rupeavat keskenään riitelemään
menettelytavoista, niin muodostuu
tällainen väittely usein hyvin kat
keraksi, — omassa leirissämme
olemme toisiamme kohtaan säälimättömämpiä arvostelijoita kuin
jos olisi kysymys väittelystä ulko

puolisten kanssa. Mutta rajanss.
on kaikella ja niinpä tällaisissa
väittelyissä, niin kiivaiksi kuin ne
saattavat muodostuakin, tavallises
ti edes koetetaan pitää silmällä sitä,
ettei ehdoin tahdoin hävitetä niitä
kalliita työn tuloksia, jotka työläi
set raiihallisimpina aikoina ovat
itselleen rakentaneet luokka-aseiksi
kapitalismia vastaan. Tässä suh
teessa lienee Amerikan suomalais
ten sosialistien "smmtariita” ainoa
laatuaan. Järjestömme enemmistöä
vastaan tappeleva klikkikunta on
hyökkäyksissään käyttänyt niin ri
voja keinoja, kehittänyt parjaamiskykynsä sellaisille ruokottomuuden
huipuille, että vertaista saa tulok
settomasti etsiä mistä hyvänsä.
Kokoukselle ja puolueen asetta
malle tutkijakomitealle tässä suh
teessa esitetty raportti todellakin
muodostaa mustan lehden Ameri
kan sosialisti liikkeen historiassa.
Siinä kerrotaan kuinka hajotustyön
tekijät, voimatta avoimella tavalla
juurruttaa järjestömme pikkupor
varillisiin käsityksiin perustuvia
syndikalistisia ja anarkistisia teori
oitaan ja menettelytapojaan, alkoi
vat häikäilemättömästi salakuljet
taa niitä toisia teitä.
Sosialisti osastojen omaisuuden
ryöstöyritvkset, katalat hyökkäyk
set sanomalehdistöämme vastaan
tarkotuksella ajaa se vararikkoon,
kaikkien sääntöperäisellä tavalla
tehtyjen joukkopäätösten uhmaileminen, valheellinen parjaustulva
kaikkia vastaan, jotka eivät alistu
pienen klikkikunnan oikkuihin,
suurten sosialistiosastojen hävittä
minen räävittöniallä rähinällä ja
vehkeilyllä, joka niistä karkottaa
suuren määrän jäseniä, ■— siinä pää
kohdat syytösraportissa ja jokainen
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näistä kohdista pätevästi todistet
tiin ‘‘radikaalien” omilla lausun
noilla.
sanomalehtikirjoituksilla,
päätöksillä ja heidän omilla ttitmust uksi Haan.
Näin ollen ei ole ihmeellistä, että
kokoukseen tulleissa edustajissa ei
ollut erimielisyyttä siitä, mitä on
tehtävä. Kaikki olivat kyllästyneet
rähjäämiseen, kaikille oli eittämät
tömän selvästi paljastunut hajotussankarien hommien sosialistivastainen luonne, kaikki olivat horjumat*
tomasti sitä mieltä, että vallatto
muudesta on päättävästi tehtävä
1 opi Hl.
Kuvaavana ilmiönä “ radikaa
lien” menettelyssä puolueen tutkijakomitean edessä oli se, että lie eivät
hiiskuneet sanaakaan niistä periaat
teellisista syistä, jotka ovat olleet
tämän riidan pohjana. Ei yksikään
heistä uskaltanut toistaa sitä, minkä
he vahdossa suin ovat maailman
kujilla huutaneet soaistakseen herk
käuskoisia seuraajiaan. Ei uskal
lettu syyttää järjestön enemmistöä
“ vanhoillisuudesta” , “ rev ision is
mistä” , “ porvareja lähentelemisestä” . Se onkin helposti ymmär
rettävissä, sillä nyt ei heidän sopi
nut umpimähkään väittää mitä hy
vänsä, vaan piti myös jotain todis
taa. Ja mahdottomaksi kävi todis
taa. että Amerikan sosialistipuolueen taistelukykvisin ja selvimmin
proletaariin onteinen järjestö toi
mi Iinassaan edustaisi muuta kuin
tin k imätöntä 1 uokkat a istelukantaa.
