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hin voisivat lapsensa lähettää. Järjestyneet 
työläiset ovat jossain määrin yrittäneet pe
rustaa ja yllä pitää tilapäisiä kouluja, ku
ten sunnuntaikouluja, joissa heidän lapsen
sa muiden aineiden ohella saavat opetusta 
työväenluokan maailmankatsomuksessa. 
Tällaiset harrastukset luonnollisesti ovat 
paikallaan sikäli kuin niillä edistetään työ- 
väeluokan luokkakysymysten selville saa
mista. Kuitenkin vanhempien ei auta jä t
tää lapsiensa henkistä kasvattamista sai-

tumain varaan. Me emme voi kieltää sitä, 
että eikö kapitalistisissa kouluissa annet
taisi hyödyllistä ja  välttämätöntä opetus
ta. Kaikki teknillinen opetus yleensä on 
hyödyllistä. Mutta vanhempain tulee pitää 
huoli, joko yksilöinä tai joukkoina, että 
heidän lapsistaan irtautuu kapitalistinen 
maailmankatsomus sitä mukaa, kun sitä 
porvarillisissa kouluissa juurrutetaan.

Paavali.

TALOUDELLINEN SUORA TOIMINTA JA MITÄ SE TARKOITTAA

fflYÖVÄENLUOKAN taloudellinen voi
ma on työläisten kyky tehdä työtä, 
luoda rikkautta ja  yhä enemmän 
rikkautta. Tämän työläisten kyvyn 

päällä lepää koko kapitalistisen yhteiskun
nan ' rakenne.

Vaikka viimeiseksi mainittu on totta, se 
silti ei ole totuuden kokonaisuus.

Voidakseen käyttää hyväkseen tätä rik
kauden tuottamiskykyään työläisellä täy
tyy olla käyttöoikeus maahan, raaka-aine- 
lähteisiin ja  samalla kertaa työkaluihin ja  
tuotantokoneistoon. Missä joku edellä mai
nituista välineistä puuttuu, työläisten yri
tykset ovat turhia.

Teollisuusyhteiskunnassa, sellaisessa kuin 
on meidän, yksilön työ voidaan tehdä hyö
dylliseksi ainoastaan yhdistämällä se tois
ten työhön. Suurtuotanto tekee jokaiselle 
mahdottomaksi yksilöllisen olemassaolon, 
elämisen yksinomaan hänen omasta työs
tään.

Teollinen tuotanto edellyttää työn jakoa 
pieniin osiin, kukin työläinen suorittaen 
tuotannossa pientä osaa valmistettavana o- 
levasta esineestä. Samaten yhdistynyt tuo
tannollinen toiminta yhden esineen valmis
tamiseen vaatii kaikkien työläisten työn 
yhteisen kokoomuksen. Tehtaassa työsken
televä työläinen tarvitsee maanviljelijän 
työtä, rautatietyöläisen työtä, rakentajan 
työtä jne., eikä voi edes tuottaa sitä, mitä 
valmistetaan tehtaassa, ilman yhteistoimin
taa muualla työskentelevien työläisten kans
sa. Siis työläinen yksilönä voi toimia tuot
tajana ainoastaan yhteydessä toisten työn 
kanssa.

Nykyajan teollisuudet eivät voi toimia, 
ellei suuri määrä työläisiä yhtäaikaa ota o- 
saa tuotteiden valmistamiseen. Vaikka työ-
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m ahd o ton  saad a  p a rla m e n ttiin .

Iäinen, erotettuna suurilukuisesta työläis- 
toverijoukostaan, on vähimmän arvoinen o- 
lento yhteiskunnassa, niin teollisuuden pyö
rät eivät voi pyörähtää ympärystäkään, el
lei suuren määrän työläisten työvoimaa o- 
lisi saatavana. On helppo erottaa työläinen 
työstä yksilönä, sillä tuotantotavan yksin
kertaistuminen on hävittänyt ammatit, jo 
ten kuka tahansa, joka haluaa työskennel
lä, voi täyttää yksilön paikan, mutta on 
mahdotonta erottaa työläiset joukkona eli
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luokkana. Jos tehdään tämä, niin se tar
koittaa teollisuuksien pysähtymistä.

Kapitalistiluokka saa voimansa hallitse
malla taloudellisia välttämättömyyksiä, tuo
tannon välineitä, yksityisomistusoikeudel- 
laan. Tätä hallintoa vastaan on työläinen 
yksilönä voimaton ja  pysyy voimattomana, 
niin kauan kuin hän ei kykene käyttämään 
vaikutusvaltaansa siinä määrin, että se vai
kuttaa hänen edukseen työmaalla.

Koska työläinen yksilönä voi toimia tuot
tajana ainoastaan yhdistyneenä toisten 
kanssa, niin hän myöskin voi puolustaa e- 
tujansa ainoastaan siten, että se perustuu 
samalle periaatteelle. Käyttämällä työvoi
maansa yhdistyneesti, kiinteäksi muodoste

tulla toiminnalla työmaalla kaikkien työ
läisten yhteiseksi eduksi, voi yksilö-työläi- 
nen puolustaa itseänsä, mutta ei muuten.

Tämä voidaan toteuttaa ainoastaan jä r
jestymällä tuotantotavan mukaisesti, teolli
suuksittani. Se tarkoittaa niin laajaa järjes
töä, että se käsittää koko työväenluokan 
toiminnan kaikilla aloilla. Se tarkoittaa 
työväenluokkaa järjestyneenä sellaisella ta
valla, että se voi ottaa teollisuuden hallin
non käsiinsä hallitsemalla työvoimaa näis
sä teollisuuksissa. Ja  kerran tämän saatu
aan se voi saattaa teollisuudet hyödyttömik
si yksilölliselle liikevoitolle, yksinkertaises
ti kieltäytymällä pitämästä niitä käynnis
sä liikevoittoa varten. — No. 516259.

ELÄ, SILLOIN KUN EIÄT
Elä silloin, kun elät!
Elä, älä maassa matele, 
almuja anele!
Pääsi nosta, suoristaos selkä, 
idut orjuuden pois sä kitke, 
avutonna äV itke!
Elosi kevät niin lyhyt on, oi! 
Kenpä torkkuen sen viettää voi?

Elä silloin, kun elät
ja  osasi kaikki vaadi elämältä,
täysi — täydeltä!
Kammeista kätesi hetkeks' hellää, 
kahleet kapitaalin päältäs kirvoita, 
elämäsi virvoita!
Säiläs säikkyä anna ja kaikaa 
laulusi suo huomenen taikaa.

E lä  silloin, kun elät — 
pois haudantakaiset unikuvat, 
turhat tuulentuvat!
Älä ain> valita, voihkaa, vaikerra, 
vaan vaadi, käytä keinoa oivaa — 
yhteistä voimaa!
SiUä vain kautta joukkotyön 
poistaa voit sä tuhatvuotten yön.

Elä silloin, kun elät!
Ylös vuorille johtakoon tiesi, 
hengen liesi!
Älä aioastaan ole, vaan elä!
Ole ylpeä sä elämän arvojen, luoja, 
onnen tuoja!
Ylös alhosta alhojen riennä, 
kanss’ tovereitten kohtalos Mennä!

Elä silloin, kun elät!
Hehkua anna nuoruutes palo, 
aatteen valo!
Uskalla, taistele, rohkeena ryntää! 
Ratkaisun aika vieV kerran koittaa, 
työläiset voittaa.
Poissa silloin on kyynelhäivä, 
valjennut kun on voitonpäivä.

A. Kaleton.
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