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PÄÄMAJASSA TAPAHTUNEEN RIIDAN JOHDOSTA
J Ä R JESTÖ M M E keskusvirastossa ta

pahtunut hajaannus näyttää saaneen 
vihollisemme ja  “ystävämme” takaja

loilleen. Heidän hartain toivomuksensa kun 
aina on ollut ja  edelleenkin on, että järjes
tömme epäonnistuisi ja  työläisten ominta
keiseen toimintaan perustuva industrialis- 
tinen unionismi häviösi, niin luonnollisesti 
nyt, koska järjestömme ylemmät orgaanit 
hetkeksi joutuivat sisäisen kahnauksen py
örteisiin, heidän ilonsa kuohahti, kuohah
ti yli äyräiden. Vihdoinkin, vihdoinkin, sitä 
me olemme odottaneet ja sanoneet. Näin 
he hohottavat ja  hykertävät käsiänsä. Jopa 
jotkut heistä, “ ystävistämme”  nimittäin, 
ovat niin varmoja järjestömme lopullises
ta “hajoamisesta” , että “ravun askeleita”  
ottaen rientävät “ perimään” , s. o. saamaan, 
jos suinkin mahdollista, itsellensä kipeästi 
tarvittavia kannattajia järjestömme jäse
nistä ja  heille myötätuntoisista työläisistä. 
Lohdutukseksi heille voimme jo näin etu
käteen ilmoittaa, että kunhan järjestömme 
jäsenistö edustajainsa kautta kokoontuu 
konventsioniin, tutkii riidan ja tuomitsee 
sen yhteydessä joittenkin yksilöiden teke
mät työt,niin he, “ ystävämme", voivat saa
da joitakin niistä, jotka vielä tällä kertaa 
ovat järjestömme jäseniä nimellisesti. N ä
mä muutamat ovat niitä, jotka haluavat 
keinolla millä hyvänsä olla yläpuolella jär

jestömme sääntöjä ja  määräyksiä ja  he 
joutavat “ystävillemme” , heille, joilla jo en
nestään on joitakin järjestöstämme ulos 
potkitulta luopioita. Siinä heille, jotta voi
vat luottaa toivoonsa.

Järjestömme varsinaisille jäsenille ja  
niille kannattajillemme, jotka käsittävät 
sen, että industrialistinen unionismi, jota 
järjestömme edustaa teoreettisesti, raken
teellisesti ja  käytännöllisesti, ei voi hävitä, 
vaan sen täytyy taloudellisten pakkolakien 
ja  yhteiskunnalisen tilanteen kehittämäin 
syiden pakoittamana elää, edistyä ja lopul
ta voittaa, voimme empimättä ilmoittaa, et
tä ei ole epätoivoon syytä, Järjestömmme ei 
ole hävinnyt, vaikka sitä vastaan, koko sen 
historian ajan, ovat hyökänneet, edelleenkin 
hyökkäävät, kaikenlaiset sen ulkopuolella o- 
levat voimat, joko suoranaisina ja  avoimes
ti taistelevina vihollisina, tai sitten “ ystä
vyyden” valheelliseen vaippaan pukeutu
neina. Kaikki heidän hyökkäyksensä järjes
tömme on kestänyt, vaikkakin ne ovat suur
ta haittaa ja  paljon vaikeuksia tuottaneet. 
Huoletta, ilman pienintäkään epäilystä, 
voimme sanoa, että järjestömme tulee sel
väämään tästäkin vaikeudesta, aivan lähim
mässä tulevaisuudessa ja  sen antamain o- 
petusten avustamana entistä tarmokkaam
min ja  tiiviimmin toimien jatkamaan jär- 
jestämistyötään. Jokaisessa elävässä ja  e
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teenpäin pyrkivässä liikkeessä, varsinkin 
sellaisessa, jota vastassa ovat kaikenlaiset 
mustat ja  “ valkoiset” voimat, tapahtuu pa
kostakin aina silloin talloin lievempiä tai 
jyrkempiä kahnauksia, jotka asioita lähem
min tuntemattomain silmissä voivat näyt
tää hyvinkin vakavilta, mutta jotka useis
sa tapauksissa vain ovat joko huonoja ai
neita ulostavia, puhdistavia virtauksia, tai 
sitten periaatteissa ja  menettelytavoissa e- 
li rakenteellisessa kokoonpanossa välttämät
tömäksi käyneitä korjauksia ja  uudistuksia 
vaativia varoituksia.

