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kaan joukoissa toveruustunne aina
ole ehjä Monet hairahtuvat sekot-tamaa- n

persoonalliset vaikutteensa
puoluetoimintaan Ihmisten kesken
vain harvemmassa tapauksessa puh-

taasti persoonallista irieltymystä
syntyy Onhan työväenliike niin ko-

vin erilaisilla lahjoilla taipumuksilla
sivistyksellä ja persoonallisilla omi-

naisuuksilla varustetuista yksilöistä
koottu Alutta vaikka ei persoonallis-
ta ystävyyssuhdetta syntyisikään
täytyy yhteisen aatteellisen tove-

ruuden syntyä Jos joku tai jotkut yk-

silöt ovat persoonallisesti vastenmie-
lisiä ei se vastenmielisyys saa puo-

luetoiminnassa ilmetä Ei saa jät-

täytyä syrjään sen vuoksi että joku
vastenmielinen henkilö on toimin-

nassa mukana

Toveri Kuusinen sanoo eräässä
"että niiden jotka tule-

vat työväenliikkeeseen muista luo-

kista nim pikkuporvarisi osta

ja koulusivistyksen
saaneista ryhmistä heidän tulee koet-

taa oppia ja omaksua oikoa luokka-tietoise- n

työläisen maailmankatso-
mus" Samoin on luonnollisesti tar-

peen että kukin joukkoliikkeessä
mukana oleva on ylitöisen taistelu-koulutukse-

alainen Vakavissa tais-

teluissa täytyy aina alistaa itsekkäät
hetken edut syrjään yhteisen edun

tieltä Se kärsii itsekkyyttä ja liit

pääoma suoranaisesti riistää Osaksi
ovat ne uusia luokkia teollisuusar-meija-

upseereja ja aliupseereja po-

moista ja teknikoista insinöörien
tohtorien kontoripäällikköjen kautta
aina johtajiin saakka muodostaen

keskeymättömän virkailijarivin
kerrokset kuuluvat riistettyi-

hin ylimmät riistäjiin"
Kaikilla näillä ryhmillä on jonkin

verran eri edut kuin varsinaisella

palkkatyöväellä Heidän käsitteensä-kää- n

eivät usein ole proletaarisen-sosialidemokraattisi- a

Sentähden tulee
usein periaatteellisiakin erimielisyyk-
siä Nämä eivät ole suinkaan vaaral-

lisia sillä nehän ratkaistaan pjolu-eess-

määrättyjen menettelytapojen
mukaan Mutta tällaiset joukot ovat
usein niin kasvaneet kiinni vanhoi-

hin pikkuporvarillisiin katsomuksiin
että heidän on hyvin vaikea sulautua
varsinaisiin todellisiin toveruussuhtei-
siin Sentähden säilyy niin paljon
pikkumaista ja hajottavaa suuressa-

kin joukkoliikkeessä Luja yhteen-
kuuluvaisuuden tunne: yksi kaikkien

ja kaikki yhden puolesta kehittyy
vain pienempien ryhmien kesken

Eipä edes puhtaasti proletaarisissa

tää lujemmin yhteen varsinainen
itsekasvatusiyö vaikuttaa myös edis-

tävästi työväestön toveruustuntee- -

( jatkoa toisella sivulb0_

Venäjän vallankumousta

ajatellessa

(Suomen "Työläisnaisten päivä"-julkaisust-

Sosiaalisiksi tunteiksi määrittelee

sielutiede ne toisiin kohdistuvat tun-

teet jotka koskevat suorasti tai epä-

suorasti muiden olentojen hyvää tai

pahaa aiheuttaen heidän etujensa ja

pyrintöjensä joko edistämistä tai eh-

käisemistä
Tähän sarjaan kuuluu myötätun-toisiude-

n

ja vastenmielisyyden eri

muodostuksia Ihmisissä vallitsee
monenlaisia persoonallisia tunteita
toisia kohtaan kuten kunnioituksen

ihailun ja innostuksen tunteita
Näitä solidaarisuustunteita voi syn-

tyä muistakin syistä Varsinkin eri-

laiset aatteet ovat kunakin aikana

aiheuttaneet hyvinkin laajojen ryh-

mien keskeisiä solidaarisuustunteita
Esimerkkinä tällaisesta voidaan mai-

nita raittius- - ja rauhan-aattee- t Nämä

aatteet leviävät etupäässä asian sel-

vittelyn kautta ihmisten keskuuteen
Siellä missä asia haraltaan lepäävän
todellisuuspohjalla synnyttää se vas-

