
TIE VAPAUTEEN

TEOLLISEN KANSAINVÄLISEN KYSYMYS I. W. M  KONVENTSIONISSA

a EOLLISEN Kansainvälisen rakentaminen 
on päivän tärkein kysymys kaikkien mai
den vallankumouksellisille työläisille. 
Kaikkien maiden vallankumoukselliset 

teollisuustyöläiaet tuntevat sen tarpeellisuuden 
välttämättömäksi, siksi että he tarvitsevat toistensa tukea taistelussa kansainvälisen kapitalismin 
kukistamiseksi. He näkevät olevan välttämätöntä 
liittää koko mailman palkkatyöläiset yhteiseen, 
kiinteään luokkataistelurintamaan voidakseen me
nestyksellisesti taistella kansainvälisesti järjesty
nyttä pääomaa vastaan.

I. W. W. liitto on jo ennemmin tehnyt alotteita 
tämän kansainvälisen rakentamiseksi, mutta kuin 
toisissa maissa työläiset ovat myöskin samoihin ai
koihin ilmoittaneet ryhtyvänsä teol. kansainvälisen 
perustamiseen, niin I. W. W, on aikaisemmin teh
dyistä suunnitelmista luopunut ja päättänyt liittyä 
mukaan toisten alkamaan toimintaan.

Nyt juuri on tuo teol. kansainvälisen perustava 
kongressi koolla Moskovassa, johon I. W. W m kon
ventioni lähetti työläistoveri Geo, Williamsin edus
tamaan järjestöämme. Tuolla kongressissa on edus
tettuna yli kymmenen miljoonaa mailman teolli- 
suustyöläistä ja kaikista merkeistä päättäen tulee 
nyt tuo vallankumouksellisten työläisten teol. kan
sainvälinen perustetuksi.

Julkasemme tässä I. W. W:n kolmannentoista 
konventsionin pöytäkirjasta ne kohdat, mitkä kos
kevat keskustelua teol. kansainvälisen kysymykses
tä, osottaaksemme kuinka tärkeänä konventsioni 
piti sen. Siitä keskusteltiin konventsionissa enem
män kuin mistään muusta kysymyksestä, siksi juu- 
ri, että edustajat käsittivät sen tärkeyden. Näitä 
keskusteluja ei ole voitu julaista aikasemmin siksi 
koska me olemme kapitalistien diktatuurin hallit
semassa maassa, missä tällaisten julkaiseminen olisi saattanut edustajat tekemisiin viranomaisten 
kanssa ennenkuin he ehtivät poistua konventsioni- 
paikalta ja ennenkuin kansainvälisen edustajam
me tiedettiin päässeen Moskovaan, jonka menoa 
tiedettiin1 Majrmasti kapitalistien yrittävän estää. 
I. W. W:n 13:sta konventsionin yöistuntojen pöytäkirjat ovat seuraavanlaiset:

I l ta is tu n to  toukok . 13 p.
Konventsionin kutsui järjestykseen puheenjoh

taja Jesse Sigal klo 8:30 j.p.p. Kaikki edustajat, 
paitsi Decarso, olivat saapuvilla.

Stockinger ehdotti ja  Latchem kannatti, että 
konventsioni antaisi toimeenpanevalle komitealle 
vallan valita edustajan edustamaan I. W, W:tä 
Teollisen Kansainvälisen kongressissa Moskovassa. Ehdotus kumottiin.

Latchem ehdotti ja Stockinger kannatti, että lä
hetetään edustaja edustamaan I. W. W:tä Teolli

sen Kansainvälisen kongressiin Moskovaan. Ehdo
tus hyväksyttiin 21 äänellä 4 vastaan.

Wallace ja  Connors äänestivät “ei.”
Craig ehdotti ja Carlson kannatti, että konvent

sioni valitsee kolme edustajaa ja toimeenpaneva ko- 
' mitea valitsee näistä kolmesta yhden edustajan e- idustamaan I, W. W:tä Moskovan kongressissa. Eh

dotus kumottiin.
Snyder ehdotti ja Leonard kannatti, että Geo. 

'Hardy ja  kaksi toimeenpanevan komitean jäsentä 
valittaisiin valitsemaan edustaja Moskovan kong*- ressiin.

Lisäehdotuksen teki Murray ja Bare kannatti, .että valitaan kolme edustajaa valitsemaan edusta
jaa Moskovan kongressiin. Korjausehdotus kumottiin.

