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PERUSTEELLINEN KASVATUS ENNAKKOLUULOJA VASTAAN
I .  W .  W : n  K a s v a t u s  to im is to . .

V ÄHINTÄÄN kaksikymmentä viisi miljoonaa 
palkkatyöläistä on Amerikassa, jotka eivät 
vielä tietoisesti ymmärrä I. W. W:n sano
maa sen oikeassa valossa. Kapitalistiluok- 

ka on vielä kyennyt näitä työläisiä pettämään, 
saattaen heidät joka päivä astumaan sanomalehti- 
myymälöiden eteen ostamaan sieltä päivittäisen val
he annoksen kaikkine sivukysymyksineen ja petolli- 
sine lupauksincen.

I. W. W :n täytyy tehdä työnsä tällaisten heiluvien 
työläisten keskuudessa. Jokaisessa yksityisessä ta
pauksessa meidän täytyy kyetä hävittämään kansal
liset ja uskonnolliset ennakkoluulot, sekä niiden syn
nyttämän “Valtakadun” filosofian. Meidän täytyy 
kyetä osottamaan, että kaikki se roska, mitä he ovat 
tiedon asemesta nielleet tähän asti, ei ole terveellis
tä, meidän täytyy kyetä vakuuttamaan, että senti
mentaalinen kaunopuheisuus ja  myrkyllinen type
ryys, mitä he ovat tähän asti ottaneet vastaan ja 
hyväksyneet sellaisenaan, ovat vain tyhjiä fraaseja. 
Meidän täytyy myöskin kyetä todistamaan, että ka
pitalistiset teoriat eivät perustu oleville tosiasioille, 
mutta ovat niitä vastaan.

Suinkaan helppo tehtävä ei ole saada meidän kri
tiikkiämme kapitalismista varsinaisen asujamiston 
keskuuteen ja sitä vaikeampi on saada heidät kä
sittämään meidän parantava lääkkeemme nykyisiin 
yhteiskunnallisiin pulmallisiin kysymyksiin. Tämä 
siitä syystä, että jokaisella askeleella me kohtaam
me konservatiivisen aineksen edessämme.

Kun me yksinkertaisesti sanomme tällaisille työ
läisille, että luokkasota on käynnissä, niin he va
vahtavat, sillä heille on aina sanottu, että 
Amerika on kultaisten tilaisuuksien maa, missä jo
kainen yksilö on samanarvoinen lain edessä ja missä, 
kyky ja ahkeruus palkitaan. Ainoa, mitä sinun tar
vitsee tehdä, on heiluttaa lapiota kiivaammin ja kii
vaammin, niin joskus sinä tulet olemaan Stonen 
taikka Webster Kumppanien rinnalla.

Kun me puhumme kansainvälistä sotaa vastaan, 
niin tällaiset työläiset pitävät sitä solvauksena. 
Heille on luonnollista, että kenen tahansa tulee pitää 
kunnianaan kuolla hallituksensa puolesta, milloin ta
hansa Rockefeller niin. sanoo. Ainahan heille on 
opetettu, että meidän täytyy puolustaa kaivoksiam- 
me ja öljylähteitämme ulkomailla.

Kun me julistamme oppia, että “Työläiset tuotta
vat kaiken rikkauden; siis työläiset ovat oikeutettu
ja työnsä tuloksiin”, niin luokkatiedottomat työläi
set vastaavat siihen kapitalistisen taloustieteen mie
lettömyyksillä. “Kuinka voimme tehdä työtä, ellei 
isännät meitä palkkaa työhön”? Ja  edelleen “Kuin
ka hän voi pitää liikettään käynnissä, ellei hän saa 
siitä kunnollista voittoa?”

Emme tarvitse ajatella, että saisimme näin sy

välle juurrutettuja käsityksiä pois Amerikan palk
katyöläisten päistä yksinkertaisesti kerran julista
malla heille periaatteemme. Eivät he edes kaikissa 
tapauksissa käsitä mitä me heille sanomme, kun ju
listamme: “JÄRJESTYKÄÄ!”

