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I. W. W:N PÄÄTÖS KANSAINVÄLISYYS KYSYMYKSESSÄ

W. W :N neljästoista konventioni 
on päättänyt kansainvälisyyskysy- 
myksestä, ensin äänestettyä ku

moon yhdeksän eri esitystä, hyväksyttiin 
seuraavaa:

Koska Industrial Workers of the World, 
vallankumouksellisena järjestönä, luottaa 
työväestön kansainväliseen solidarisuuteen 
ja  jatkuvasti pyrkii sitä toteuttamaan, ja

Koska, Europassa on olemassa kaksi 
kansainvälisen muodostumaa, yksi Mosko
vassa ja  toinen Berliinissä, joiden välillä 
vallitsee erimielisyyksiä, mitkä estävät nii
den sulautumisen yhdeksi kansainväliseksi, 
ja

Koska, Industrial Workers of the World 
ei ole siinämäärin yhtämieltä kummankaan 
näiden kansainvälisten kanssa, että se voisi 
liittyä kumpaankaan niistä, luopumatta pe
rusperiaatteistaan — siten vaikeuttaen nii
den yhtymistä ja vähentäen työväestön kan
sainvälisen solidarisuuden aikaan saamista,
ja Koska, me käsitämme välttämättömäksi 
olla jatkuvasti läheisessä, ystävällisessä 
kosketuksessa Europan proletaaritoveriem-

me kanssa tarkoituksella, että parempi ja 
suurempi yhteisymmärrys yhteisissä kysy
myksissämme ja  v as tmmalaisuudessamme 
tehtäviimme mailman kaikissa maissa voi
taisi saavuttaa, siten laskien perustaa, mil
le todellinen mailman työläisten kansainvä
linen voidaan rakentaa.

Päätettäköön siis, että me emme lähetä 
edustajaamme mihinkään näihin kansainvä
lisiin konferensseihin tällä kertyvä, ja

Päätettäköön vielä tässä neljännesstois- 
■ ta Industrial Workers of the Worldrin vuo

tuisessa konventionissoL, että me velvoitam
me I. W, W:n yleisen toimeenpanevan .ko
mitean alkamaan ja  kirjeenvaihdon kautta 
pitämään yllä seläista  ystävällistä kanssar 
käymistä molempien näiden kansainvälis
ten kanssa, minkä kautta Europan, Ameri
kan, Aasian, Australian ja  Afrikan työvä
enliikkeet asiallisesti voidaan pitää koske
tuksissa työväenliikkeen tapahtumain kans
sa molemmilla pallonpupliskoilla ja  siten  
valmistaa tietä sellaisen kansainvälisen 
muodostumiselle, jossa ja  jonka kautta 
imailman työläisten pyrkimykset löytävät 
todellisen ja  tehokkaan ilmaisumuotonsa.

LÄNNEN JÄTTILÄINEN NOUSEE

STlYKYISTEN lakkojen aikana, mitä 
■  on käynnissä suurilla ja vallitsevil
la la teollisuuksien taikka, liikenteen 
aloilla Yhdysvaltain länsirannikoilla, muis

tuu mieleen eräänlaiset työväen ystävät, 
jotka kirjoittivat liikuttavia kirjoituksia 
“Lännen Jättiläisen” heräämisestä. He ai
nakin itse mielestään tekivät suuremmeistä 
palvelusta herättäessaän tätä ihmeellistä 
lännen jättiläistä.

Että lännen jättiläisen, palkkaorjain 
nousu Länsirannikolla ei ole tällä kertaa 
jonkun yksityisen työväen ystävän hom- 
mailua, osottavat tapahtumat sangen sel
västi, että Lännen valtioissa on taistelu 
puhjennut, missä taistelussa lännen työvä
estö suoristaa selkänsä taaskin katsoakseen 
todella, mitä kaikkea sen eteen on kasaan
tunut näinä kapitalistisen “normaalin” vuo
sina.
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