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I. W, W.: n periaateohjelma on tiivistettyyn muo
toon laadittu, luokkataistelun historiallisen toimin
nan ja päämäärän tulkitseva asiakirja. Tämä historiallinen asiakirja—I,W,W. :n peraatejulistus sel
vittää teoreettisesti sitä asiain tilaa) mikä on ole
massa työn ja pääoman välillä ja vielä enemmän, se on luokkataistelun mittapuu, selvittäen sen to
dellisen tilanteen minne saakka luokkataistelu on jo kehittynyt työn ja pääoman välisessä kamppailussa. Se määrää erehtymättömästi meidän tehtä
vämme yhteiskunnallisessa vallankumouksellisessa liikkeessä kunakin aikakautena ja sen mukaan jär. 
jestyy meidän toimintamme rakentaessamme teollista tasavaltaa.

Että väitteemme on totta ja voidaksemme sen todistaa, olemme pakoitetut analyseeraamaan I. 
W. W.: n periaatejulistusta pykälä pykälältä. I. W. W. :n tarkoituksena on koko tuotannon armei
jan järjestäminen, ei ainoastaan tämänpäiväistä 
luokkataistelua varten kapitalisteja vastaan, vaan 
tuotannon armeijan järjestäminen jatkamaan tuo
tantoa sitten kun kapitalismi on kukistettu. I . W. W.:n periaatejulistus määrittelee sen tavan, jolla 
voimme suorittaa, tahi toteuttaa tämän suurikan- 
toisen tehtävän ja se on: ‘Järjestäytymällä teolli- 
suuksittain me luomme uutta yhteiskuntaa vanhan 
kuoren sisällä’

Ensimmäinen kohta: ‘Työväenluokalla ja työn- 
antjaluokalla ei ole mitään yhteistä. Mitään rau
haa ei voi olla niinkauvan, kuin nälkää ja  puutetta 
on olemassa miljoonilla työläisillä ja niillä harvoil
la, jotka muodostavat työantajain luokan, ovat 
kaikki elämän hyvyydet.’

Se tuotantotapa, jonka alaisena ihmiset nyky
ään elävät, kumoamattomasti todistaa, että on ole
massa kaksi luokkaa, joiden perus lepää tuotannos
sa siten, että työväenluokka tuotannon markkinoilla on työvoimansa (ainoan omaisuudensa) myöjä 
ja kapitalistiluokka on tuotannon oinistajaluokka- na työvoima nimisen tavaran (työläisten) ostaja. 
Täällä tuotannossa on jatkuva taistelu työn ja \ pääoman välillä. Se taistelu on sotaa. Siinä taiste
lussa työväenluokka on pakoitettu taistelemaan 
yhä ja aina enemmän palkkaa ja lyhempäa työpäi
vää ELÄÄKSEEN ja kapitalistiluokka on yhä ja aina pakoitettu taistelemaan ostaakseeen työvoi
maa PIENEMMÄLLÄ PALKALLA ja pidemmiksi 
työtunneiksi saadakseen enemmän YLIARVOA, 
VOITTOA. SE ON SOTAA MISSÄ TYÖNATA- 
JALUOKKA TAISTELEE VOITON RIISTÄMI
SEN PUOLESTA JA TYÖVÄENLUOKKA ELÄMÄNSÄ PUOLESTA.

Tämä luokkien välinen sota ja sen sodan rin
tamat laajentuvat ja niiden välinen taistelu kärjistyy sitämukaa kun tuotannon omistus keskittyy 
yhä harvempien trustiomistajien käsiin ja toiselta
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puolen yhä suuremmat teollisuustyöläisten armei
jat jäävät elämäänsä ja olemassa-oloonsa nähden 
riippuvaisemmiksi harvoista trustikuninkaista.

Toinen kohta: ‘Näiden kahden luokan välillä 
täytyy taistelun jatkua niin kauvan, kunnes mail- man työläiset järjestyvät luokkana, ottavat hal
tuunsa maan ja  tuotantolaitokset ja poistavat palkkajärjestelmän.’

Kapitalistisen tuotantotavan jättiläismäinen, 
nopea trustiutunut, kansallinen ja kansainvälinen kehitys ja keskittyminen, todistavat meille kuinka 
omistva luokka on muodostunut yhä harvemmaksi 
yksilölukuunsa nähden, mutta samalla se osoittaa mitä tiiviimpää järjestymistä KAPITALISTI - LUOKKANA.

Teräs, rauta, Öljy, hiili, rautatiet, laivaliikenne 
ja pankit, ovat täysin trustiutuneen Morgan’ Pank- 
kiryhmän hallinnon alaisena. Nämät edellä maini
tut pääomat ovat tiiviisti TEOLLISUUKSITTAIN järjestyneitä keskittymiä, mutta samalla ne hallit
sevat koko mailman öljyn teräksen ja maailman 
raha-asiat, siis ne ovat MAILMAN KAPITALIS- 
NEN LUOKKAHALLINTO.