Vielä kuvaavampaa oli se, että
laukkilaiset eivät sanallakaan us
kaltaneet tutkijakomitean edessä
puolustaa sitä kehuttua “ radikaa
lisuuttaan” . Päinvastoin, kun edus
tajakokouksemme puolesta esitet
tiin anterikalaisille puoluetovereille
laukkilaisten kirjoittamia sanoma lehtikirjotuksia ja muita lausun
toja, joissa ajetaan milloin mitä
kin osaa tuosta “ radikaalisuudesta"

— . milloin kehotetaan “ leppyniättötnään ja tinkimättömään taisteluun
kaikkia
ammattijärjestöjä vas
taan” , milloin selitetään, että sosia
listiset lainlaatijakuntien edustajat
eivät saa esittää mitään lakiehdo
tuksia, milloin kehotetaan puolue
tovereita eroamaan sosialistipuolueesta sen vuoksi, että se tahi tämä
ehdokas on liian “ vanhoillinen” ,
milloin suositellaan sosialistipuolueen vaalilistojen hylkäämistä, —
niin ainoa puolustus, mikä näillä
“ radikaaleilla” oli, oli se, että he
lehdessään selittivät ei voivansa
ottaa vastuulleen seitä, mitä mikin
yksilö on kirajoittanut heidän leh
dessään ! Kun ottaa huomioon, että
esimerkkeinä mainitut kirjoitukset
melkein poikkeuksetta olivat lehden
toimituskirjoituksia tahi lehden
toimittajien
nimimerkeillä
va
rustettuja tuotteita ja että koko
heidän lehtensä on ollut täy
tettynä samanlaisella roskalla, juuri
tällaisten asioitten suositteleminen
ollen yksi pääsyy järjestömme vas
tarintaan näitä sankareita vastaan,
niin laukkilaisten asiallinen ja
moraalinen tappio puolueen edes
sä
käy
vielä
ilmeisemmäksi.
Ile, lyhyesti sanoen, eivät yrittä
neetkään todistaa järjestömme peri
aatteellisen kannan muka vää
ryyttä ja sitä omasta “ radikaalisuu
destaan” he eivät uskaltaneet h» s*
kuukaan,
päinvastoin joutuivat
kieltämään sen kaikissa tärkeim
missä kohdissa.
Kun he täten itse riistivät asial
taan kaiken periaatteellisen leiman,
niin ei tutkijakoniitealla voinut
enää olla epäilystä asian luonteesta.
Eräs amerikalainen toveri puki kä
sityksensä lyhyeeseen lausuntoon,
sanoen että heillä on edessään suo
malaista järjestöä edustamassa jä r
jestynyt joukkotoiminta, joukkopäätöksien noudattaminen ja puo
lueen periaatteitten puolustaminen,
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— siis sosialismi, — ja toisella puo
lella yksilöllinen maailmankatso
mus, yksilöitten kapina joukkotoimintaa vastaan, joukkopäätöksie»
halveksuminen ja niitä vastaan tap
peleminen, — sanalla sanoen anar
kismi.
Kun tämä kävi kaikille edusta
jillekin selvää selvemmäksi, se
myöskin loi varmaa päättäväisyyt
tä päätöksien tekoon. Horjumatto
malla periaatteistamme kiinnipitä
misellä ja ilman turhaa kiihkoa
päätettiin tehdä loppu moisesta hajotustyöstä järjestön sisässä. Ja ne
päätökset, joiden nojalla vastaisuu
teen nähden tehdään moinen räh
jääminen mahdottomaksi tahi aina
kin vaikeammaksi, — järjestön ra
kenteen lujittaminen, järjestön or
gaanien vahvistaminen, tarkkojen
toimintaohjeitten laatiminen vas
taisuuden varalle, — eivät synty
neet ohimenevän kiihkon perus
teella, vaan niitä ohjasi harras halu
yhä kehittää ja voimistuttaa sitä
luokkatietoista työtä, jota suoma
lainen sosialisti järjestö on edusta
nut ja yhä edustaa.
Merkille pantava seikka on se
kin, että samalla kun kokous kai
kella voimalla tuomitsi varsinais
ten hajotussankarien räminät ja
tinkimättömästi sovellutti heihin
kurinpitosääntönsä, sen kaikki pää
tökset uhkuivat toverillista henkeä
niitä tovereita kohtaan, jotka vil
pittömässä mielessä ovat kulkeutu
neet hajottaja in pimeille poluille.