Järjestömme keskusvirastossa tapahtu
neen hajaannuksen aiheuttaneiden syiden 
joukossa ei ole sellaisia kysymyksiä, jotka 
johtaisivat järjestömme ulkopuolella olevia 
liikkeitä ja  puolueita koskevista periaat
teellisista erimielisyyksistä. Tällaisia eri
mielisyyksiä ei järjestössämme ole olemas
sa, jollemme ota huomioon muutamia jär
jestöstämme ulos joutuneita luopioita ja  
kähveltäjiä, jotka jonkunlaisina “ yhdistä- 
miskomiteoina”  puhuen, haluavat valheelli
sesti esiintyä järjestömme jäseninä, siten 
voidakseen onnistua hajoittamistyössään. 
Siis turhaan toivovat ja  yrittävät ne “ ys
tävämme” , jotka haluaisivat tämän riidan 
kautta saada itselleen kannattajia.

Järjestössämme voi, hyvin mahdollisesti, 
olla aineksia, joilla ei ole tarkoituksena vil
pittömästi toimia järjestömme hyväksi. Täl
laisia aineksia voi riidassakin olla nimelli
sesti mukana, s. o. siihen persoonallisesti 
vaikuttamassa, mutta ei pidä uskoa, että he 
ovat riidan yksinomaisina syinä. Parem
min paikalle osumme, jos ajattelemille ja 
uskomme, että he ovat käyttäneet tätä jä r
jestössämme syvemmällä olevista syistä 
johtunutta riitaa hyväksensä, välikappalee
na, jonka kautta ja  avulla yrittävät viedä 
eteenpäin tarkoituksiaan, jotka ovat joko 
heidän persoonallisista pyyteistään johtu
neita, tai sitten meille, vielä ainakin, koko
naan salaperäisiä. Tällaiset ainekset, sikä
li kun niitä paljastuu ja  syylliseksi havai
taan, luonnollisesti täytyy viipymättä pot
kia ulos järjestöstämme, lähettää niiden ty
kö, joiden asioilla he ovat.

Järjestömme täytyy vapauttaa itsensä ja  
pysyä puhtaana, sikäli kuin suinkin mahdol
lista, sille vihamielisistä ja vahingollisista 
aineksista, ollenkaan välittämättä siitä ke
nen asioilla he mahdollisesti ovat. Yhtään 
ei ole väliä sillä palvelevatko nämä suora
naisia viholisiamme ja  työväenluokan vi
hollisia sekä vastustajia, tai s"itten “ ystä
vinämme” esiintyviä järjestömme nakerta
jia. Myös järjestömme täytyy puhdistaa it
sensä niistä persoonista, jotka ovat tämän

keskinäisen riidan yhteydessä turvautu
neet keinoihin, jotka ovat järjestömme pe
riaatteiden ja  käsitysten, kokemuksiin pe- 
rustuvain käsitysten, mukaisesti mitä anka
rammin tuomittavia. Muutoin me emme voi 
rakentaa ja säilyttää järjestössämme kes
kinäistä eheyttä, luokkatunteeseen perus
tuvaa solidarisuutta, ja  pitää puhtaana sekä 
horjumattomana sitä kunniaa ja luottamus
ta, jonka järjestömme on sitkeiden, suuria 
uhrauksia ja  sanoin kuvaamattomia kärsi
myksiä vaatineiden, työläisten etujen ja oi
keuksien puolesta käytyjen taisteluiden 
kautta saavuttanut, ei ainoastaan tämän 
maan työläisten, vaan koko maailman pro
letariaatin keskuudessa.

