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ARVOSTELEVAA KIRJEENVAIHTOA.
/ M  OSKOVAN Punaisen Ammatillisen Kan* 

sainvälisen sihteeri A. Loaovsky vastauk- 
sessaan ‘Vallankumouksellisen Syndikalis-

"5* tisen ■ Kansainvälisen’ Kirjeenvaihtajalle kirjoittaa m. m. seuraavasti:Toveri Fritz Katcr Bellin, Saksa.
Vastaukseksi heinäk, 1 p. päivättyyn kirjeeseen

ne, jossa ilmoititte meille seuraavasta Syn di ka lis
tien ja Industrialistien kansainvälisestä kokouksesta, johon neuvotteluun kutsutaan myöskin Punai
seen Ammatilliseen yhdistyneitä järjestöjä osaa ottamaan, me haluamme vastata seuraavaa:

Me emme näe P. A, K. yhtyneille järjestöille tarpeelliseksi ottaa osaa teidän neuvotteluunne. Se 
mielipahaa tuottava kokemus, jonka P. A. K. uni- 
ot saavuttivat teidän neuvottelussanne kesäk. 16 ja 17 p. 1922, osoittaa meille, että te olette otta
neet tuskallisen askeleen jakaaksenne kaikkien maiden vallankumoukselliset uniot kahteen vastak
kaiseen leiriin. Todellisesti, te ensin kutsuitte P. 
A. K. neuvotteluunne ja sitten neuvottelussanne te asetitte heidät omituiseen asemaan, antaen ole
mattomille Anarko-syndikalisteille ratkaisevan äänestystähän ja siten asetuitte Venäjän Unioiden, oikeammin Venäjän vallankumouksen tuomariksi.

Meidän aikamme on liian kiinteästi ylös otettu, 
voidaksemme sitä tuhlata tehtäviin, joita emme o- ta vakavalta kannalta.. Jos teillä on käsitys, että 
P. A. K. menettelytavoissaan ja ohjelmassaan ei esiinny vallankumouksellisena rakenteena, niin 
mitä hyötyä on siiloin P. A. K. yhdistyneillä jär
jestöillä ottaa osaa teidän neuvotteluihinne?"Me huomautamme teille kaikessa toveruudessa, 
lopettaaksenne toimenpiteet uuden kansainvälisen 
perustamiseksi. Te olette tehneet useampia sellai
sia yrityksiä , jotka kaikki ovat menneet karikkoon ja on täysin epäiltävää, että te voisitte tulla on
nellisempaan tulokseen tässä viimeisessä yritykses- 
sänne.

Punaisen Ammatillisen Kansainvälisen Toimeen
paneva toimisto.

(Leima) A. Lozovsky.
Edellä olevaan kirjeeseen vastaa Vallankumouk

sellisen Syndikalistisen Kansainvälisen Yleis-sih- 
teeri Rudoph Rocker, josta vastauksesta julkai
semme huomattavimmat kohdat.

Berlin, elok. 12 p. 1922. 
Punaisen Ammatillisen Kansainvälisen 
Toimeenpaneva Virasto.Kirjeenne heinäk, 26 p. 1922 päivättynä, on vas
taan otettu. Huolellisen harkinnan jälkeen me ha
luamme sanoa vastauksenne johdosta, että P. A. K 
Toimeenpanevan Viraston katsantokanta johtaa vaikeuteen, jonka täytyy väistää. Ei ole ollut ky

symys istua oikeutta, tuomiten sitä tahi tätä, eikä 
Venäjän Yleistä Ammatti Uniota; eikä Berliinin Syndikalistien ja Industrialistien neuvottelussa 
myöskään ole ollut sellaisesta kysymys. Venäjän vallankumouksella ei ole ollut mitään tekemistä meidän neuvottelussamme, vielä vähemmin voidaan 
ajatella, että konventsioni alkaisi jotakuta tutkia, tahi raahata Venäjän vallankumousta tuomio-is
tuimen eteen. Alkuperäinen kysymys, jonka sivus
sa kaikki muut kysymykset jäävät varjoon, on kysymys: p e r u s t a a  a in o a s ta a n  y k s i  v a l la n k u m o u k s e l 
l i n e n  a m m a t i l l i n e n  k a n s a i n v ä l in e n  u n io . P. A. K. 
on innostuneesti, yhä uudestaan esittänyt sellaisen tarpeellisuutta kohottaen kaikkien vallankumouk
sellisten voimia yhteiseen rintamaan vallankumous- liikkeessä. Jos P. A. K. ottaa tämän kysymyksen 
kunniallisesti, jos tämä ajatus on enemmän kun 
naivia teeskentelyä, niin silloin meidän päämäärämme on yhtäpitävät ja meidän kysymyksemme 
ovat samat, ne ovat teidän sydäntänne yhtä lähel
lä, kuin ne ovat meidänkin.

Jos tämä on kyseessä ja miten muuten se voisi 
olla, silloin laskekaamme perustus, jonka pohjalla 
kysymysten käsitteleminen ja ymmärtäminen on mahdollista.

o n  m e id ä m  m o le m m in  p u o l i n e n  a s e m a m m e ?
Ensiksi meidän täytyy lausua julki, että mei

dän Vallankumouksellisen Syndikalismin perus
ajatukset ja periaatteet ja poliittisten puolueiden tehtävät vallankumoukseen nähden ovat täydelli
sesti vastakkaiset toisilleen.

Yhtenäinen ymmärrys voidaan saavuttaa var
malla y h t e n ä i s e l l ä  o h je lm a l la .

Lähemmän yhteisymmärryksen mahdollisuus le
pää vallankumoukseen valmistautuvassa toimin
nassa, ennen vallankumousta; vallankumoukselli
sessa tilanteessa, kukin maa määrittelee omat teh
tävänsä ja menettelytapansa.

