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MITÄ OPETTAVAT MEILLE HISTORIALLISET TAPAHTUMAT

BAALISKUUN 18  p. on kulunut vii- 
sikymmentäyksi vuotta siitä kun 
Ranskan työläiset Pariisissa nou
sivat barrikaadeille puolustamaan 

oikeuksiaan porvariston sortovaltaa vas
taan. Vuoden 1830 vallankumous oli heil

le katkerana muistona, sillä he eivät olleet 
sen kautta voittaneet mitään itselleen 
vaikkakin heitä oli kiihotettu taisteluun 
aatelistoa vastaan noilla kauniilla fraa
seilla: “ Vapaus, veljeys ja  tasa-arvoi-
suus.”  Voiton hedelmät korjasi nouseva 
porvaristo, joka nyt riisti ja  orjuutti Rans
kan työväenluokkaa aivan yhtä raskaasti 
kuin ..tyrannimainen ..aatelistokin. ..Jo 
vuonna 1848 tekivät Ranskan työläiset 
yrityksen vapautuakseen tuosta porvaris
ton kiristyksestä, mutta heidät lyötiin ve
risesti takaisin. Nyt maaliskuun 18  p. 18 7 1 
tekivät he uuden yrityksen, mutta talou
dellisesti voimakas porvaristo kukisti hei

dät taaskin verisesti. Kymmeniä tuhansia 
työläisiä, heidän vaimojaan ja  lapsiaan 
ammuttiin Pariisin kaduille, mestattiin ja  
kidutettiin kuoliaaksi mitä julmimmalla 
tavalla.

Näin julmasti kukisti tuo “ vapautta ra
kastava”  Ranskan porvaristo työläisten 
vapauspyrkimykset. Näin verisesti kosti 
tuo sama porvaristo joka muutama vuosi 
takaperin kerskui taistelevansa “ vapau
den, veljeyden ja  tasa-arvoisuuden puoles
ta,”  työläisille sen, että työläiset yritti
vät vallata tuotantolaitokset haltuunsa 
Pariisissa ja  aikoivat käyttää niitä koko 
kansan hyväksi.

Samaa mitä saivat Ranskan työläiset 
kokea porvariston taholta 5 1 vuotta taka
perin, saavat työläiset vielä tänäkin päi
vänä kokea kapitalistisessa kehityksessä 
takapajulla olevissa maissa, missä pikku
porvaristo, ..maanomistajat ..y.m. ..keski-
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luokkaan kuuluvat ainekset pyrkivät ja  
ovat päässeet valtaan joko sosialidemok- 
raatien y.m. poliitillis-radikaalien nimellä.

Samoin kuin "vapaamieliset’' porvarit 
pettivät Ranskan työläisä jo viisikymmen- 
täyksi vuotta sitten, tulee porvaristo ja  
heidän kätyrinsä politikoitsijat pettämään 
työläisiä aina. Ei tule kysymykseen millä 
nimellä he esiintyvät, mitä he lupaavat, 
minkä puolesta he vannovat taistelevansa, 
sillä edut määräävät heidän toimimaan 
työväenluokkaa vastaan, ja  olemaan työ
väenluokan verivihollisia, vaikkakin heille 
on välttämätöntä teeskennellä sille ystä
vyyttä valtaanpääsemisekseen.

Työväenluokka voi säästyä tällaisilta 
pettymyksiltä ainoastaan siten, että se 
lakkaa luottamasta muuhun kuin omaan 
itseensä, että se kertakaikkiaan tekee sel

vän pesäeron sellaisten ainesten kanssa 
jotka eivät kuulu työväenluokkaan, ja  et
tä se järjestyy taloudellisesti ja  toimii 
työväenluokkana omaksi edukseen,

Nämät seikat huomioonottaen ja  täy
dellisesti ymmärtäen, me palkkatyöläiset 
voimme käyttää hyväksemme Ranskan 
y.m. maiden työläisten katkerat kokemuk
set, ryhtyä vihdoinkin sellaiseen toimin
taan, minkä kautta ainoastaan työväen
luokan todellinen vapaus on saavutettavis
sa. S.t.s. meidän on ryhdyttävä toimimaan 
ainoastaan omien luokkajärjestojemme e- 
distämiseksi —  sellaisten järjestöjen joi
hin voi kuulua ainoastaan vallankumouk
selliset palkkatyöläiset, eikä radikaalisuu
della kalastelevat pikkuporvarit, politi
koitsijat y.m. fraaseilla ratsastavat työläis
ten petturit.

RAHAVALTA
K irj. W m . L aiho

Rahavalta raudan lailla 
Painaa miedän harteilla,Kumaraan sen painon alla 
Hartiat käy rahvaalla.

Rahavalta raskahana Painanut on ainiaan.
Esi-isät hautaan asti 

Tyynenä sen kantoivat.
Pitäiskö nyt meidän vielä Tyynenä ain’ astella,Rahavallan kurjaa tietä 

Nurkumatta tallustaa.
Jossa meitä aina uhkaa Vankilat ja hirsipuut.
Ne on meille aina auki 

Niinkuin villipetoin suut.
Rahavalta meitä rääkkää Raaimmalla tavalla.
Joskus meitä autoins perään 

Laittaa nuoran palalla.

Vankilaan ne meitä sulkee, 
Kuoliaaksi kiduttaa.

Toisia taas hirsipuihin Juhlalipuiks’ ripustaa.
Ajatelkaa kuinka monta 

Meidän luokan parhaita
Tovereita vankiloissa On rahavallan takia.
Siksi meidän pitäisi

Nyt yhteen kaikin liittyä.
Rahavallan poistamiseen 

Pitäis’ kaikin kiintyä.
Ei nyt enään keskinäiseen 

Riitaan aikaa riitä ei.Katsokaa kuinka rahavalta 
Siitä yhtään horju ei.

Yksi pitäis’ proletaarin 
Tunnuslause kaikua.

Rahavalta kiireimmiten 
Pitäis’ nyt jo haudata.
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