Onneksi kuitenkin he ovat jo sen alkaneet tunte
maan, että jotakin on sittenkin väärin ja sen perus
teella he ovat alkaneet meitä kuuntelemaan. He 
ovat jo menneet kanssamme lakkoihin ja  vähitellen 
he alkavat käsittämään, että sittenkin I. W, W. on, 
jonka kantta he voivat saada jotakin hyötyä. Muu
tamissa teollisuuksissa he ovat olleet tilaisuudessa 
saamaan palkankorotusta ja muitakin parannuksia 
työsuhteissa i. w : Iäisten toiminnan tuloksena. 
Sellaiset työläiset, jotka ovat joutuneet olemaan suo
ranaisessa kosketuksessa kanssamme, alkavat tuntea 
yhtenäisyyttä meidän kanssamme. Monissa tapauk
sissa he ovat uteliaita meihin nähden. Jos sattuu, 
että kirjaimet “I. W. W.” on painettu yli sanoma
lehden ja levittää sen kadulla, niin silloin jokainen 
pyrkii katsomaan, mitä se on.

Mutta siinä ei ole kaikki, mitä tarvitsee tehdä. 
Ellemme käytä hyväksemme tätä nteliaisuutta ja ys
tävällisyyttä niin se merkitsee sangen vähän. Pal
jon ei myöskään merkitse vaikka myymme jäsenkor
tinkin jollekin työläiselle, ellei sen ostaja tiedä miksi 
hän On jäsenkortin ottanut ja kykene vielä puolus
tamaankin sellaista tekoaan.

Se on I. W. W :n kirjallisuus, mikä tekee työtään 
ja sen avulla vain voidaan särkeä ennakkoluulot, 
sekä vakuuttaa kapinalliset työläiset todellisiksi 
luokkataistelijoiksi, vallankumouksellisiksi ja varsi
naisiksi teollisuus unioni s teiksi. Varsinainen ja 
välttämätön tehtävä on saada nykyään kirjallisuu
temme työläisjoukkojen luettavaksi ja niiden muka
na joutuvat väitteemme työläisten harkittaviksi.

Ei siis kelpaa myöskään, että viemme säkillisen 
kirjallisuutta kämppään taikka tehtaaseen ja hei
tämme sen menemään ympäri. Se kylläkään ei me
ne kaikissa tapauksissa aivan kokonaan turhaan, 
mutta kuitenkin se pian nnohdetaan. Inhimillinen 
käsitys on sellainen, että koskaan yksi väite hänen 
omaamaansa ennakkoluuloa vastaan ei tuota tulok
sia. Se tarvitsee jatkuvaa ajattelua ja vasta järki
peräisen ajattelun sekä moninkertaisen tosiseikkojen 
toistamisella häviävät ennakkoluulot.

Täten siis täytyy olla vakituiset I. W. W;n kir
jallisuuden levityspaikat. Täytyy jokaisessa työ- 
läiskeskuksessa olla vakituiset kirjallisuusagentit. 
Kuka tahansa työläinen, jolla on edes osaksikaan va
kituinen olinpaikka, voi ryhtyä valtuutetuksi I. W. 
W:n kirjallisuuden levittäjäksi. Ja jokaisen tulee 
siten menetellä. Jokaisen tällaisen työläisen tulisi 
tilata I. W. W:n julkaisuja myytäväkseen ja  hank
kia kaikkia tärkeimpiä kirjasia ja pitää ne näky
villä.
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Vielä enemmänkin. Varsinaiset lehtien ja kirjal
lisuuden myyjät, jotka myyvät sanomalehtiä ja kir
joja voitokseen, tulisi asettaa Järjestömme sanoma
lehdet myöskin heille myytäväksi. Järjestöllämme 
on useita sellaisia kirjallisuuden levittäjiä ja he ovat 
tyytyväisiä siihen kohteluun, mitä heille on järjes
tömme taholta annettu. Sellaisetkin jäsenemme, jot
ka liikkuvat paikasta toiseen, tulisi pitää huoli, että 
eri kaupungeissa järjestömme sanomalehdet tulisi
vat siellä sanomalehtimyymälöihin, varsinkin sellai
siin paikkoihin, missä työväestöä asuu.

Nykyään järjestömme taholta julkaistaan seuraa- 
via lehtiä ja  julkaisuja:

INDUSTRIAL WORKER, kahdesti viikossa, box 
1857, Seattle, Wash.

MUNC1TROUL, Rumanian kielinen, kahdesti 
kuussa, 13492, Orleans St., Detroit, Mich.

INDUSTRI ALISTI, Suomen kielinen, päivälehti, 
Box 464, Dulnth, Minn.

