
TIE VAPAUTEEN

TÄMÄ JÄRJESTÖKÖ OLISI VASTAVALLANKUMOUKSELLINEN

HO LITILLISTEN “työväenystäväin” 
taholta nykyään syytetään I. W. 
W :tä vastavallankumoukselliseksi 
ja  siihen kuuluvia työläisiä työ

väenluokan pettureiksi sen yksinkertaisen 
syyn takia, että tähän järjestöön kuuluvat 
työläiset eivät ole näitten herrojen mää
räyksestä suostuneet hajottamaan tätä it
senäistä taistelujärjestöään ja  antautuneet 
heidän johdettavakseen.

Kapitalistiluokka, mikä on työväenluokan 
vihollinen ja  on juuri sellainen vallanku
mouksellisia työläisiä kohtaan, näyttää kui
tenkin pitävän I. W. W :tä vielä tänä päi
vänäkin kaikkein vaarallisimpana työläis
ten järjestönä. Sitä todistaa se, että tämän 
järjestön jäseniä vainotaan jatkuvasti, tuo
mitaan vankiloihin, piestään, tervataan 
j.n.e,

5Jräs toveri kirjoittaa m.m. etelän öljy- 
kentillä vallitsevista olosuhteista ja  kapita
listien I, W, W :tä vastaan kohdistamasta 
raivoisasta taistelusta seuraavaa:

"Tämä on helvetti, eikä ole paljoakaan 
toivoa siitä että liekit jäähtyisivät!” Mutta 
seuraavassa lauseessa hän jo osoittaa mikä 
henki kuitenkin vallitsee niiden miesten 
keskuudessa jotka vievät eteenpäin taistelua 
niillä alueilla joilla Standard Öljy-yhtiö hei
luttaa valtikkaa. Hän sanoo: “ Mutta I. W. 
W :läiset kestävät kaiken!”

Jokainen joka on seurannut tapahtumia, 
tietää mitä tämä "kaiken” merkitsee niillä 
alueilla joissa järjestetty hurttavalta on I. 
W. W :tä vastassa. Moni muistaa Tulsan 
verilöylyn. Nyt tapahtuu samanlaisia. Joku 
aika sitten kerroimme niistä rääkkäyksistä 
joiden alaisiksi työläistoverimme ovat jou
tuneet Etelässä. Ne ovat joutuneet mitä 
epäinhimillisimmän kohtelun alaisiksi van
kiloissa ja työfarmeilla. Eläimelliset var

tijat saavat tyydyttää raakalaisviettiään 
rääkkäämällä heitä. Pari päivää sitten luim
me siitä miten kuusitoista on vangittu ja  
kahlehdittu ja  pidetään pakkotyössä Ed- 
wardsissa Arkansasin valtiossa. Heitä pi
detään neljä yhteen kahlehdittuina, ollen 
pakoitettuja tekemään työtä vaikka jotkut 
ovat kaikesta kidutuksesta, huonosta ravin
nosta y.m. niin heikkoja ja  sairaita, ettei
vät pysy pystyssä. Toisinaan heitä sitte 
“ lasketaan vapaaksi todistusten puutteessa,”  
jolloin vankilan ovella on naamioitu joukko 
petoja vastassa, vieden tämän "vapautetun”  
kidutettavakseen. Miehet otetaan yöllä vuo
teeltaan, kidutetaan ja  karkoitetaan. Täl
lainen on "laki ja  järjestys”  Rockefellerin 
valtakunnassa.”

Työläistoverit: lukekaa tiedot I. W.
W : Iäisten vainoamisista kaikkialla, tutki
kaa I. W. W :tä ja  sen toimintaa, sy
ventykää sen periaatteisiin ja  seurat
kaa sen taisteluita ja  toimintaa ja  sitten 
päättäkää itse onko se “ vastavallankumouk
sellinen” työväenluokan yhteiselle etutaiste- 
lulle. Päättäkää itse sitten kuin olette tie
toisia tästä järjestöstä ja  meistä, teidän 
tovereistanne, jotka jo tähän järjestöön 
kuulumme, taisteleeko tämä järjestö puh
taasti palkkatyöläisten etujen puolesta, vai
ko niitä vastaan ja  olemmeko me siihen 
järjestyneet toverinne koko työväenluokan 
yhteisen asian pettureita, vai puolustamme- 
ko me sitä kaikilla keinoilla henkeen ja  
vereen saakka.

Tutkikaa tarkoin miltä taholta nämä 
syytökset meidän järjestöämme vastaan 
saavat alkunsa, niin tulette huomaamaan, 
onko mustaajat todella työväen ystäviä 
vaiko vihollisia —  keinottelijoita, onnen
onkijoita, jotka yrittävät ajaa omia yksi
löllisiä pyrkimyksiään meidän työläisten 
kustannuksella.
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