Huolimatta tuotannon kehityksestä, on työvä
enluokka jäänyt muinais-ajan tasolle vanhentunei
siin, hajanaisiin ammatillisiin avuttomiin ryhmä 
urhoihinsa. I. W. W. n tarkoituksena on järjestää työväenluokka samoin kun kapitlistitkin ovat jä r
jestyneet, TEOLLISUUKSITTAIN LUOKKANA YLI MAILMAN. MAILMAN TEOLLISUUSTYÖ
LÄISTEN LIITOLLA on tarkoituksena ja sen pää
määrä on on SIIRTÄÄ MAAT TUOTANTO KO
NEISTO TYÖVÄENLUOKAN KÄSIIN, SITEN 
POISTAEN PALKKAORJ UUDEN.

I. W. W.:n laajan ja voimakkaan LUOKKA
NA järjestyminen, ei ole enään mielikuva, eikä 
ajatus, vaan se on elävä toiminta kaikkialla-teolli- 
suuksissa vallankumouksellisten työläisten keskuu
dessa. Poliittinen hallitus on menettänyt kokonais
merkityksensä työväenluokan keskuudessa, sillä ta
loudelliset ‘trustikuninkaat’ tuotannollisen omistuk
sensa avulla, ostavat vaaliuurnalla poliittiset nap
pulat kuten kuka tahansa juutalaisesta narikasta 
halpaa roskatavaraa. Samat trustikuninkaat ovat järjestäneet oman teollisuushallintonsa teollisuus- 
departtementteihin, Wash. D. C.,joiden avulla he 
hallitsvat paljon voimakkaammin kuin ostetun hal
van valtio politiikan avulla.

Paitsi kapitalistiseen politiikkaan, on työväen
luokka menettänyt luottamuksensa myöskin radikaalisiin, kumouksellisiin polittisiin puolueisiin 
nähden, sillä nekään eivät voi olla muuta kuin 
HALLITSEVAN ASEMAN, valtion valloittajia.

Työväenluokan tuotannollinen asema synnyttää 
uuden voimakkaan, rakentavan ja luovan ajatuk
sen työväenluokkaan, suurteollisuus, missä sadat
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ja tuhannet työläiset suorittavat samanlaista työtä samanlaisissa olosuhteissa, samanlaisella työpalkalla ja yhtä pitkällä työpäivällä. Siellä syntyy 
yhteiskunnallisesti SAMANLAINEN AJATUS JA TOIMINTA. Jättiläiskoneet kokoovat työläiset 
järjestettyyn kiinteään toisestaan riippuvaan tuo
tannolliseen toimintaan, missä työläiset puristuvat tunteinaan oman yksilöllisen avuttomuutensa, elä
mänsä turvaamiseksi, mutta sama toisestaan riippuvaisuus koko tuotannon prosessissa, kasvattaa 
suurteollisuus-työläiselle LUOKKAVOIMAN tunnelman, siitä kasvaa I. W. W. :n vallankumouksel
linen tietoisuus, niin. että: ‘tuotannon armeijantäytyy järjestyä LUOKKANA.

‘Kolmas kohta: ‘Me huomaanmme, että teeollisuuk- sien johdon keskittyminen yhä harvempiin käsiin 
tekee ammattiyhdistykset kykenemättömiksi pitä
mään puoliaan työnantajain luokan alati kasvavaa 
vastaan. Ammattiyhdistykset pitävät yllä sellaista 
asiain tilaa, että se katkeroittaa yhden työläisjoukon toista vastaan ja siten auttaa työläisiä tuhoa
maan toinen toisensa palkkataistelussa. Tämän 
lisäksi ammattiyhdistykset auttavat työnantajain 
luokkaa johtamaan työläisiä siihen harhaluuloon että työväenluokalla ja työnantajaluokalla on yhteisiä etuja.’

Kuten edellä on käynyt selville; on keskiaikai
nen pikkuporvallinen kapitalismi kukistinut keskittyneiden trustikuninkaiden hallinnon alle. Monil
la tuotannon aloilla eiole enään ripeitäkään jälellä 
yksilöllisestä teollisuutesta, vaan ne ovat luisuneet 
suurkapitalismin kontrollin alle. Tuotannollisen 
keskittymisen johdosta ammatti-uniot, jotka ovat 
pikkutuotannon pohjalle rakentuneet, ovat menettäneet täydellisesti merkityksensä työväenluokan 
tuotannollisen tilanteen parantajana.

