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Tämäkin on yksi ja  mielestämme sangen 

tärkeä todistuskappale siitä, että kaikista 
salaisista vehkeistä huolimatta, mitä järjes
töämme vastaan on tähdätty, osottautuu I. 
W. W. olevan terveellä tuotannollisella luok
kapohjalla. Niin kauvan kun kapitalistinen 
riistäntä on voimassa ja  sen aiheuttama 
luokkataistelu on käynnissä, niin kauan tu
lee I. W. W. esiintymään jäsenistöineen ka
pitalistisen riistännän tiellä vastuksena.

Tällaiset seikat, mitä edellä on tuotu 
esiin, ovat sellaisia sivupiirteitä, jotka ovat 
vain luokkataistelun tuloksia ja  niihin täy
tyy  järjestyneen työväestön kyetä suhtau
tumaan määrätyllä tavalla. Ne eivät saa 
myöskään meidän huomiotammekaan kos
kaan vetää liian paljon pois meidän varsi
naisesta tehtävästämme, luokkataistelus
tamme tuotannossa ja  tuotteiden jaossa .

Balanowin todistus on yksi niitä todis
tuksia, joka osottaa kapitalistien omia asei
ta, minkälaisilla perusteilla lepää se taiste

lu, mitä he käyvät nousevaa työväenluok
kaa vastaan. “ Mutta Mehän olemme eroit- 
taneet Balanowin palveluksestamme” , sanoo 
Burns. Se ei lainkaan muuta asiaa. Voi
simme sanoa, että hulluja ovat ne, jotka 
häntä pitäisivät palveluksessaan sen jä l
keen kun hän tällä tavoin on tämän salaisen 
mädän vuotanut ulos.

Hän on tehnyt palveluksen aikanaan ja  
monen alhaisen olijon taskut ovat aikanaan 
myöskin täyttyneet niistä hiki- ja  veripen- 
ningeistä, mitä ensin on riistetty palkka
työläisten työstä ja  sen jälkeen täten käy
tetty jälleen palkkatyöväkeä itseään vas
taan.

Koska palkkatyöväestö herää kerta kaik
kiaan tuntemaan oman asemansa ja  jä r je s
tyy leikkaamaan pois koko mätäpaiseen yh- 
teiskuntaruumiista lopettamalla riiston, jot
ta haiseva mätä siitä lakkaisi kokonaan 
vuotamasta riiston tuloksena.

TÄMÄNPÄIVÄISET VAATIMUKSEMME
K i r j .  F r a n k  L a m p i .

E N N EN K U IN  voimme puhua työväen 
luokan valtaan noususta yhteiskun
ta taloudellisen elämän johtajaksi, 
täytyy meidän tietää, että mikä on 

se askel,' jonka työväen luokan on ensin 
otettava, vapauttaakseen itsensä kapitalis
min teollisesta orjuudesta ja  rakentaakseen 
uuden yhteiskunnan organismin siksi voi
makkaaksi, joka kykenee ottamaan kapita
lismin paikan tuotannon johdossa.

Jos me työläisinä ja  uuden yhteiskunnan 
rakentajina vapautamme itsemme ensin kai
kesta sentimentaalisuudesta sekä poliittisis
ta humpuukeista ja  ja  lähdemme varsinaisi
na tuottavina työläisinä ajattelemaan ase
maamme tuotannossa sellaisena, kuin se sil
miimme tänäpäivänä pistää. Edelleen täh
dätessä edessämme olevaan tehtäväämme, 
niin havaitsemme, ettemme pääse kauvem- 
maksi, kuin tämän päiväisiin vaatimuksiin 
siksi, että ne elämän välttämättömyydet 
meiltä puuttuu, joilla voisimme alkaa kehit
tämään uuden yhteiskunnan organismia. To
distaessamme tämän todeksi, lainaamme a- 
jatuksemme yhden työpäivän ääressä sel
laisena, kuin se eteemme kuvastuu palkka
työläisinä ja  varma tulos tulee olemaan, et
tä me kaikki pääsemme yhtäläisiin johto*

päätöksiin. Ottakaamme päivä heti aamusta 
ja  seuratkaamme sen menoa iltaan, josta 
sitten vedämme johtopäätöksemme. Me nou
semme aamulla varhain, syömme hätäisesti 
aamiaisemme, joka montakin kertaa lajin
sa vuoksi olisi terveydellemme parempi, et
temme sitä ollenkaan söisikään. Aamiaisen 
jälkeen sieppaamme evään käteemme, sa
nomme hyvästit vaimoiremme ja  lapsillem
me (kaikilla työläisillä ei ole tällaista ylel
lisyystavaraa) ja  sen jälkeen kiiruhdamme 
työmaalle .