Kokouksen lausuma toivomus, että
ne toverit, jotka pikkuporvarillis
ten luutnanttien ja heidän kätyriensä valheitten sokaisemina ovat
tähän saakka tukeneet noita tiettä
viä hajotushommia, nyt palasivat
takasin järjestyneeseen toimintaan,
toivottavasti ei kaiu kuuroille kor
ville. Kokouksessa tapahtunut asi
ain selvittely, huolimatta siitä, että
liajotussankarit häikäilemättömillä

541

valheilla lehtensä palstoilla koetta
vat sitä vääristellä, varmastikin
tuee johtamaan siilien, että luut
nantit ja pärekoriprofessorit huo
maavat olevansa kenraaleja ilman
armeijaa. Kokouksen hyväksymän
menetteytapaponnen viimeinen osa
selvästi osotti sen kannan, jonka
pitäisi koota Amerikan suomalaiset
työläiset sosialismin lipun ympä
rille. Siinä sanotaan näin:

Kokous kaiken edelläolevan perus
teella lausuu jyrkän tuomiansa järjes
tömme ja sen tunnustamien orgaanien
hävittämiseen pyrkiville aineksille ja
selittää, että ne toimenpiteet, joihin or
gaanien taholta on ryhdytty estääk
seen hajotushankkeitten toteuttamista,
ovat yleensä olleet aivan välttämättö
miä ja hyväksyttäviä. Kokous edel
leen kehottaa järjestö lemme lojaalisia
osastoja valppaasti huolehtimaan siitä,
että uudetkaan tällaiset yritykset ei
vät onnistuisi, vaan että järjestömme
sääntöper öisellä ja menestyksellisellä
tavalla saisi jatkaa tärkeätä työtään
Amerikan sosialistiliikkcen ja yleensä
työväenliikkeen menestymiseksi val
lankumouksellisessa tehtävässään.
Kokous toivoo, että järjestöm
me voimat, jotka niin suuressa
määrin ovat kuluneet sisäisiin riitai
suuksiin, tästä lähtien täydellä voimal
la saisivat kohdistua Amerikan luok
kataistelun tantereella edellämainit
tuun suuntaan. Kokous on sitä mieltä,
että Amerikan työväenliikkeelle va
hingolliset menettelytavat, joita vas
taan olemme oleet pakotetut kiivnastikin taistelemaan, suureksi osaksi perus
tuvat siihenkin, että suomalainen so
sialistin ik e tähän asti on vähemmän
kiinteästi seurannut Amerikan yleistä
työväenliikettä, jonka vuoksi käsityk
set, jotka ovat perustuneet tämän liik
keen tuntemattomuuteen ja väärin
arvioimiseen, ovat saaneet jalansijaa
järjestömme keskuudessa ja johtaneet
vääriin menettelytapoihin. Kokous
torottaa järjestömme jäsenten ja organien mieliin, että nykyinen taloudellineu asema tässä maassa, kuten kaik
kialla maailmassa, sen aiheuttama
valtava työläisjoukkojen nousu, valta
vaksi käypä työttömyys, sen lieventä
minen ja sen syitten selittäm inen,
kiivaat lakkotaistelut, niiden tukemi
nen ja niistä opetuksien ottaminen
vastaisen varalle yhdessä yhä voimak-
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kaatumaksi nousevan sosialistipuolueen
valtiollisen toiminnan kanssa, antaa
kaikille sosialistipuolueen orgaaneille,
sanomaleliitille, suulliselle agitationille, osastojen valtiolliselle ja taloudelli
selle toiminnalle otollisen ja kiitollisen
tilaisuuden astua rintamaan tukemaan
tätä joukkojen nousua ja johtamaan
sen voimaa kansainvälisen työväen
liikkeen osoittamiin toimintamuotoihin,
joiden tuloksena on oleva kansainväli
sen köyhälistön lopullinen voitto. Ja
tämä toiminta, vakavasti käytettynä,
sosialistipuolueen periaatteitten mukai
sesti, on paras keino kaikkia sisäisiä
ristiriitoja vastaan.
