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TYOVÄENLIIKKEEN KIRJASTO 

KIRJASTO 

331.105.44(480) K TOSISEIKAT 
Tosiseikal puhuvat: v3han ammatillisten 

Suomen ammatillinen työväenliike palveli alkuaan ammatillisia pyrintöjä. Tavotel-
tiin parempia työoloja, lyhyempIiä työaikaa ja korkeampia palkkoja. MuUa Venäjän bol-
sbevikivallankumouksen jälkeen alkoi ammatillinen toiminta muuttua, ja varsinkin sitten 
vuoden 1920 ammattijärjestöjen edustajakokouksen on ammatillisissa järjestöissä pl1flasiana 
ollut poliittinen toiminta. Pirslotluaan työväenliikkeen kahtia pääsi poliiUinen suuniatais-
telu yhä kehittymään ammatillisissa järjestöissfl, ja sinne pesiyLyneenä jatkoi lakkaut~ltu 
»Sosialistinen työväenpuolue)) maanalaisia soluloimintaansa. 

Suomalaiset kommunistijohtajat houkuttelevat Suo-
men työväkeä työtaisteluihin Moskovan hyväksi. 

Mitä tarkoittaa , tämä ammatillisessa liikkeessä valtaan päässeiden kommunistien po-
liittinen toiminta? Nämä ammatillisen työ väkem me johtobenkilöt väittävät kyll:1kin tais· 
televansa työväen etujen puolesta. he puhuvat ja kirjoittavat palkkojen parantamisesta 
j. n. e. Multa itse asiassa heidän tarkoitusperiin sä ovat aivan toiset. Moskovan käsky-
läisinå he keyytmielisesti houkuHeleval työvii estöilm me työtaisteluihin, joiden toimeen· 
panemisesta päättävät Moskovan vallanpitäjät. Työtaistelujen ajan määrää Moskova, se 
peruuttaa jo annetun käskyn lakon alkamisesta, se käskee valmistamaan uulla työta istelua. 

\ . . 
Suomen työväki on tälen oUlIen. johtajiensa pellfllllänii. joutunut työtaisteluihin Moskovan 
kommunistirubtinaiden hyväksi, se saa suu rilla kärsimyksillä työretlelöiden aikana maksaa 
Moskovan poliittisten pyy teiden toteuttamisen. 

Artturi Virran jutusta ilmenee läheinen yhteys 
Moskovan ja ammattijärjestöjen kommunistijohta-
jien kesken. 

Niin taitavasti ovat Moskovan kätyrit menetelleet, että tästä kaikesta on ainoastaan 
niukalti ja sattumalta vuotanut tietoja julkisuuteen, muHa riittävän paljon kuitenkin. että 
niiden pitäisi antaa Suomen työväestölle ajattelemisen aiheita. Hilmmästytlävän selvästi 
on eriiän äskettäin sattuneen tapauksen ybteydessä käynyt ilmi, mistä itse asiassa on 
kysymys. Tarkoitamme Suomen metallityöläisten luotlamusmiehen Arttul'i Virran juttua. 
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Yleensä on eletty siinfl uskossa, että meta lliteollisuuden l)'öriit<lisUllS on pelkkä am-
matillinen asia, jolla ei ole politiikan kan ssa milään tekemistä. Multa nytpä asiakirjat 
mitä selvimmin osoittavatkin, kuinka läheinen kosketus on olemassa Moskovan ja Metalli-
työläisten liiton kesken. On käynyt ilmi, etteivät ·venäläiset ruplal o lekkaan olleet, kuten 
on väitetty, jalo mieli sen käden antamia avustuksia, vaan ellä ne ovat .olleet ostorahoja . 
Metallityöläisten kansainvälisen liiton pöytäkirjat puhuvat selvää kieltä siitä. miten 
suomalaisille kommunislijohtajille uskotaan Mosko\'asta tehtäviä, joilla on suurpoliitti nen 
tarkoitusperä ja joiden tukemiseksi nämä häikäilemfitLömiil onnenonkijal vetoavat heidän 
selkänsä takana muka olevaan Suomen ammatillisesti järjestyneeseen työväestöön. Onpa 
Artluri Virta tä män itse \'ahvistanutkin. 

Mitä Virta metallityöläisten kansainvälisestä ko-
kouksesta kertoi ja mitä Parisissa todella tapahtui. 

