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Mutta sinne päästään vaan luo-kkaväkival- 

lan avulla. Omistava luokka ei peräänny ase
mastaan kauniilla pukeilla, ei lainlaadinnalla, 
eikä vallankumouksellisilla fraaseilta. Sen 
vaan voi .kiskoa irti asemastaan voimalla ja 
tiiviitten ta isteiujärj estojen avulla. Näitä jo
kainen rientäkää rakentamaan, jokainen koh
daltaan levittämään T.W-W, oppeja — ja jo

kainen jäseneksi 'oman teol fisunsa liansa uni- 
oon. Silloin olemme osallisena luomassa 
Amerikan sovietteja ja avustamme Venäjän 
ja Saksan taistelevia tovereita saavuttamaan, 
toivomansa päämaa-lin. Heidän taistelunsa 
on meidän taistelumme, heidän voittonsa on 
meidän voittomme. Siksi heitä auttakaamme 
kohottamaan Työn Tasavaltaa.

Yksi niistä Bolshevikien 10,000 konista, joissa väestöä opetetaan lukemaan.

Bolshevismin Leveneminen.
Viimeisten parin kuukauden ajalla on näyt

tänyt pintapuolisesti asioita seuranneelle, ikä- 
ankun tämä uuden ajan vaarallisin rutto olisi 
saatu ehkäistyksi levenemästä, sillä eihän tällä 
ajalla ole liittynyt Bolshevikisien maitten lis
talle ainoatakaan niistä Europan maista, joiden 
jo odotimme sen tekevän aivan piakkoin.

Kuitenkin, jos tunnemme asioiden oikean 
puolen, tiedämme sen kytevän alinomaa kaikis
sa maissa, kuten suovalkea; kaivaen lakkaamat
ta yhteiskuntamme vallitsevan järjestelmän 
juurien alla, josta se aina aika-ajoittain leimah
taa voimakkaaseen ilmituleen, raivoten uh
maavasta, sekä kaadellen jälkeensä jättämälle 
poroaavikolle yhden puun toisensa jälkeen kapi

talistisesta maailman hallituksesta. Mutta 
tämä porokenttä, jonka bolshevismin tuli on 
polttanut, eroaa suuresti niistä tavallisista po- 
roläjistä, mitä mielikuvituksemme on tottunut 
kuvittelemaan hävittävän tulen jälkeenjättä- 
mällä aavikolla.

Tämän tulen merkillisin ominaisuus onkin 
juuri siinä, että se vain kiertelee yhteiskunnan 
tarpeettomiksi käyneiden kuivien-ja mädän- 
neiten—, sekä huonoja hedelmiä kasvavien 
puiden juurilla, kaadellen ne pois hyödyllisten 
ja ihmiskunnan hyvinvoinnille välttämättömien 
hyötypuitten tieltä; päästäen jälkimmäiset kas
vamaan ja kehittymään häiritsemättöminä elä
mänsä suuria tehtäviä varten. Se on yhteis
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kunnallista kaskenpolttoa, uutta, suurta kylvöä, 
varten, josta on vihdoin koittava koko maail
man ihmisten loppumaton hyvinvoinnin sato, 
kansallisuuksiin eikä ihonväriin katsomatta 
Tilanne, jonka m öistä uskovaiset ihmiset ku
vitelevat haudan takaiseksi elämäksi, pitäen 
sitä tällä maapallolla mahdottomuutena.

Nyt on kaikestahuolimatta ilmeisesti näh
tävänä. että tämä tuhansia vuosia kuviteltu 
paratiisi lähestyy meitä ‘kuolevaisia’ ihmisiä 
niin nopealla vauhdilla, että vanhan järjestel
män perustukset sen edessä luhistuvat kuten 
voimakkaan maanjäristyksen hetkellä. Sen 
tielle lähetetään sotajoukkoosastoja yksi toi
sensa jälkeen, vaan eivät nekään tahdo tehoa, 
sillä tuo paholaisen keksimä aate on niin 
vaarallista laatua, että se tarttuu myöskin so- 
tilaihin.