Parhaimpana esimerkkinä ammatti-nnioiden 
mahdottomuudesta nykyiseen tuotantoon nähden 
tulkitsee Amerikan rautatietyöläisten KUUSITOIS TA AMMATTI-LIITTOA, joista kukin liitto taistelee erikseen KESKITTYNYTTÄ YHTÄ RAUTA
TIE TRUSTIA VASTAAN. Se on ammatti-unio- min kuoleman kamppailua missä sanottu keskiajan 
uloskulunut ‘ammatti’ taistelu järjestöilleen häviää ja kukistuu nykyaikaisen keskittyneen pääoman 
mu uria vastaan. Sellaisessa tilanteessa on parhail
laan A. F. L. ja monet ennen kuuluisat ja  voimak
kaat ammatti-liittot, kuten rakennustyöläisten, metallityöläisten ja rautatietyöläisten y. m. ara- 
mati-järj estot. Niiden tilalle nousee kaikkialla vihattu ja vainottu I. W. W.:n voimakas TEOLLI- 
SUUKSITTAIN JÄJESTÄMINEN.
Neljäs ja viides kohta: ‘Tämä asiantila voidaan
muuttaa ja työväenluokan edut säilyttää ainoastaan siten muodostetun järjestön avuHa, että kaik
ki työläiset yhdellä teollisuusalalla, tai kaikilla a- 
loilla, jos on välttämätöintä, lakkaavat työstä 
milloin lakko tai työnsulku on julistettu jossakin järjestön osassa, siten tehden loukkauksen yhtä 
vastaan loukkaukseksi kaikkia vastaan.

Vanhollisen mielilauseen: 'Tyydyttävä päivä
palkka tyydyttävästä päivätyöstä,'asemasta meidän 
on kirjoitettava sotalippuumme vallankumoukselliset tunnussanat: 'Palkkajärjestelmän poistaminen.’ 

Nämät edellä lausutut ajatukset ja niiden mukainen toiminta nykyaikana leviävät kulovalkean 
tavoin työläisten keskuudessa. Kaikkialla teollisuuk 
sissa, missä A. F. L. ammattijärjestöt taistelevat kuolinkampailuaan, kaikkialla siellä nousee I. W. W.:n Yhden Suuren Union akitatsiooni yhä voi
makkaammin todistamaan, että I. W. W.:n järjes
tön katkera, paljon uhreja ja kärsimyksiä tuottava vallankumouksellinen työ TEOLLISUUS UNIO- 
NISMIN RAKENTAMISESSA EI OLE OLLUT 
TURHAA. Nyt jo me voimme sanoa, että I. W.W. on täyttänyt historiansa esimmäisen tärkeimmän tehtävän periaatteensa ja menettelytap ati s a todis
taen AINOAKSI TIEKSI TYÖVÄENLUOKALLE 
VAPAUTU AKKSEEN FALKKAORJUUDESTA.Me elämme uuden aikajakson kynnyksellä, 
missä työväenluokka määrää oman tiensä oman ra
kentamansa Teollisuus Unionsa kautta kulkeakseen TEOLLISEEN VAPAUTEEN. Tätä tehtävää suorittaakseen I.W.W. :njärjestöllä tulee historiansa toinen suuri tehtävä ja se on: I.W.W.:n periaate
julistuksen Kuudes kohta: ‘Työväenluokan historiallinen tehtävä on kapitalismin kukistaminen. Tuo
tannon armeija on järjestettävä ei ainoastaan joka
päiväistä taistelua varten kapitalisteja vastaan, vaan myöskin jatkamaan tuotantoa sitten kun kapi
talismi on voitettu. Järjestymällä teollisuuksittani 
me muodostmme uutta yhteiskuntaa vanhan kuoren sisällä.’

Samalla kun me elämme uuden ajan kynnyk
sellä, me elämme UUSIEN SUUNNITELMIEN 
JA KÄYTÄNNÖLLLISTEN KOKEMUSTEN UU
DESTAAN RAKENTAMISEN AIKAKAUTTA. 
Toteuttaaksemme tuotannon siirtämisen teollisuuk
sissa työskentelevän työväenluokan kontrollin alle 
siinä toiminnassa on tulevaisuuden tehtävämme jättiläismäinen.

Vaikka tiedämmekin että tuotannossa on työ
väenluokan voima ja työväenluokka itse ainoastaan 
on kyvykäs omaa voimaansa liikuttamaan sen avul
la toimimaan ja suunnitelmia toteuttamaan, niin sittenkin tämä työväenluokka on vielä suuremmak
si osaksi järjestymätöintä, kapitalistisen luokan 
kasvatuksellisen ja pakollisen palkkaorjuuden kah
leissa ja niin ollen kyvytöntä massaa.

