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J O H D A N T O .

H AKKO O N  menon syyt ovat aina il
meiset. Luonnollisesti kuitenkin 
kaikki lakolj ovat erilaiset; vielä 
enemmänkin, lakot jollakin erikoi

sella teollisuuden alalla saattavat olla ker
rassaan erilaiset jollekin toiselle taikka mil
le tahansa muulle teollisuudelle. Niin muo
doin olisi narrim aista olettaa että merimie
het voisivat voittaa lakkonsa käyttäm ällä 
prikulleen samanlaisia menettelytapoja, 
kuin mitä käyttävät lakoissaan puutavara- 
työläiset.

Mutta kuitenkin on yhtäläisyyttäkin la 
koissa. Erinäisiä yleisiä piirteitä on kuiten
kin sellaisia, mitkä ovat ominaisia luokka
sodassa kaikkialla, kuten on olemassa eri
näisiä yleisiä piirteitä, jotka ovat ominaisia 
kaikille m ilitaristisille taisteluille. Ne ovat 
sikäli hyödyllisiä, kun niitä seurataan sitä 
mukaa kuinka ne osottautuvat jä rjen  kan
nalta oikeiksi ja  niitä käyttäessä pidetään 
silm ällä “ hevosen jä rk eä” .

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on 
saada tämän kautta sellaista ajatusainesta, 
mitä lakoissa tarvitaan.

Kysym ys sellaisenaan jakautuu itsessään 
kolmeen osaan, ollen ne seuraavat: Ensiksi 
tulee kysym ys, milloin lakkoutua —  mil
loin alkaa lakko; Toiseksi käytännöllinen 
järjestö, jotta sen avulla voidaan voittaa, 
kuten esim. mitä komiteoita pitää olla, min
kälaista julkisuutta saadaan lakolle ja  mil
lä tavalla sitä saadaan leviämään, miten 
pitää yllä  lakkolaisten taistelukunto, miten 
saada lakolle avustusta, miten lakko on pa
ras siirtää työm aalle, kuinka sitten pitää 
yllä  työm aalakkoa, miten toimittaa vahti
mista, y. m .; Kolmanneksi tulee esille kysy

mys, miten lakko lopetetaan, mistä vaati
muksista voidaan sopia, tehdä kompromis
sia, kuinka tarkastetaan lakkokomitean ti
lit ja  tyydyttää kaikkia, eikä rahojen kä
sittelyssä ilmene mitään petoksia ja  miten 
pysytään järjestyneinä seuraavaa lakkoa 
varten ja  seurata siten jatkuvasti voittoisaa 
polkua.

Ensi osa tätä aineistoa käsittää tässä a r
tikkelissa teoreettista puolta enemmän ja  
on etupäässä lakon kuvausta. Siinä on vä
hemmän yksityiskohtaisia seikkoja lakosta 
sellaisenaan, sillä varsin paljon on lakkoja , 
jotka eivät ole alkaneet lainkaan, mutta sen. 
sijaan vain sattuneet puhkeamaan ja  siitä 
syystä, että lakoissa yleensä järjestelm älli
sesti täytyy tehdä valm istavaa työtä ennen 
lakkoa.

I:NEN OSA.
M illoin lakkoutua. ja  m iten alkaa lakko.

Lakko on kapinallisen työväenluokan te
hokkain ase. Se on kuin salaman välähdys 
kapitalistisen sanomalehdistön m yrkyttä
mässä ilmapiirissä. Se myrskyn tavoin re
pii kapitalistisen lakkovastaisen agitatio- 
nin, mikä virtaa saarnastuoleista ja  puhu- 
m alavoilta; sentimentaliisuuden ilm ake
hään se vaikuttaa kuin sairautta levittävä 
usva, johon kysymystä koetetaan kietoa ja  
mihin työnantajat mielellään kietovat itsen
sä ja  mihin työläisetkin monta kertaa peit
tyvät.