Smith ja Wallace vaativat edustuksellista äänestystä.
Myöten annettiin 486.8 ääntä ja vastaan 359.2 

ääntä.
Nimitettiin kaksi toimeenpanevan’ komitean jä

sentä valitsemaan edustajaa. Brown sai 19 ääntä, Schwandt 5 ja Fisher 17.
Peterson ehdotti ja Connors kannatti, että ko

koonnutaan sunnuntai-iHana evästämään edustajaa. Hyväksyttiin.
Konventsioni hajaantui klo 12:50 yöllä.

I l ta is tu n to  to u k o k u u n  15 p .
Kutsuttiin järjestykseen klo 8 j.p.p.
Kaikki edustajat, paitsi White ja toimeenpane

van komitean jäsenet Fisher ja Schwandt, olivat 
saapuvilla.

Craig ehdotti ja Wallace kannatti, että kumot
taisiin entinen päätös mikä myöntää Geo, Hardylle 
ja kahdelle toimeenpanevan komitean jäsenelle oi
keuden nimittää edustaja edustamaan I. W. W ;tä Moskovassa Teol. Kansainvälisen kongressissa.

Archibald vaati edustuksellista äänestystä.
Myöten äänesti 611.2 ja vastaan 171.6. Äänes- 

tyksjstä kieltääntyi 27.6 ääntä. Craig ehdotti ja  
Leonard kannatti, että valitaan kolmihenkien komitea konventsionin edustajista nimittämään kolme 
I. W. W:n jäsentä joista toimeenpanevan komi
tean kirjuri Geo. Hardy ja yksi toimeenpanevan 
komitean jäsen tulevat nimittämään edustajan 
edustamaan I. W. W:tä Teol. Kansainvälisen kong
ressissa. Ehdotus hyväksyttiin.

Ryan ehdotti ja Connors kannatti, että ainoas
taan yksi jäsen kustakin teollisuus uni osta saa tulla valituksi komiteaan. Hyväksyttiin.

Nimityksessä saivat ääniä: Craig 11, Bones 8, 
Latchem 13, Jackson 6, Michaelson 4, Bare 12, 
Sigal 18. Latchem, Bare ja Sigal tulivat valituiksi 
komiteaan.
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Snyder ehdotti ja Monark kannatti hajaannutta

vaksi siksi kunnes komitea on ehtinyt toimimaan. 
Kumottiin.Bowerman ehdotti ja Donnelly kannatti, että ko
koonnutaan maanantai-iltana (16 p.) evästämään Te oi. Kansainväliseen kongressiin menevää edusta
jaa.

Peterson teki lisäehdotuksen, jota Kinberg kan
natti, että me kokoonnumme keskustelemaan Teol. Kansainväliseen yhtymisehdöistä ja myöskin antamaan edustajalle määräyksiä. Lisäehdotus hyväksyttiin.

Connors ehdotti ja Leonard kannatti, että, I. 
W. W:n yhtyminen kansainväliseen alistetaan jäse
nistön yleisäänestyksellä päätettäväksi, ennenkuin se voi tulla voimaan. Hyväksyttiin.

Connors ehdotti ja Kinberg kannatti, että toi
meenpanevan komitean jäsen Pisher tulisi olemaan 
kolmantena jäsenenä siinä komiteassa jonka teh
tävänä on nimittää edustaja Teol. Kansainvälisen 
kongressiin. Hyväksyttiin.

Konventsioni hajaantui klo 12:20 yöllä.
1 ta i ( tu n to  16 p . to u k o k u u ta .

Puheenjohtaja J. Sigal kutsui konventsionin järjestykseen klo 8 j.p.p.
Kaikki edustajat, paitsi Archibald ja toim. kom. 

jäsen Howard, olivat saapuvilla. Ponsikomitean 
puheenjohtaja luki viisitoista päätösehdotusta kos
kien kansainväliseen liittymistä.

Michaelson ehdotti ja Stockinger kannatti, että 
Berlinin konferenssissa hyväksytyt kuusi pykälää otetaan keskustelun alaiseksi ennenkuin ehdotuksista päätetään. Hyväksyttiin.

1) Että vallankumouksellinen teollinen kansain
välinen on perustuva luokkataistelulle ja työväenluokan ylivallalle.