Tästä on meillä paljon tapauksia tiedossa, 
umpäri maailman. Mustanmeren taistelujen 
aikana kerrotaan liittoutuneitten armei jassa. 
vallinneen niin “huonon”  moraalin, että puol- 
tapienemmällä Bolsheviiki armeijalla ja huo
nommilla aseilla, oli mahdollista valloittaa 
Odessa takaisin, liittoutuneilta porvari-halli
tuksilta. Argankelissa kieltäytyivät Amerik
kalaiset noudattamasta hyökkäysmääräystaä. 
Canadassa sekä Yhdysvalloissa on tuhansia, 
entisistä sotilaista, järjestyneiden riveissä, 
lakkovahteina, työmaa delikeittinä, sekä muis
sa työväenluokkaa hyödyttävissä hommissa.

Venäjällä se ei näytä yksinomaan säilyt
tävän omaansa, vaan vieläpä sen vaikutuspiiri 
päiväpäivältä laajeneekin. Saksassa he ovat 
jo menettä neet tuhansia urheimpia poikiaan, 
mutta siitahuolimatta se vain leviää. Tähän 
on lisättävä monia muita maita, joissa Bol
shevismi on jo ilmiltekeissään.

Bolshevismi on suuarta vallankumoustais
telua vanhan maailman yläluokkaa vastaan. 
Sen ensimmäiset hyökkäykset kohdistetaan 
kussakin maassa vallitsevaa hallitusta vas
taan. He valloittavat hallituksen väkivalta
isesti, pannen Bolshevikin tilalle kaikkiin 
näihin vanhan hallituksen virkapaikkoihin. 
Bolshevikisen vallankumouksen ominaisuus 
on siinä, että se on: väkivaltainen poliittinen 
vallankumous. Ne muutokset, joita he teke
vät, voivat olla hyvinkin huomattavia ulkona
isesti, mutta kuitenkaan ne eivät ole funda-

menttaalisia (perinpohjaisia). Kaikki nämä 
muutokset rajoittuvat pää-asiallisesti niihin 
laitoksiin, joita me kutsumme yhteisellä ni
mellä ‘Valtioksi.’

Työläistoveri Sandkren kirjottaa One Big 
Union Monthlyn toukokuun numerossa Bol
shevismista toimitusartikkelissaan seu raava
an tapaan:

“Bolshevistinen vallankumous on poliittisen so
sialismin ilmiö. Poliittisen sosialismin ohjelma on sangen laajakantoinen. Se sisältää “luokkien pois
tamisen,” “kapitalismin poistamisen,” “tuotanto
välineiden yhteiskunnallistuttamiseii,” “Sosialistisen 
tasavallan perustamisen,” y.m. sellaisia selostuksia, joita me itsekin käytämme. Mutta näiden poliittis
ten sosialistien ohjelma ei ole kyllin tarkoin tehty, 
näissä meille kaikein tärkeimmissä kohdissaan. He 
ovat jättäneet tärkeät yksityiskohtaiset seikat aivan sattuman varaan, tällä viiimehetkellä viimhetkellä. 
Siitä on nyt seurauksena, että he ovat vailla sopi
vaa teollista orgaania, joka olisi voinut ottaa hat
tuunsa ja jatkaa tuottanoa, heti siitähetkestä alkaen, 
kun kapitalistinen hallituskaneisto oli kukistettu. 
Venäjällä jouduttiin kokeilemaan sovieteilla, mutta 
viimeiset uutiset meille kertovat, että nämä järjestöt 
eivät kykene lopullisestjaottamaan haltuunsa tuotantoa ja jakoa, ollen siihen tehtävään rittämättömät. 
Tämä suunnitelma on murtunassa, josta on ollut seurauksena, että Venäjä on osaksi palaamassa 
takaisin yksityisen omistusoikeuden kontrollin alai
seksi sekä osittain koperatiiviseen, kuin myöskin 
suorastaan hallituksen kontrollin alaiseksi. Ainoas
taan pikkuosa tuotannosta ollen nähtävästi työläis
ten oman suoranaisen kontrollin alaisena, heidän 
teollisuusjärjestöjensa kautta, kuten se pyrimme ne saamaan. Lyhyesti sanottuna, Bolshevikinen vat- 
lankumos ei ole vienyt Venäjää teolliseen tasavaltaan, vaan tilapäiseen asiotitte johtoon, jolla ei ole 
mitään pysyväisyyttä,—saamatta aikaan kysymyk
sen lopullista ratkaisua. Poliittisen sosialismin ly- 
hytkantoisuus on nyt tullut Venäjällä selvästi näky
viin. Venäjällä löytyy useita muitakin liikkeitä, ku
kin omanlaisella taloudellisella ohjelmallaan varustettuina, mutta mikään niistä—sikäli, kun me heitä 
voimme käsittää—ei johda teolliseen tasavaltaan. Venäläisen Bolshevismin antamien kumoamattomien 
tosiasiain perusteella, voimme me taaskin uudistaa 
meidän mielipiteemme, jota me olemme niin sitke
ästi vuosien varrell puolustaneet, nimittäin, että 
taloudelllne nuudelleenrakentaminen yhteiskunnas
samme ei voi käydäpäinsä, että hallitus yrittää jär
jestellä ja määritellä näitä asioita esivallan korkean 
käden johdolla ja lakiensa kautta, mutta sen elimis
tön täytyy järjestelmällisesti ja vastaavassa elimel
lisessä muodossaan kasvaa alhaalta ylöspäin, ty
öläisten teollsien järjestymisen kautta työpaikalla. 
Venäjän täytyy vielä alkaa se suuremmoinen työl
äisten järjestäminen teollisuuksittain, saadakseen
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Venäläinen kumouspäivien barrikaatti.

