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HE OPETTAVAT MEIDÄT VOITTAMAAN
£=at' M ERIKAN yhteiskunnallinen tilan- 
Mjffe ne on viimeisien kuukausien suurien

^ lakkotaisteluiden vallitessa yhä sel
vemmin osoittanut miten heikko perustus 
kapitalistisella järjestelmällä on silloin kun 
teollisuuksissa oleva tuotantovoima—työ
läiset—yksimielisesti toimivat.

Kun hiilenkaivajat 600,000 lukuisena 
irtaantuivat tuotannosta, silloin se merkit
si miljoonien erilaisten, pienenpien ja  suu
rempien voima koneiden ja  lämrnityslaitos- 
ten pysähtymistä kaikilla teollisuusaloilla 
heti sen jälkeen kun varastohiili on loppu
nut. Lakon viidentenä viimesenä kuukautena 
kun kaikki hiilivarastot alkoivat tyhjenty
mään ;silloin nousi kapitalistisen järjestel
män hätähuuto kuulumaan kaikkialta: 
‘Tehtaat pysähtyy! Liikenne halpaantuu! 
Rakennukset jäävät kylmilleen! Ravinto
loissa täytyy sulkea ovet! Teollisuus lamaan 
tuu! Ei ole voimaa synnyttävää hiiltä-—-hiil 
ta ! Mutta todellisuudessa: ei ollut hiUen- 
kaivajia! E i  ollut voimaa luovaa työläisar- 
m eijaa! Hiilenkaivajat olivat irtaantuneet 
tuotannon kämpistä—perustuotannon, jo
ka hallitsee suuressa määrin koko yhteis
kunnan elimistöä. Koko kapitalistinen jä r
jestelmän päällysrakenne alkoi horjumaan 
noiden likaisten, kirottujen, halveksittujen 
ja  aina sormella osotettavien Sivistym ättö
mien hiilenkaivajain ‘kesäloman’ -lakon 
-takia. Koko järjestelmän tukipylväät kai
kissa maankolkissa alhaisimmasta ‘skääpin’ 
värvääjästä, aina valtioiden kuvernööreihin 
senattööreihin, sotapäälliköihin ja  viimein 
presidenttiin saakka, toimivat hiililakon 
lopettamiseksi—mutta eivät voineet lopet
taa. Kuvernöörit laativat julistuksia, yhti
öiden herrat laativat julistuksia, senaatto
rit laativat julistuksia ja  viimein koko

maan presidentti laati julistuksia, joissa 
kaikissa julistuksissa vaadittiin lopetta
maan hiililakko ja  joissa vaadittiin kaiva
maan hiiltä! Mutta työläiset ei lopettaneet 
lakkoa! Hiiltä ei kaivettu. Lakko jatkui niin 
kauvan kuin työläiset palasivat takaisin 
tuotantoon.

Hiililakko oli suuri läksy. Hiililakko 
opetti ei ainoastaan hiilenkaivajitte, muita 
kaikille työläisille, että mitkään julistukset, 
tulkoon ne yhtiöiden herroilta tahi hallitse
vitta ‘keisareiltaan’ niin ne julistukset .ei- 
vYt kaiva hiiltä, silla ne ovat vaan paperia 
niillä on vaan paperin arvo niin kauvan 
kun työvoima ei liiku. Sotilaat, pyssyhurtat 
ja  poliisit, eivät nekään voi kaivaa hiiltä. 
Siis hiilenkavajien lakko opetti ehkä sel
vemmin kun monet entiset lakot, että hii
lenkaivajat hallitsevat yhtiöitä, kapitalis- 
ta virkakoneistoa ja  koko kapitalistista jär
jestelmää.

Vielä parhaillaan taisteltava rautatie 
lakko kertoo saman läksyn. Kuvernöörien, 
sotapäällikköjen, rautatie yhtiöiden ja  pre
sidenttien määräykset rautatielakon lopetta 
miseksi. Nekin ovat paperilla—ainoastaan 
kuolleita kirjaimia. Lakko ei ole julistuksil 
la lopetettavissa, enempää kun lakon alka- 
minenkaan. Lakon alkaminen vaatii jokai
selta lakkoon liittyneeltä työläiseltä, var
man yksilöllisen toiminnan välttämättö
myyden, olkoon sen aiheuttajana sitten työ 
päivän, palkan, pienempien tahi laajempi
en elinehtojen hankinta. Työläinen käsit
tää kaiken olemassa olon taistelun ja  sen 
taistelun saavutukset hankittavan toimin
nan, työn kautta.

Suurteollisuus on tasoittanut Ameri
kan työväenluokan tuotannolliset ja  elin- 
suhde eroavaisuudet siinä määrin, että kaik
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ki hiilenkaivajat tunsivat saman toiminnan 
välttämättömyyden lakkoutumisessa.

Samanlainen tuotannollinen tasoittu
minen tapahtuu parhaillaan kaikissa teolli
suuksissa. Se yhdistää koko työväenluokan 
samanlaisilla ajatuksilla, toiminnan ja  tais- 
telun 'päämäärällä. Siinä on työväenluokan 
voiman salaisuus, jota ei mitkään julistuk
set kykene murtamaan! Sellaiselle, suurteol 
lisuuden muokkaamalle työväenluokan pen- 
aateille ja taiszelutavoille .rakentuu maU- 
man teollisuustyöläisten liitto /. W. W . . . .

I. W. W. :n järjestön, sen jäsenistön 
ja  taistelijoiden taholta katsellaan myötä
tunnolla ja  osaanotolla Amerkan hiilenkai- 
vajien ja  rautatietyöläisten voimakkaita 
ryntäyksiä joiden edessä järjestynyt kapi
talismi on uudestaan, ehkä selvemmin kun 
ennen osoittanut kyvyttömyytensä miekai- 
la kaivamaan hiiltä tahi paperin kappaleil
la liikuttamaan jättiläismäistä liikenne 
koneistoa.

I. W ,W .:n järjestön taholta osoitetaan 
A. F  L. jäsenistölle ja  koko Amerikan työ

väenluokalle: Katsokaa uudestaan niitä esi 
merkejä, sitä solidarisuutta, työväenluokan 
järjestynyttä voimaa tuotannossa, jonka 
luokka solidarisuuden puolesta me olemme 
taistelleet, uhrautuneet ja  taistelemme yhä 
edelleen. Katsokaa ja  miettikää, mikä voi
ma Amerikan työväenluokalla olisikaan sil
loin kun se on järjestynyt teollisuuksittaan
yhteen suureen u n io o n !.................................
Me terveiltämme hiilenkaivajien .ja  rauta- 
tietyöläisien urhoolista kamppailua , tais
tellessaan työ ja  palkka suhteidensa paran
tamiseksi. Me tervehdämme siksi, että työ
väenluokka oppii tuntemaan oman tuotan
nollisen voimansa ja  kapitalistisen järjes
telmän tarpeettomuuden, .turmiollisuuden 
ja  ennenkaikkea sen kyvyttömyyden työ- ‘ 
väenluokan tuotannollista voimaa vastaan. 
. . .  .Me terveiltämme siksi, että kapitalisti
sen järjestelm än heikkous ja  A . F . L. joh
tajiston alistuminen kapitalistien puolelle 
työväestöä vastaan, opettaa työläiset luot
tamaan itseensä, tovereihinsa ja  luokkaan
sa, N e opettavat meidät voittamaan! . . . .

L u o k k im lU t t i i  uuden ed essä  m u rtu u  k a p ita lism in  vo im a.
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