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kään muuhun kun hauskan pitoon. Merimiehen elä
mässä onkin kaksi aivan vastakkaista puolta niin
kuin palkintometallissa on nurja ja oikea puoli. Työläistoveri, jätän sinun itsesi päätettäväksi, kum
piko puoli merimiehen elämästä on nurjapuoli me
tallista, kärsimys ja orjuusko merellä, tahi juomalla maljat pohjaan iloisissa r  antakaupungei ssa. 
Minulla on omat käsitykseni asiasta saatujen ko
kemusten perusteella. Kuitenkin tiedän sellaisen ti
lanteen olevan “opiumia” merimiesten ajatuksille. 
Se estää meidät yleisemmin käsittämästä asiain to
dellista tilannetta, aivan kun sumu estää purjehduksen merellä. Päivä seuraa yötä’ sanotaan ja 
niinpä löysimme itsemmekin vielä elävitten jou
kosta seuraavana aamuna. Nälkä kurni suolissam
me ja kupari seppä takoi päässä, mennessämme 
haeskelemaan aamiaista laivoista. Päästyämme ran
taan, jäimme uteliaina katselemaan hevosten siirtä
mistä laivasta maihin. Hevoset, joitakin lukuunot
tamatta, olivat vaivaisia ja loppuun kulutettuja 
juhtia. Eräältä belgialaiselta saimme tietää hevos
ten olevan Englannin kaivoksissa loppuun raatanei
ta ja matkalla'makkaratehtaalle. Siis me emme ol

leet ainoita joille “vapaakyytiä” annettiin. Ero oli 
vaan siinä että hevoslasti oli työvoimansa loppuun 
kuluttanutta ja jouti makkaratehtaaseen kun sitä
vastoin me palklcaorjat olimme nuoria ja  täysissä 
ruumiin voimissa joten meitä voitiin tarpeen vaa
tiessa vielä käyttää uuden pää-oman luomiseksi.

Näin jatkuu päivästä toiseen. Vanhojen työvoimansa menettäneiden tilalle astuu uusia. Luonto 
ikäänkuin lahjoittaa omistavalle luokalle sekä inhi
millisen, että eläimellisen voiman mitä he, kapita
listit, voivat käyttää mielensä mukaan.

Me työläiset olemme vain vieläkin välinpitämättö
miä omista olosuhteistamme ja siksi saamme niistä 
kärsiä.

Napoleonin lempilauseesta “ken myöhään nuk
kuu hän ei näe kuinka ihanaa on aamu-auringon 
nousu”. Tämä on hyvä ohje meille palkkatyöläisil- 
lekin, sillä mitä aikasempaan pääsemme tietoiseksi 
eli heräämme näkemään luokkamme kurjat olosuh
teet, ja järjestymme yhteen suureen unioon —, sitä 
pikemmin näemme ihanan auringon nousun — työn 
tasavallan nousun. — Fireman.
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MIKÄ ERO ON RAUHALLISEN JA VÄKIVALTAISEN TOIMINNAN VÄLILLÄ.

HALL AI SEN kysymyksen joudun nyt teke
mään yhdeksän kymmentä prosenttia käsit
tävän työväen aineksen puolesta josta ai
neksesta minä olen yksi solu, niiltä kymme

nen prosenttia työväen luokkaa käsittävältä ainek
selta, jotka vakuuttavat käsittävänsä mitä työväen 
luokan pitää tehdä vapautuakseen palkkaorjuu- 
desta.Kirjoituksissani “Keskustelua tuotanto- ja jako- 
laitosten valtauksesta” sekä “Tämän päiväiset vaatimuksemme” nimisissä kirjoituksissani olen tuonut 
meidän kantamme julki, joissa kuvastuu rauhallinen 
toiminta, periistuen tietoiselle toiminnalle, eikä vä
kivaltaisuudelle määrättyinä hetkinä.

On olemassa ainoastaan kaksi menettelytapaa: 
r a u h a l l i n e n  ja v ä k i v a l t a i n e n .  Rauhallinen toiminta 
perustuu kasvatustyölle ja järjestymiselle ja väki
valtainen toiminta perustuu luokkavihan lietsomi
selle, joka johtaa väkivaltaisuuteen joukkoliikehti- 
misen muodossa.

Edellinen on pohjajoukkojen filosofia ja jälki
mäinen on pikkuporvariston sosialismin ja kommu
nismin filosofiaa.

I, W. W. ei edusta väkivaltaista toimintaa ja

näin ollen sen täytyy pysytellä rauhallisen toiminnan 
puitteissa, jonka perustana on kasvatustyö ja  jär
jestyminen.

Koska I. W. W:n jäsenistön keskuudessa näkyy olevan aineksia jotka eivät p o l i i t t i a - f e t i s i s v v h i  pe
loittamme uskalla hyväksyä tätä rauhallista toimin
taa, vaan hapuroivat sinne ja tänne kuten Kantelo, 
kuitenkaan uskaltamatta tuoda ajatustaan selvästi 
esille mitä hän tarkoittaa tominnallaan joka ei ole 
rauhallista eikä väkivaltaista.

Nyt jätän siis teidän vastattavaksenne, että mikä toiminta on rauhallisen ja väkivaltaisen toimin
nan välillä t

Meitä ei enää peloita " p o l i i t t i n e n  f e t i s i s m i ” , sillä 
me olemme siitä taudin oireesta jo aikoja sitten 
päässeet.

Ellei voida kumota pätevällä tavalla rauhallista 
toimintaamme, joka perustuu kasvatus työlle ja te
olliselle järjestymiselle, niin tulemme jatkamaan toi
mintaamme kaikista vastustus pyrkimyksistä huo
limatta.

Teollisen vapauden puolesta,
F r a n k  L a m p i .
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