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ÄPI vuosituhansien ovat orjat raa
taneet riistäjilleen, äärettömiä 
määriä rikkauksia, itse saaden pal
kakseen sairaaloisen ruumiin, jo

ka on tulos ylenmääräisestä työstä. Orjain 
tyytymättömyyden osoitukset ovat tukahu- 
tettu aina silloin kuin he ovat alkaneet va
littamaan asemaansa. Yksilöiden valituk
set ovat vaientuneet solmuruoskien läi
mäyksiin, ja  joukkojen kapinat lyöty alas 
eri aikakausien sotatekniikan, murha jouk
kojen ja  murhakoneiden avulle.

O rjuus yhtä ankara kuin ennenkin  
Tämän päivän teollisuus orja on sama or

ja  kuin se joka raatoi vuosituhansia sitten 
Kooman keisarikunnan rautakaivoksissa, 
luoden sen ajan ylimysluokalle äärettömät 
rikkaudet; joihinka rikkauksiensa Kooman 
ylimystö lopulta itse sitten hukkui. Kooman 
keisarikunnan orjaa historian mukaan kut
sutaan kahleorjaksi syystä, että sen ajan 
orjat olivat kytketty kahleihin kuten elu
kat. Kooman kahleorjaa seurasi keskiajan 
m aaorja joka oli sidottu turpeeseen, ei kah
leilla, vaan rangaistuksen uhalla oli kiel
letty siirtymästä maaltaan. Keskiajan aa
telit olivat maaorjain isäntiä, jotka nylki
vät orjiaan yhtä huolellisesti kuin Rooman 
ylimystö riisti kahleorjiaan ja  tämän päi
vän teollis nusparooni riistää palkkaor- 
jaansa, joka nälän ahdistamana on kytket
ty teollisuuslaitosten ja  kaivantojen ko
meroihin hänen riistettäväkseen.
Syyt luokkataisteluun —  kapinolm iseen —

sam at kuin ennenkin  
Historian lehdet kertovat meille orjain 

kapinoista aina siitä alkaen kuin historiaa 
kirjoitetaan. Tämän päivän kielellä kut
summe näitä kapinoita “ työn ja  pääoman”  
välisiksi kamppailuiksi. Rooman kahleor- 
jain ja  West Virginian palkkaorjain kapi
nat ovat alkujaan samalta pohjalta. Ylen
määräinen nylkeminen on pohjana kum
mallekin kapinalle. Se vain on ero, että 
jälkimäinen kapina on tapahtunut joita
kin tuhansia vuosia jälkeen.

Taistelu taistelun jälkeen on oteltu työn 
ja  pääoman välillä, eikä orjat vieläkään ole 
kyenneet vapauttamaan itseään orjuudes-
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ta. Köyhälistö on vielä samassa orjuudessa 
jonneka he jäivät sen jälkeen kun Sparta- 
kus joukkoineen lyötiin takaisin orjuuteen 
vaikka hän jo olikin orjajoukkoineen neljä 
vuotta Rooman valtakunnan herra. Spart- 
takuksen häviön jälkeen Kooman ylimystö 
ripusti Sparttakuksen joukkojen jätteet 
ristinpuihin Kapuan tien varsille itselleen 
huvitukseksi ja  toisille orjille peloksi. Sa
moin tekivät Suomen sekä Unkarin porva
rit kapinoitseville työläisilleen kolme vuot
ta sitten. Vaikkakin orjain teloitus ja  
rääkkääminen tapahtuikin vähän eri muo
doissa, mutta se kuitenkin toimitettiin yhtä 
raakamaisesti.

M iksi orjain vapauspyrkim ykset epä
onnistuvat?

Kaikki orjain vapaudenpyrkimysyri- 
tykset, lukuunottamatta Venäjän köyhälis
tön voittoa, ovat kukistettu. Tämä orjain 
häviö on sysännyt raata jat yhä syvempään 
epätoivoon. He ovat kadottaneet koko it
seluottamuksen jo ovat jättäneet orjuudes
ta pelasfcumisensa kaikkivaltiaan jumalan 
käsiin. Sitä, mitä he eivät ole itse kyen
neet tekemään, jättävät he muiden tehtä
väksi. Vuosisatoja ovat raata jat ahdinko
tilassaan varronneet messiasta, eli vapaut
tajaa, joka tulisi heidät vapauttamaan or-. 
j uutta jäin ikeestä.

Tämän päivän miljoonaiset palkkaorjat 
tuntevat taloudellisen elämän ahdistusta 
yhtäläisesti kuin muinaiset Rooman ja  kes
kiajan orjat. Tämän päivän palkkaorja 
luottaa samalla tavalla messiak3een kuin 
keskiajan maaorja. Hän elää ja  kuolee sa
massa toivossa kuin keskiajan m aaorja ja  
on yhtä avuton itseään auttamaan orjuu
destaan kuin vastasyntynyt lapsi on avu
ton itseään auttamaan. Tämän päivän 
palkkaorja, joka luottaa kaikkivaltiaan 
apuun, on haluton minkäänlaiseen kanssa
käymiseen eli yhteispyrintÖÖn Iuokkatie- 
toisten työläisten kanssa. Hän vain rukoi
lee messiasta tulemaan pian, pelastamaan 
jumalan lampaat siitä hätätilasta mihinkä 
pääoma hänet työntää yhä syvemmälle.

Vuosituhansia on kaikkivaltias jumala 
vienyt tänä päivänä teollisesti järjestyneen



TIE VAPAUTEEN
köyhälistön osaa mikäli luokkatiedoton 
köyhälistö on kysymyksessä. Luokkatie- 
toinen köyhälistö luottaa taloudellisesti jä r 
jestettyyn toimintaan ja  sen avulla orjuu
desta vapautumiseen. Jotavastoin kaikki
valtiaan apuun luottava, luottaa kaikkival
tiaan pelastavan hänet samasta orjuudesta.