McMurphy ehdotti ja Michaelson kannatti, että hyväksytään ensimäinen pykälä sellaisenaan. Ku
mottiin.

Smith ehdotti ja Connors kannatti, että hyväksytään ensimäisestä pykälästä ensimäinen lause ja 
poistetaan sanat “työväenluokan ylivallalle.”

Edustuksellista äänestystä vaadittiin.
Myöten annettiin 725.2 ääntä ja  vastaan 81.2 

ääntä, puolueettomina 62 ääntä. Poissa oli 27.6.
Latchem ehdotti ja Michaelson kannatti, että 

määrätään edustajamme jäämään puolueettomalle 
kannalle "työväenluokan ylivaltaan” kysymyksessä ja selittämään syyt siihen.

Kinberg teki lisäehdotuksen jota Monark kan
natti, että me jäisimme puolueettomalle kannalle työväenluokan ylivaltaan nähden koska sen määrit
teleminen riippuu jäsenistön yleis äänestyksestä. Hylättiin asiaan kuulumattomana.

Peterson teki lisäehdotuksen jota Bowerman kan
natti, että huomioon ottaen ne olosuhteet jotka 
Amerikassa ovat vallitsevina, me määräämme edus
tajamme jäämään puolueettomalle kannalle prole
tariaatin diktatuuriin nähden ja me määräämme

edustajamme selostamaan edustajille teollisen kan
sainvälisen konferenssissa syyt tähän meidän pää- a 
tökseemme.Snyder ehdotti ja Smith kannatti, että hajaan
nutaan ja kokoonnutaan uudelleen keskiviikkoilta
na kello 7 j.p.p.Konventsioni hajaantui kello 12:20 yöllä. I

I l ta i i tu n to  toukok . 18 p .Konventsionin kutsui, järjestykseen puheenjohta
ja J. Sigal kello 8 j.p.p. Kaikki edustajat paitsi toimeenpanevan komitean jäsen Howard olivat 
saapuvilla.

Keskustelua Latchemin tekemästä ehdotuksesta sekä Petersonin tekemästä lisäehdotuksesta, kysy
myksestä edustajamme suhtautumisesta työväen
luokan ylivaltaan, jatkettiin. Sekä alkuperäinen eh
dotus ja lisäehdotus kumottiin.

Ehdotettiin ja kannatettiin mentäväksi toiseen 
pykälään.

Puheenjohtaja määräsi ehdotuksen olevan jär
jestyksessä.

Snyder vetosi puheenjohtajan ratkaisusta.
Puheenjohtajan ratkaisua ei hyväksytty.
Smith ehdotti ja Murray kannatti että me emme 

hyväksy jälellä olevaa viittä pykälää Berlinin kon
ferenssin teeseistä, vaan hyväksymme meidän pe
riaatejulistuksemme määräykseksi edustajallemme. 
Ehdotus kumottiin asiaan kuulumattomana.

Bowerman ehdotti ja Kinberg kannatti, että hy
väksytään toinen kohta ensimäisestä pykälästä.

Michaelson teki lisäehdotuksen jota Stockinger 
kannatti, että me määräämme edustajamme Teol. 
Kansainvälisen kongressissa selittämään meidän 
kantamme proletariaatin diktatuuriin nähden, mi
kä sangen selvästi tulkitaan periaatejulistuksessam
me, mikä tarkoittaa, että me hyväksymme sen säi- 
lyttääksemme teollisuuksien kontrollin, sitten kuin olemme sen saavuttaneet.

Puheenjohtaja selitti lisäehdotuksen olevan poissa järjestyksestä.
Stockinger vetosi puheenjohtajan ratkaisun. Pu

heenjohtajan ratkaisua ei hyväksytty.Lisäehdotus kumottiin 8 äänellä 12 rastaan.
Smith vaati edustuksellista äänestystä.
Myöten äänesti 283.6 ja vastaan 588.4, puolueettomia 24.
Smith ehdotti ja Bare kannatti, että kumotaan 

entinen ehdotus koskien ratkaisua kuuden pykälän 
suhteen. Hyväksyttiin.

Ryan ehdotti ja Smith kannatti, että hyljätään 
jälellä olevat viisi pykälää Berlinin teeseistä ja va
litaan seitsenhenkinen komitea laatimaan evästyk
siä edustajalle, ja tuomaan ne konventsionin vah
vistettaviksi. Ehdotus kumottiin toisten protestee- ratessa.