Jokaisen järjestömme jäsenen tulee muis
taa ja mielessään pitää, että käsillämme 
olevan riidan lopullisesta ratkaisemisesta 
ja  siihen syynä olleiden puutteellisuuksien 
poistamisesta suuressa määrin riippuu se, 
kuinka järjestömme tulee tehtävissään on
nistumaan lähimpinä vuosina. Vielä enem
män, jos saamme sanoa, näistä kysymyk
sistä suuresti riippuu todellisen industria- 
listisen unionismin läheinen vaihe, ei ai
noastaan tässä maassa, vaan monissa muis
sa maissa. Tulee muistaa ,että järjestölläm
me ja sen omaamilla teorioilla sekä menet
telytavoilla on puolellaan suunnaton myö
tätunto maailman proletariaatin keskuudes
sa. Tätä eittämättömasti osoittaa se, että 
aivan viimeisten kuukausien aikana järjes
töömme kuuluvia brancheja ja orgaaneja 
on perustettu useissa maissa. Aivan hiljat
tain saapui yhdestä Europan puolella ole
vasta maasta kysymys, kuinka he voisivat 
perustaa järjestöömme kuuluvan keskus
hallinnon, jonka kautta sen maan työläis
ten järjestämisestä alettaisiin huolehti
maan. Meidän täytyy myöntää, että propa
ganda työmme on ollut heikkoa viimeisten 
vuosien aikana, mutta siitä huolimatta, i- 
käänkuin tuntemattomain voimien kannus
tamana, työläisten suosio kääntyy järjes
tömme puoleen.

Järjestömme propagandatyö on joutunut 
kärsimään, ollut heikkoa, aineellisten varain 
puutteen takia. Oikeusjutut, kapitalistiluo- 
kan vainojen uhreiksi joutuneiden työläis- 
toveriemme puolustukset, ovat vaatineet 
huikeita summia järjestömme jäsenistön ja  
heille myötätuntoisten työläisten keräämis
tä varoista. Kaiken tämän lisäksi järjes
tömme jäsenten lakkotaistelut, vielä jos
sain määrin toisiinkin järjestöihin kuulu
vain työläisten taistelut, ovat vaatineet a- 
vustusta ja  kysyneet varoja. Osa näistä jär
jestömme taisteluista, lakkotaisteluista ni
mittäin, voitaisiin lukea puolustustyöhön
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kuuluviksi, sillä niiden avulla on yritetty 
vaikuttaa luokkasotavankien vapauttami
seen. Tällä kaikella ei suinkaan haluta väit
tää, ettäkö näin ei olisi tullut menetellä. Ei 
sinnepäinkään. Haluamme vain osoittaa, et
tä puolustustyö on järjestössämme ollut pit
kän ajan aivan etutilalla. Kasvatustyö ja  
yleinen propagandatko ovat jääneet toisel
le tilalle. Järjestämistyö ei kaikesta tästä 
ole niinkään paljon joutunut kärsimään, 
sillä siitä huolehtii pääasiallisemmin jär
jestömme työmaalähetit. Puhujamme suu
relta osalta, joita viime aikoina on ollut 
kohtalaisesti liikkeellä, ovat joutuneet työs
kentelemään puolustustyön hyväksi.

