
TIE VAPAUTEEN SYYSKUU, 1923

KÄÄNNEKOHTA SUOMEN TYÖVÄENLIIKKEESSÄ.
“K U N  K A N S A N  S IE L U S S A  P A L A A  
S I T Ä  E I  M IK Ä Ä N  S A M M U T A  E l ."

HLLÄOLEVAT ovat runoilijan sanat, mitä 
Mikko Uotinen k irjo itti pian kaksikym
mentä vuotta sitten Suuren Venäjän kansakunnan yrityksistä poistaa päältään 

itsevaltiuden tyrannius.Puhuessamme Suomen työväenliikkeen vaiheista, nämät ylläolevat sanat sopivat mainiosti ja kuvaavat itse asiassa samanlaista asiantilaa.Sangen paljon Suomen työläisten viimeaikaiset vaiheet ja oikeastaan luokkataistelussa saadut haavat ovat synnyttäneet ominaista tuskaa ja  valitusta. Kuitenkin yhtä omituisena saamme nähdä, että tämän entisten haavojen parantelun ohella pyritään ainakin luomaan jotakin uutta.Myöntää täytyy, että Suomen työväenliikkeeseen syvälle syöpynyt poliittinen piirre kulkee nytkin vielä pätkälle. Viimeiset raportit Suomesta osoittavat, että aivan joukottain on Suomessa vangittu juuri näitä poliittiseen liikkeeseen osaa ottaneita, sanovatpa muutamat raportit, että vangittujen luku tänä yleensä ulkonaisesti tunnustetun rauhallisuuden aikana nousee 150—200. Tässä valtiollisessa toiminnassa Suomen porvaristo on erinomaisesti oppinut valtiopetosten syytössarja läksynsä ja tätä läksyä se on opettanut Suomen työväenluokallekin niin perin pohjin, että tuskinpa kokoisuudessaan se löytää vertoja mistään toisesta maasta. Sen tuloksena siis me täällä näemme nytkin nuo joukkovangitsemiset.
U usi kysym ys Suomen Työväenliikkeessä.

Mutta toiselta puolen me näemme Suomen työväenliikkeessä uuden piirteen. Tämä tuo ehdottomasti valoa Suomen työväen nykyiseen tilan
teeseen ja ei se jätä vaikuttamatta osaltaan muidenkin maiden työväenliikkeisiin. Tämä uusi p iir
re on Suomen työläisten pyrkimys teollisen järjestymisen tielle. Tällä teollisen järjestymisen tiellä sen pyrkimys on päästä myöskin tuotannon kontrolliin. Aikaisemmin tänä kesänä Suomen unioi- den konventioni on hyväksynyt tässä suhteessa päätöksiä, jotka ovat täälläkin merkille pantavat. Tästä teollisuuksien kontrolliin pyrkimisestä m. m. 
on tuossa konventionissa hyväksytty seuraava pää
tös: 1. Suomen Ammattijärjestö hyväksyy ohjelmaansa taistelun tuotannon kontrollista.2. Taistelun tuotannon kontrollista tulee lähteä yksityisten epäkohtain, kuten työttömyyden, työajan, työpalkan j.n.e. pohjalta, jolloin työläisten on pyrittävä tutustumaan näiden kysymysten sekä taloudellisten että finanssiasiain todelliseen tilaan, paljastamalla niissä piileviä kapitalistien riistosalaisuuksia.3. Tuotannon kontrolli edellyttää ammatilli

sen toiminnan järjestämistä tuotannon mukaan, ammatittain järjestymisen sijaan, joka on vahingollista uusiaikaiselle ammatilliselle työväenliikkeelle.4. Työläisten kontrollia ei ole sekoitettava porvariston yhteiskunnallistuttamissuunnitelmiin eikä liikeneuvostoihin, sillä ne eivät voi toimia työväen etujen mukaisesti.5. Tuotannon kontrollikysymyksen selvittäminen laajoille joukoille edellälausuttujen periaatteiden pohjalla on tärkeä tehtävä työväen kouluuttamiseksi ja mukaanvetämiseksi sekä siten kontrollitaistelun vahvistamiseksi. 
Myönnettäköön, että nämät päätökset sellaisenaan eivät eivät ole aivan selvät eikä niissä tarkkuudella sanota, mitä itse asiassa tuotannon kontrolli heille tarkoittaa. Kuitenkin me käsitämme siitä yhden puolen varmuudella. Suomen työväen pyrkimys on päästä tuotannon kontrolliin taloudellisen järjestymisensä avulla.