Edustajakokouksen muista pää
töksistä, jotka olivat välittömässä
yhteydessä “ suuntariidan ’ kanssa,
mainittakoon se, jolla vahvistettiin
järjestömme ennen ottama kanta
Duluthiin perustettuun hajotuslehtccn nähden. Kokous lopullisesti
julisti tämän lehden järjestömme ja
puolueemme etuja vahingoittavaksi
ja kielsi jäsenensä antamasta sille
kannatusta. Sen toimittajat, perus
tajat ja johtokunnan jäsenet erotet
tiin järjestöstä kahden vuoden
ajaksi. Tässäkään asiassa ei syn
tynyt erimielisyyttä muuta kuin
muutamiin yksityisseikkoihin näh
den, toiset kun halusivat, että leh
den tilaani itienkin katsottaisiin eh
dottomasti kiellettäväksi asiaksi,
joka joutuisi sama)laisten säätösten alaiseksi kuin lehdelle asiamie
henä oleminen ym. suoranainen
kannattaminen, ja toiset ollen sitä
mieltä, että pelkkään tilaamiseen ei
voida sovelluttaa näin tiukkoja
määräyksiä. Jälkimäinen käsitys
tuli kokouksen päätökseksi, mutta
kuitenkin sellaisessa muodossa, jo 
ka kehottaa puoluetovereita boikoteeraamaan lehteä kaikissa suhteis
sa, johon tietysti sisältyy tilaaminenkin.
Merkille pantava päätös oli se,
jolla järjestö lopullisesti sanoutui
irti Työväen Opistosta ja sen kan
nattamisesta. Edustajain joukossa
oli useita, jotka olisivat olleet tai

puvaisia edelleen tukemaan opistoa,
jos se ehdottomasti alistuu järjes
tön kontrollin alaiseksi. Asian joh
dosta tapahtuneessa keskusteussa
kävi kuitenkin selville, että ensiksi
ei voi saada mitään suunnilleenkaan vannoja takeita opiston lojaa
lisuudesta järjestöä kohtaan ja toi
seksi ovat Opiston viranomaiset
holtittomalla taloudenhoidolla, yli
voimaisella Opiston laajennuksella
ja etenkin viime aikoina tapahtu
neella Opiston taloudellisella ja
henkisellä rappeutumisella ajaneet
Opiston taloudellisesti ja henkisesti
sellaiseen asemaan, että järjestön,
voidaksensa pelastaa Opisto peri
kadosta, pitäisi uhrata kymmenisen
tuhatta dollaria tasapainon ylläpi
tämiseksi ja sittenkään ei vielä olisi
mitään takeita siitä, että Opisto
voisi opettajavoimiin ym. nähden
täyttää kunnollisen pnolueopiston
tarvetta. Vasaranisku, jolla vah
vistettiin päätös, että järjestö sa
noutuu irti kaikesta edesvastuusta
Opistoon nähden, löi viimeisen nau
lan ruumisarkkuun, jota olemme
h iki hatussa rakentaneet lähes vuo
sikymmenen ajan. Niin katkerata
kun olikin nähdä, että siinä meni
järjestön jäseniltä kymmeniä tu
hansia • dollareita kalliisti hankit
tua omaisuutta, ei nuntllainen pää
tös voinut nykyoloissa olla mahdol
linen, ■— ja ne Qpiston opettajat
sekä muut viranomaiset, jotka
joukkotoiiuinnan perusperiaatteita
halveksien ovat ajaneet järjestön
tähän tulokseen, saavat lisätä opistoromahduksenkin mustaan ansio
luetteloonsa. Jo s he edelleenkin ai
kovat jatkaa tuon oppilaitoksen yl
läpitämistä, jos heillä siihen on
jonkinlainen mahdollisuus, saavat
he tehdä sen ilman pienintäkään
oikeutta sanoa, että heidän kou
lunsa on suomalainen sosialistinen
koulu. Ikävintä asiassa on, että
monet puoueloverit, jotka ovat hy
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vässä luottamuksessa lainanneet ra
haa Opistolle, eivät voi olla var
moja
saataviensa suorituksesta.
Sen vuoksi kehotti kokous osastoja
käyttämään käsissään vielä olevan
määräämisvallan yhtiön osakkaina
siihen suuntaan, että ainakin tällai
set häviöt tulisivat mahdollisim
man pieniksi. On ikäänkuin koh
talon ivaa, että ainoa “ radikaaliemrne” käsissä ollut yleinen laitok
semme muodostuu ainoaksi, joka
holtittoman hoidon takia joutuu
epätoivoiseen asemaan juuri sillä
tavalla, josta nämä “ radikaalit’’
ovat aiheettomasti syyttäneet jär
jestön enemmistön kannalla olevia
orgaaneja. Mutta siinäpä näkyy
selvästi, että järjestömme laitoksien
voima on joukossa, joka seisoo nii
den takana, — järjestölle ja puolu
eelle uskolliset orgaanit ovat kai
kista kataliin misiäkin hyökkäyk
sistä huolimatta säilyttäneet kan
nattaja-joukkonsa
ja asemansa,
mutta hajotusmestarit ovat jääneet
kenraaleiksi ilman armeijaa ja hei
dän laitoksensa jalkoja vaille.
