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JUTUSTELUA MYÖTÄ- JA VASTAVALLANKUMOUKSELLISISTA
K i r j .  H  e m i

YKYÄÄN saa hyvin helposti vastavallan
kumouksellisen, noskelaisen y.m.s. arvo
nimen, jokainen työläistoveri joka uskal
taa puhua työläisten itsenäisen taistelu- 

järjestön puolesta. Jos uskaltaa kaikista kapita
listien laillisista ja laittomista estetyistä ja vaino- 
toimenpiteistä huolimatta tehdä agitatsionia luok
ka tiedottomien työläistovereiden keskuudessa, koet
taa saada heitä käsittämään yhteiskunnallisen ase
mansa ja kehottaa heitä järjestymään tehokkaalla 
tavalla itsensä ja koko työväenluokan puolustami
seksi ja kapitalistisen järjestelmän kukistamiseksi, 
ja  tässä toiminnassa kehoittaa heitä luottamaan 
ainoastaan itseensä, niin kyllä vaan nuo arvonimet 
heti lahjoitetaan. Ne annetaan sitä painavammin 
ja runsaammin kaikenlaisilla lisäkkeillä ja voima
sanoilla höystettynä, kuta innokkaampi joku meis
tä on toimimaan meidän työläisten etujen puoles
ta. Kuta innokkaampi tuplajuun (joka on puh
das palkkatyöläisten järjestö) delikeitti, järjestäjä 
ja toimihenkilö esim. olet, sitä suurempi vastaval- 
lankumouksellinenkin olet. Ole “suuri” siitä.

Annetaanko sitten nuo arvonimet meille meidän 
vihollisemme kapitalitiluokan taholta?

Kyllähän niitä saisimme siltä taholtakin silloin 
jos olisi kysymyksessä kapitalistiluokan vallanku
moustaistelu työväenluokan vallan kukistamiseksi 
(jos nimittäin työläisillä olisi jossain valta käsis
sään) .

Mutta nyt niitä titteleitä meille jakelee ne "työ
väestön suurmiehet” jotka nimittävät itseään val
lankumouksellisen työväenliikkeen aivostoksi ja sa
novat taistelevansa meidän työläisten puolesta. 
Kapitalistiluokan julkisten palvelijain taholta me 
olemme tottuneet saamaan sellaisia arvonimiä, 
kuten rähisijät, metelöitsijät, roistot, pommisan- 
karit, murhapolttajat, murhaajat j.n.e., mutta ne 
jotka vakuuttavat olavansa “työväen ystäviä” ovat 
keksineet uudet nimitykset joiden he otaksuvat 
olevan vaikuttavampia vallankumouksellisten työ
läisten ja heidän itsenäisen järjestönsä mustaami
seksi tietämättömien työläisten keskuudessa.

E t u k y s y m y s  o n  s e  j o k a  m e i t ä  t a p p e lu t t a a
Mutta mikä antaa sitten aiheen, tai mistä joh

tuu, että meitä nimitetään tuollaisilla nimillä juu
ri henkilöiden taholta, jotka kutsuvat itseään “tosi- 
vallankumouksellisiksi,” työväenluokan tietomie- 
hiksi, aivostoksi Juttu on aivan yksinkertainen 
ja “iisi” käsittää, kun siihen hoksaa kiinni ta r
rata. Nähkääs se on meillä ihmisillä se paha vika, 
että meillä jokaisella on ne yksilölliset edut aina 
ensi sijalla ja me toimimme joukkona vasta sitten

