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Mmm ikin "sos Meidän marftyy- -

naisliikkeestä"

nntti josta selostuksesta ei ktt-kä-

viisastuisi vähääkään ja
jonka määritelmän perusteella
sos puolueen tulee olla sos puo-
lue eikä IoogilHsesti ajateltuna
mikään liike Ja sitäpaitsi sos
puolue todellisuudessa ei ole mi-

tään muuta kuin sos puolue
sos-- puolueen toiminta

sosialismin toteuttamiseksi on jo
ehdottomasti liikettä "Liike"
sanan määrittelemistä fysiikan
mukaan en pidä tässä välttämät-
tömänä Sanat "sos puolue"
"sos järjestö'' "naisjärjestö" ja
"liasliitto" ovat k o k r e e 1 1 i s i a
käsitteitä eikä mitään liikkeitä

jotavastoin sosiaalinen kehityk-
semme s o köyhälistön esiinty-
minen ja toiminta joukkoilmiönä
on a h s t r a k t i n e n käsite ja
sitä voimme kutsua liikkeeksi

jonka päämääränä on aatteemme
sosialismin toteuttaminen
Porvarien joukossa tapaamme

joukkoliikkeitä joilla on enem-

män kuviteltu kuin todellinen
eroavaisuus ohjelmassaan mutta
se ei sekota heidän luokka vaisto-aa- n

sillä he toimivat
ajna yhdis-

tynein voimin työläisiä vastaan
Samaten proletarien keskuudessa
voimme luetella kulttuuriHikkri- -

kirjottaneen vastaus tähän oli
tarkotettu selittämään että työ-
läisnaisten luokkataistelulta ei ole
niinkään väärin nimittää sos
naisliikkeeksi ja siteerauksilla oli
tarkotus todentaa että sitä vili-

see sos kirjallisuudessamme yh-

tenään sekä että tämä nimitys
ei (de mitään tuulesta temmat-
tua vaan että sillä on näennäi-

sesti vastaava todellisuudessakin- -

Koska Kva R on ainoa joka
on asiallisesti kajonnut kyhäyk-
seen i vastaan hänelle ensiksi
Kva R määrittelee "liike" sanan
y h t e i sk u n n a i s t a m er k i ty s t ä

mutta uskallan omana mielipi-
teenäni sanoa etten pidä sitä
vallan oikeana Sanoilla ja sa-

noilla" 'on e°rolusta ja jos niitä
oikeintarkninsaletaan analysoida
niin niistä voi olla useampiakin
eriäviä mielipiteitä Toveritta-
ren numerossa 9 voi jokainen lu-k- fa

Kva R iiKmääritelmän ja sik-

si en kokonaan halua sitä lainata
tähiin uudestaan Pääasiallises-
ti Kva R:n määritelmä selittää
että

'
liike on yhteiskunnallinen

liike ja että sos puolue on liike"
Jos sanotaan liike on liike niin
sillä ei ole mitään todistettu sil-

lä samalla tavalla voitaisiin sa-

noa että cameleoiitti on camele- - UatkLa loisella sivulla)

Kysymys sos naisliikkeestä

näyttää synnyttävän vilkasta aja-
tusten vaihtoa meidän toveritar-
ten kesken mikä on ilahduttava
asia sillä se osottaa että me nai-

setkin alamme sosialismia turkia
tälläkin mantereella enemmän

tistopuolisesti kuin ennen Vaik-

ka olemmekin lukeneet silloin
tällöin jonkun verran sosialistis-

ta kirjallisuutta niin tuntuu se
meistä yleensä vielä olevan hy-

vin raskasta sekä vaikeata kä-

sittää ja siksi me pintapuolisesti
asioita tarkastellessamme '

voim-

me usein johtua harhaankin
tarkottaa yhtä hyvin kaikkia

toisiakin ei vain allekirjottanut-t- a

Keskustellen jos millään pääs-

tään asioista selville ja siksi

näyttää" allekirjottaneeii ylelli-
nen esitys vieläkin kaipaavan se-

lityksiä Tämä "väittely'' sos
naisliikkeestä alkaa jo tuntua
naurettavalta sikVi että se mi-

kä näissä kyhäyksissämme 'näyt-
tää' mielipiteiden eroavaisuuksil-
ta ei sitä todellisuudessa ole sil-