Niin, nyt niihin syihin, jotka ovat olleet 
ainakin osaltaan vaikuttamassa, ehkä 
suurimpina tekijöinä, tähän keskusviras
tossamme tapahtuneeseen hajaannukseen. 
Jotkut järjestömme jäsenistä ovat siinä 
uskossa ja väittävät, että keskusvirastos
sa tapahtunut hajaannus johtui kokonaan 
joittenkin yksilöiden persoonallisista pyy
teistä. Täm ä kuitenkin on väärin ja  sitä 
parempi, mitä pikemmin me sen myönnäm
me. Jos me kaikki omaksuisimme sellaisen 
käsityksen, että riitaan ainoina syinä oli
vat vain muutamat persoonat, niin siitä 
mahdollisena seurauksena voisi olla se, et
tä me vihoissamme potkisimme nuo muu
tamat persoonat pois järjestöstämme ja  
niin ehkä voisimme jättää riitaan vaikut
taneet, syvemmällä järjestössämme ole
vat syyt koskemattomiksi. Nämä syyt voi
sivat joskus tulevaisuudessa aiheuttaa yh
täläisen kahnauksen eli seurauksen, kuin 
tämä juuri nyt käsillämme oleva. Siksi 
meidän täytyy huolellisesti ottaa huomi
oon kaikki ne seikat, jotka mahdollisesti o- 
vat vaikuttaneet tähän riitaan ja parhaan 
harkintamme mukaisesti sekä yleisen kes
kustelun kutta pyrkiä poistamaan ne.

'Yksi syy, joka osaltansa on vaikutta
nut siihen, ehkä hyvin huomattavasti, et
tä keskusvirastossa tapahtui hajaannus, 
on se, että järjestömme jäsenistö ei kyllin 
tarkoin toteuta laatimiaan määräyksiä ja  
sääntöjä, vaan sallii niitä rikottavan yh
dessä tai toisessa muodossa. Järjestökuri 
täytyy olla eheä ja  armoton, jos mieli
tään säilyttää keskinäinen eheys. Jä rje s
tömme jäsenistössä on liian paljon senti
mentaalisuutta. Siitä täytyy luopua ja  sitä 
parempi, mitä pikemmin se tapahtuu. Tu
lee muistaa, että kaikkiin työväenliikkei
siin, varsinkin sellaisiin, joilla on tulevai
suutta, pyrkii kaikenlaisia “ onnenonkijoi
ta ", joista jotkut pääsevät järjestön sisäl
le ja  tehtäviin, joissa ollen voivat saada e- 
rimielisyyttä aikaan, jollei järjestökuria

1. W . W :n  h aa li, M u ste  Jaw , Sa*k., C an ad a

täsmällisesti toteuteta. Järjestömme sään
töjä on rikottu, varsinkin viimeaikoina, 
monella tavalla ja  useissa tapauksissa, eh
kä kaikissa, jäsenistö suurelta osalta on 
ollut tietoinen näistä sääntöjen rikkomi
sista, mutta kuitenkaan ei ole tartuttu a- 
siaan kyllin ajoissa ja  vaikuttavasti eli 
ratkaisevasti kiinni. Uskotaan vain, että 
kaikki työläiset, jotka yhtyvät järjestööm
me, tarkoittavat järjestömme parasta. 
Tällainen ei sovi. Siitä tulee aina olemaan 
huonoja seurauksia. Järjestön säännöissä 
määritellään muun muassa toimitsijoiden 
toiminta-aika, nimittäin hallitsevissa teh
tävissä olevain, niin selvästi, että sen täy
tyisi jokaisen ymmärtää. Jäsenistön velvol
lisuus on katsoa, että kyseessä olevaa koh
taa säännöistämme noudatetaan tarkoin, , 
samoin kuin kaikkia toisia kohtia. Sen rik
komista jos me sallimme, niin vähitellen 
järjestömme muuttuu joittenkin harvain 
“ leipäpaikaksi", aivan samanlaiseksi kuin 
ovat yleensä ammattijärjestöt ja poliitti
set työväenpuolueet, joiden tehtävissä eli 
viroissa samat varsinaisten palkkatyöläis
ten elämää tuntemattomat tai sen unhoit
taneet ja luokkataistelulle kokonaan tyl
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sistyneet piirakkamestarit istuvat vuodet 
toisensa jälkeen.