K a n sa in vä lise t su h tee t.
Tämä kysymys on ollut yleensä arka paikka heti Europan vallankumousten jälkeisenä aikana. Meillä on tuoreessa muistossa täällä, miten koko meidän järjestöämme yritettiin eräiltä tahoilta hajoittaa ja kaikenlaisia uhkauksia annettiin, ellei kaikissa tanssita annettujen määräysten mukaan. Suomen työväen suhtautuminen tähän kysymykseen on tästä syystä erinomaisen kuvaava. Sitä merkillisempi se on siksi, että Suomen työläiset itse joukkona ovat äänestäneet liittyä m. m. aikaisemmin Moskovan Ammattiunioiden Kansainväliseen, mutta Suomen työväenliikkeen johtajat, sen järjestötoimikunta kieltäytyi panemasta tätä yleisäänestystä käytäntöön. E i liittänyt Suomen työväen taloudellista liikettä edellämainitun yhtey

teen. Ja sen sijaan, että tätä järjestötoimikuntaa olisi syytetty millään tavalla tässä viimeisessä konventionissa, on sen toimenpiteistä, paremmin toimettomuudesta tuossa asiassa hyväksytty yksimielisesti seuraava päätös:Edustajakokous selittää, että Ammattijärjestön toimikunta on menetellyt oikein, kun se am
matillisen liikkeen yhtenäisyyttä silmälläpitäen ei tähän mennessä ole pannut täytäntöön Ammattijärjestön jäsenistön yleisäänestyksellä tehtyä päätöstä Punaiseen Internatsionaaliin liitty misestä, ja päättää kokous, että Ammattijärjestön toimikunnan on näitä seikkoja silmälläpitäen tähän kysymykseen edelleenkin suhtauduttava.Ihme ettei tässä maassa olevat erinäiset ainekset ole nostaneet syytöksiään Suomen työläisten järjestökomiteaa vastaan, kuten aikaisemmin täkä-
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Iäistä järjestöämme I. W. W. liittoa on koko liit tona parjattu, ettei se ole liittynyt kyseessäole- vaan Kansainväliseen.

Poliittisiin puolueisiin suhtautuminen.

Suonien työväenliikkeen alkuvuosina, jolloin monet meistä ovat olleet sen mukana, kuuluivat Suomen sekä poliittinen, että taloudelliset ammatti- uniot yhteen. Jos kuului ammattijärjestöön, kuului samalla myöskin Suomen Sosialistipuolueeseen. Nyt tämä väli on tehty selväksi ja siitä tämän kyseessäolevan konventionin päätöksissä sanotaan seuraavaa:
1. Koska Suomen Ammattijärjestö on omaksunut luokkataistelukannan, on sen taistelu siten yhteistä luokkataistelun kannalla olevan poliittisesti järjestyneen työväen kanssa, vaikka ammatillisten järjestöjen toimintatavat ovatkin eroavia poliittisten järjestöjen toimintatavoista.2. Suomen Ammattijärjestö ja siihen kuuluvat liito t eivät kuitenkaan kuulu mihinkään puolueeseen, mutta ovat sellaisessa yhteistoiminnassa työväenpuolueiden kanssa, kuin työväenluokan ammatillisten järjestöjen edut ja vallitseva tilanne välttämättä vaativat, kutakin kertaa varten tehtyjen päätösten mukaisesti.
3. Suomen Ammattijärjestö pitää toivottavana työläisten poliittisen järjestäytymisen luok- kataisteluperiaatteiden pohjalla, mutta vallitse- vain suuntariitojen tähden päättää, että milloin perusjärjestöt (osastot, työhuonekunnat ja  te- ollisuusneuvostot) järjestöinä kuuluvat johonkin työväenpuolueeseen, ei ketään järjestön jäsentä, joka ei halua puolueeseen kuulua ole siihen pakoitettava, vaan on annettava jäsenelle vapaus ratkaista mihin työväen puolue- ryhmään kukin haluaa kuulua tai olla kuulumatta, eikä sellaiselta jäseneltä voida periä puo- luemaksuja.