Me vastustamme puoli-poliittista kansainvälistä, sellaista kuin on P. A. K. ja me voimme siinä näh
dä jo kolme eri, erilaisilla maailman käsityksillä, 
varustettua ryhmää, jotka ovat mahdottomia liittymään perusteella olevaan Vallankumoukselliseen 
Kansainväliseen.

A) Sellaiset uniot, mitkä hyväksyvät ja anta
vat tukensa Kansainväliselle Kommunistipuolu
eelle ja Kansainvälisen Kommunistipuolueen alai
selle P. A. K., sekä samalla kertaa hyväksyvät 
ja toimivat kansallisten ammatti-unioiden ja poliittisten puolueiden määräysvallan alaisena maas
saan, (Tämänlaisena esiintyvät Venäjän Yleiset 
Ammatti-uniot.)

B) Ammatti-järjestöt, mitkä hyväksyvät eli
mellisen yhteyden ja yhtenäisen (parlamenttaari-
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Kaikkein maiden työläiset sotaa vastaan
sen) edustus järjestelmän kansallisesti samoin kuin kansainvälisesti.

C) Ammatti-unioiden järjestöt, mitkä vaativat 
täydellistä riippumattomuutta, niin kansainvälisesti kuin kansallis estikin.

Saksa, Ranska, Italia, Espania ja Skandinaavi- 
an maat, -sekä nykyään Hollanti-, sanalla sanoen, 
kaikkien Europan maiden Syndikalistiset uniot 
seisovat tällä perustalla. Tämän kannan ottami
nen on ollut ensimäinen välttämättömyys, sillä il
man sitä yhtenäisen kansainvälisen perustaminen 
olisi tullut mahdottomaksi.

P. A. K. seuraava konventsioni voisi kyllin hyvin hyväksyä tämän näkökannan. Tämänlaisen 
yhtenäisyyden rakentaminen, yhdistymisen näkö
kannalta, tullaan varmastikin ottamaan vakavan 
käsittelyn alaiseksi Syndikalistisen Kansainvälisen 
konventsionissa Berliinissä jouluk. 25 p. 1922. Tämä konventsioni alkaa hetimiten, jälkeen P. A. K. 
Moskovan konventsionin ja me emme epäile, että 
jos Moskovan konventsionissa olleita P. A. K. lä
hettiä tulee olemaan läsnä, niin yhdistymisen pe
rus voidaan rakentaa, jonka jälkeen Yhdistynyt 
Kansainvälinen voi piankin ottaa paikkansa maa
ilman vallankumouksen voimana.

Miten tahansa tämä tuleekaan tapahtumaan, me 
olemme huolimatta kaikesta pakoitetut sulatta
maan Syndikalistiset voimat Idässä ja Lännessä ja me ojennamme meidän voimamme kaikkialle

Syndikalistisia järjestöjä kohti, voidaksemme saa
da yhtcis-ymmärryksen niiden välille.

Kuten me tiedämme kokemuksesta, että ne otetaan huomioon, joilla on voimaa, sillä ymmärryksellä me otamme huomioon teidän kieltäytymisen- 
ne Berlinin konvcntsicniin, liittyäkscnne uudelleen 
lähemmäksi niitä voimia, jotka te tulette ottamaan 
huomioon tulevaisuudessa ja jotka yhä tarjoutu
vat valmistamaan teidän kansanne täysin tasa-ar- 
voiset määritelmät.Me esitämme asiamme ammatti-unioiden järjes
töille, jotka ovat yhdistyneenä P. A. K., niihin 
kuuluen Venäjän Yleiset Uniot. Me asetamme asemamme, esityksemme ja teidän kieltäytymisenne 
heidän arvosteltavakseen. He voivat olla tuomarei
ta meidän välillämme.

Me emme voi olla kunniallisesti huomauttamat
ta, että jos te kieltäydytte ottamasta osaa yhdis
tyneen kansainvälisen rakentamiseen ja kieltäy
dytte hyväksymästä meidän esityksemme, niin sil
loin te joudutte kieltämättä leikkimään Amster
damin Kansainvälisen osaa ja maailman vallanku
mouksellinen työväenluokka ei tule pitkälti salli
maan petosta.Me odotamme luottamuksella vastaustanne, jossa yhteiskunta vallankumouksellinen voima on 
yläpuolella poliittista innostusta.Syndika listi sei la tervehdyksellä. Vallankumouk
sellisen Syndikalistisen Kansainvälisen Virasto.

(Leima) Rudolph Rocker.
Vallankumouksellisena järjestönä Industrial 

Workers of The World hiton tarkoituksena on 
käyttää niitä menettelytapoja, joiden avulla työ
väenluokka voittaa helpommin ja  vähimmillä uh
rauksilla enimmän tuloksia itselleen. Taisteluissa 
käytettävän menettelytavan määrää kunakin ai
kana työväestön järjestyneisyyden voima teolli
suudessa.

Miksi monet union miehet soimaavat naistyöläisiä siitä, että naiset ovat pakoitet- tu työskentelemään halvemmalla kuin miehet, koska samat soimaajat eivät nosta sor- meansakaan naisten järjestämistä avustaakseen?

Miksi monet työläiset syyttävät I. W, W. järjestössä olevan sitä, tahi tätä huonoa ja samat työläiset eivät ole milloinkaan a- jatelleetkaan liittyäkseen I. W. W. järjestöön poistaakseen huonoja ilmiöitä ja rakentaakseen sinne hyviä menettelytapoja?

Älä unhoita TIE VAPAUDEN joulunumeroa, vaan tee oma osasi sen levittämiseksi paikkakunnallasi.
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