Järjestömme jäsenistön täytyy alkaa 
tiiviimmin seuraamaan järjestön sisäisiä 
asioita. Niitä voidaan seurata järjestön vi
rallisten julkaisujen kautta ja  niihin voi
daan vaikuttaa virallisissa kokouksissa. 
Jokaisen järjestömme jäsenen velvolli
suus on käydä kokouksissa ja kaikella ta
valla seurata järjestömme sisäisiä asioita 
sekä niihin vaikuttaa, jottei asioiden päät
täminen aina jää muutamain harvain, ver
rattain pienen osan tehtäväksi.

Kurinpito on välttämätöinta järjestetys
sä toiminnassa. Mitä laajakantoisemmak
si järjestömme toiminta tulee, sitä suurem
paa huolta vaatii sen asioiden hoitaminen 
ja  sitä tarkemmin täytyy kaikkia sääntö
jä  sekä määräyksiä noudattaa.

Toinen syy, joka osaltansa myös on vai
kuttanut riitaan, on se, että järjestössäm
me, sen eri teollisuusunioiden jäsenten jou
kossa, löytyy paljon niinkutsuttuja patri
ootteja, s. o. jäseniä, jotka näkevät oman 
teollisuusunionsa kaikki kaikessa. Nämä 
ainekset eivät välitä siitä, minkälaisissa 
suhteissa heidän teollisuusunionsa on y- 
leisjärjestöön, vaan antavat teollisuusuni
onsa suhteet yleisjärj estoon kehittyä sel
laisiksi, että järjestömme sääntöjen mu
kaan menettävät oikeutensa, s. o. edustuk
selliset oikeutensa koko järjestöä koske
vissa orgaaneissa, kuten esimerkiksi toi
meenpanevassa komiteassa. Sitten kuiten
kin, kun joku asettaa heidän oikeutensa 
kyseenalaiseksi sääntöjen mukaisessa jä r 
jestyksessä, hekin ovat valmiita vaatimaan 
noita oikeuksia, joita heillä sääntöjen mu
kaan ei enään ole, jos tällainen menette
ly näyttää heidän teollisuusunioilleen e- 
dulliseksi. Tässä' patriotismissa menevät 
jotkut niinkin pitkälle, että lausuvat "en  
minä ole tuplajuulainen, vaan Puutavara- 
työläisten Teollisuusunion jäsen.”  Juuri 
nämä ainekset, niiden mukana sellaiset, 
jotka kannattavat epäkeskitettyä toimin
taa, näyttävät olevan suurimpana syynä 
siihen, että käsillämme olevaa riitaa ei 
tahdota saada pikaisesti päättymään. V a r
mat seikat näyttävät siltä, että jotkut 
näistä aineksista yrittävät saada sellaista 
särkymää aikaan, että jotkut teollisuusu-, 
niot luopuisivat järjestöstämme ja  alkaisi
vat toimimaan “ itsenäisinä teollisuusuni- 
oina.”  Jokaisen järjestömme jäsenen vel
vollisuus on tarkoin huolehtia siitä, että 
tällaiset yritykset eivät tule onnistumaan. 
J a  jokaisen järjestömme jäsenen velvolli
suus on tehdä kaikkensa, että tämä patrio
tismi saataisiin häviämään ja  pysymään

poissa järjestöstämme, ainakin niin vähäi
senä, että se ei kykene jonkun teollisuus
union yleisiin asioihin ja  yleisjärj eston 
välisiin suhteisiin vaikuttamaan. Stä luon
nollisesti ei voida hävittää millään muulla 
tavalla, kuin voimakkaan kasvatustyön 
kautta. Järjestöömme yhtyvät uudet jäse
net, varsinkin sellaiset, jotka tulevat am
mattijärjestöistä, tuovat tätä patriotismia 
mukanaan. He ensin useissa tapauksissa 
välittävät vain välillisistä parannuksista, 
työ- ja  palkkasuhteidensa korjaamisista, 
ja  antavat palttua järjestömme periaat
teellisille tarkoituksille, s. o. yhteiskun
nallista vallankumousta käsittäville kysy
myksille.