Mitä s iis on käynyt ilmi ? 
Elokuun 9 päi"ånä tänii vuonna alkoi Parisissa metallityöntekijäin kansainvälisen 

liiton kongressi. Tähån Iwn gressiin matkusti Suomen metallityöläisten edustajana liiton 
varoilla. jotka kaiketi olisi tarvittu su lkulaisten av'ustamiseenkin, luottamusmies Arthtri 
Virta, toine niis tä henkilöistä. joiden kanssa valtion välitys mies ja työnantajat ovat neu · 
votelleet lukko - ja sulkulilanleen selvittä miseksi. 

Htta stattelussnan _Suomen Sosialidemokraat ille_ Oulkaistu lehden elok. t7 päivän numerossa) 
hiin ainoil staan lyhyesti ilmoitaa, että , kokoukscn päiväjärjestyksen yhteydessä tein ehdotuksen 
sodanvaarllkysymyksen ottami sesta kokouksen ohjelmaan. Sihteeri Ilg vastusti chdotusta sillä 
perusteelltt. eitä kansainväliscn ammattiyhdistysliIton äsken päåltynec')sä kongressissa oli kysymys 
kiisittelyn alaisena ja näin ollen ehdotukseni kannatlamaltomantt raukesi._ Edclleen hän ilmoiUtttt 
paheksuneensa sitli, _ella liitto on osoittanut vihamielisyyttä vallankumouksellisille metallityöläistcn 
järjestöille ja näin ollen on vain Keski- ja Länsi-Euroopan metallityöläisten järjestö. Ehdotin, elt:1' 
kttnsainvälisen liiton tulee ilman erikoisia ehtoja ollaa liittoon m. m. ylcisvenäliiinen metallityön-
tekijäin liitto .• 

Tämä oli siis jotenkin vaatimatonta. Kun »Suomen Sosialidemokraatti» edellisenä 
pä.ivänä oli julkaissut tiedon. että kokouksessa oli julkilausultu paheksuminen sen joh-
dosta. että Virran taholta oli kongressin jäsenille jätetLy kirjelmä, jonka olh'at allekirjoit. 
taneet kunsainväliseen metallityöntekijiiin liittoon ' kuuluvat vallankumouksellisEt vähem· 
mistöt, niip Virta jyrkästi kieltää mitään tällaista kirjelmää jätläneensä. 

Hiukan 8\'omielisempi on Virta »Työväen Tiedonanlajalle». Hän lausuu: 

, LOpuksi saa nen huomauttaa, kun puheessani arvostelin liiton passiivista toimintaa ja viha-
miclistä suhtautumista vallankumouksellisiin mctallityöläisten jiirjestöih in sekii "aadin, että Hiton 
tulee ottaa nämä järjestöt jäsenyyleensä, niin tämän johdosta eräät edustajat hyökkilsivät minua 

\ 
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vaslaa n syyltäen Moskovan edustajaksi j. n. e. Minä sain lyhyen puheenvuoron, jossa ilmoitin, että 
edusl3mani liiton toimikunta o n antanut evästyksia, joiden mukaan ja lisäksi oman katsantokan tani 
perusteella olen .esittänyt kongressissa mielipiteeni. Eräät sunomalehdetkin tiitä kiisittelivii.t ja an-

' loival vissiii väriä asiaan, 10lle ei mitään mahda. Jyrkästi torjun, eHä olisin kongressin edustajille 
jättänyt minkäänlaista kirjelm äii." 

Virta tunnustaa siis suorin sanoin saaneensa Suomen metallityöläisten liitolta eväs-
tyksiä, joiden mukaan hän on esittänyt kongressissa mielipiteensä. Olisi tarpeellista 
tietiiä , onko hänellä Iä ssä suhteessa valtuuksia ollut ja minkälaisia. Multa katsokaamme, 
mitä kokouksessa todella tapahtui, koska Virta on haastatteluissa perin niukkasanainen. 
Siitä meillä on ulkomaises ta sosialidemokraatt isesta lehdistöstä saatuja tietoja, jotka ovat 
mitä mielenkiintoisimpia. 

Asia on herättänyt liinsimaisessa ja skandinavialaisessa sa nomalehdis tössä ylen suuria 
huomiota ja sitä pohditaan pitkissä kirjoituk sissa nimenomaan juuri ammattillisen liikkeen 
omissa julkaisuissa. Ruotsin metallityöläisten virallinen äänenkannattaja ))Melallarbelaren)) 
kertoo (numeroissa1n elok. 27 ja syysk. 3 p:ltfi), että Virta oli useampaankin otteeseen, 
m. m. kansainvälisen liiton vuosikertomu sta käsiteltäessä tebnyt ehdotuksen yhtymisestä 
Venäjän kommunistisen metallityöliii sliikkeen kan ssa. 

