
ja puhuin suureni ai selle joukolle lakkolaisia sekä hei
dän kannattajiaan. Vain se seikka, että kuuluin 
Elkkien salaseuraan, Kansalliseen Opettajien yhdis
tykseen sekä San Pedron Pappien yhdistykseen, teki 
osaltaan sen, että sinä iltana en tullut vangituksi. 
Kuitenkin paljon paremmat miehet, kuin minä ovat 
jo joutuneet vankilaan tämän suuren asian puoles* 
ta. — Työväki järjestyneenä yhtenäisesti, — luok-
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katietoisesti teollisuuksittain unioihin, on suurin asia maailmassa.
San Pedron seilarit ja satamatyöläiset ovat osot- 

taneet miehuuttaan. Samoin ovat osottaneet mie
huuttaan työläiset muissa satamissa. Kaikki Marine Transport Workers Industrial Union No. 510 
puolesta! Kaikki Työläisten Solidarisuuden puolesta.
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VALLANKUMOUKSELLISET.
IIN  kauan kuin yksityisomistus on 
päässyt valtaan yhteiskunnassa, on 
se aina luonut omistuksen ohjaksiin 
hallitsevan luokan ja  samalla kehit

tänyt myöskin vallankumouksellisia, se on 
tyytymättömiä aineksia vallitsevaa luokkaa 
vastaan. Vallassani evien ja  valtaan pyrki
vien voitot taikka tappiot on aina määrän
nyt taloudellinen voimaperäisyys. Tämä tar
koittaa, kuinka määräävän voiman jompi 
kumpi taistelevista ryhmistä omaa yhteis
kunnallisesti vallitsevassa tuotannossa.

Niin kauan kuin hallitsevalla luokalla on 
taloudellinen valta, voivat he valtansa säilyt
tämiseksi käyttää kaikkia muita yhteiskun
nallisia tekijöitä. Sangen ilmeiseksi käy jo 
nykyään vallitsevassa asemassa olevien ja  
sen liepeillä kiikkuvan porvarillisliperaalis- 
ten ainesten poliittiset puolueet ja  ryhmät. 
Työväenkin nimessä perustetaan tällaisia 
puolueita. Ketkä ovat politiikassa tehokkai
ta. Ne, joilla on poliittiset oikeudet. Ne oi
keudet voivat olla vain niillä, jotka omaa
vat vallitsevan kansalaisoikeuden asunto 
taikka muine omistusoikeuksineen. Palkka- 
työväellä ei sellaisia oikeuksia enää ole. E i 
kukaan palkkatyöläinen voi enää olla vakuu
tettu, onko hän tilaisuudessa asumaan poliit
tisia vaatimuksia vastaavan ajan samassa 
paikassa, vaikka muita omistusoikeuksia ei 
enää vaadittaisikaan, jotka viimemainitut 
kuuluvat jo enemmän feodaliselle aikakau
delle.

Kuitenkin poliittisia puolueita peruste
taan työväen nimessä ja  erikoisesti muka 
vallankumouksellisia puolueita. Puolueiden 
perustajat yleensä käsittävät sen, että palk

katyöväki on varsinkin kapitalistisen yh
teiskunnan perus. Täytyy ottaa siis myös
kin poliittisiissa ohjelmissa palkkatyöväki 
huomioon. Mutta vain ohjelmissa. Merkille 
pantava tässä on että kun sitten työväen 
nimessä perustetaan puolue, niin tulee sen ol
la työväen etuja ajava, mutta pitäisi siihen 
yhdistää niitäkin, joilla on poliittista val
taa.

Omituiselta tuntuu nyt silmätessä muu
tama vuosi taaksepäin, kuinka uskottiin, et
tä porvarillisen yhteiskunnan liepeillä kai
kenlaisia aineksia voitaisi yhdistää työväen
luokkaan. Kokemus on nyt kuitenkin osot- 
tanut, että monet niistä aineksista ovat tul
leet työväenluokan ystäviksi kukin aikanaan 
voidakseen ajaa omia pyrkimyksiään. Kun 
lakimiehiä esim. tuli sosialistipuolueeseen, 
niin ovat nyt muutamien vuosien kokemukset 
selvästi osottaneet, että niiden avulla on syn
tynyt sangen useita riitajuttuja, minkä pe
rusteella sitten palkkatyöläiset on hajoitet- 
tu riitelemään keskenään ja  lakimies kum
mallekin puolelle kutakin riitaryhmää neuvo
maan ja  auttamaan. Monet muut pikkupor
varit ovat samoista syistä yrittäneet kuulua 
kaikkiin työväenkin nimellä kulkeviin liik
keisiin, että voi siellä myöskin edustaa omaa 
liikettään. Tähän voimme laskea vielä o- 
suustoimintaporvaritkin.