siten teollisuuden haltuunsaottamiselle tarvittavat 
välttämättömät laitokset.

Me emme käsitä, kuinka sen seuraukset voisi
vat olla tästapokkeavia sitten Suomessa, Saksassa, Unkarissa tai missä muussa bolshevikisessa maassa 
tahansa. Järjestyneet syndikalistit Saksassa ja Skandinaavia!! maissa käsittävät nämä asiat selvästi, 
ja ovat he sitä ahomaa teroittanectkin työläisten, mieliin lehdissään sekä agitatstoonissaan.

Suuri bolshevistinen hyökyaalto tulee epäile
mättä lakaisemaan läpi suurinta osaa Europasta, 
mutta kun se asettuu, ci se ole jättävä jälkeensä 
Europan Sosialistis—tasavaltalaista valtio—pe rh e t- 
taä, järjestyneenä jatkamaan tuotantoa koko ihmis
kunnan tyydytkseksi. Se on vaan tehnyt yksino
maan suuren yhteiskunnallisen puhdistustyön, hävit
täen vanhaa a sopimatonta. Bolshevismi on tulta 
oka polttaa vanhan kasvullisuuden, “kaiken kulon.” 
Kyntäminen, kylyämincu ja kokooniinen,, näiden 
karsisien kantojen keskuudessa, tulee olemaan se 
suunnaton tehtävä, joka jää meille, teollisille or- 
ganiseeraajillc,—Yhden Suuren Junioii rakentajille.

Elleivät poliitiset sosialistit olisi niin tikimättö- 
masti hylkineet teollista järjestäytymistä; elleivät he olisi vaatineet niin tinkimättömästi työläisten 
ajatusten mouopoliseeraamista omille parlament- 
tarisille touhuilleen, niin heidän maittensa työläisten 
ei tarvitsisi nyt seista neuvottomina, tällaiset! suur- 
kysymyksen edessä, vaan olisivat he nyt kykeneviä 
jatkamaan tuotantoa ilman häiriöittä.”

I.\V.Wtiainen valistus ja järjestämistyö on 
saatava vain paljon laajempi kantoiseksi ja 
tehokkaammaksi, kuin mitä se on vielä kos
kaan ollut, sillä juuri työväestöä kohtaavat 
suuret kysymykset ovat saaneet heidät melua
maan tiedon puutteessa, kuten rähisevät akat 
ennen kuulin aitoman halvennusmyytrtipöydäJn 
ääressä. Samoin olisi meidän saatava Ameri
kan työväestölle selviöksi scseikka, että poliit
tinen vallankumous ajatus on tässämaassa 
vain kaunista ueen näköä, siksi kunnes meillä 
on niin vankka yksi suuri taloudellinen voima 
(Unio), joka pystyy ottamaan haltuunsa koko 
yhteiskuntallisen tuotantoelämämme kaikkine 
laitoksilleen ja menestyksellisesti sitä jatka
maan ihmiskunnan hyödyksi, eikä ainoastaan 
kilpailemaan riistäjiemme kanssa vaiti vai lasta. 
Myöskään ei meidän tarvitse erikoisesti lentsua 
itseämme bolshevikeiksi, voidaksemme koota 
joukkoja vallankumouksen puhjetessa rivei- 
himme. Vaikka joillakin työläisillä näkyy il
meisesti olevan sellainen kanta. Yksinomaan
I.W.W. Iäinen valistustyö pystyy työläisille 
opastamaan tien teolliseen tasavaltaan,