Näin siis jo' Suomen työläisten taloudellinen liike tässä suhteessa lähentelee sangen läheisesti niitä ääriviivoja, mitkä ovat laaditut suurten teollisuusmaiden teollisuus unioiden toimintaohjeiksi. Sitä m. m. osoittaa tämä poliittisiin puolueisiin kuuluminen taikka ei kuuluminen on jätetty jokaisen jäsenen omaksi asiaksi.
Teollisuuksittain järjestym inen.

Tässä kohden kuitenkin Suomen työläisten päätökset edellämainitussa konventionissa osoittavat Suomen työväenliikkeen todellista uutta käännettä. Konventionin päätös selvästi toteaa sen, että liitto pyrkii teollisuuksittain järjestymisen kannalle ja siitä selvänä todistuksena ovat seuraavanlaiset päätökset:
Edustajakokous asettuu teoll i suu s li ittoperi aatteen kannalle. Tämän toteuttamiseksi hyväksyy edustajakokous Suomen Ammattijärjestössä seuraavat Liitot ja niiden rajat:1. Puuteollisuus työ väen liitto. Tähän liittoon

tulevat kuulumaan: huonekalu-, konttori- ja koulukalustotehtaiden ja puusepän työpajojen työläiset, höyläämöjen ja puujalostustehtaiden työläiset, puulaiva- ja venheveistämöjen, puusorvaamojen, tynnyri-, pyörä- ajokalutehtaiden työläiset, kehys- ja knltaustehtaiden työläiset, piano- ja nrkuharmoonitehtaiden työläiset, leikkikalu-, harja-, sivellin-, korkki-, kävelykeppi-, ja sateensuojatehtaiden työläiset, faneeri-, rul- " la-, nappula- ja tulitikkutehtaiden työläiset, paju- ja rottinkityöntekijät; sahalaitosten ja lautatarhojen työläiset, lastaus- ja lossaustyöläiset, metsä- ja nittotyöläiset, hinaaja-alusten ja lotjien työläiset, ja toisiin liittoihin lähemmin kuulumattomien puujalostustehtaiden työläiset, sekä ne työläiset, jotka eivät paremmin sovella toisiin liittoihin.
2. Bakennusteollisunstyöväen liitto. Liittoon tulevat kuulumaan kirvesmiehet, muurarit, rapparit, uunintekijät, kivityömiehet, maalarit, sukeltajat; sementti-, ja asfaltti- ja marmorityön- tekijät; kipsi- ja riksilevytyöntekijät; rakennusten, siltain ja kanavain rakennuksilla työskentelevät työläiset; tiili-, kalkki-, sementti- ja asfalttitehtaiden työläiset. Samoin eräät muut ryhmät ja yksityiset työläiset, jotka työnsä puolesta kuuluvat läheisemmin rakennusteollisuuteen kuin mihinkään muuhun teollisuusryhmään.
3. Paperiteollisuustyöväen liitto. Tähän liittoon tulevat kuulumaan: paperi-, puumassa- ja selluloosatehtaiden työläiset. Paperiteollisuus- 

työväen liittoon tulevat lisäksi kuulumaan: kat- tohuopa-, tapetti-, kirjekuori-, paperipussi-, kartonki-, paperikotelo- y. m. paperinjalostustehtai- den työläiset. Myöskin paperiteollisuudessa työskenteleväin sivuammattien, kuten korjauspajojen y. m. työläisten on kuuluttava tähän 
liittoon.

4. Metalliteollisuustyöntekijäin liitto . Tähän 
liittoon kuuluvat: masuunien eli raudanvalmis- 
tuslaitosten, valimojen ja konepajojen työläiset (paitsi valtion rautateiden konepajojen), naula-, rautalanka-, viila-, sahanterä, putkijohto-, sähkökone-, ja kuntoonpanotehtaiden työläiset, sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitosten, laivate- lakkain-, messinki- ja tinavalimojen, sekä muut metalliteollisuusalalla työskentelevät työläiset, jotka eivät työskentele muiden teollisuusalojen korjauspajoissa tai muiden teollisuuksien sivu- ammateissa.

