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lisen sosialistiliikkeen kongressei
hin :

" i. Edustajat kaikista ryhmis
tä, jotka pyrkivät kapitalistisen 
yksityisomistuksen ja -tuotannon 
sijaan asettamaan yhteiskunnalli
sen omistuksen ja yhteiskunnallis
tetun tuotannon, ja jotka tämän 
päämäärän saavuttamisen välttä
mättömänä keinona pitävät lainlaa- 
dinnalliseen työhön osanottoa ja 
parlamentarillista toimintaa.

“ 2. Kaikki ammattijärjestöt, 
jotka, vaikka eivät itse otakkaan 
osaa polittiseen taisteluun, tunnus
tavat sen välttämättömyyden. A- 
narkistit ovat täten poisluetut” .

Luonnollisesti se, mikä koskee 
kansainvälistä liikettä, koskee ku
takin maata erikseen. Anarkisti
en oppien levittäminen, polittisen 
toiminnan —  sen parlamentarilli- 
sessa merkityksessä —■ epääminen, 
tekee henkilön, joka omaa sellaista 
mielipidettä, kelpaamattomaksi so- 
sialistipuolueen jäseneksi joka 
maassa.

Meidän suhteemme anarkisteihin 
on ehdottomasti leppymättömän vi
hollisuuden suhde. Sosialistisen

käsityksemme perusmerkitykselli- 
nen kohta on, että köyhälistön on 
otettava osaa lainlaadinnalliseen ja 
parlamentariseen toimintaan itsen
sä vapauttamiseksi. Anarkistit 
tahtovat vain hävittää valtiovallan; 
sosialistit tahtovat valloittaa sen 
käyttääkseen sitä.

Ei ole ollenkaan väliä vaikka 
anarkismin leima poistetaankin 
anarkistien luonteenomaisesta oh
jelmasta ja varustetaan uudella lei
malla. Parlamentarillisen toimin
nan vastustaminen on sosialismin 
vastaista joko sillä on nimenä anar
kismi tai syndikalismi. Yksino
mainen “ suoraan toimintaan” luot
taminen, josko sitä saarnaa Mala- 
testa ja John Most anarkismin ni
mellä, Labriola ja Lagardelle syn- 
clikalisiilin nimellä tahi Trautman 
ja Haywood I. W. W  :n nimellä, on 
meidän näkökannaltamme yhtä pa
ha. Mitä hyvänsä muita käsityk
siä, jotka ovat vieraita anarkismil
le, syndikalismi sisaltaneekin, yksi 
on kuitenkin selvä, tiim. se, että sen 
käytännöllinen ohjelma on puhtaas
ti anarkistinen ja sosialisminvas- 
tainen.
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Maailman halvin työjuhta

Jos näkisitte tuon otsikon kysy
vässä muodossa: Mikä on maail
man halvin työjuhta?, niin heti al
kaisitte arvailla mikä on työjuhdis- 
ta halvin.

Ensiksi kai tulisi mieleen pieni, 
vaatimaton, pitkäkarvainen eläin, 
jota yleisesti kutsutaan miuliksi ja 
jota usein käytetään esikuvana 
nöyrästä alistuvasta, oikein orja- 
maisesta työläisestä.

Mutta se arvauksenne ei olisi oi
kein.

Eräässä amerikalaisessa lehdes
sä oli kuva, joka tähänkin on lai
nattu. Siinä kuvataan useita työ- 
juhtia ja keskellä kaikkia on se 
“halvin työjuhta”.

Seuratkaamme hiukan tuota sar
jaa.

Sarjassa on kuvattuna kaikki 
kalleimmat ja halvimmat työeläi-
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met, jättiläiselefantista aina pie
neen miuli-parkaan asti. Nopea- 
jalkaisesta hevosesta aina hitaisiin 
härkäpareihin asti. —  Kaikkien 
keskelle on asetettu —  se halvin?

teen päähänsä —  aatteen, josta on 
johtunut harvoille ylellistä lois
toa ja rikkautta, mutta miljoonil
le kurjuutta, kärsimyksiä ja köy
hyyttä.

Mallman halvin työ juhta

Mikä lie ollut ensimäinen eläin, 
jonka ihminen on valloittanut, ke
syttänyt ja orjuuttanut . . .

