
324 TIE VAPAUTEEN

Lenine Ja  I. *W. W.

(Irving Freeman, Rebel Workerissä)

“Amerikka on valmistanut maailmalle kor
keimmalle kehittyneen työväenjärjestö muo
don. Se unionismin muoto luonnollisesti 
syntyy missä koneisto suuressa nittakavassa 
ottaa paikkansa tuotannosga.| -Me otimme 
Amerikkalaisen Yhden Suuren Union ajatuk
sen käytäntöön ja huomasimme sen hyväksi. 
Me edistyimme niinpitkälle, kuin tilanteemme 
antoi myöten, muovaillen teollisuutemme näi
den ääriviivojen mukaisesti.”

“ Varsinkin se periaate, että ne jotka suorit
tavat hyödyllisen ja välttämättömän työn 
määräävät suorastaan hallinnossa, on osot- 
tautunut käytännölliseksi jokatapauksessa. 
Yhden Surren Union suunnitelma keskitet- 
tyine hallintoineen, ja tuotannon ja jaon haar- 
oineea jaettuna kullekin kuuluvan hallinnon 
alaiseksi, joka muodostuu valituista edustajista 
eri teollisuuden osista, on sangen tarkka ja jär
jestelmällinen mekaanismi millä voidaan hoitaa 
teollisuutta. Koko tämä laaja runko, ollen 
kiinteästi yhteydessä erinäisten teollisuusun- 
oiden jäsenistöjen kanssa, toteuttaa Teollisen 
Tasavallan, yhdessä parhaan tuotannollisen 
tehokkuuden kanssa."

“Nämä sanat ovat miehen antamia, joka on 
kokeillut kaksikymmentä yksi kuukautta I. W. 
W. n ohjelmaä käytännössä. Siinä on lausut
tuna miehen mielipide joka on ajattelija ja 
teoreetikko, jonka sanat vaikuttavat kokopit- 
källe miljoonien työläisten muodostellessa

mielipidettään ja  johtopaatoksiaan; miehen 
joka on tervein ajattelija koko Venäjällä. 
Älkää siis ihmetelkö, kun vakuutan teille, että 
yllaolevassa olen lainannut Nikolai Leninen 
lausunnon. Eikös se muuten kuulosta niin- 
kun se tulisi tavallisen I. W. W. laisen suusta? 
Niinpä tietenkin!”

“Te itseänne vallankumouksellisiksi luulevat 
tyhmeliinit, otatteko tämän lausunnon huo
mioonne ja  tunnustatte teidän champpioninne 
mielipiteenkään oikeaksi. Vai tuletteko edel
leenkin antamaan poliittisten fraaseilla ratsas
televien sana-saivartelijoiden 'itseänne jatku
vasti hypnotiseerata? Kauvanko vielä ottaa 
teiltä tullaksenne huomaamaan, että voiman
ne todellisesti lepää teollisuudessa? Herätkää 
toki jo pitkällisestä harhaunestanne! Varis
telkaa taskuistanne tehottomien järjestöjen 
unikirjat, jotka teitä vaan kahlehtivat! Tun
nustakaa, kuten Lenine ja  muut Venäjän val
lankumoukselliset tekevät, missä todella työ
väenluokan vapauden tie on löydettävissä.’

Tahtoisimme erikoisesti kiinnittää Suoma
laisten S. S. järjestön jäsenten huomiota, jot
ka erottautuivat Am. Sos. Puol. ja parhaillaan 
harkitsevat tienhaarassa, mihinkä suuntaan 
olisi lähdettävä, että valitsisitte teollisen tasa
vallan suoran tien, taikka sitten kääntäisitte 
suorastaan selkänne työväenluokan vapaut- 
tamis sateelle.


