
TIE VAPAUTEEN

TEOLLISUUSTYÖLÄISTEN KANSAINVÄLINEN

HOUKOKUUN 16 p. saapui Pariisista, Ranskan syndikalistisen union päämajasta, 
I. W. W :n toimeenpanevalle komitealle 
kirje, jossa ilmoitettiin Europan maiden syndikalistien kansainvälinen konferenssi kokoon

tuvan Berlinissä ensi kesäkuun 16 p.Tämän konferenssin on alkuaan kutsunut Italian ja Ranskan syndikalistiset järjestöt koolle,tarkoituksella perustaa Symlikalistinen Kansainvälinen, joka on täysin riippumaton poliittisista puolueista. (Kuten kerrotaan Italian syndikalistienkokousraportissa, joka on julaistuna toisessa pai
kassa tätä julkaisua) I. W. W. on kutsuttu osaa- ottamaan tähän konferenssiin, mutta ajan lyhyyden tähden on melkein mahdotonta jäsenistön nimityksen ja äänestyksen kautta saada edustaja sinne. Mutta jos I. W. W. ci voi lähettää Berliinin konferenssiin virallista edustajaa, niin se tulee kuitenkin olemaan edustettuna Berliinin konferenssissa virallisen kirjeenvaihdon kautta.

M iksi p o litiik as ta  riippum aton  kan sa in v ä lin en ?Se historiallinen kokemus kaikkine pettymyksineen ja kärsimyksineen, joiden lävitse eri maiden työläiset ovat kulkeneet, ne ovat olleet erikoisesti suurteollisuusmaiden työväenluokalle kyllin, luodakseen varmuuden siitä, että jokainen 
niistä poliititsista vallankumouksista, joita viimeisien vuosien aikoina on Europassa taisteltu ja työväenluokan veren hinnalla voitettu, ovat olleet vallankumouksia porvareiden hyödyksi.Työväenluokka on unhoittanut sen totuuden, että se voi “ainoastaan itse vapauttaa itsensä palk- 
kaorjuudesta.”Tästä kysymyksestä kirjoittaa Moskovan anarko- syndikalistinen vallankumousmies A. Shapiro: “ Rakentaessamme huonetta, ensiksi on laskettava perustus, sitten seinät ja katto tulee viimeiseksi! Venäjää rakentaessa on tehty päinvastoin! Keskiluokka määräsi poliittisesti ylhäältä mitä siellä oli tehtävää ja niin rakennus kukistui alas kappaleina keskitiessä, syystä, että pohjalla ei ole vastaavaa perustoimintaa.”“Nykyisen yhteiskunnan valtiopolitiikka työväenluokan näkökannalta on vastavallankumouksellista ja kaikessa toiminnassaan vallankumousvastaista, sillä se lepää ja toimii työväenluokan ulkopuolella. Taloudellisen elämän yhteistoiminnassa, tuotannossa, siellä on työtätekevän luokan yhteiskunnallisen voiman peljättävin perus, sen tuotantovoima ja kyky, jotka ovat yhteiskunnallisen vallankumouksen toimeenpaneva ja vallankumousta luova voima.”

“Jos vallankumous on luonteeltaan yhteiskunnallinen, sen täytyy rakentua suurelle ja voimaperäiselle suunnitelmalle, se on, uutta yhteiskuntaa luovan järjestän täytyy rakentua tuotannon pohjalle, riippumattomaksi työväenluokan järjestöksi,

jonka tehtävänä on palkkaorjuuden, kapitalismin ja sen mukana olevan porvariston ja valtiokoneiston hävittäminen.“Yhteiskunnallinen vallankumous on taloudellinen. Teollisuuksien ja tuotannon välineiden valloittaminen ja niiden edelleen käyttäminen voi tapahtua ainoastaan työväenluokan itsensä kautta.”Näin selvästi nähdään työväenluokan vallankumoukselliset tehtävät jo Venäjälläkin, ci siis ihme, jos Italian, Ranskan ja ennen kaikkea Amerikan teollisuustyöläiset käsittävät tärkeyden rakentaakseen työväenluokan poliittisista puolueista riippumatonta kansainvälistä.Viimeaikainen Venäjän neuvostohallituksen myönnytyspolitiikka kotimaisille ja ulkomaisille kapitalisteille osoittaa miten pehmeästi hallituksen ylhäältä alaspäin johtavat politiikot asettautuvat 
uuteen asemaansa. Siitä todistavat ne suuret neuvostovallan sopimukset eri maiden kapitalistiryh- mien kanssa suurien liike- ja teollisuusyhtiöiden perustamisesta Venäjälle. Poliittinen hallitus ei ole unhoittanut mennä takuuseen siitä, että “ulkomainen pääoma on turvattu Venäjällä.”