Kauan on mennyt aikaa ihmisel
tä ennenkuin hän sai orjuutusaat-

Ensimäinen kesy eläin on voi
nut olla joku naaras hirvi tai 
puffeli, jonka metsäläisnainen löy
si haavoitettuna jostain vuoren 
rinteeltä vasikoineen avuttomassa
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tilassa. Mahdollisesti vasikka 
käytettiin ravintoaineena, mutta 
emä kesytettiin.

Sitten seurasi toisia kesytyksiä, 
kunnes vihdoin eläimiä alettiin 
käyttää kuorman kantajana —  
naisen tilalla —  silla nainen on 
ollut cnsimäinen kuorman kantaja.

Mahdollisesti ensimäinen näy
tös yhteiselämän aattona oli niet- 
säläisnainen lypsämässä väkisin 
puoli villiä eläintä, saadakseen mai
toa pienokai silleen.

Miesten kesyttämällä luultavasti 
ensin joutui nykyisten koirien esi- 
isä -—  susi, miesten seuralaiseksi 
metsästysmatkoille, joko haaliessa 
metsän riistaa ravinnoksi tai tais
tellessa toisia villi-ihmisiä vastaan.

Tämän kirjotuksen tarkoitus ei 
ole todistaa miten eläimet on ke
sytetty ja orjuutettu. Tarkoitus 
on kiinnittää huomiota siihen työ- 
juhtaan, joka on parhain ja hal
vin. Parhain ja kallein ihmiskun
nalle ja halvin kapitalisteille ja se 
juhta on työläisnainen! Ihminen 
on opettanut elefantin nostamaan 
hirsiä ja kantamaan kuormia, pa
kottanut hevoset juoksemaan ja 
vetämään tahtonsa mukaan. Pa
kottanut härät kyntämään ja useat 
muut eläimet tahtonsa orjiksi.

Ihminen on alistanut luonnonvoi 
mat palvelukseensa, mutta ihmisen 
äitiä kuvataan halvimpana työjuh- 
tana. Ihminen on oppinut kulke
maan maan alla ja maan päällä 
höyryn, sähkön, y. m. voiman avul
la, mutta ihmisen äiti saa kantaa 
raskainta työ-taakkaa. Ihminen 
kulkee rakentamillaan koneilla vet
ten päällä ja sisällä, ihminen lii
telee ilmassa lentokoneillaan, mut

ta ihmisen äiti viruu halvimpana 
työ-orjana.

Kapitalistinen järjestelmä on 
vienyt voiton kaikista edellisistä 
Yhteiskuntamuodoista. Se on raas
tanut imevän lapsen äitinsä rin
noilta ja taluttanut äidin lapsineen 
tehtaisiinsa. Se on imenyt kui
viin äidin veren ja n äänny ttä nyt 
lapsen äitinsä vieressä työllä ja 
nälällä hikipajoissa!

Kapitalistinen järjestelmä on 
ajanut miehet työttömäni armei
jaan ja rikoksien teille. Kapita
listi järjestelmä on raiskannut työ
läisten tyttäret porttoloissaan ja 
nyt näännyttää vaimoja lapsineen 
hikipajoissaan.

—  Jättiläis kourin puristaa ka
pitalismin orjankahle, ei ainoas
taan “halvinta työjuhlaa'* työläis
naista, mutta koko työväen luok
kaa.

Kaskaan taakan alla huokaa 
työläiset yli maailman. Virtana 
valuu työläisnaisten hiki ja kyy
neleet tehtaan komeroissa. Hor
juen kulkee joka aamu miljoonit
tain tyläisten lapsia kapitalistien 
nälkäruoskan pakoittamina —  teh
taisiin —  uhraamaan elämänsä 
riistojärjestelmän uhrialttarille.

Mutta suuri on jo se järjestynyt 
joukkue, joka varmana voitosta 
puistelee kahleitaan ja kulkee koh
ti sosialismin aamunkoittoa ja 
sen joukon etupäässä astuu nai
nen Heiluttaen sosialismin mah
tavaa puna-lippua! Hän on työ
läisnainen, jota kapitalismi kutsuu 
nimellä “maailman halvin työ- 
juhta” !

Vilho H.
fllarjotelma. Kirjotettu N. Y. 
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