Huomiota herättänyt paljastus Moskovan vallan-
pitäjien käskystä Suomen Metallityöläisten liitolle, 

Virran ehdotus hyliHliin , multa sitä ennen sa tlui tavatonta htlo~mi o la herättänyt väli· 
kohtaus. Ranskan melallHyölåi sten liiton sih teeri Che\'u lme esitti käsiinsä joutuneen ,·eoä-
Jäi sen kiertokirjeen, josta ilmeni, että Virta oli nimenomaan toiminut venä . ~~~_~ 

UUsien toimeksiantajainsa käsk y n ja ohjeiden mukaan. 
Tästä paljastuksesta kirjoittaa )) MelalJarbelarclI»: 
»Raskasta mieltä. Iievimmin sanoen, aikaansa i myös suomalainen toverimme Virran 

yritys saada kongressi kulkemaan Moskovan asioilla, mikä tapahtui, kun hän esitti aikai· 
semmin mainitun päätöslauselman, jonka alkuliihde suuren mielenkiinnon vallitessa todet-
tiin. Virta selitli viimeisessä lausunnossaa n, ett ä hUll oli toiminut liittonsa antaman teh-
täv,än mukaisesli, mulla tämä tuskin lievensi annelluja tuomioila. Voi m y ö s k i n 
asettaa mitä suurimman epä ilyn alaiseksi, onko internationaleemme 
knuluvalle ammalliliitolle sopivaa antautua tälle viham i elisen 
j ä r j e s t ö II käy t e t t ä v ä k s i. Suomen taistelevat metallityöläiset saavat, kuten tun-
nettua, avustusta myösk in Venäjältä, mutta näitä avustuksia ei vo itane piLää osLo-
rahoilla.» 

Mikä oli edellämainillu kiertokirje ja mitä se s isäls i? 

.' 



6 
• 

Kierlokirje oli päivätty Moskovassa II., 1927 ja sen olivat allekirjoittaneet B. Kosolev 
Ja L. Konshinski. Viimemainittu on Venäjän metallityönlekijäin liiton keskuskomitean 
jäsen. Molemmat herral kuuluvat )Metallityöläisten keskuudessa harjoitettavan vallan- . 
kumouksellisen propagandan pääsihteeristöön», joka sijaitsee ' Moskovassa. S ,u 0 m e II e 
osoitettu määräys kuului: 

»Kommunistien Suomen metallityöläisten liitossa, joka on liittynyt Bernin interna-
tionaleen, tulee lähettää muutamia edustajia kongressiin. Suomen liitto samoinkuin sen 
liittotoimikunta on jo eri tilaisuuksissa osoillanut vastustusta Bernin internalionaleen 
nähden ja myötätuntoa venäläistä liittoa kohtaan.)) 

Edelleen määrätään. että Suomen edustajien on kohoitettava äänensä internationalen 
politiikkaa vastaan, minkä ohessa heidän on tehtävå esitys. joka koskee yhtenäisyyttä, 
sodanvaaraa j. n. e; Sitten seuraa kiertokirjeessä ohjeita muille kommunistisille ryhmille, 
kaikki yhtä ehdottomia kuin Suomelle annettu käsky. 

Virta siis menetteli täsmäll een moskovalaisen Q..)1jeen mukaan. 
Hän esiintyi sokeasti sen noudattajana. totfeli sen ehdotonta käs-
kyä, mutta hän ei saanut kannatusta keltään. Hän jäi yksin. 

Tarvitaanko selkeämpiä todistuskappaleita? ))Työväen Tiedonantaja)) on pahasti 
säikähtyen rienlänyt jo väittämään koko asiakirjan våärennetyksi. MuUa 
sen ovat allekirjoittaneet tunnetut venäläiset kommunistit ja kaikesta kieroilusta huoli-
malta esiintyy nyt virallisen asiakirjan vahvistamaaa totuus, että Suo m e n ,m eta II i -
työläisten liittotoimikt.tnta saa ohjeensa Moskovasta ja myös niitä 
no u d a t t a a. Metallityöläisten elu on ainoastaan naamio, jolla kommunistijohtajat pellä-
~ 

~ät Suomen työväestöä. 
'---~ 

"Artluri Virt-a 00 vetänyt Suomen taistelussa olevan , 
metallityöläisten joukon häpeäpaaluun",sanoo Sasu. 