Lisksi kuuluvat tähän liittoon metallityötä suorittavien itsenäisten metallityöpajojen työläiset, kuten lakki-, pelti- ja vaski-, puukko-, kulta- ja hopeasepät sekä kaivertajat. Kaikki edellämainittujen laitosten työläiset sivuammat- teineen ja työaloineen kuuluvat tähän liittoon.
5. Kirjateollisuustyöntekijäin liitto . Tähän liittoon kuuluvat: kirjanpainajat, kone- ja käsin- 1 at ojat, kirjansitojat sekä muut kirjateollisuudessa työskentelevät työläiset, ja ne kirjapaino ja
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sanomalehtikonttoreissa toimivat työläiset sekä sanomalehtien toimittajat, jotka eivät ole työväenliikkeen vastustajia.6. ElintarvetyÖntekijäin liitto . Tähän liittoon tulevat kuulumaan: tehdas- y. m. leipomojen työläiset; keksi-, makarooni-, sokeri-, karamelli- y.m. näihin verrattavien tehtaiden työläiset; liha- ja kalasäilyke, teurastamo ja makkaratehtaiden työläiset, kalja- y. m. virvoitusjuomatehtaiden työläiset; kahvila- ja ruokaliikkeiden, talous- ja ravintola-alojen palveluskunta; tupakka- y. m. nautintoaineiden työläiset; myllyjen, mallas- ja hiivatehtaiden, sikuritehtaiden, kahvipaahtimojen ja niiden meijerien työläiset, jotka eivät paremmin sovi maatyöväen liittoon ja kaikki muut, kuten myyjät, varastotyöläiset, lämmittäjät, koneiden hoitajat, ajomiehet, konttoristit y. m., jotka työskentelevät kyseessäolevilla työaloilla; pesijät, saunojen ja kylpylaitosten sekä sairas- huoneiden työläiset, sekä ne työläiset, jotka eivät paremmin sovi johonkin toiseen liittoon.7. Kutomateollisuustyöväen liitto . Tähänliittoon kuuluvat: pellavanpuhdistustyöläiset,tekovilla-, puuvilla-, villa-, pellava-, nauhakuto- mo-, akkunaverho-, pitsi- ja värjäystehtaiden työläiset sivuammatteineen sekä trikoo- ja su- kankutomojen ja yleensä kaikki kutomateolli- suuden alalla työskentelevät työläiset.8. Vaatetusteollisuustyöntekijäin liitto . L iittoon kuuluvat kaikki vaatetuksen valmistuksen aloilla työskentelevät käsityö- ja tehdastyöläiset- ellei työpaikka ole jonkun muun työlaitoksen yhteydessä, jolloin he kuuluvat siihen liittoon, mihin laitoksen varsinainen työväki kuuluu.

9. Nahkateollisuustyöväen liitto . Liiton toimiala käsittää jalkine- ja käsinetehtaat ja työpajat, nahkuri- ja satulasepänliikkeet ja remmi- tehtaat sivuammatteineen sekä kumitehtaat.10. Kuljetustyöntekijäin liitto . Tähän liittoon kuuluvat: rautateiden, raitioteiden, ajuri- ja autoliikenteen työläiset, meriliikenteen laivojen sekä luotsi- ja tullilaitosten tyläiset, jotka eivät paremmin sovi muihin liittoihin.11. Maatyöväen liitto . Tähän liittoon kuuluvat kaikki varsinaisen maatalouden ja sen sivu
elinkeinojen aloilla työskentelevät työläiset, sekä ne metsätyö Iäiset, jotka etelä-Suomessa työskentelevät tilapäisissä metsä- ja uittotöissä.12. Lasi-, Savi- ja Kemiallisen työväen liitto . 
Tähän liittoon kuuluvat: lasitehtaiden, kaakeli-, fajanssi- ja porsliinitehtaiden työläiset; kemiallisten tehtaiden y. m. työläiset.Edellä esitetty suunnitelma voidaan hyvällä tahdolla toteuttaa vuoden 1925 loppuun mennessä seuraavissa liitoissa:

Puujeollisuustyöväen, Rakennusteollisuustyö- väen, Paperiteollisuustyoväen, Metalliteollisuus- työntekijäin, Elintarveteollisuustyöväen, Kirja- 
teollisuustyöntekijäin, Kutomateollisuustyöväen, Vaatetusteollisuustyöntekijäin, Nahkateollisuus- työväen, Maatyöväen ja Lasi-, Savi- ja Kemi

allisen työväen liitoissa, kuitenkin sillä poikkeuksella, että Jalometallityöväen liittoa ei pakkokeinoin yhdistetä Metalliteollisuustyöntekijäin liittoon, vaan kehitettäköön näiden liittojen välisiä suhteita siksi, kunnes työntekijät yhdisty
misen hyväksyvät.Vaatetusteollisuustyöväen, Kutomateollisuustyöväen ja Nahkateollisuustyöväen liittojen toimikunnat voivat pitää yhteisiä neuvottelukoko
uksia, joissa sovittakoon siitä, missä määrin on tehtävä työläisille tunnetuksi puheenaolev. liitt. yhdistämismahdollisuuksia. Näiden liitto j. yhdist. ei tcollsuusperiaatteen mukaan ole välttäm. vaan yksinomaan siinä mielessä, että nämä ovat läheisiä teollisuuksia, joiden teollisuuksien erikois- tuntemus voidaan yhdessäkin liitossa saavuttaa. Ja jos yhtyminen ei tuota jäsenluvun vähentymistä, vaikuttaisi se silloin liiton taloudellista voimistumista, jolloin tulisi suuremmat mahdollisuudet harjoittaa valistustyötä ja tukea työntekijäin taistelua parempien työehtojen puolesta. Yhtymistä ei ole missään suhteessa kiirehdittävä, joskin valistustyön yhteydessä tätäkin kysymys
tä voidaan selventää.Sen johdosta, että eedellä kehitetty suunnitelma jättää myöhemmin yhdistettäväksi kuljetus- työntekijät yhteen liittoon, on toistaiseksi säilytettävä seuraavat liito t:Merimiesten ja Lämmittäjäin liitto  (Unio) Tähän liittoon tulevat kuulumaan kaikki meriliikenteen matkustaja- ja kauppa- y. m. laivojen luotsi- ja tullilaitosten työläiset, jotka eivät lähemmin ole osoittautuneet toiseen liittoon kuuluviksi.Rautateiden työntekijäin liitto . Tähän liittoon tulevat kuulumaan: kaikki Suomen valtion ja yksityisratojen työläiset, myöskin Suomen valtion rautateiden konepajojen sekä ratojen rakennus- ja korjaustyöläiset.Liike- taloustyöntekijäin liitto . Tähän liittoon kuuluvat pääasiassa ne työläiset, jotka siihen liiton nykyisten sääntöjen mukaan ovat oikeutetut, kuitenkin sillä poikkeuksella, että niillä'’työläisillä, jotka ovat nimitetyt ElintarvetyÖntekijäin liittoon kuuluviksi, osastoineen siihen siir
tyvät.Ajurien liitto . Liitto säilytetään kunnes Kuljet ustyönteki jäin liitto  muodostuu.Nämä neljä viimeksimainittua liittoa voivat aikanansa yhdistyä, muodostamalla yhden Kuljetustyöntekijäin liiton, johon Suomen Ammattijärjestön toimikunnan ja asianmukaisten liitto jen suostumuksella voivat siirtyä ne kuljetus- työntekijät, jotka tämän liiton muodostamisen jälkeen siihen paremmin soveltuvat kuin enti
siin liittoihinsa.Tässä toteamme, että ylläolevat päätökset osoittavat Suomen työväenliikk. suunnan olevan industrialismia kohti. Hyvätkään päätökset eivät merkitse mitään, ellei niitä voida käytännössä viedä perille. Oletamme, että nämät Suomen työläisten päätökset

26



TIE VAPAUTEEN SYYSKUU, 1923
tällä kertaa ovat vielä suureksi osaksi paperilla. Niiden toteuttaminen käytännössä on Suomen työväenluokan oma tehtävä. Me viittaamme tässä näiden päätösten nojalla yhteen seikkaan. Se on tämä. Suomen työväki on poliittisella toiminnallaan pyrkiessään saavuttamaan vapauksiaan, maksanut kalliin hinnan. Eräs Suomen sisällissotaan osaa ottaneista lausuikin, että Suomen työväellä ei ollut taloudellista pohjaa silloiselle poliittiselle taistelulleen, vaikka perusteiltaan taistelu olikin taloudellista.Näin voikin Suomen taloudellisen aseman herruudessa kiinni oleva porvaristo pakoittaakin työväenluokan maksamaan kalliin hinnan. Tätä hintaa vaaditaan vieläkin valtiopetosten varjossa. Suorastaan taloudellista liikettä eikä sen synnyttämiä taisteluita ei niin vain voida valtiopetoksiksi millään tavalla selittää. Me emme tällä uskota, ettäkö voittojen tie aina olisi tälläkään taloudellisella alalla ja sen toiminnalla okaista ja ohdakkeista vapaa. Sitä se ei ole niin kauvan kuin luokat ovat olemassa. Me kuitenkin toteamme, että Suomen työväenluokka on ottanut mielestämme terveen askeleen alkaessaan liittämään voimiaan yhteen sen taloudellisen aseman mukaan. Suomen työväen tehtävä on vain saattaa nämät hyvät päätökset eläväksi toiminnaksi ja sen toiminnan tuloksena pyrkiä riippumattomaksi lahtareistaan ja riistäjistään kapitalistiluokasta.