lä näennäinen eroavaisuus joh-

tuu suurimmaksi osaksi vailli-

naisista esityksistä johtuvista
väärinkäsityksistä Tahallisesti

vääriuymniärtämällä voimme

myöskin saivarrella toistemme

kirjotuksia aivan loppumatto-
miin ja turhan tähden täyttää
palst-tmääri- lehdestämme tule-

matta hullua hurskaammaksi
Kaikki me haparoimme samaa
asiaa kuitenkaan tunnustamatta-toisillemm- e

että tavallaan jokai- -

nen olemme oikeassa Me yk-

sinkertaisesti haluamme samaa
asiaa jokainen toistaa omin sa-

noin ja siinä se onkin ainoa to-

dellinen eroavaisuus kyhäyksis-salmn- e

Tämä mielipiteen vaihto alku-

aan johtuu ei kuten Sainia Saa- -'

rinen sanoo jonkun liikkeen
vaan sii-

tä että Toverittaren ed toimit-

taja sosialistinaisten toimintaa
nimittää "sosialistiseksi naisliik-

keeksi" ja siihen takertuivat K

M ia S S kiinni haluten lisää

selvityksiä Kun Toverittaren
silloinen toimitus vi vaadittua se-

litystä antanut niin S S kirjoi --

ti asiasta artikkelin joka ei sel-

vitä mitään ja joka kieliopilli-
sesti jajauserakenteensakin puo-

lesta on niin vaillinainen ettei

sitä jaksa sulattaa Tässä kirjo-tuksessa-

sanoo S S sos nais-

liikkeestä pääasiallisesti sen ut-t- ei

se ole vhtään mitään Alle- -

On puhuttu paljon Hiistä lia-
sta i vv w -- Iäisestä marttyyris-
ta ja koko 'Amerikan sosialisli-pttohi- e

ja muutkin järjestyneet
työläiset — lukuunottamatta joi
takin vanhoillisia unionisteja —
ovat ryhtyneet heitä avusta- -

maan Useat suomalaiset sosta-listiosas- tot

ja ompeluseurat ovat
toimineet heidän hyväkseen i'U-mi- a

sekä muutenkin heidän
kartuttaneet Se

ori tiety-t- f oikein että joukkona
autamme ja tuemme kapitalisti
sen virkavallan käsiin joutunei-
ta luokkatovereitamtne Jfe ovat

joka tapauksessa luokkatoverei-tamm- e

ja he tarkoltavat tmnT-la-

n työväen olojen parannuksia
ja valtaan pääsyä joko he o ai'
toimineet sosialistien kanssa 1ai
heitä vastaan Suurin osa tosin
niiistä- loo:sta on tehnyt enem-
män taistellakseen sosialistipno-ltiett- a

vastaan kuin kapitalist is-t- a

riistojiirjestelniää vastaan
Suurin osa heikäläisiä kohdi-la- a

kaiken vastustuskyky isä kaikkea
sosialistien toimintaa vastaan
K esk h aitioissa esim'" jossa

on saanut suu-

rit joukot työläisiä matkaansa

ja josta on jo ollut suurta hyötyä
työläisille ovat tuplajiitilaiset al-

kaneet oikein järjestelmällisen
osuustoiminnallisten yritvst rn
tappamispiiiihan parjaa malja ja
mustaamalla liikkeitä ja niiden

toimitsijoita ja tämä kaikki vain
siifä syystä että noita liikkeilä
sosialistien taholta on järjestetty
Olisihan sitä ylitä ja toista

heidän taholtaan joka katkeroit-
taa sosialistien mieliä eikä suin-

kaan sekään tv e suopealle kan-

nalle meitä että Industrialisli
aina tulvehtii sosialistein parjaus-
ta samalla aikaa kuin pyydetään
heiltä aineellista ja siveellistä tu-

kea anelluille i w w -- Iäisille
Mutta sosialistit eivät ole sellai-

sia fnnatiikkoja jotka tappelisi-

vat nian luokkansa toisina-

jattelevia jäseniä vastaan Vaan
h e kohdistavat kaiken energian-
sa kapitalistisen järjestelmän val-

tiollista ja taloudellista voimaa
vastaan Niinpä ovat" suoma) it

sosialistitkin kaikista huoli-

matta kuten aina ennenkin yli
maan keränneet rahoja i w

puolusttisrahastoon
Meidän sosialistienkin mait-tyv-e- jä

viruu vankiloissa Toi-

set o at takuulla vapaina ja loi-

sia uhkaavat syytökset ja fto- -

(Jatkoa loisella sivulla)