takaikua ja sen hyväksi toimivien

kesken voi syntyä lämmin solidaa-

risuus
Uusia ikäinen työväenliike on suu-

rimmassa määrässä kuin mikään muu

tätä ennen kehittänyt ihmisten kes-

keistä solidaarisuutta Koko laaja
tvöväenluokka on samanlaisessa ta-

loudellisessa asemassa "Suurin osa

on suorastaan palkkatyöläisiä
omaamattomia kapi-t- a

smin riistämisen alaisia lisäarvon

raatajia tai muita työläisperheen jä-

seniä tai ainakin samanlaisessa luokka-ase-

massa ja elämisehdoiltan työ-

väenluokkaa lähellä olevia" Näin mää-

rittelee toveri Kuusinen eräässä
Yhteinen on heille ka-

pitalismin luokkasorto ja riistäminen

Se synnyttää työläisluokan keskuu-

dessa yhteenkuuluvaisuuden tunteen

luokkatunteen Siitä on kehittynyt

työväestön valtava joukkotoiminta
sosialidemokraattinen luokkataistelu

Jo nämä yhteiset edut ovat omiaan

herättämään solidaarisia myötätun-

toisia tunteita luokkatovereita koh-

taan Yhä selvenee ja syvenee soli-

daarisuus kehittyen lämpimäksi
yhteisessä taistelus-

sa riistäjiä vastaan etujen ja oikeuk-

sien puolesta
Näin ainakin tulisi käytännössä

olla Mutta vaikkakin työväenliike
on suuressa määrässä hionut ja muo-

kannut jäsentensä käsitteitä i ke-

hitys suinkaan tässä suhteessa ole

vielä loppuun suoritettu Seikkoja
mitkä hidastuttavat keskeisten

elpymistä on monenlai-

sia Sosialidemokraattinen teoretikko

Pannekock määrittelee syitä seuraa-

vasti: "Jos suurteollisuuden palkka-

työväki ja kapitalistit olisivat yhteis-

kunnan ainoat luokat olisi taistelu

luonteeltaan hyvin yksinkertaista Sil-

loin olisivat kirjaimellisesti nämä ja
nuo Mutta niin yksinkertaisia olot

eivät ole Edellämainittujen välillä on

lukuisia välikerroksia jotka vievät

vähittäin huomaamattomasti luokasta

toiseen Osaksi ovat ne entisen riip-

pumattoman keskisäädyn jäännöksiä:

pikku kapitalisteja talonpoikia pik-

kuporvarein jotka osittain ovat suur-

pääoman palveluksessa pikkutilalh-sii-

ja käsityöläisiin afi joita suu!

Piiritoimikunnan toiminnan
arvostelu

Vaikkakin kokous myöntää et-

tä piiritoimikunnan tehtävää yk-

sityisten jäsenten ratkaistavaksi

kysymyksiä joita normaaliolois-

sa ei koskaan esiinny pyytää ko-

kous erikoisesti kohdistaa huo-

miota siihen että sellaisissa suh-

teissa on esiinnyttävä harkitse-vas- ti

ja hillitysti eikä tavalla

joka antaa aseita työväenliikkeen
vihollisille
Varsinkin sietää osastojen nyt

enemmän kuin ennen pitää sil-

mällä niitä seikkoja jo! k n saat-

tavat tavalla tai toisella vaikut-

taa sen toimintaan häiritsevästi

jopa tehdä sen mahdottomaksi-
kin Kokous kehottaa kaikkialla
sellaiseen toimintaan joka edis-

tää ja voimistaa järjestöjä Me

elämme epänormaalisessa ajan-

jaksossa ja siksi täytyy toiminta-tapojammek- in

tarkoin harkita
ennenkuin erinäisissä tapauksis-
sa lopullisesti päätetään miten

on meneteltävä
Mikään puolueperiaatleista tin-

kiminen ei ole tarpeellista eikä
sellaista ole sallittava mutta yh-- t
ä viillän on sallittava harkitse-
matonta ja yltiöpäisiä esiinty-
mistä yksityisten tai erinäisten