Yksi I.W,W.:n tärkeimmistä toimenpiteistä on yhä voimakkaampi järjestystyö teollisuus unioi- 
den rakentamiseksi kaikilla tuotannon aloilla. Työ- 
maadelikeitit, työmaakomiteat ja työmaa toiminta 
työmaat a iseluineen jo tämänpäiväisien voittojen saamiseksi, ne ovat parhaat askeleet kasvattamaan 
työväenluokkan LUOKKALUOTTAMUSTA JA 
LUOKKA VOIMAA TEOLLISUUSJÄRJESTOIS
SA. Sieltä kohoaa toiminta koko teollisuuksia kä
sittäväksi ja viimmein koko tuotantoa hallitsevaksi ja valloittavaksi voimaksi.
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TIE VAPAUTEEN
Toinen yhtä tärkeä kuin edellinenkin toiminta on yhä vomakkaampi kasvatustyö luokkataistelun 

mukana työmaa ja teollisuustaisteluissa. Uuden a- jan ja uuden, yhteiskunnallisen vallankumouksen 
I.W.W.:n teollisuus union jäsen astuu teolliseen vai 
lankumous rintamaan terveen tuotannollisen älyn, 
kyvyn ja nerouden kypsentämänä. Hän ei astu te
olliseen unioon ‘armoa kerjäävänä’ rukoilijana pyy
tämään jotain, kuten entisajan ammatti-uionistit 
tahi poliittisiin johtajiin luottavat almujen anojat hän liittyy teolliseen unioon tietoisena, että hän 
miljoonien työläitovereinsa mukana on TUOTANNON JA KAIKEN RIKKAUDEN LUOJA JA 
JÄRJESTYNEENÄ KAIKEN TUOTANNON

HALLITSIJA. Tämä TÖVÄENLUOKAN VOI
MASTA TIETOINEN I. W. W. :n jäsen on unden 
yhteiskunnan rakentaja vanhan kuoren sisällä. Sei laisia me tarvitsemme. SELLAISIA VOIMAKKAI 
TA NEROJA MEILLÄ ON MILJOONIA, KUN 
ME VOIMME HEILLE TEHDÄ TUOTANNOLLI 
SEN ASEMANSA SELVÄKSI. SIKSI ME TARVITSEMME OMAN KIRJALLISUUDEMME, 
OMAN LUOKKAFILOSOFIAMME JA OMAN 
LUOKKAMORAALIMME JA ENNEN KAIKKE- 
A OMAN VALLANKUMOUS KRITIIKKIMME, 
RAKENTAAKSEMME YHÄ SELVEMMIN TIE
TÄ UUDEN YHTEISKUNNAN RAKENTEEL
LE VANHAN KUOREN SISÄLLÄ.

POIS ORJAN ARKUUS
Kirj. Untamo

Kun aatos sortuu,suruun käy,
Mis’ pettymystä hämärää ja mustaa 
Eessä vaan; ei toivon pilkkua näy 
Silloin horjuu tiesi. Sua perikato uhkaa

Jos murheen aatos seuraa tekoasi 
Tyhmää; viel’tyhmemmäksi sinut 
Saattaa katumus ja taakka surujesi— Silloin sortuu tiesi, siität kuolon idut..

Jos leipää vailla pääsi painuu miesi 
H äpeään,nii s’p uute vastaan irvistää 
Silloin päättyy kaikkialla elon tiesi 

Ja kuolemaa jo kaikki nurkat virnistää...

Ei niin. Suru, katumus ja häpeä; nää Osajärjestelmän synnyttämä perisynti 
Mi’ aatoksiamme yhä hämmentää,ja 
Raukkamaisen orjamielen mieheen kylvi

Otsas kirkasta ja katso työtä min'loit! Saaliiks’ rosvojen.. He sun hautasi loit 
Nyt osa- veljeisi kanssa,kautta tuotannon 
Järjestäytyi Ja  voittajana sä tilille käy!

HIIIENKAIVAJIEN LUKUMÄÄRÄ
Ensirivi numeroita osoittaa kaivostyöläisten 

lukua kaivannoissa lakon alussa, huhtik. 1, p. 1922 Toinen rivi osoittaa lakkoutuneiden hiilenkaivajain 
lukua viisi kuukautta kestäneessä taistelussa:

Arkansas

Penn. (kovan hiilenkai.

W. Virginia 
Wyo...............

30,0000 4,000
. 15,000 4,00090,000
. 30,000 30,000
. 15,000 15,000
. 13,000 12,000
. 40,000 5,000
. 7,000 5,000
. 3,000 3,000
12,000 11,000. 5,000 5,000

. 4,000 1,00050,000 50,000

. 10,000 9,0001175,000 155,000
155,000 155,000. 12,000 4,000

4,500 4,0004,000 2,000..
12,0005,000 2,000
90,000 40,000
8,000 7,000

795,000 610,000

samat syyt ja sama on määränpää 
Se luo voimaa, se orjia yhdistää 
Yks, kaikkien puolesta taistelemaan Kaikki heikkoa yhtäkin nostmaan!
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