“ Radikaalien” rähjäämisen sel
vittämistä tarkotti sekin päätös,
jolla päätettiin kehottaa osastoja
ryhtymään toimenpiteisiin puolueen
perustuslain muuttamiseksi niin,
että kiclijärjestöt saisivat yksin
omaisen oikeuden valvoa heidän
kielellänsä tapahtuvaa sosialistista
propagandaa ja saisivat lopullisen
päättämisvallan niihin kuuluvien
jäsenten ja osastojen erottamisasioissa, silloin kun järjestö katsoo
erottamisen tarpeelliseksi. Englan
ninkieliset toverit, samoin kuin
muitten kielijärjestöjen edustajat
olivat tässä asiassa täydellisesti sa
maa mieltä kuin edustajakokouk
semme. — Heillekin on alkanut sel
vitä se, että jos joku vieraskielinen
osasto ei ole kielijärjestönsä val
vonnan alaisena, niin sitä ei valvo
kukaan muukaan, sillä valtiokomi-
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teat eivät ainakaan voi sellaisia
osastoja valvoa, kun eivät tunne
niiden kieltä ja kieli järjestöön kuu
lumaton vieraskielinen osasto voi
ilman tätä valvontaa esteettöniästi
ha rj ottaa puoluevastaista agitatsionia.
Kielijärjestoille päättämis
vallan antaminen jäsenten erottamisasioissa oli ameri kalaisten tove
rien mielestä myös aivan kohtuulli
nen vaatimus, koska nykyisen jä r
jestelmän vallitessa vaitiokomiteat
kieli syistä eivät voi tyydyttävästi
perehtyä vieraskielisten osastojen
sisäisiin asioihin ja jokainen tutki
mus aiheuttaa suunnattoman ja kal
liin käännöstyön toimeenpanemi
sen. Kun ei ole mitään syytä olet
taa, että k ielijärj estot väärin käyt
täisivät tällaista valtaansa suurem
massa määrässä kuin valtiokomiteatkaan ja kun samalla valtiokomiteoille jäisi täydellinen valta il
man
kielijärj eston sekaannusta
erottaa valtiojärjestosta ja puolu
eesta kieliosasto, joka valtiojärjestön mielestä vahingoittaa puolu
etta, niin ei luulisi kenelläkään ole
van mitään tällaista perustus! akimmitosta vastaan, paitsi niillä,
jotka eivät tahdo tunnustaa min
käänlaista järjestynyttä toimintaa.
Suuren työn suoritti kokous laa
tiessaan järjestölle uudet säännöt
entisten puutteellisten sääntöjen ti
lalle. Niiden mukaan säilyy edel
leen propagandatyön järjestäminen
piirijärjestöjen lähimmän valvon
nan alaisena. Sen sijaan ei hyväk
sytty järjestöiieuvoston perusta
mista. Toimeenpanevan komitean
valtaa lisättiin, mutta samalla lisät
tiin sen vastuunalaisuuttakin ja
yleensä otettiin huomioon viime
vuosien antamat kokemukset jä r
jestön sisäisten asioitten hoitami
seen nähden. Järjestön jäsenten
pitää nyt entistä kiinteämmin seu
rata järjestömme toimintaa ja toi-
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mihenkioitten toimintaa. Säännöt
antavat siihen hyvän tilaisuuden.
Paljon puhuttu kustannusyhtiöitten yhdistäminen sai ainoan nyky
oloissa mahdollisen ratkaisun sillä,
että yhtiöt velvotettiin kaikissa
mahdollisissa suhteissa olemaan
yhteistoiminnassa keskenään ja
kerta kaikkiaan lopettamaan kai
ken keskinäisen liikekilpailun.
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Edellä on mainittu kokouksen'
tärkeimmät päätökset. Ne varmasti
kukin kohdaltaan ja kaikki yhdessä
tulevat myötävaikuttamaan järjes
tömme kehittämiseen yhä voimak
kaammaksi ja tärkeämmäksi teki
jäksi Amerikan työläisten luokka
taistelussa.
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