Saavuttuamme tuotantolaitoksen portille 
havaitsemme suuret joukot työn etsijöitä, 
jotka ovat nälän pakoittamina ajautuneet 
työvoimaansa kaupalle, välittämättä siitä, 
vaikka työpaikat ovat jo  täytetyt. He ovat 
siellä siitä huolimatta, kuitenkin ja  tar- 
joovat työvoimaansa kaupaksi mistä hin
nasta vain, sillä heidänkin elämänsä on 
heille kallein, jonka he voivat vielä hetken 
säilyttää työvoimansa myynnillä.

Tarkastakaamme nyt, mitä näiden työn 
etsijäin portilla oleminen merkitsee meihin, 
jotka vielä tänä aamuna menemme työmme 
ääreen ?

Saavumme työmme ääreen ja  alamme pil
lin puhallettua työskentelyn. Heti sen jä l
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keen ilmestyy esiin työmaapaasi (the gang 
form an), joka nuuskii ympärilleen, että on
ko työ kaikilta menossa täydellä höyryllä. 
Työmaapaasi havaitsee, että joku myöhäs
tyi muutaman sekunnin, menee myöhästy
neen luo ja  sanoo: aikasi on valmis, mene! 
Edelleen hän nuuskiin ja  näkee jonkun hi
dastelevan, jolleka hän sanoo samat sanat 
kuin edellisellekin. Hän tekee havaintojaan 
edelleen ja  näkee jonkun puhuvan toiselle, 
joille hän sanoo menkää helvettiin, minä en 
teitä tarvitse. Hän jatkaa matkaansa edel
leen ja  menee “ ystäväinsä” luokse, joilta 
saa erinäisiä tietoja, josta on seuraus, että 
Carlson, Anderson ja  Red saavat käskyn 
mennä hakemaan aikaansa konttorista, jos
sa saavat kuulla, että heidät eroitetaan sik
si, että ovat puhuneet jotakin järjestäyty
misestä toisille työläisille.

Tällaisia eroittamisia tapahtuu monessa 
eri muodossa ja  kaikki yhdestä syystä, ni
mittäin siksi, että olemme järjestym ättömiä 
jota tilaisuutta työn antaja käyttää hyväk
seen kohtelemalla meitä mielin määrin. Sa
masta syystä johtuu palkan alentamiset ja  
työpäivän pidennykset. Toiset keinot ovat: 
pakoittamalla meidät työskentelemään ylen- 
määräisesti, joka uuvuttaa meidät hyvin ly- . 
hyessa ajassa huonon ravinnon sekä epäter
veellisten olosuhteiden ohella.

Näin järjestymättöminä meidän täytyy 
tyytyä kaikkeen, sillä me tiedämme, että 
portilla on tuhansia ottamassa meidän paik
kamme, jotka odottavat milloin vaan heil-' 
le siihen tilaisuus annetaan, sillä sitä var
ten he siellä ovatkin vartoomassa. Heille 
on elämä yhtä kallista kuin meillekin kil
pailemaan työpaikkamme säilyttämisestä, 
joka tekee meidät mateleviksi orjiksi, josta 
on seurauksena työväen luokan elintason 
yhä kiristyminen ja  kapitalistiluokan ase
man voimistuminen.

Tällaisessa tilanteessa ovat työläiset poik
keuksetta kaikissa teollisuuksissa, joka ti
lanne jatkuu, kunnes me alamme ajattele
maan, kuinka voisimme tästä pelastua ja  
sen mukaan toimimaan. Jo s  taas lainaam
me ajatuksemme siihen, että kuinka voisim
me tästä vapautua, niin eteemme tulevat 
taas samanlaiset käsitteet, muuttuen ehkä 
vähän laadultaan eri teollisuuden mukaan, 
mutta ei asiallisesti.

Kysykäämme nyt itseltämme, miksi mil
joonat työläiset ovat työttömiä? Vastauk
seksi saamme: siksi, että me teemme liian 
pitkiä päiviä ja  niin muodoin suoritamme 
työmme liian nopeaan.

Jos taas kysymme, että miksi me teem
me liian pitkiä päiviä ja  työskentelemme 
liian nopeaan? vastaukseksi saamme: siksi,

että olemme järjestymättömiä.
Jos edelleen kysymme että miksi emme 

voi palkkaamme kohottaa siksi korkealle, 
että voisimme olemassaolostamme nauttia 
ja  tehdä elämämme turvalliseksi, kehittää 
itsemme ja  lapsemme tuotannollisen elä
män kehitystasolle, poistaa sopimattomat ja  
epäterveelliset olosuhteet työmaalta sekä 
kodistamme y. m., niin vastaukseksi saam
me: siksi että olemme järjestymättömiä.