Kirpeäsanainen Sasu Punanen ))Suomen Sosialidemokraatissa)) eo/9) kirjoittaa tästä: 

»Suomen metallityöntekijäin liiton luottamusmies Arituri Virta kävi taas elokuulla Parisissa · 
plaskaamassa itsensä venäläisten advokaattina, ollen hänellä nyt kovin vaikea asema, kun pitäisi 
hoitaa metallisulkulaisten asiaa täällä, ja siinä on tosi kysymyksessä, mutla Virran Parisin matkan 
jälet haisevat niin vcnäläiseltä, että länsimaiden metallityöläistenveljesjärjeslöt sUlittav~t kohta 
asettaa avustuksen saannin ehdoksi scn. että Virran on lähdettävä. 

Ja onhan se nyt tosiaankin häpeä, että Suomen ammatillisessa liikkeessä on tuollaisia herroJ~'j

jotka kehtaavat kulkea länsimaisen ammatillisen työväenliikkeen keskuudessa tämän työväenliik-
keen katkerimman vihollisen, Moskovan asianajajana, ja aikana, jolloin maamme metallityöläiset 
ovat sitkeässä taistelussa työnantajia vastaan, taistelussa, jossa ulkomaisten veljesliittojen avustusta 
käytetään jatkuvasti. 

- - - kaikki toivomme Virtaan nähden on nyt huvennut. Hän näyUää olevan kettu. Tosin 

I , , 
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huono kettu, sillä hän ei arva nn ut o llenkaan pa rfymoida moskovalaista hajunnn kun meni Parisiill, 
arvellen, ettei siclh1, niin kaukana Venäjästä. tunnekaan vcnäjän nnhan hajua, muUa tunncUiinpas. 
Ja kettu joutui sntimecn. 

Jos h erra Vi rta olisikin ilse joutunut häpciipaaluu n, niin se ei meitä s ilten k:i:ln liikuttaisi niin 
paljon. Multa kun bän on 5,Il1llalla vetänyt Suomen taistelussa olevan metallityöläisten joukon hå-
pen1in, niin hänen menettelynsä tuomitsemiseksi ei löydy kyllin nnka ri a sanoja .• 

Sasu Punancn lopettaa: 

,Suomen ammaUllisclltl työväenliikkeellä olisi nähdäksemm e myöskin korkea aika sanoutua 
irti kaikesta neuvoslovcnäläisen maailmanvallankumouskuljailun Ilattecllisestakin kannatuksesta. 

Ja tällaisille Arttu ri Virroille, jotka käyvät ulkomailla tekemilssä karhun palveluksia amm a-
tilliselle tyoviic nliikkeellemme ja eriko isesti metallityöläisille, o lisi työvilen itsensä viita Uava tietä 
Raj ajoen toiselle puolelle.» 

, 
Kaikki länsimai4en metalli työläiset ovat sanoutu-
neet irti Moskovasta eivätkä välitä Virran houkut· 
teluista. 

Se on jokseenk in selvää puhetta. Mutla toveri Virta se litlää. »Tyäväen Tiedon-
antajalIe» hän o n (16/9) a ntan ut haastattelun, jossa yritetään asiaa silite lHi. Siinå Virta 
m. m. valaisee kansainvfdisen liiton suhtautumista Moskovaa n. Hä n lausuu: 

.Vuonna 1925 m. m. liiheUi liiton sii hteeri Ilg kiertokirjeen kaikille lIlaajärjeslöille, joissa 
kielletti-in eri maiden l iit toja lähettiimäS l ll edustajiaan yle isvenålä i see n 
metallityöläi s ten liiton 7 edustajakokoukseen. Suomen, Ruotsin ja Norja n metalli-
liitot eivät noudattaneet tä tä kieltoa, vaan lähettivät edustajansa. Niihin moniin neu,'ottelutarjouk-
sUn, joHa yleisveniiliiisen metallityöntekijiiin liiton puolelta o n knnsaim'åliselle liitolle tehty, on 
kansai nvälisen liiton johto suh tautunut yli mielisellii hylkäämisellä. Vaadin liittoa lopettamaan viha-
mieliset suhteet vallankumouksellis iin metallityöl:listen järjestöihin. Vaad in lii llon luopumaan pas-
sii visesta reform ipolitiikasta ja kongressia pää töksillään viitoithunaon tulevalle toiminnalle omaksut-
lavan selviin luokkata istelun tien.' 