Kapitalistit ovat erinomaisesti onnistu
neet liittämään kummallisen häpeäpilkun 
sanaan “ lakko” , jonka vuoksi yleensä van
hoillisen ammattiunion mies ottaa lakon 
vastaan arkaillen ja  puoleksi häpeissään. 
He liittyvät lakkoon, jota pitää ikäänkuin

tahansa etelän kehitys vaatii heidän tuot
teitaan ja  niistä kyetään maksamaan, niin 
ne vasta varm asti tuovat työvoimaa myös
kin, se tuo neekereitä, taikka joitakin mui
ta heidän tilalleen” .

Ottakaamme työläiset tämä huomioon. 
Laeilla ei voida estää inhimillisen pyrki
myksen eteenpäin kulkua. Tämä lausunto 
ulottuu yhtä hyvin valkoihoisiin kuin mus- 
taihoisiinkin työläisiin. Tie Vapauteen v ii
me numerossa huomautimme lakkokysy- 
myksen yhteydessä, ettei sitä voida laeilla 
ehkäistä, milloin taloudellinen tilanne tulee 
niin painostavaksi, että se särkee lain varti

jan  m ääräykset. Tässä tulee myöskin la
kien tekijöille ja  niiden tulkitsijoille koko
naan uusi ala. Se uusi ala on tutkija, mis
sä lait ovat sopusoinnussa taloudellisen elä
män kanssa ja  vain siinä määrin voidaan 
laatia lakeja. Missä ne joutuvat ristiriitaan 
vallitsevan taloudellisen elämän kanssa, 
sellaiset lait menettävät ennenpitkää mer
kityksensä ja  taloudellinen voima jä ä  mää
rääväksi. Kehittäkäämme tätä taloudellis
ta voimaamme tietoisesti. Järjestäkääm m e 
taloudellinen merkityksemme. Sen voim al
la saamme mitä haluamme.
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anteeksi pyydellä. Kuitenkin on lakko sel
lainen, joka  osottaa miehuutta ja  sen kaut
ta pyritään saam aan takasin osa siitä mitä 
jatkuvasti on ryöstetty. Monet ovat ne uni- 
ot, jotka selittävät lakkoa, että ne ovat 
työnantajat, kun heidät ovat sulkeneet 
pois työstä, y. m. Monissa tapauksissa uni- 
oiden taholta julkaistaan sellaisia “ valkeita 
k irjo ja” , jotka näyttävät kapitalististen 
hallitusten ulkokullatuilta yrityksiltä osot
taa niiden avulla, kuinka he ovat enkeleitä, 
eivätkä osoita edes vastustuksen m erkkiä
kään, vaikka he ovat todellisesti antautu
neet suureen luokkasotaan taistellen siten 
etujensa turvaamiseksi.

Liiankin usein kyllä  työnantajat alkavat 
lakon ja  liiankin usein olosuhteet ovat sel
laiset, että niitä ei voida enää sietää, vaan 
lakko on välttämätön. E i se ole mitään, 
josta kannattaa ylpeillä. Se vain osottaa, 
että työläiset ovat olleet kyllin tyytyväisiä, 
nöyriä ja  alistuvaisia. Kaikessa tapaukses
sa heidän tulisi olla iloisia, että lakko on 
vihdoinkin onnistuttu saamaan todelliseksi 
ja  että edes osa työväen luokasta on oman
nut niin paljon rohkeutta, joka on vihdoin 
muodostunut yhtenäiseksi tahdoksi, mikä 
uhmaa työnantajain tyranniutta, työväen
luokan vihollista.

A lkeellinen lakko propaganda.
Missä tahansa on mahdollista, niin siellä 

tulee pitää yllä  lakon hyväksi agitationia, 
minkä avulla poistetaan kapitalistien kehit
tämiä harhakäsitteitä millä työläisten käsi
tykset on myrkytetty. Eivät työläiset ole 
luonnostaan sentimentalisia, mutta rohkeus 
yleensä näyttelee heidän keskuudessaan 
huomattavaa osaa. Näin he myöskin voi
vat kestää kaikki hirmun näyt. Heidän 
myöskin töytyy tietää asian pahinkin puo
li. Työläisille tulee osottaa, että eivät aina 
kaikki asiat ole oikeita, mutta jokaisessa ta
pauksessa he ovat ainaisessa taistelussa 
työnantajaa vastaan ja  tämän lakon varsi
naisena syynä on luonnostaan se, että työ
läiset eivät saa tuottamistaan tuotteista si
tä  osaa, minkä heiltä työnantajat ryöstä
vät itselleen ja  taas toisessa tapauksessa 
työnantaja ei saa sitä minkä työläinen saa 
itselleen palkan m uodossa; ravinnon taikka 
hyvien olosuhteiden muodossa muuten.