Nämät kysymykset, jotka tässä vain ly
hyesti on tuotu esille, ovat elävinä edessäm
me ja  me emme voi niitä sivuuttaa, vaan 
meidän tiemme kulkee niiden kautta, jotka 
muodostuvat eteemme tämänpäiväisiksi vaa
timuksiksemme. Näitä vaatimuksia ei voi 
meille kukaan muu antaa, kuin työväen 
luokka itse järjestäytym isen kautta ne it
selleen ottaa. Ensimäisen vaatimuksemme 
omalle itsellemme tulee olemaan järjestäy
tyminen teollisuuksittani.

Miksi järjestäytyä? Siksi, että se on pe
rus kaikille muille vaatimuksillemme ja  se 
vasta on uuden yhteiskuntarakennuksen 
kulmakivi. Miksi järjestyä  teollisuuksit- 
tain? Siksi, että äiti, joka kantaa kohdus
saan uuden yhteiskunnan siementä, on ra
kenteeltaan itse teollinen, jonka toiminta 
orgaanit toimivat teollisuuksittain kautta 
yhteiskuntamme. Miksikä emme voi käyttää 
vanhan emon teollisia orgaaneja hyväksem
me? Siksi, että ne teolliset orgaanit toimi
vat vain sen itsensä ylläpitämiseksi ja  lak
kaavat toimimasta silloin, kuin uuden jä r 
jestelmän orgaanit ovat kyllin voimakkaat 
ottamaan vanhan järjestelmän paikan tuo
tannon johdossa, samalla tavalla, kuin uu
si käsi ottaa paikkansa vanhan kuolleen ti
lalle tuotannossa, ei enää vanhan kuolleen 
elämän herättämiseksi, vaan oman itsensä 
ylläpitämiseksi.

K u u d e n  t u n n i n  t y ö p ä i v ä .
Mikä tulee olemaan meidän seuraava 

välttämätön vaatimuksemme? Se on 6 tun
nin työpäivä. Miksi kuuden tunnin työpäi
vä? Ensiksi siksi, että voisimme poistaa 
työttömät työläiset tehdaslaitoksien porteil
ta. E i pelkästään siksi, että me rakastai
simme näitä työttömiä ja  hyväntahtoisuu
desta haluaisimme antaa heille elämän mah
dollisuuden, vaan siksi, että sillä voisimme 
suojella itseämme ahdistavalta työnantajal
ta, jonka kurin alle meidän täytyy taipua 
siksi, että sillä on työttömäin arm eija käy
tettävissä, jolla se peloittamalla puristaa 
enemmän liikevoittoa meiltä.

Toiseksi, että meille jäisi tarpeeksi aikaa 
huvitteluun ja  sellaisten tietojen kehittä
miseen, jota me tarvitsemme teollisten or- 
gaaniemme kasvattamiseen y, m.
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K o r k e a m m a t  p a l k a t .

Seuraava tämän päivän välttämättömiä 
vaatimuksiamme on korkiampi palkka. Mik
si korkeampi palkka? Saadaksemme enem
män nautinnon mahdollisuuksia sekä varo
ja  itsemme kehittämiseen. Kyetäksemme 
hankkimaan itsellemme terveelliset asun
not, paremman ravinnon ja  voidaksemme 
pukeutua aikamme vaatimuksia vastaavas
ti, sekä yleensä kyetäksemme olemaan ih
minen, jonka päätarkoituksena on uuden 
suvun jatkaminen ja  sen hoivaaminen.

Tämän jälkeen voimme yhdeksi p ää vaati- 
mukseksemme liittää elämän tarpeitten hin- 
tain kontrollioikeus teollisuusjärj estoille. 
Tämä siksi, että voisimme alkaa rajoitta
maan sitä keinottelua, joka on olemassa ja  
jolla keinottelulla tehdään palkkojemme ko
hoaminen merkityksettömäksi elintasoom
me nähden ja  samalla katkaistaksemme 
työnantajain voitto-osinkojen suuruuden 
pienemmäksi ja  sillä voimistaaksemme o- 
maa taloudellista asemaamme ja  myöskin 
sen kautta kyetäksemme valtaamaan tuo
tannon hallinto käsiimme.