kuin on pakko niin tehdä. Meistä tuskin kukaan 
voi luottaa rehellisyyteensä itsekään, muussa ta
pauksessa kuin silloin kun ollaan pakotettuja ole
maan rehellisiä, että esim. Matti joka on suora
nainen palkkatyöläinen, sekä Ville, joka voi olla 
“sivistynyt,” ammatiltaan lakimies, opettaja, pappi, 
kauppias, maanviljelijä j.n.e., yhdessä suuttuvat 
heitä kumpaakin tyrannimaisesti kohtelevaan suur- 
riistäjään ja ottavat ja nujertavat sellaisen yhtei
sillä voimillaan, mutta sitten kuin tulee kysymys 
kumpi sitä "pyttyä" sen jälkeen pääsee “runnaa
maan,” niin syntyy heti keskinäistä kahinaa, jossa 
“toverukset” voivat nimitellä toisiaan kuinka ru
milla nimityksillä tahansa. Ville väittää, että 
kun hän on “sivistynyt,” kuuluu “parempiin ihmi
siin,” ei ole tottunut tekemään työtä j.n.e., on 
aivan kuin luotu hallitsijaksi, aivostoksi, jota vas
toin sinä Matti olet syntynyt orjaksi ja tulee si
nun myös sellaisena pysyä. Hän ehkä lupaa Matille, 
että hän tulee hoitamaan asioita heidän yhteiseksi 
hyödyksi ja niin viisaasti ja ovelasti, että he mo
lemmat elävät kuin onnenpojat. Jos Matti on 
luokkatiedoton, niin hän suostuu tähän, uskoo “to
verin” sanoihin ja luottaa lupauksiin, ilman muuta. 
Mutta jos hän on luokkatietoinen niin vaatii hän, 
että hänellä tulee olla myöskn oikeuksia eikä ai
noastaan velvollisuuksia, että hänenkin täytyy 
saada sanoa, kuinka asioita “runnataan,'’ y.m.s. 
Ville kuitenkaan ei tähän voi suostua, sillä tämä 
ei ole oikein hänen mielestään. Hän kutsuu jo 
entistä taistelutoveriaan petturiksi ja ehkä vasta
vallankumoukselliseksi ja pian on heidän välillään 
ilmi tappelu käynnissä.

L e i v ä s t ä h ä n  s e  o n  k y s y m y s  j m ik h o l i i k k e e  s s ä k i n
Samalla tavalla on asianlaita myöskin joukko

liikkeessä. Ne on ne taloudelliset edut jotka mää
rää ihmiset tappelemaan keskenään. Ne ne jakaa 
ihmiset luokkiin, josta on sitten seurauksena luok
kasota. Jos nyt vallankumouksen ovat suorittaneet 
keskiluokkalaiset (jotka kuuluvat riistäjäluokaan, 
vaikapa sitten vaan siihen häntapäähän), sekä 
palkkatyöläiset yhdessä, niin syntyy näiden välillä 
vielä riita keskenään vallasta. Keskiluokkalaiset 
ovat ajaneet ainoastaan omia etujaan ja käyttäneet 
työläisiä apunaan pyrkimyksiensä saavuttamiseksi 
ja kun vihollinen (suur riistä jä) on saatu kukiste
tuksi, niin haluavat he itse astua ohjaksiin ja  hal
lita ja  riistää työläisiä aivan samaan tapaan kuin 
suurkapitalistitkin tekivät. Jos työläiset uskal
tavat ruveta mukisemaan ja muistuttelevat näitä 
herroja "tovereita” lupauksien unhoittamisestaan, 
niin leimataan sellaiset mukisijat heti “vastaval
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lankumouksellisiksi roistoiksi,” jotka yritetään saa
da vaimennetuiksi keinoilla millä hyvänsä.

Nämä ne ovat ne perus "prinsiipit” siihenkin, 
että me I. W. W: Iäiset olemme saaneet tuon vasta
vallankumouksellisen tittelin pikkuporvarillisten 
“työväenystäväin” taholta, jotka kalastelevat työ
läisten keskuudessa ainoastaan itsensä ja sen luo
kan eduksi mihinkä he kuuluvat. Me kun koetam
me järjestää työläisiä sellaiseen järjestöön, johon
ka voi päästä ainoastaan palkkatyöläiset, sekä kas
vatamme työläistovereihimme sellaista käsitystä, 
että me voimme luottaa ainoastaan omaan itseem
me, omien etujemme valvomisessa, niin tämähän 
se on se painoasia joka meistä tekee “keltaisia, 
vastavallankumouksellisia, noskelaisia” j.n.e. sen 
“työväenluokan aivo ston” silmissä.
O lem m e va lla n ku m o u kse llis ia  om ien luokka  e tu je m 
m e puolesta , m u tta  va sta va llan ku m o u kse llis ia  su u r 