la tekelettä" eli toisin sanoen oli

sopimaton tehtäväänsä Hän tahtoi
riistää tekijältä kaiken toivon parem-

paan sillä hän tahtoi olla niin an-

kara kuin hänen laaja tuttavapiirin-
sä määräsi On ikävä havainto et-

tei hän arvostellut omilla aivoillaan
vaan tuttavapiirinsä aivoilla jotka
arvostelivat tekelettä sen mukaan
missä määrin heitit miellytti teki-

jän persoona Siis täydellinen ilvei-

ly Häpeämättä katsoi jokainen yk-

silö oikeudekseen häiritä tuon uska-

liaan yrittelijän yksilöllistä rauhaa
sillä heidän tarkotuksenaan oli "lu-

jittaa kirjailijan selkärankaa niin lu-

jaksi kuin mahdollista" Ja itse-

asiassa heidän menettelytapansa oli

omiaan murtamaan ainiaaksi sen sel-

kärangan joka kunnon käsissä olisi
todellakin voinut kellittyä lujaksi

Kun tällaista jatkuu kerta toisensa
jälkeen vuosi vuodella niille jotka
eivät ole onnistuneet löytämään oh-

jaava kättä niin ei ole ihmettele-

misen syytä jos työväen näyttämöil-
lä ei oie riittävästi sellaisia näytel-
miä jotka vastaisivat työväen näyt-
tämiin olemassaolon tarketusta Kas-

vattava puolueeton arvostelu on vält-

tämätön Työläiskynäilijän tekelettä
arvostellaan ankarammin kuin nii-

den jotka ovat saaneet opetuksen vii-

sailta eikä hänelle kuitenkaan salli-

ta kellittävää arvostelua vaikka tie-

detään hänen ponnistelevan henkises-
sä työssä raskaan ruumiillisen työn

jälkeen ja tiedetään hänen työskent-
elevän- luokkansa ja periaatteensa
eduksi katkera elämän kokemukset
oppaanaan ja aiheen synnyttäjänä
Kikö olekin nurinkuristä? — 'Yllä-main-

unlainen kohtelu työväen ky-

näilijöitä kohtaan on syynä siihen
että monet hyvät_kyvyt hautautuvat
iiäksi ensi yrityksessä Harvat ovat
ne jotka kestävät kymmenen viisi- -

r Jatkoa ( :t(:ni:mdlä sivulla)

Usein näemme puoluelehtien pals-

toilla kirjot uksia jotka suurenimas-s- a

tai vähemmässä määrässä viittai-

levat siihen että meillä ei ole riittä-

vää määrää sosialistista näytelmäkir-
jallisuutta ja että tämän tähden
ovat näyttämömme pakotetut esittä-

mään porvarillisen maailmankatso-
muksen mukaan kyhättyjä näytelmiä
Onko tämä puuttoellitjuus johtunut
yksinomaan siitä että työläisten kes-

ken olisi liian vähän kynäilijöitä —

Tätä seikkaa sietäisi tarkastaa pa-

remmin ja jokaisen kokeneen olisi
vaadittava tilaisuus sanoa asia oike-- '

nssa valossa Totta on että työläi-
sellä' on liian vähän mahdollisuutta

kehittyäkseen niin eteväksi kirjaili-

jaksi jonka henkisen työn tuotteet
olisivat ensi yrityksessä jo niin lois-

tavat että niitä ei tarvitsisi korjail-
la Joskus kuulee että jonkun ar-

vosteluun kykenevän henkilön olisi

korjattava näytelmä Mutta" tuo

arvostelija ei voi antaa oh-

jausta sillä se kuluttaisi hänen ai-

kaansa jota työläisellä ei riitä omik-

si tarpeiksikaan 'Tällaisissa tapauk-
sissa tekijää voisi Verrata hukku-

vaan joka hädässä tarttuu oljenkor-
teen pelastuakseen hukkumasta Hän
ei huomaa sitä etlei se voi häntä

pelastaa vaan että päinvastoin luopi
hetkeksi tyhjän toivon joka kuiten-

kin päättyy kuolemalla tai lievem-

mässä tapauksessa epätoivoisella jat-

kuvalta taistelulla Hän kääntyy
koska on pakote!tu kääntymään jon-

kun paikkakuntalainen puoleen usein-

kin arvostellen nämä toiseksi kuin

mikä hiin osottautmi olevansa Ar-

vostelun sijaan saa hän halpamaista
solvausta osakseen vain sen tähden
ettei arvostelijaksi pyydetty lainkaan

käsittänyt mitä merkitsee 'arvostel