Smith ehdotti ja  Kinberg kannatti, että me ase
tamme Berliinin teesit jäsenistön yleisäänestyk- 
selle.

Bare teki lisäehdotuksen jota Monark kannatti, 
että Valitaan seitsenhenkinen komitea laatimaan
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evästyksiä edustajalle, käyttäen Berlinin teesejä 

• perusteena. Lisäehdotus selitettiin olevan poissa 
järjestyksestä.Smith ehdotti ja Bare kannatti istunnon lopet
tamista. Ei otettu huomioon.

Äänestettiin ehdotuksesta. Myöten 6, vastaan 15.
Snyder ehdotti ja Smith kannatti istunnon lopettamista. Hyväksyttiin.
Konventsioni hajaantui 11:45 j.p.p.

I l ta i t tu n to  tou k ok , 19 p .
Konventsionin kutsui järjestykseen puheenjohta

ja Walter Smith kello 8 j.p.p.Kaikki edustajat, paitsi M iller, Kinberg-, Olson ja 
toimeenpanevan komitean jäsenet Brown, Fisher ja Howard, olivat saapuvilla.

Craig ehdotti ja Connors kannatti, että kumo
taan kaikki päätökset pykälä ensimäisen suhteen. Hyväksyttiin,

Connors ehdotti ja Sigal kannatti, että valitaan 
seitsenhenkinen komitea laatimaan evästyksiä teol. kansainvälisen edustajalle, jotka evästykset on tuo
tava konventsionin vahvistettavaksi.

Bowerman teki lisäehdotuksen jota Ryan kan
natti, että ei muuta kuin yksi jäsen kustakin teolli- 
suusuniosta saa tulla komiteaan valituksi. Hyväksyttiin.

Seuraavat henkilöt valittiin ehdokkaiksi komi
teaan ja saivat ääniä seuraavan määrän:

J. Jackson (330) 16 ääntä, Peterson (440) 15, 
Connors (110) 18, Sigal (310) 15, McMurphy
(120) 17, Smith (120) 7, Latchem (520) 16, 
Carlson (520) 5, Bones (210) 19, Monark (460) 
6, Michaelson (510) 18. Uudessa äänestyksessä 
Petersonin ja Sigalin välillä sai Peterson 11 ja 
Sigal 9 ääntä. Yalituksi tulivat: McMurphy, Lat
chem, Bones, Michaelson, Connors, Jackson ja Peterson. ’

Connors ehdotti ja Bare kannatti, että kokoonnu
taan sunnuntai-iltana kello 7 j.p.p. kuulemaan komitean reporttia. Hyväksyttiin,

Michaelson ehdotti ja Ryan kannatti istunnon lopettamista. Hyväksyttiin.
Konventsioni hajaantui kello 11 j.p.p.

I l ta is tu n to  tou k ok . 22  p.
Konventsionin kutsui järjestykseen puheenjohta

ja Walter Smith kello 7 :30 j.p.p.
Kaikki edustajat, paitsi Wallace, Olson, White, 

Miller, Bowerman, Kinberg ja toimeenpanevan ko
mitean jäsenet Fisher ja Mashlykin, olivat saapuvilla.

Esitettiin kansainvälisen edustajan evästyskomi- tean raportti:
“Me suosittelemme niitä kuutta pykälää, mitkä 

ovat julkaistut Ind. Pioneerin maaliskuun nume
rossa, perustaksi evästyksille, edustajallemme, joka 
tulee ottamaan osaa teol. kansainvälisen kongressiin.

“1. Että vallankumouksellinen teollinen kansain
välinen on perustettava luokkataistelun ja työväen
luokan ylivallan (domination) periaatteelle.“2. Että vallankumouksellinen teollinen kansain
välinen pyrkii kumoamaan ja poistamaan kapita
listisen taloudellisen, poliittisen ja moraalisen hal
linnon ja valtion ja kannattaa vapaan kommunis
tisen yhteiskunnan perustamista.

“3. Että vallankumouksellinen teollinen kansain
välinen julistaa, että työväenluokka yksinään voi 
hävittää kapitalismin alaisen moraalittoman talou
dellisen ja poliittisen orjuussysteemin ja ainoastaan 
terävin taloudellisen voiman käyttäminen, joka 
kärjistyy työväenluokan vallankumoukselliseen suora an toimi n ta an, voi saavuttaa tämän päämäärän, 

“4. Että vallankumouksellinen taloudellinen kan
sainvälinen seisoo sillä perustalla, että jokaisessa 
maassa on taloudellisten järjestöjen päämääränä tuotannon ja jaon uudelleen rakentaminen ja sään- 
nösteleminen.