Tällaisten yleisten vaatimuksien ohella, 
joita tässä ylempänä on mainittu tulevat 
olemaan teolliset vaatimukset sen mukaan 
kuin olosuhteet eri teollisuuksissa ne eteem
me synnyttävät, kuten esimerkiksi vaati
mus, että työn johtajat tulee olla teollisuus 
järjestömme valitsemat, joidenka tehtävänä 
tulisi olla teknillisen työn johto, eikä vain 
töyläisten ruoskana oleminen.

Työläisten vainon lopettaminen sekä mus
tan listan hävittäminen. Työolosuhteiden 
korjaaminen sellaisiksi kuin työläiset eri 
teollisuuksissa ne näkevät välttämättömiksi. 
Fyysillisen työvoiman käytön minimi. Työ- 
maakomiteoiden toimintaoikeus teollisuus- 
järjestöjen määräyksen alaisena y. m.

Kaikista eri teollisuuksista voidaan löy
tää kymmeniä erilaisia vaatimuksia, jotka 
olisivat välttämättömiä korjata ja  jotka 
voitaisiin korjata järjestyneellä toiminnal

la ja  siten tehdäksemme asemamme teolli
suuksissa siedettäväksi niin, ettei meidän 
tarvitsisi niitä peljätä, vaan että voisim
me siellä työskentelystämme nauttia.

I. W. W :n tämän päiväisenä perustana 
on työläisten tämänpäiväiset välittömät 
vaatimukset siksi, että työläiset haluavat 
sitä, mikä on heille tänä päivänä välttä
mättömyys. Tämän päiväisten vaatimuk
sien saavutus luo uusia vaatimuksia toinen 
toisensa perään ja  lopullisena tämän päi
vän vaatimusten päälle tulee olemaan tuo
tannon täydellinen kontrollioikeus teolli
suusjärj estoille.

Tällaisen taistelusarjan lävitse me tulem
me kulkemaan emmekä voi sitä sivuuttaa, 
sillä ne ovat edessämme jokapäiväisenä il
miönä, joita ilmiöitä me emme voi “ paukku- 
pahasellamme”  poistaa, vaan ainoastaan 
teollisten järjestöjemme voimalla. S iis jä r 
jestykäämme teollisuuksittain tämänpäi
väisten vaatimuksiemme taakse saavuttaak- 
semme ne ja  niiden perään maailman teolli
suuksien kontrolli.

Kun lähdemme laatimaan päivän vaati
muksia, niin laatikaamme ne niistä tarpeis
ta, jotka työläiset joka päivä näkevät it
selleen välttämättömyydeksi. Työläiset ha
luavat taistella etupäässä aina niiden vaati
muksien puolesta, jotka ovat heille tämän
päiväisiä välttämättömyyksiä. Se vaatimuk
sien sarja  johtaa lopullisesti tuotannon 
kontrolliin, jotka tulee olemaan työläisille 
yhtäläinen välttämätön tarve, kuin on työ
läisille tänä päivänä mikä pienempi paran
nus tahansa, kuten esimerkiksi pesulaitos- 
ten ja  kuivaushuoneiden hankkiminen met- 
säkämpillä, sillä välttämättömän tarpeen 
saavutus on aina pohjana uudelle välttä- 
mälttömälle tarpeelle.

Kun lähdemme taisteluun tämänpäiväi
sinä vaatimuksinemme, niin silloin meillä 
on materialistinen lähtökohta päämääräm
me saavuttamiseen. S iis lähtekäämme siltä 
pohjalta, josta meidän täytyy lähteä, ja  sen 
ensimäisenä ehtona on järjestyminen.

Toisessa paikassa tässä julkaisussa selostetaan, 
että ensi kuun Tie Vapauteen tulee ilmestymään 
erikoisena Työväen-Opi ston numerona. Lähetä en
nakkotilauksesi ja liity Tie Vapauteen asiamie
heksi.

Vai olet jo päättänyt liittyä I. W. W. W :n jä
seneksi. Se käy helposti, minä olen Liiton Deli- 
keitti ja myyn sinulle kortin. Sisäänkirjoitusmak- 
su on vain $2.00.

C. P. RIPLEYN LUENNOT
Sähkö insinööri C. P. R IP L E Y  luennoi 

D e t r o i t i s s a :
McC O LLE ST E R  H A A LILLA  

Maalisk. 1 1 ,  18  ja  25 p.
C h i c a g o s s a :

W EST SID E AUDITO RIUM ISSA 
Maalisk. 2 1  ja  28 p.

Järjestön jäseniä kehoitetaan tekemään 
voitavansa luennoiden onnistumiseksi.
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