Tässä ei ole tilaa mennä yksityiskohtai
seen selostukseen luokkataistelusta kaikis
sa muodoissaan, mutta lukemattomia lento
lehtisiä on olemassa tästä kysym yksestä, 
jotka kukin on valmistettu erikoisesti ky
seessä olevasta erikoisesta seikasta ja  jos 
mahdollista työläiset yleensä koska tahan
sa ovat joutum aisillaan lakkoon, täytyisi

päästä osalliseksi näiden lentolehtien tar
joam asta agitationista. Selvä käsitys luok
kataistelusta vasta tekee varman Iakkotais- 
telun mahdolliseksi.

Silloin voidaan rajoittaa keskusteluam
me, jos missä tahansa on olemassa sellainen 
mahdollisuus, että jollakin vississä paikassa 
työläiset menevät lakkoon, särkien yhdellä 
nykäyksellä kaikki kapitalistein rakenta
mat valheverkot. Meidän täytyy oman e- 
tumme tähden luopua sellaisista väitteistä, 
kuten: “ Tuhlaus lakossa” , “ H ävittävä rii
ta ” , “ Häviö palkoissa” , “ Onneton kam ppai
lu ’,‘Naisten ja  lasten onnettomuus’, “ Me
netetyt työpaikat’, ‘Parem pi olla varuillaan 
kuin katua” , “ Työläisten tulee käsittää vas
tuunalaisuutensa”  ja  monia muita samanta
paisia väitteitä, mitkä tavallisesti kiertele
vät kapitalistein sanomalehdissä yhä tum
mempina ja  paksuimpina milloin on lakko 
tulossa. Ne ovat häviävien fraaseja , jo illa  
koetetaan uskottaa, että lakot ovat sangen 
uhkarohkeutta kysyviä tekoja, eikä lain
kaan sellaisten ihmisten, jo illa  on hyvä mo
raali. N iillä yleensä pyritään vaikuttam aan, 
että mahdolliset riitaisuudet pitää saada so
vitettua mahdollisimman pian, joissa työ
läiset kompromiseeraavat vaatimuksistaan. 
Niiden kaikkien vastapainoksi voidaan ai
na antaa todellinen vastaus siitä tilanteesta, 
mikä on valla lla  työväenluokan ja  kapita- 
listihiokan välillä.

Luokkamoraalin kohottamiseksi edellis
ten fraasien sijasta seuraavat ovat työväen
luokan omia lauseita: “ Kahleet katkeavat” , 
“ Työnantajain halvautuminen” , “ Voitokas 
työväenluokka” , “ Työläiset ovat oikeutet
tuja työnsä tuloksiin” y. m. H yvä tapa on 
saada kaikki työläiset esim. käyttäm ään jo 
kapäiväisessä puheessa sellaista lausunta- 
tap aa : kuin “ Palkka O rja” , joka sellaise
naan osottaa, että työläisillä on sangen vä
hän mitään hävittävää taistelussaan, koska 
he ovat jo alistetut niin ales, kuin suinkin 
mahdollista ja  näin taistelussa he edes ovat 
tilaisuudessa näyttäm ään miehuuttaan, lak 
koon järjestyneenä.

Ihminen on sangen pitkälle tapojen ke
hittämä. Jo s  työläinen on taipuva luule
maan, että hän on vapaa ja  ajattelee, ettei 
hänellä ole paljoakaan mahdollisuuksia 
m uuttaa; jos varsinkin hän on ajatuksil
taan hidas ja  pelkää “ vastuksia”  ja  niin 
muodoin pyrkii olemaan erittäin ystäväl
linen työnantajan kanssa, niin kaikissa tä l
laisissa tapauksissa täytyy häntä koettaa 
vieroittaa sellaisista käsityksistään ja  osoit
taa hänelle kaikki sortotoimen piteet, mitä 
hän on saanut kärsiä yksinomaan siitä syys
tä, ettei hän itse ole osottanut miehuuttaan.
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S an P e d ro n  L ak ko koko u ksesta  V iim e K eväänä.