Moskovan Punanen Ammatillinen Kansainvälinen näyttää muuttavan “suuntaansa” samassa suhteessa kun Venäjän kommunistipuoluekin, jotka molemmat ovat n.k. Kolmannen Kansainvälisen eli
mellisiä osia ja joita johdetaan Venäjän kommunistipuolueen taholta.Tästä P. A. K. mvönnytyspolitiikasta antaa meille valoa seuraava tiedonanto:“ Kolmannen Internationalen toimeenpanevan kokouksessa Berliinissä on komitean konferenssi antanut julistuksen proletariatin yhteisestä esiintymisestä. Julistuksessa lausutaan: “ Konferenssi pitää tarkoituksenmukaisena, että asetettava komitea yrittääkseen aikaansaada sitoumuksettoman yhteyden ja ajatusvaihdon Amsterdamin Internatio- 
nalcn ja Punasen Ammatillisen Kansainvälisen välillä  kysymyksestä miten voitaisiin saada aikaan ammatillinen yhteisrintama kansallisessa ja kansainvälisessä mittakaavassa.”Ei vuotta ole kulunut siitä kun K. K. ja P. A. A. taholta julistettiin: “ Hajottakaa Amsterdamin kansainvälinen!”Sen jälkeen on K. K. politiikassa tapahtunut nopeaa kapitalistiseen politiikkaan vajoamista — niin nopeaa että parhaillaan kapitalistit Gcnoassa riitelevät siitä kuka valtaryhmä Venäjän politiikan hyväksymisellä voisi päästä edullisempaan ase
maan riistääkseen Venäjän köyhälistön työvoimaa.

Nyt jo voidaan sanoa että Venäjän kommunistinen hallitus on joutunut vajoamaan porvarillisen tasavallan puitteisiin. Samalla joudumme epäilemään, että Punanen Kansainvälinen “elimellisenä 
osana” Kolmannesta Kansainvälisestä joutuu rä-
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meittymään Amsterdamin Kansainvälisen helmaan, missä se joutuu avustamaan poliittisia, keskiluokan vallankumouspäämääriä.Näiden jo tapahtuneiden tosiasioiden nojalla ja parhaillaan käännekohdissa olevien toimien näkökannalta voimme todentaa sen että Europan syn- dikalistiset uniot, samoin kun Amerikan I. W. W., edustaessaan työväenluokan yh te isk u n n a llis ta  va l

lan ku m o u sta , eivät ole voineet liityä Kolmanteen Kansainväliseen, eikä sen elimelliseen osaan Puna- seen Kansainväliseen.Työväenluokalle yli maailman on astunut eteen kysymys rakentaakseen ty ö v äen lu o k an  itsenäisen  
k an sa in vä lisen  ja toivomme Berliinin konferenssin olevan uuden voimakkaan askeleen sellaisen rakentamisessa.

TUHLAAVA AMERIKA
Yhdysvaltain naiset kuluttavat jokainen vuoden päivä ruusupunaa huulien ja kasvojen kaunistamiseksi §2,000,000 edestä. He tuhlaavat enemmän kun §83,000 jokainen tunti, ja enemmän kun §1,300 jokainen minuutti kasvomaaliin ja buude- riin. Ylellisyysverotilasto osoittaa vuotuisen kasvojen kaunistamisen hinnan kohoavan 75 miljoonaan dollariin.
Naisten turkisten hinta nousee Amerikassa päi

vittäin §1,000,000.§1,370,000 tuhlattiin v. 1919 jokainen päivä 
jalokiviin Amerikassa.Paperosseissa poltetaan savuna ilmaan vuosittain tuo sievonen summa: kahdeksan sata a miljoonaa dollaria.Sikaarit polttajilleen maksavat vuosittain §510,000,000.

Kaksi biljoonaa dollaria tuhlataan Amerikassa vuosittain automobiileihin.Soittokoneisiin §250,000,000.
Juomiin §350,000,000. Ylellisyyssaippuaan §400,000,000.
Jääkermaan $250,000,000, purukumiin $50,000,- 000, makeisiin $350,000,000, ylellisyyspalvelukseen $3,000,000,000, yl eli isyys ra vintoon §5,000,000,000, huvia joon ja nautinnollisiin kilpailuihin §3,000,- 000,000. Vuotuisen tuhlauksen yleissuunnaksi saamme tuon jättiläisluvun: $22,700,000,000.

{Kaksikymmentäkaksi biljoonaa, scitsemänsataa miljoonaa dollaria.)Työläiset, miettikäähän kuinka monta työläis- 
miestä, vaimoa ja lasta on saanut pientä muruakaan “rikkaan Amerikan suuresta tuhlaavaisuu
desta” osakseen, ja kuitenkin kaikki rikkaus on 
työn hedelmä. ■ Siis olisi aika järjestäytyä ottamaan tuotanto ja sen luomat rikkaudet työväenluokan itsensä käytettäväksi.

SE NOUSEE . . .
KIRJ. WM. LEHTINEN

Ain’ synkkyyttä synkemmäksi Yö vuosisatojen käy,Ja kauhujen kaaoksesta Ei päivää nousevan näy.
Ja luokkamme ruhjottuna Yön varjossa vaikeroi,Ja seasta sortajan riemun 
Sen ääni ei kuulua voi.
Sen parhaimmat ristillä riippuu, Joit’ surevat tuhannet 
Kärsimysten Magdaleenat, Työntyttäret ryysyiset.Ja muurissa murhaavissa He rautoja raahaavat,
Ja kalman kartanon herra 
Heist1 korjaavi uljaimmat.
Mutt’ vaikka on luokkamme lyöty Se nousevi sittenkin,Se nousevi viel’ tuhatluvuin,Se nousevi miljoonin.
Se kahiitsijansa kaatainJa sortaen sortajat
Käy polkua — lyöden ja voittaink,iss tuhannet uupuivat.
Se nousee kurjesta aurain Ja kaniineista ponnahtain.Se nousee — kuulkaa te kurjat — 
Sotatorvea toi totta in.Se löytänyt yöstä on tähden Mi Eedenin helmahan vie:
Vain taistelun ankaran kautta Se onnehen aukee tie.
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