Suurteollisuusmaissa, kuten Yhdysval
loissa, on kaikennäköistä karjaa. Täällä on 
uskovaisia eli jumalan lampaita, ammatti- 
unionisteja, anarkisteja, kommunisteja, 
vallankumouksen isiä teol lisuusunioniste j  a , 
ja  kaiken päälliseksi kokonaan järjestym ä
töntä köyhälistöä, joilla ei ole minkäännä- 
köisiä yhteiskunnallisia pyrkimyksiä, ei e- 
des senkään vertaa, kuin jumalan lapsilla. 
Taloudellinen ahdinkotila on näille kaikille 
samanlainen painajainen. Mailmansodan 
päätyttyä kuin tuotanto pysähtyi, ja  ta
loudellinen ahdinkotila alkoi irvistämään 
palkkaorjain ovenreijästa sisään, niin tä
män maan palkkaorja hätääntyi järjestäy
tymättömänä. Koko se taloudellinen hy
vinvointi jonka sota toi mukanaan hävisi 
kuin aave. Nyt kun aukoo silmiään, niin 
ei luulisi, että kaikki olikaan totta. Ennen 
sotaa harvalla työläisellä oli automobiili, 
jotavastoin sodan aikana melkein jo
ka toisella se oli ja  jokainen sii
tä uneksi. Nyt ne työläiset jotka 
pystyivät ostamaan automobiilin sodan 
aikana, joutuvat sen myymään, kuin eivät 
kykene sitä pitämään, sillä siinä kiinni ole
va  raha tarvitaan leipään. Automobiilit oli
vat työläisillä sodan aikana vain lainassa 
josta he joutuivat maksamaan kallista 
vuokraa. Tuntuu kuin elämä sodan aikana 
ei olisikaan ollut todellisuutta, mutta jon
ka kuitenkin niin mielellään sitä antaisi ol
la ja  jatkua.

Nyt elämme keskellä korkeita elämän- 
kustannuksia ja  alhaisia palkkoja tai ei ol
lenkaan palkkoja. Luokkatiedoton köyhä
listö joka ei ollut tällaista aavistanut on 
nyt hämmästyksissään. Sodan aikana hän 
kirosi boishevikiä ja  jahtasi radikaaleja 
kapitalistien yllytyksestä. Tänä päivänä 
hän puhuu, että jotakin tulee tapahtumaan. 
Bolshevikki tulee ja  “ fiksaa”  koronkisku
rit. Nyt he luottavat bolshevikin tulem-i 
seen kuten iumalan lapset messiaksen tule
miseen.

Näin luokkatiedoton työläinen, on hän 
sitten jumalinen tai ei jumalinen union mies 
tai ei union mies, jättää  paikkaorjuudesta 
pelastumisensa toisten tehtäväksi.

Vuosisatoja me olemme luottaneet Kris
tukseen, bolshevismiin tai kommunismiin, 
mutta me vain olemme vieläkin orjuudessa. 
Vanhan ajan kristillinen eli kommunistinen 
liike on samaa, kuin tämän päivän bolshe
vistinen eli kommunistinen liike. Edellinen 
on muuttunut materialistiselta pohjaltaan 
yliluonnolliseksi eli apstraattiseksi liik
keeksi, jotavastoin jälkimäinen on vielä ai- 
kin säilynyt materialistisena liikkeenä. Sa
mat taloudelliset tekijät on synnyttänyt nä- 
mät kummatkin liikkeet.

Meidän vapautumisemme ei riipu siitä 
mitä me uskomme vaan riippuu siitä, mitä 
me toimimme. Uskokaamme jumalaan tai 
bolshevismiin on saman tekevä niille jotka 
meitä pitää orjuudessa ja  riistää meitä. 
Toimettomana uskoa siihen tai tähän yh
teiskuntataloudelliseen liikkeeseen on o- 
man tuomiomme lukeminen. Jokaisen yk
silön toimiminen vapauttamisensa puoles
ta on ainoa pelastuksemme tie palkkaor- 
j uudesta. Bolshevikit eivät tule meitä pe
lastamaan, vaan meidän täytyy alkaa toi
mimaan itse bolshevikkeina jos mielimme 
katkoa palkkaorjan kahleemme.

On olem assa varm a pelastuksen tie  joka. 
v ie  m eidät vapauteen palkkaorjuudesta ja  
se on  M ailm an T eollisuustyöläisten talou
dellinen järjestö. Ei siihen uskoen ja  luot
taen , vaan yhtym ällä  siihen toim ivaksi jä 
seneksi. Jokainen jäsen  joka on liittynyt 
tähän lärjestöön ainoastaan vaan jäsenkor
tin  kantajaksi on sam an arvoinen Iuokka- 
tietoisen  ja  toim ivan järjestyneen  työläisen  
silm issä, kuin on se jok a  yksinkertaisesti 
luottaa ja  vartoo jum alan pojan  ilm esty
m iseen ta i bolshevikkien pelastukseen. M ei
dän pelastuksem m e täytyy  tapahtua m ei
dän itsem m e kautta ja  se  voi tapahtua a i
noastaan sillä , e ttä  m e järjestym m e v a l
lankum oukselliseen teollisuustyöläisten  
järjestöön tarkoituksella kukistaa kapita
listinen järjestelm ä, jok a  m eidät p itää  tä 
m än päivän palkkaorjuudessa. Ei uneksi
m aan vapaudestam m e, vaan todellisuudes
sa ottam aan kapitalistisen  järjestelm än ku
kistam iseen osaa. Siinä yksin on. pelastuk
sem m e tie.