E i näillä väitteillä liioin tarvitse pyrkiä o- 
sottamaan lakkoon menon oikeutusta, sillä 
se ei mitään sellaista edes tarvitse. Työnan
tajain  sortotoimenpiteet jo ovat kylliksi o- 
soittamaan, että työläiset eivät täyttäneet 
velvollisuuksiaan itseään kohtaan enempää 
kuin toisiakaan työläistovereitaan kohtaan; 
sanalla sanoen ei ole pyrkinyt tekemään ti
lannetta sellaiseksi, miksi sen olisi voinut 
saada.

Mitä tehtäviä on yleisöön nähden.
Usein työnantajat vetävät “ yleisön” kai

kessa mystillisyydessä mukaan ja  usein laa
ditaan lakeja , minkä nojalla estetään la 
kot. Kansas Teollisuus Oikeuksineen on 
sangen sattuva esimerkki tässä suhteessa; 
Uusi Zeelandi uusine surkeankuuluisine so
vittelu sääntöineen on toinen. Samansuun
tainen edellämainittujen kanssa on saada 
joku tuomari myöntämään estetuomion työ
läisiä vastaan, estäen heidät lakkoutumas- 
ta sen nojalla.

Tällainen asain tila  synnyttää huomatta
vaa painostusta sellaisten työläisten m ielis
sä, jotka eivät ole selvillä kapitalistisen yh
teiskunnan hallituksen toiminnasta. T ällai
sessa tapauksessa hän huomaa olevansa a- 
vuton taistelussaan, hänet on lyöty, tai toi
sessa tapauksessa hän joutuu vastustamaan 
maansa hallitusta, mitä hän rakastaa. M i
tä selvemmäksi me voimme saada keskin

kertaiselle palkkatyöläiselle, ettei mitään 
hallitusta ole, joka ansaitsee työläisen täy
den kunnioituksen ja  että kapitalistiset hal
litukset ovat vain pelkästään rikkaiden toi
meenpaneva komitea, joka aina on ja  tulee 
olemaan heidän puolellaan, niin sitä hel
pompi on lakkolaisen aina pysyä uskollise
na omalle luokalleen teollisissa taisteluissa.

Missä tahansa on olemassa lakko vastaisia 
lakeja, niin silloin täytyy osottaa, että siel
lä on pelkkä orjuus vallalla. Minkä tahan
sa säädöksen nojalla taikka oikeuden pää
töksellä yritetään selittää työläisille, että 
heillä ei ole oikeutta jättää  työtään, on asi
anomaisille silloin osoitettava kyllin selväs
ti, että he yrittävät säilyttää orjuutta. Ei 
pelkästään palkkaorjuutta, jonka alaisina 
me olemmekin, mutta kahleorjuutta, taikka 
vankeusorjuutta, minkä alaisina etelän nee
kerit ovat olleet. Mitkä tahansa sellaiset 
asetukset, taikka oikeuden päätökset ovat 
perustuslakivastaisia j a  jokaisen palkka
työläisen täytyy sellaista vastustaa kaikessa 
ankaruudessaan ja  se velvollisuus kuuluu 
isänmaallisuuden ystävillekin.

Luonnollisesti kaikissa tapauksissa ei täl
laista kasvatusta voida edullisesti tehdä. 
Kuitenkin sikäli kuin se on yleistä luonteel
taan, tulisi sitä levittää kaikkialle niin pal
jon kuin se on mahdollista. Liiankin usein 
mahdollisuus lakolle kehittyy sellaisissa
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paikoissa, missä ei ole mitään kasvatustyö* 
tä tehty.