Kaikk i' länsim aiden melallityöläiset ovat siis selvästi jo kaksi vuotta sitten sanou lu-
neet irti Moskovasta. Multa nyt on MoslW'va y rittänyt soluttaa heidätkin Virra n avulla, 
siinä kuitenkaan onnistum atta. Ansaitsee erityisesti panna merkille, ettei Ruot si eikä edes 
Norja halunnut olla myötä va ikuttamassa. 

Tahtooko Suomen työväestö todellakin alistua so-
keasti kulkemaan Moskovan pomojen talutus-
naorassa? 

Olemme edellisessä , 'errallain laveasti selostaneel Virran jUllua . Siitä käynee täysin 
sel västi ilmi, mi ssä mää rin meidän kommuni s ti set a mm a tti yhdis t ysm iehemm e 
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an t au t uva t ve n iilfl isten kiiskynantajain ap u laisiksi sUlIltae n lä n s i-
maiden työl:iisten s i lm i ssä hiipeiifl ll koko am m atil l isen l iikkeen S u o-
tu e s s a. »Suo mell Sosialidemokraatti» ar vos lelee asiaa työväe n kannalta \' ielii. seuraa-
"aan tapaan (20/8): 

. Meikiiliiiset komlllunisli l>olllol koella"at kanSlIinv:ilisissii kongresseissak in lyrkyte1l5 bolshe-
vikien leoriojn ja ponsia. Tokkohan moiset bolshe\'ikien :lsioiden ajamisct 1:IO,;imaiden Il1l1llHltil-

listen jiirjeslöjcn kongresseissa o"at meidän manmmc ammatilliselle liikkeelle hyödyksi. Luulemme 
ettå scllniscsla propagandasta pikemminkin on v:lhinko a. Mcidfin pienen mllrlllllllC :uumatillisesli 
järjestynyt työväki tarvitsee viE'lä niin monen monHuh.issa tilJlauk sissll ulkomaiden ammatillisten 
järjestöjen sek:i moraalisia eHti rahallista tukea, ellei ole eduksi sna tlna n:iitii siihen käsitykseen, 
ellei tiiiillii ammatillisen liikkeen tarkoituksena olekaan muu kuin bolshevistisen propagandan teko, » 

Moskovan herrat hal uava t D:i11 tii\'ästi suun nitelmiensa toteu tta miseks i I)'öl'ellelöilä 
sekji j os su in k in m a hd ollista ve risiä melskeilfi ja kansn laissodiksi kehill yv iii va llanku mo uks ia, 

Tiimiin o n lä nsi maiden työväestö oiva ltanut. Ni il1]lii 011 esi m, Englan ni n a nun at illi-
nen työväenl ii ke, josta Moskova n herra t ovat toivoneet suuria, j y l' k 11 s t i san 0 ut u n u t 
i rt i kai kes t a y h te i sto i mi n n a s I a m osk 0 va l a i s l en k a n ssa, koska on huo· 
m annu t 1Il0s kovll laisel ammatillisen liikkeen johto m ie het Vellujän va lti on asioilla kulke-
viks i po I i i t l isi k s i k e i n 0 t te I ij 0 i k si, joi II e työ\' 5en h y vii 0 n si \' ua sia, 
multa bo lshev is tinen poli tiikka, mi ku 1:1hI5:1 koko maailman alislamisee n veniil5isen \'al-
li ka n alle, on kaikki kaikessa, 

Ta htooko Suomen Iyo\'uestö todellak in alislua sokeasti ku lkemaan Moskovan la lu-
luslluorassa'l Onko Suomen lyö\':1eslö niin Moskovaa loltclevien kommunislijohtajien 
sokaisema ja k5 sketl5,,:1, että se luulee ajavansa o mia a mm atillisia etujaan sekä paran ta-
vansa o maa asemaansa, kun se i\los ko\'asla johdellujen ja Moskovan hyväksi kä)'l:i-
\' ien Iyölaistelujen lakia saaHaa kurj uu teen se kä ilsensii ell:1 vai monsa ja lapsensa? Luu-
lisi toki surull isen ku uluisan Virran jutu n jo tarpeeksi oso ill:lI1een, ell ii Suomen Melalli-
työliiis ien liitto toimikun la saa ohjeensa Moskovasta ja nä ilfl o hjei ta so keasti noudattaa, 
sekå ell ii 

Suomen työtätekeväslä kansasta koetetaan tehdä tahdolon peli-
nappula Moskovan suurpoliittisessa JP~e<!l!!:is!,s!:å!;' ..... _~ _ ___ _ 

J, Si"",lIus'en I'crilli s le " Kh'jQI)oino 0, " , 
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