UUSI YRITYS NAPASEUDULLE.
ONALD MacMILLAN on parhaillaan seu
rueensa kanssa yrittämässä Pohjois- 
Navaile. Hän lähti matkalleen jo viime kesäkuussa Viscassetin satamasta, Mainen valtiosta 115 tonnia kantavalla laivalla. Sillä mentiin Etah nimiseen paikkaan Grönlundissa.Tämän seurueen tarkoituksena on jatkaa niitä tutkimuksia, mitä kapteeni MacMillan pani jo alulle vuotena 1914. Tulevan talven aikana MacMillan yrittää joukkueensa kanssa päästä E lie s- 

mere nimiseen paikkaan, minne hän nykyisellään pääsee vain koirakyydillä. Tämä alue on 4,000 jalkaa yläpuolella meren pinnan ja  sen harjanteen yhdellä sivulla arvellaan olevan suunnattomat kivihiilialueet. Niitä koetetaan saada käytäntöön tulevaisuudessa.Erikoisuus nykyisillä n a paretkei Iijoilla on radion antamat etuisuudet, joita ei vanhemmilla na- paretkeilijöillä ole ollut. Kuvassa näkyy langaton aparaatti, joka on kapteeni MacMillanin käytettävissä. Samalla aikaa, kun hänen laivansa ensi- talvena on jäissä kiinni Cape Sabinessa, voi hän tämän langattoman aparaattinsa avulla lähettää sanomia Amerikan suuriin kaupunkeihin kokemuksistaan Pohjoisnavalla. Samoin on hänellä mahdollisuus kuunnella tapahtumista Amerikan sivistyskeskuksista.Vaikka radion ja yleensä langattoman sähkölai

K a p tee n i M acM illan rad io n sa  ää re ssä  
n a p a se u tu re tk e llä ä n .

tosten käyttö katsotaankin olevan vasta alussaan siitä, mihin se hyvin pian näyttää kehittyvän, niin ei ole enää sellaista paikkaa maapallollamme, mitä ei voitaisi yhdistää nykyisten tiedonantolaitosten yhteyteen, ottaen huomioon, että siellä on olemassa ihmisiä, jotka voivat olla yhteydessä ja laitteet, jotka kykenevät tiedot ottamaan vastaan välittämättä, vaikka ne eivät kaapeleilla olisikaan yhdistetyt.Amerikalaiset magasiinit huomauttavat MacMillanin matkasta, että mahdollisesti hän on tila isuudessa tekemään tutkimuksia myöskin siitä, missä määrin väitetty jääkausi tulee maapallon elämää uhkaamaan.

KAIKKI YHDESSÄ.
Oletko jo  ostanut todistuksen bondivelan 

m aksuksi? E llet ole, niin tee se viipymättä. 
Niitä on yhden, kahden ja  viiden dollarin 
hintaisia m erkkejä. Ne ovat vapaaehtoisia 
kaikille jäsenille ja  järjestöm m e kannatta
jille .

N äitä m erkkejä on saatavana kaikilla 
paikallisilla sihteereillä ja  järjestöm m e de- 
likeiteillä. Täten kootuilla varoilla makse
taan se K U N N IA V ELK A , minkä I. W. W. 
on velkaa kannattajilleen TYÖ VÄENLUO 
K A N  JÄ SEN ILLE .

Ottakaam m e tämä, kaikki asiaksem m e 
yhdessä. Suorittakaamme siitä oma osam 
m e. Siten saamme täm än velkaerän pois 
järjestöm m e edistyksen tieltä.
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