Näin lakot luonteeltaan esiintyvät kol
menlaisina. Ensiksi sellaisena lakkona, mis
sä työmaakontrolli on voimassa, kuten esim. 
viimeinen United Mine W orkers Union ki
vihiili lakko. Toiseksi osittain järjestyneet 
lakot, kuten m. m. oli I. W. W :n yleislakko 
19 23 . J a  kolmanneksi esiintyvät lakot yh
tenäisenä järjestym ättöm äni työläisten 
nousuna, josta esimerkkinä mainittakoon 
Lawrencen kutomotyöläisten lakko 19 12 . 
Nämät edellaluetellut lakot ovat erilaisia 
ainoastaan alkuperältään, eikä siitä, miten 
niitä on johdettu sen jälkeen, kun ne ovat 
alkaneet.

Työmaakontrolli lakko.
Missä työläiset ovat tehokkaasti jä r je s

tyneet, niin siellä työläisillä on monia etui
suuksia, jos vain työläiset ovat kyllin nerok
kaita niitä käyttääkseen. Ensinnäkin jä r 
jestö, joka on kyllin voimakas pitääkseen 
kerran järjestyneiden työläisten, suljettua 
työpaikkaa, kuten U. M. W. of A. voi tehdä 
lakossaan 19 22 , niin silloin voidaan levit
tää suunnattomat m äärät kirjallisuutta ja  
muuta propagandaa ja  silloin jokainen lak
kolainen on kyllin selvillä todellisesta tilan
teesta, että mitkään hallituksen agenttien 
petosyritykset, eikä mitkään muut kiihoi- 
tukset minkään virkailijan taholta voi lak
koa häiritä. U. M. W. of A. ei tehnyt sitä, 
mutta se on A. F. of L. vika, mikä niissä uni- 
oissa on itsessään, eikä niitä edes otollisen- 
kaan tilanteen vallitessa poisteta.

Toinen otollinen tilanne, minkä työmaa- 
kontrolli tekee työläisille, on yhtäkkinen 
odottamaton hyökkäys. Jo s kerran työläi
set ovat tehokkaasti järjestyneet, niin jä r 
jestö, olipa se kuinka laa ja  tahansa voidaan 
saada lakkoon vähintäin yhden viikon aika
na. E i sellaisessa tapauksessa tarvita toi
mittaa mitään yleisäänestystä. Jäsenistö 
voi alkaa lakon, milloin tilanne on otollinen 
ja  järjestön pääm ajasta voidaan vain il
moittaa päivän m äärä, koska lakko aletaan 
ja  sen voi lähettää erikoisella tiedon tuo
ja lla , jo s kapitalistien telegrafi ja  postilai
tokset eivät lakkoilmoituksia veisi m äärä
paikkaansa. Jo s  lakko alkaa, sanokaamme 
jostakin keskuspaikasta, niin tietenkin ka
pitalistein sanomistot siitä ilmoittavat kaik
kialle ja  kaikkein kauvimpanakin olevat 
työläiset näin muodoin jo  tietävät odottaa 
lakko sanomaa sen oikeasta lähteestä.

Lakko näin muodoin on täydellinen. T äl
laisen tilanteen vallitessa esim. lauantai- 
iltana kapitalistit saattavat hyvällä ruoka
halulla hotkia illallistaan ja  puhua suurista 
voitoistaan. Sen sijaan ja  seuraavan viikon

puolivälissä he saattavat jo  ihmetellä ve
den vallassa olevien kaivostensa partailla, 
taikka haudan hiljaisten tehtaittensa lähis
töllä ja  laskea, kuinka monta vuotta ottaa 
aikaa ennenkuin he ovat saaneet takasin 
kaiken sen, mitä he ovat lakon kautta me
nettäneet ja  minkä olisivat säästäneet, jos 
olisivat työläistensä vaatimukset h yväksy
neet heti ensimäisenä sunnuntaina. T ällai
sen lakon tullessa ei ole mitään mahdolli
suutta kasata suunnattomia varastoja lakon 
varalta, ei hiiltä enempää, kuin muitakaan 
tuotteta, ei ole mahdollisuutta hankkia 
arm eijaosastoja, taikka lahjoa union vir
kailijoita, sanalla sanoen, ei ole tilaisuut
ta tehdä mitään valm istuksia lakon varalta. 
Mitä nopeampi lakko on, sitä hirvittäväm 
pi se on ja  sitä enempi se tekee vahinkoa.