Jo  edellä mainitsimme seikkoja, jotka 
osoittavat, miksi järjestömme agitatsioni- 
työ ja  yleinen kasvatustyö on ollut heik
koa. Järjestömme jäsenistön täytyy, se on 
aivan välttämätöintä, lainata erikoinen 
huomio sille, kuinka voimme kasvatus
työmme tehoistaa, sillä vain siten, yksin
omaan siten, voimme hävittää eri teolli
suusunioiden jäsenten keskuudessa löyty
vän patriotismin ja  saada jäsenistömme 
tietoiseksi siitä, että järjestömme tarkoi
tus ei ole ainoastaan taistella työläisille e- 
li jäsenilleen välillisiä parannuksia heidän 
jokapäiväisessä elämässään, vaan myös 
se, että se pyrkii yhteiskunnalliseen val
lankumoukseen. Tulee muistaa, että jä r
jestömme jäsenkortti yksistään, vaikka se 
onkin taskussa, ei ole todistus siitä, että 
sen kantaja on todellinen tuplajuulainen, 
vallankumouksellinen tuon sanan laajim
massa merkityksessä.

Kolmas syy, joka myös osaltaa on vai
kuttanut tämän riidan kehittymiseen, on 
se, että järjestömme jäsenistössä on pal
jon sellaisia, jotka kannattavat epäkeski
tettyä toimintaa, sellaista, että jokaisella 
teollisuusuniolla olisi täydellinen autono
mia, oikeus järjestää kaikki teollisuusuni- 
otaan koskevat asiat mielensä mukaan, ol
lenkaan välittämättä keskushallinnosta e- 
li yleisjärjestöstä. Voi olla mahdollista, et
tä tämäkin suurelta osalta johtuu edellä 
mainitusta patriotismista. Tulee kuitenkin 
muistaa, johtuko onpa tämä epäkeskitetyn 
toiminnan ja  hallintovallan kannattaminen 
mistä tahansa, että silloin, jos jokainen 
järjestöömme kuuluva teollisuusunio saa 
täydellisen autonomian, järjestömme on 
lakannut olemasta todellinen luokkajär- 
jestö ja  muuttunut rakenteellisesti saman
laiseksi kuin monet muut nykyään löyty
vistä ammattijärjestöistä. Industrialistisen 
unionismin mukaisella keskitetyllä hallin
tovallalla luonnollisesti ei tarkoiteta yl
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häältä alaspäin toteutettavaa muutamain 
yksilöiden hallintovaltaa, vaan alhaalta- 
päin toimivaa, varsinaisen jäsenistön mää
räämisvaltaan ja  kontrolliin perustuvaa 
hallitusta.

Näm ä kolme seikkaa, syytä, joista edel
lä olemme maininneet, epäilemättä ovat 
pohjimmaisia tekijöitä käsillämme ole
vaan riitaan. Tosin sen yhteydessä on mai
nittu muitakin siihen syynä olevia seikko
ja, mutta todenäköisesti nämä, kuten en
tisten luokkasotavankien välinen riita ja  
viimeisen yleisäänestyksen yhteydessä ta
pahtunut äänestysskandaali, ovat vain si
vuseikkoja, eli välineitä, joita käytetään 
apuna ajettaissa muita tarkoituksia. Jos  
lähemmin tarkastamme kaikkia näitä e- 
dellä' mainituita syitä, niin joudumme te
kemään sen johtopäätöksen, että kaikk’ 
ne alkujuuriltaan perustuvat kasvatus
työmme heikkouteen. