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TYÖVÄESTÖN LUOKKATIEDOT TOMUUS AMERIKASSA
Kirj. Frank Jarvis.

B OS, kulkiessa työvoimakauppiaa- 
na paikasta toiseen, tekee havain- 
noita tämän maan palkkatyöväes
tön enemmistön luokkatietoisuu

desta ja  luokkapyrkimyksista, niin tekeepä 
se melkein toivottomaksi jokaisen työläi

sen, joka jo  vähänkin käsittää yhteiskun
nallista asemaansa ja  ajattelee omilla ai
voillaan. Kun näitä havaintoja tekee niin 
joutuupa totisesti monta kertaa ajattele
maan, että voiko työväenluokka koskaan 
tässä maassa suorittaa vallankumousta. 
Joutuu melkein sanomaan, että “ niin kau
kana kuin itä on lännestä, niin kaukana on 
työväenluokan vallankumous tämän maan 
mantereella.

Kaikkialla pienemmissäkin kylissä ja  
kaupungeissa kuulee työläisten puhuvan 
vaan pallopelistä, nyrkkitappeluista y.m.s. 
“ että kun se ja  se kaupunki tulee tänne 
pelaamaan ja  me tulemme varmasti voit
tamaan j.n.e,”  Suuremmissa kaupungeis
sa ovat oikein erityiset tietojen välityslai- 
tokset, jotka antavat tietoja mikä puoli 
taas missäkin humpuukipelissä on voitta
nut. Kuka herrojen huviksi ja  hyödyksi 
tappeleva narri on voinut lyödä toisen 
narrin tajuttomaksi tai hengettömäksikin. 
Tätä se työväestön suurin enemmistö seu
raa mielenkiinnolla. Siihen se uhraa vii
meiset senttinsä vaikkei olisi ruoka-ateri
aakaan enään tiedossa. Tälaisen humpuu
kin ja  keinottelun avulla sitä työväestöä 
narrataan, pidetään jännityksessä niin et
tei heillä ole aikaa ajatella taloudellista 
asemaansa, eikä leipähuoliaan. Näitten a- 
vulla pidetään työläiset niin tietämättömi
nä, etteivät he edes käsitä olevan minkään
laista mahdollisuutta työttömyyden sat
tuessa pelastua nälkäkuolemasta. Jos 
näille työläisille menee puhumaan ja  selit
tämään minkälaisessa asemassa olemme, 
mistä se johtuu ja  mitä olisi tehtävä ja  toi
mittava nykyisen tilanteen suhteen, niin 
on aivan mahdotonta saada moniakaan 
heistä ymmärtämään, vaikkakin tänä ai

kana on mahdollista saada suuret joukot 
kuuntelemaan tällaista puhetta. Useilta 
saa kuitenkin heti täydellistä tietämättö
myyttä osottavan vastauksen, että “ kyllä 
sitä aina työtä saa kun vaan viitsii tehdä”  
j.n.e. {Tämä osottaa sitä, että sellaisten 
vastausten antajalla ei ole vielä kyllin näl
kä, joten hänen päähänsä ei voi mahtua 
järki, siksi, että se on täytetty “ base pal
loilla” , Dempseyllä, Carpentereilla j.n.e.) 
Monen taas kuulee kiroavan asemaansa ja  
valittelevan, mutta jos menee puhumaan 
heille että työläisten tulee järjestyä I. W. 
W. liittoon ja  kukistaa tällainen järjestel
mä jossa toiset saavat nähdä nälkää ja  
kärsiä, vaikka kaikkia tarpeita on kylliksi, 
niin he kauhistuvat, että kun sellaista pu- 
hutaankaan. Monet työläisraukat ovat 
niin ennakkoluuloisia I. W. W. liiton, bol
shevismin ja  kommunismin suhteen, että 
he pelkäävät kuin kuolemaa ja  kauhistuen 
pakenevat siltä paikaltakin jossa sellaista 
puhutaan. Tällaisiksi raukoiksi on porva
rillinen sanomalehdistö, base pallo y.m. 
humpuuki kasvattanut suuren osan Ameri
kan työäisistä. Monet heistä pelkäävät 
keltaista sosialismiakin, vaikka he ovat 
porvarein liittolaisia ja  ovat jo monissa 
maissa tahrineet kätensä vallankumouk
sellisten työläisten verellä.

Kuitenkin vallankumouksellinen liike 
menee eteenpäin tässäkin maassa. Ne ovat 
olosuhteet jotka vielä pakoiltavat työväes
tön nousemaan. Kun nälkä tulee kyllin 
voimakkaaksi täytyy “ base pallojen”  pääs
tä haihtua. Amerikan kapitalistiluokka on 
pian aivan kykenemätön jatkamaan tuo
tantoa ja  kuitenkin tuotanto on välttämä
tön elämän ylläpitämiseksi, joten romah
duksen täytyy tulla, jos sitä tahdotaan tai 
ei.

Amerikan palkkatyöväestölle oli tar
peellista kiiruhtaa järjestäytymistä I. W. 
W. liittoon, sillä jos työväestöllä ei ole sel
vällä luokkakannalla olevaa lujaa, voi
makasta järjestöä vallankumouksen puh
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jetessa, joudutaan yleisen anarkian val
taan ja  käypi niin, että joku muu ryhmä 
vaan ei työväestö tulee korjaamaan val
lankumouksen hedelmät, sekä ryhtyy taas 
vuorostamaan riistämään ja  orjuuttamaan 
työläisiä. Kun työläiset ovat järjestyneet

omaan luokkajärjestöönsä, ovat he kyke
neviä pitämään kontrollin käsissään. Liit
tykää siis järjestöön, työläistoverit. Liit
tykää tänään, sillä se pian voi olla myö
häistä.

SEURAA AIKAAS
Kirj. Onni Mäki.

Seuraa aikaas ja  katsele kaikkea tätä, 
Tottapa näet että yhteiskunta on mätä. 
Sen liittymät, solut jo hajua luo,
Valheiden maljoja sen valtiat juo.

Ne mässäten juo —  juovat viimeistä aikaa, 
Heidän kultainen vyhtensä kerii viime tai

kaa.
Tämän kaiken he kauhulla tietävät var

maan,
Et' orjain nousu ei ole nousua harvain,

/
Siksi kurjuutta, puutetta lisätä ne koittaa, 
Täten aikoen orjain nousun voittaa. 
Siltikin heltii taonta mammonan mahdin, 
Kun varmana astuu raataja marssin tahdin.

Nälkäinen vatsa ja  aina pyytävä katse 
Onkin muuttunut tuhoa jo ennustavaksi. 
Ei tyydy se enään, vaan voimaansa kerää 
Kautta mailman jo työläiset uinuvat herää.

Jo  päätänsä nostavi työn jätti tuo,
Se raivoten nousee, se vapautta luo. 
Kuohuu kuin koskessa mahtava tyrsky,
Tai niinkuin meressä kuohuva myrsky.

Näin rinnan he astuu taistoa kohde, 
Kasvoissa vain niin vakainen hohde.
E i riveissä missään pelkoa nähdä voi, 
Vaikka taistoon torvet kutsuen soi.

Näin rientää he taistoon ja  riistäjille kos- 
i taan

Yhtenä joukkona —  ei enään toisiaan vas
taan. ^

Kaikki liittyen Yhteen Unioon suureen, 
Kertyen puhtaan punalipun juureen.

46