Ainoastaan sellaiset lakot työläiset voi
vat voittaa, mitkä tuottavat vahinkoa työn
antajille. Pelko siitä, että voitot menevät, 
on ainoa, mikä pakoittaa hänet suostumaan 
työläisten vaatimuksiin.

H alvaannuttava kontrahti.
Mitään mahdollisuutta ei ole yllämaini- 

tunlaiselle toiminnalle, jos työläiset ovat si
dotut laillisilla kontrahdeilla, jotka päät
tyvät m äärättyinä aikoina. Työläisen ei tu
lisi koskaan olla osallisina sellaisissa kont
rahdeissa. Kontrahdin teko ryöstäjän  kans
sa, joka  pakoittaa pitämään kätesi y lh ääl
lä, on yhtä järje llistä . Todellisuudessa ei 
c*le edes mitään mahdollisuuttakaan tehdä 
työläisen mitään kontrahtia työnantajain 
kanssa, joka olisi laillisesti sitova. Tehdak- 
sesi kontrahti kapitalistin kanssa, vieläpä 
kapitalistisen lain mukaankin, niin työläi
sen silloin tulisi olla vapaan. Eihän orja 
voi koskaan tehdä mitään kontrahtia, kun 
hänellä ei ole kerran mitään omaa vapaata 
tahtoa. Kapitalistisen lainkin mukaan, jos 
kuka tahansa kirjoittaa kontrahdin alle 
säästyäkseen vahingoittamasta itseään, ei
hän sellainen kontrahti merkitse yhtään mi
tään. Jo s  kerran työläiset huomaavat, että 
kontrahti milloin tahansa on heidän estee
nään, niin milloin tilanne sallii lakkoutumi- 
sen, täytyy silloin kontrahti jä ttää  huomi
oon ottamatta ja  työläiset ovat oikeutettuja 
lakkoon, vieläpä kapitalistisen lainkin mu
kaan, koska sopimus on allekirjoitettu mitä 
raskaimman painostuksen ollessa edessä, 
nimittäin —  nälkiintyminen.

Voidakseen olla vapaa rikkomaan y llä - 
mainitunlaisia säädöksiä, mitä kapitalistiset 
lakimiehet valm istavat työläisten noudatet
tavaksi, niin unioiden täytyy olla varuil
laan kaiken mahdollisen varalta. Esim, U- 
nion rahastot täytyy pitää pankeissa jo lla 
kin muulla nimellä, ettei niitä voida pidät
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tää  ja  käyttää muita tarpeellisia menettely
tapoja, mitkä kulloinkin osottautuvat edul
lisiksi. Muussa tapauksessa, vaikka mitään 
lakia taikka säädöstä ei rikotakaan, niin oi
keuslaitoksissa voidaan tehdä kaikenlaisia 
m ääräyksiä union rahastoihin nähden mil
lä tahansa tekosyyllä.

United Mine W orkers Unio ei luonnolli
sestikaan käyttänyt viime vuotena mitään 
tällaisia varokeinoja.

Luonnolliseti tässä lakossa kuten kaikissa 
lakoissa, tulee pitää silm ällä sitä, että kaik
kia keinoja käytetään lakon onnistumiseksi 
sam alla a ikaa niin monissa teollisuuksissa, 
kuin suinkin mahdollista. Järjestön  tulee 
olla kyllin laajakantoisen, että yleislakko 
kun alkaa, niin se leviää myöskin toisille 
teollisuuksien aloille. Siihen kiinnitämme 
huomiota lähemmin seuraavassa osassa tä
tä kirjoitussarjaa.

Mitä tahansa vaaditaan, josko tilanne on 
hyvä taikka paha työnantajalle, ottaen huo
mioon, että se ei ole niin paha, että teolli
suus joutaa kokonaan pysähtymään, ei niin
kään suuresti silloin vaikuta tällaisessa la 
kossa. Työläiset ovat pakoitettuja voitta
maan lakkonsa, jos he kerran pysyvät yksi
mielisinä ja  lakko-alue on kyllin laa ja . Kun 
kerran koko teollisuus joutuu lakkotilaan, 
niin mahdoton on saada silloin sellaisia rik- 
kureita, jotka pystyisivät täyttäm ään kaik
kein tärkeim piä paikkoja teollisuudessa, 
sillä  koskaan rikkureiden joukossa ei ole te
hokkaita työläisiä. Jo s  lakko käsittää vain 
yhden tai pari alaa kustakin teollisuudesta 
kerrallaan, niin silloin on sangen vaikea 
heidän voittaa kun kerran toiset työläiset 
ovat työssään. Rautatie Pajam iesten lakko 
tässä suhteessa on mitä valaisevin esimerk
ki. M ikä tahansa lakko, joka käsittää vain 
muutamia kaivoksia, taikka muutamia teh
taita, särjetään sangen helposti, sillä suuria 
komppanioita on harjoitettuja rikkureita, 
jotka voivat ottaa muutamien pienten am
mattilaisten paikat missä tahansa tehtaassa 
ja  hyvästä hinnasta niitä lähetetään mihin 
lakkopaikalle tahansa. Black Ja c k  Jerom e 
miehineen on sangen hyvä esimerkki tässä 
suhteessa.

Lakko koneisto ei tarvitse suinkaan olla 
kovinkaan laajakantoinen. Tavalliset ko
miteat ja  v irkailijat voivat tavallisesti hoi
taa lakkoasiat alussaan, varsinkin, missä 
työm aakontrolli on voimassa. (Jatketaan .)

Inhim illisiä lak eja  pitää voim assa rangaistuksen uhka, jota voidaan välttää v iek kaudella ja  teeskentelyllä . Jokainen, jonka ajatuskyky on hiukankin kehittynyt on niiden yläpuolella. Ne ovat vain ansoja  pöllöpäitä varten. —  A natole France.

LUOKKAVIHANI.
Kirj. U n t a m o .

Se ei syttynyt sanoista, ei kirjoista kiroiksi 
k äyn yt;

Se syttyi sieluuni silloin —  kun jo lapsena  
raadoin, niinEttä työssäni torkahtain, sain ruoskasta sel
kääni.

V ihani vimmaksi kasvoi, kun tehtaassa näl
kää näin —

Kun kone voim ani hivutti —  se eloni tah
din jakaa.S iell’ m iss’ liha ja  veri halpaa on, m iss’ herratM ässää ja  m akaa.

*  *  *

Se tarttui kuten ruoste rautaan.
S e viilsi vihaani vinhasti.
Se kaiversi kättä ja  kyynärvartta,
Sydän suonia, sappea inhasti 
Sykytti, syytti ja  kirosi.
Se vaim ensi rennon voimani ponnen
Se murskasi eloni, lihakseni, luuni......
Se him m ensi hyytäin iloni ja  onnen 
Mi* kerran niin kaunis, toivojen muuri.
Se sammutti älyni valppaan valon.
Se aatoksen kauniin kiroksi vaihtoi......
Se on julm ista, julm in —  se on kirous työn,
Työn, min’ raskaus eloni taim ena taittoi......
Se m iljoonat kuoloon aikaiseen  
V ei orjakauden yön.

* * *
N yt joka solu ruumiissani
Mun kiroo, kiroo järjestelm än tään......
N yt kostoon käyn —  ja  kostaissain  
A las palkkajärjestelm ää lyön!
—  Jo työnraatajat nousevan nään 
Ja  luovan: tasavaltaa työn!

E. V. Wallis on nyt asetettu Pienten Teollisuus 
Unioiden asioiden hoitajaksi toimien hän siinä 
Y. T. K. puolesta toistaiseksi täysillä valtuuksilla.

Delikeittejä kehoitetaan liittämään tämän huo
mautuksen lupakirjaansa, jotta muistavat, kenelle 
lähetyksiä tekevät tulevaisuudessa.

FRED L. TIFFANY,
Y. T. K. Puheenjohtaja.
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