“5. Että vallankumouksellinen teollinen kansainvälinen tulee olemaan itsehallinnollinen jär
jestö, ollen riippumaton mistään poliittisesta puo
lueesta; ja että siinä tapauksessa, että vallanku
mouksellisen kansainvälisen tekemän päätöksen 
kanssa jostakin asiasta joku puolue on samaa miel
tä, taikka päinvastoin teollinen kansainvälinen on 
jonkun poliittisen puolueen tai järjestön kanssa 
jossain kysymyksessä samaa mieltä, voidaan silloin 
mainittu päätös panna toimeen yhdessä.

“6. Että tämä konferenssi lähettää voimakkaan 
kehoituksen kaikilla vallankumouksellisille teolli- 
suusunionistien ja syndikalistien järjestöille kal
kissa maissa vastaamaan Ammatti- ja Teollisuus- 
unioiden Väliaikaisen Neuvoston lähettämään kut
suun ja olemaan edustettuna konferenssissa, jonka 
he ovat kutsuneet pidettäväksi Moskovassa touko
kuun ensimäisenä päivänä v. 1921 ja jonka konfe
renssin tarkoituksena tulee olemaan vakinaisen 
mailman teollisuustyöläisten vallankumouksellisen kansainvälisen perustaminen.”

Sigal ehdotti ja Bones kannatti, että otetaan 
suositukset käsiteltäväksi pykälä kerrallaan. Hyväksyttiin. i

Enemmistön raportti No, 1.
Että me velvoitamme edustajamme vallanku

mouksellisessa te oli isuuskansain välisessä seisomaan 
jyrkästi ensimäisen pykälän ensimäisen kohdan ta
kana ja että me olemme tilanteessa, jossa emme 
voi virallisesti hyväksyä mainintun pykälän toista 
kohtaa ja valtuutamme edustajamme selittämään 
syyt menettelyymme.(Hyväksyneet komitean jäsenet, McMurphy, 
Jackson, Peterson, Michalson ja Bones). 

Vähemmistön raportti No, 1,
Ett£ vallankumouksellinen teollisuuskansain^- 

linen tulee perustua luokkataistelulle ja työläisten kontrolliin maahan ja tuotantokoneistoon.(Hyväksyneet komitean jäsenet Latchem ja 
Connors).
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Sigal ehdotti ja Carlson kannatti, että emme hy
väksy enemmistön suositusta pykälä ensimaiseen nähden.

Connors vaati edustuksellista äänestystä.
Sigal in ehdotusta vastaän annettiin 417.2 ääntä 

ja  myöten 313.6 ääntä. Poissa oli 166.2 ääntä.Komitean raportti No. 2.
Että vallankumouksellinen teollisuuskansainväli- •nen tulee taistella koko m siiman työväenluokan va

pauttamiseksi ja oltava solidarinen mailman työläisten kanssa.
Bare ehdotti ja Snyder kannatti, että hyväksy

tään komitean suositus No. 2. Hyväksyttiin.
Murray äänesti "ei” ja Connors ja Sigal eivät äänestäneet.
Komitean raportti No. 3.
Että ainoastaan työväenluokka on kykenevä hä

vittämään mailman kapitalismin ja poistamaan palk- 
kaorjuuden ja ainoastaan terävin taloudellisen voimansa sovelluttaminen, joka muodostuu tehok
kaimmaksi vallankumouksellisessa suorassa toiminnassa saavuttaa heille päämääränsä.

Stockinger ehdotti ja Decarso kannatti, että hy
väksytään komitean suositus No. 3. Hyväksyttiin.Murray äänesti “ei.”