te n  ja  p ien ten  r iis tä jä in  e tu pyrk im yksU le
Tänä päivänä löytyy vielä paljon rehellisiä palk- 

katyöläistovereitakin jotka kulkevat näiden pikku
porvarillisten kai asteli jäin, “työväenystäväin” 
y.m.s. talutettavina, rahastavat pienillä ansioil
laan heidän perustamiaan “workers parteja” ja 
elättävät niitten satoja aina hyvin syöneitä johta
jia, joitten pääasia lii simpana tehtävänä on palk
katyöläisten luokkatiedottomana pitäminen, hei
dän pettämisensä ja itsenäisen, puhtaan työväen 
vallankumousliikkeen mustaaminen ja kukistaminen. 
Näille tovereille haluamme sanoa, että jos todella 
tahdotte jotain tehdä omaksi ja  koko työväenluo

kan eduksi—sen vapauttamiseksi riistäjäin kah
leista—niin reväiskää irti itsenne vihollistemme 
holhouksesta ja  ruvetkaa ajatelemaan itsenäisesti. 
Me vallankumoukselliset palkkatyöläiset, jotka o- 
lemme järjestyneet I. W. W. liittoon tässä maassa 
ja syndikalistijarjestöihin Europassa, jotka olemme 
kokeneet samat kokemukset, joita te parhaillaan 
olette kokeilemassa, voimme vakuuttaa teille, että 
te tulette katkerasti pettymään jos uskotte etu- 
jenne puolesta toimimisen johtajille, olkoon ne 
sitten minkä näköisiä ja karvaisia tahansa. Tul
kaa toverit todelliseen palkkatyöläisten vallanku- 
mousjärjestoon, jossa ei luoteta johtajiin vaan 
johdetaan jokainen itse asioitamme. Elkää välit
täkö siitä jos ne teidän holhoojanne nimittelevät 
puhdasta palkkatyöläisten liikettä ja teitäkin heti 
jos olette tällaisen liikkeen mukana, kuinka halpa
maisilla nimityksillä tahansa, sillä se on heidän 
leipätehtävänsä. He tappelevat omien etujensa 
puolesta jotka edut ovat ristiriidassa meidän 
palkkatyöläisten etujen kanssa. Me olemme heidän 
mielestään todellisia luokkataistelijoita jos tais
telemme heidän johdollaan ja heidän hyväksi, 
mutta jos vaadimme sanontavaltaa, osuutta tais
telun saavutuksista itsellemme, niin olemme “vas
tavallankumouksellisia.”

Siis kun näitä arvonimiä meille lahjotellaan, tu
lee meidän ottaa huomioon kutka niitä antavat 
ja minkälaisen joukon vallankumous on milloin
kin kysymyksessä, ketä vastaan ja kenenkä hy
väksi.

SUMUSSA
K irj. W m . L aiho

Kuulen kaukaa kuohun kumman, 
Usviin karit kietoontuu.

Päivä kuultaa kautta sumun, Niinkuin kumottava kuu.

On kuin vuoren onkaloissa 
Peikot liehtois kattilaa. 

Surman sauhu suitsuu soista, Kiertäin harmaan harjun taa.
Sumu soutaa parkki laivaa, 

Purjeet sumuun sekaantuu. 
Alla tahraantuneen taivaan Masto on kuin hirsipuu.

Noidat nostaa kalman kaihin 
Viimeiseksi verhokseen. 

Lentää merta, kahlaa maihin, 
Velhot ryskää rummullaan.

Pintaa käy kuin peikkoin juoksu Seurais laivaa myllertäin, 
Vaahtopäisten a altoin lailla 

Hyökkäis päälle rynnistäin.
Sumuvyöryt ryömii, raahaa, 

Käärmeen lailla kiemuroi. 
Harmaat pilvet pintaa laahaa, 

Sumukellot kaukaa soi.

Hätähuuto peikkoin kaikuu, 
Haahdct harhaa eksyksiin, Kuin päivän valo pilkoittaapi, 
Sumun vallan haihduttaen.

Silloin mielet kaartaa kauhu, 
Sumu sielun saastuttaa. 

Tunteet tahraa taikasauhu, Menneisyyttä muistuttain.
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