Järjestön Yleisessä Fäämajassa julkaistaan seu- 
raavat lehdet:

INDUSTRIAL SOLIDARITY, viikkolehti.
INDUSTRIAL PIONEER, kuukausijulkaisu.
IL PR OLET ARI O, Italian kielinen, viikkolehti.
PELZABADULAS, Unkarin kielinen, viikkolehti.
SOLIDARITAD, Espanian kielinen, viikkolehti.
TIE VAPAUTEEN, Suomen kielinen, kuukausi- julkaisu.
JEDNA VELKA UNIE, Tshecko-Slovakian kielinen, kuukausijulkaisu.
GOLOS TRUZENIKA, Venäjän kielinen, kahdes

ti kuussa.
RABOTICHESKA MY SL, Bulgarian kielinen, 

kuukausijulkaisu.
INDUSTRIJALNI RADNIK, Kroatian kielinen, 

kahdesti kuussa.

l o i  löi l o i

KIELIKYSYMYS JA LUOKKALHKE
U UTAM IA vuosia sitten Amerikas

sa asuvien suomalaistenkin työläis
ten keskuudessa pidettiin suurelta 
osalta Englannin kielen opettelemis

ta tarpeettomana. Vieläpä niinkin pitkäl
le meni tämä käsitys, että sitä kerrattiin 
alkuvuosina Työväen-Opistollakin. Kiittä
vänä pidettiin sitä, että opitaan tuntemaan 
yhteiskunnallisia kysymyksiä ja  erikoisesti 
luokkataisteluliikettä.

Tällainen käsitys pysyi vallalla vain niin 
kauvan kun Suomesta tulleina pysyttelimme 
pääasiassa raaka-ainetuotannossa, josko se 
sitten oli kaivoksissa, metsätöissä, taikka 
maanviljelyksessä. Nyt jo suureksi osaksi 
siirrytään muillekin aloille valmisteteolli- 
suuksiin ja  toiselta puolen Amerikassa olon 
vakiintuminen tekee myöskin vähitellen 
välttämättömäksi oppia maan kieltä. N yt ei 
enää kukaan ole niin yksinkertainen, että 
väittäisi Englannin kielen olevan suoma- 
laisellekaan mitään tarpeetonta “ylellisyys- 
tavraa.”

Yleensäkin maassa teollisuuselämän ke
hittyminen pakoittaa kasvatuskysymystä 
eteenpäin erittäinkin nuorisossa, mutta se 
myöskin suuresti edistää jo  täysikasvuisten 
kasvatusta. Tämä pitää kielellisestikin 
paikkansa.

K i e l i k y s y m y s  j ä l l e e n  t ä r k e ä l l e  t i l a l l e

Varsinainen amerikalainen kansan-aines, 
joka on kasvanut tämän maan yhteiskunta 
piirissä alusta aikain, on ollut kielikysy

mykseen nähden vieläkin suppeampi, kuin 
mitä ovat olleet yleensä tänne muista mais
ta siirtyneet. Ottaen huomioon, että Eng
lannin kieltä puhutaan laajemmalla alalla, 
Englanninkieli niin muodoin pidetty riittä
vänä.

Amerikan nykyinen kilpailu pohjaltaan 
ulkomaisilla markkinoilla vetää kielikysy
myksen yhä enemmän päiväjärjestykseen 
ja  ulkomaisille kielille lainataan entistä suu
rempi huomio nykyään. Vieläpä aivan äs
kettäin vihattu Saksan kielikin, joka äs
kettäin lakkautettiin Yhdysvaltain kouluis
takin, on jälleen saanut sille kuuluvan paik
kansa.

Erinomaisen esimerkin kielten tärkeydes
sä nykyisessä yhteiskunta elämässä laajas
sa mittakaavassa on antanut Jenny Covan, 
New Yorkista. New Yorkin Callin mukaan 
on hän jonkun matkaa toisella kymmenellä 
ikävuodella, mutta tunnetaan hän yhtenä 
parhaimmista kielenkääntäjistä Amerikan 
Yhdysvalloissa. Välittämättä nuoresta jiäs- 
tään, puhuu hän sujuvasti seitsemää eri 
kieltä ja  lukee sekä kirjottaa yhdeksää. 
Hän on tämän tähden sangen tärkeä tekijä 
yhdessä Amerikan suurimmassa kustannus
liikkeessä. Täten yleismaailmallisen teol
lisuuden, kaupan ja  liikenteen kautta eri 
maat joutuvat läheisempään kosketukseen 
keskenään. Vielä kun ei ainakaan siltä 
näytä, että yksi kieli pitkään aikaan voisi 
tulla vallitsevaksi, on tarpeellista työväen