ryhmien taholta Kaikkien tun-

temattomien esiintyjien toimia
on katsottava epäilyksellä ja suh-

tauduttava niihin siten kuin
kussakin tapauksessa

edellyttävät eikä yksityisille ole
sallittava csiintymisoikeutta osas-

tojen nimissä ilman ettei olla

varmoja siitä miten he tulevat'

esiintymään Jos yksityisten it-

sepäiset' teot ovat aina sopimat-
tomia työväenliikkeen aseiksi at

ne tällä kertaa ehdottomasti

hylättävät

Suhteemme porvarillisiin

Xiihin verot usreformikysy myk-

kiin nähden joita nykyisin esiin-

tyy eri valtioissa eri nimillä ku-

ten Kaliforniassa Kmiity-taxi- n ni-

mellä ja useissa muissa valtiois-

sa n s puolueettomuusliikkeen
nimellä haluaa kokous selittää

että länsipiirin järjestö asettuu

täydellisesti kansalliskonventio-ni- n

tätä asiaa koskevan kysy-

myksen ponnen ajatuksen kan-

nalle siten ymmärrettynä että
kaikenlainen sekaantuminen sel-

laisia liikkeitä kannattamaan on

ehdottomasti pidettävä puolue- -

Suurkumous kun kutsuu toimintaan

ja pyhä joukkotunne velvoittaa
ken silloin piiloon rientäis' värjöttäin
hän raukka oisi ei mielien mieltä
kantais'

sen rinnassa ei uhmaa ei tulta ois'

Tää ei tapa ole urhon sankarin
mi pelotoinna katsoo kuolemaa
Sen sydän säiky ei vaikk' miekoin

pistimin
ja vankityrmiiin kautta
tuhoa hälie uhkaa t iaka valta

Soi kumous huulilta kansan nyt
oi nähkää kuinka su ryskää!
Oi nähkää tyrannit valtiaat
veritahroin kruunatut kuninkaat

kun perustus alianne jyskää!

Nvt joukot ne yhtyvät joukkoihin

joka rinta nyt hehkuu ja palaa
Ja sydän myös kaikkein rauhaisin

joka äsken turvasi pyyntöihin
jo kumoustaistohon halaa

Vihan viljaa te kylvitte sydämiin
sitä saatto nyt mahtavat niittää!
Nyt sorretut kostavat kostavat
verilmmain ne vapauden ostavat

joka kansat veljiksi liittää

On kumous täydessä voimassaan
sama tahto se nostaa ja johtaa
— Tää leikki se voitoksi meille jiiii

täten toinen se toistaan tervehtää

kun taistossa toverin kohtaa

01" raaka tsaarin itsevaltius
hän nykyajan Neero kera pyövelein
kansaa ruoski kidutti piinasi
Ei säästänyt hän vanhaa

valkohapsta

ei äidin rintaa imeväistä lasia
Hän tiukemmat vaan orjan kahleet

ja aukoi vapauden sijaan vankiluolat
Kun kansa rukoili ja leipää pyysi
hän antoi nagaikaa ja lyijyä

Ja kansa kurja kulki rinnoin verisin

ohdakkeista elon kurjaa polkuaan
se itki rukoili se toivoi yhä
oi' mykkä taivas jumalat ja maa!

Jo sammui viimeinenkin toivon oras

ja pohjajoukot epätoivoon vaipui

Nons' silloin uhman suuret

jättiläiset
nuo tulisielut terästetyin sanoin
haastain kumouksen niahtavata
kieltä

Se intoa loi tulta uskallusta

ja toivoa taas toivottomaan rintaan

Sykähti suuri kansan valtasuoni
heräsi lainehtiva pohjamassa

On hiljaisuus on taisto tauonnut

taas pyslypääuii astuu sankarjoukot
Vapaammin nyt sydän sykähtää

ja toivo täyttää piineiininätkiii
loukot

Kas aukee ovet vankiluolain jylhien

ja syyttä-tuomitu- t saa vapautensa
Nyt sinne sinne syöstään" kurjat
sortajat

hedelmää tekojensa niil lämään

Näin kansan kosto raskahnna seuraa

niitaten kuten heille mitattiin
Ei toki sentään raastain hirsipuihin
ei murhaten kuten heitä—murhattiin

MIKAEL RUTANEN