“Komitean raportti No. 4.
Että vallankumouksellinen teollisuu akansa in välinen seisoo sillä perustalla, että jokaisessa maassa 

on taloudellisten järjestöjen päämääränä tuotan
non ja jaon uudelleen rakentaminen ja säännöstele- minen,”

Snyder ehdotti ja Bare kannatti, että hyväksytään komitean suositus No. 4. Hyväksyttiin.
Komitean raportti No. 5.
Että vallankumouksellisen teolliBuuskansainväli- 

sen tulee olla itsehallinnollinen järjestö, täydellisesti vapaa kaikenlaisesta poliittisesta yhteistoiminnasta.
Stockinger ehdotti ja Archibald kannatti, että hy

väksytään komitean suositus No. 5. Hyväksyttiin.Murray ja Snyder eivät äänestäneet,
Sigal ehdotti ja Ryan kannatti, että painatetaan kaikki iltaistuntojen pöytäkirjat.
Bare teki lisä ehdotuksen jota kannatti Decarso, 

että pöytäkirjat painatetaan kaksi viikkoa konvent- sionin jälkeen.
Latchem ehdotti ja Michaelson kannatti, että jä

tetään ehdotus pöydälle siksi kunnes kaikki pöytäkirjat on luettu. Hyväksyttiin.
Murray ehdotti ja Latchem kannatti, että ko

koonnutaan tiistai-iltana kello 8 j.p.p.
Konventsioni hajaantui 9:60 j.p.p.

I l ta is tu n to  to uk ok . 2 4  p .
Konventsionin kutsui järjestykseen puheenjohtaja W. Smith, kello S j.p.p.
Kaikki edustajat, paitsi Peterson, Tanner ja toi

meenpanevan komitean jäsenet Howard ja Mash- lykin, olivat saapuvina.
Michaelson ehdotti ja Snyder kannatti, että pai

natetaan kaikki pöytäkirjat mitkä sisältävät kes

kustelut ja päätökset teot. kansainvälisen kysymyk
sestä.Bones teki lisäehdotuksen jota Bare kannatti, 
että me tarkastamme pöytäkirjat pykälä kerrallaan.

Connors teki lisäehdotuksen lisäehdotuksen, jota 
kannatti Ryan, että me tarkastamme pöytäkirjat pykälittäin ja julkaisemme kaikki kohdat mitkä 
koskevat kansainvälistä kysymystä.

Craig teki sijaisehdotuksen kaikille, jota kannatti Archibald, että me tarkastamme pöytäkirjat py
kälittäin ja päätämme mitä julkaistaan.

Sijaisehdotus kumottiin. Lisäehdotuksen lisäeh- 
dotus kumottiin. Lisäehdotus kumottiin. Alkuperäinen ehdotus hyväksyttiin.

Micbaleson ehdotti ja Connors kannatti, että kor
jataan pöytäkirjat tänä iltana. Hyväksyttiin.

Ryan ehdotti ja White kannatti, että määrätään 
toimeenpaneva komitea hankkimaan kopion iltais
tuntojen pöytäkirjoista, sisältyen niihin alkuperäi
set Berliinin konferenssin kuusi pykälää ja komi
tean laatimat suositukset, evästykseksi punasen 
teol. kansainvälisen edustajalle. Hyväksyttiin,

Archibald ehdotti ja Murray kannatti, että Geo. 
Hardyn reportti Berlinin konferenssin edustuksesta liitetään pöytäkirjaan. Hyväksyttiin.

Ehdotettiin ja kannatettiin istunnon lopettamista. Hyväksyttiin.
Konventsioni hajaantui kello 10 j.p.p.

ELOKUU, 1921

TILISELOSTUS 
kansainvälisistä juhlista

pidetty heinäkuun 3 ja  4 päivänä Finnish 
Marxia n Clubin maalla Detroitissa, Mich.

Yleistulot $642.85, yleismenot $442.85, 
jäännös $200.00 lähetetty I. W. W. liiton 
päämajaan 10 0 1 W. Madison St., Chicago, 
111.

Fred Tuomi
(Kansainvälisen juhlakomitean kirjuri.) 
Tilit tarkastaneet ja  oikeiksi huoman

neet:
Axel Siren. Henry Campbell.
M. Raldon. Einar Elo.

TYÖLÄISTOVERIT:
Kun tilaatte I. W . W :n  leh tiä  ja  julkai

suja kuten Industrial Pioneria, Solidaritya, 
T ie Vapauteen y.m. m yytäväksi, niin jos 
ette  saa aina kaikkia m yydyksi, elkää lä
hettäkö m yym ättöm iä lehtiä takaisin, vaan  
ilm oittakaa minkä verran olette m yyneet ja  
kysykää m itä jä le llä  olevien  kanssa voitte  
tehdä.
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