Tässä ylempänä viitatut ainekset saatta
vat kylläkin olla hyviä seuraelämän palve
lukseen, voivatpa he näin tällaisissa seurois
sa esiintyä sangon radikalismiakin, mikäli 
sellainen fraasaileminen ei ole ristiriidassa 
omien liike-etujen kanssa, eikä millään ta
valla loukkaa “ businesta” .
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Kuvaavana seikkana ilmenee nyt varsin
kin viimeisten vuosien poliittisten puolueiden 
perustamiset työväen nimessä yksi toisensa 
jälkeen. Yhteiskunnalliset muutokset ovat 
antaneet niille hyvää virikettä ja  niitä on 
käytetty erinomaisesti niiden hyväksi, jotka 
ovat näitä puolueita tarvinneet joko liikepuh- 
veiksi taikka muiksi sellaisiksi. Niillä kuiten
kin työväenluokkaan itseensä nähden on ol
lut enemmän turmiollinen kuin rakentava 
vaikutus. Kun esim. silmäämme taaksepäin, 
niin ensimäisestä suomalaisen sosialisti jär
jestön hajaannuksesta tännepäin on ollut 
monta hajaannusta silloin jälelle jääneiden 
keskuudessa. Mikä omituisinta tässä, että 
aina näiden riitaisuuksien johdossa huo
maamme loijarin taikka jonkin muun pikku
porvarin. Näin sitten kun riidellään näissä 
leireissä, niin loistetaan vissillä vallankumo
uksellisilla leimoilla. Jonkin vallankumouk
sellisen puolueen johtajan ja  kauppiaan koi
rallekin pistetään selkään punanen viltti .oso- 
tukseksi vallankumouksellisuudesta, suuta
rin pajan omistajan rouvalla on purianen a- 
lushame, makeiskauppiaan päällä on punai
set alusvaatteet, jotta vallankumouksellisuus 
olisi lähempänä persoonaa ja  lakimiehen 
konttorissa tapaamme punasen maton, joka 
monessa tapauksessa on viimeinen jäännös 
entisestä työväentalosta.

P o i s  v a l h e v e r k o t  t y ö l ä i s t e n  s i l m i l t ä ,

Työläistoveri: Sinä joka teet joka päivä 
raskasta työtä tehtaassa, myllyssä taikka 
kaivannossa ja  muualla. Sinä toisten työ- 
läistoveriesi kanssa omaat kokonaan talou
dellisen voiman ja  taloudellisen tärkeyden. 
Sinun voimaasi on kaikkien politikoitsijoi- 
den ja  riistäjien sinulta kerjättävä, jos tuo
tannossa olet toisten tovereittesi kanssa jär
jestynyt ja  siten ymmärrät voimasi tärkey
den. Eivätkö monet viimeiset kokemukset 
ole sinulle mitään opettaneet? Aijotko yhä 
vielä kulkea mukana niissä rippeissä sellai
sista seuroista, jotka yhteiskuntakehityksen 
aalto ja  niiden omat ristiriidat ovat tehneet 
tehottomiksi.

Pysähdyppäs ajattelemaan entisen toi
mintasi tuloksia. Viivyppäs hetkinen entis
ten kauniitten toiveittesi raunioilla. Katse- 
leppas entisiä tovereitasi, jotka sinulle viha

mielisinä ja  sinä heille yhä edelleenkin yri
tätte toimia eri leireissä, vaikka tuottavina 
työläisinä kuulutte samaan luokkaan. N yt  
olette vain erillään siksi että jo sokeat joh
tajat taikka ylenviisaat kätyrit ovat johta
neet teidät erilleen ja  taisteluun toisianne 
vastaan ja  yrittävät teitä vieläkin pidättää 
liittymästä yhteen, mihin te luonnostanne ja  
taloudellisen olemuksen määräämänä kuu
lutte. Jos tämän tarkistuksen teet todella, 
niin tulet huomaamaan, että oletkin toimin
tasi uhrannut väärään leiriin, olet toiminut 
siellä missä toimintasi tulokset on käytetty 
omien kahleittesi kiristämiseksi. Huomaat 
olleesi työläisten ja  vallankumouksen nimes
sä vastavallankumouksen puolella omaa itse
äsi ja  toisia palkkatyöläisiä vastaan.

T e o l l i s u u s  j ä r j e s t ö t  u u d e n  a j a n  t u n n u s ,

Palkkaorjen ainoa ja  tärkein omaisuus 
on sen työvoima. Sen pelastus myöskin on 
siellä, missä työvoimaa käytetään. Siellä 
järjestymällä yhteen toisten samanlaisten 
palkkaorjain kanssa kasvaa palkkatyöväelle 
se voima, jota ei voida maailmassa murtaa. 
Sen järjestymisen tuloksena kykenee työvä
enluokka ottamaan elämän välttämättömyy
det kapitalismin aikana ja  sen tuloksena se 
myöskin kasvaa ottamaan kokonaan lopulli
sesti työnsä tulokset. Vain siellä palkkaor- 
ja  voi tavata todelliseh toverinsa, sillä hei
dän taloudelliset pyrkimyksensä ovat saman
laiset. Nykyiset jättiläismäiset tuotantolai
tokset ovat niitä laitoksia, missä työläiset 
muokataan todellisesti ja  olemukseltaan soli- 
darisiksi ja  tämä seikka tulee nyt palkkatyö
läisten joka käänteessä huomata. Sille pe
rustalle vain voi rakentua palkkatyöväen val
lankumouksellinen järjestö ja  vain se voi ol
la myöskin sanan oikeassa merkityksessä val
lankumouksellinen järjestö palkkatyöläisten 
hyödyksi.

Kuka tahansa palkkaorja lienetkin, älä 
enää anna poliittisten valheverkkojen pettää 
itseäsi, vaan liity viipymättä toisten työläis- 
tovereittesi kanssa yhteen rakentamaan tuot- 
tavain palkkatyöläisten yhtenäistä rintamaa. 
Vain siten toiminnallasi voit todellisuudessa 
osottaa, että olet vallankumouksellinen sanan 
oikeassa merkityksessä. — T r a m p p i .
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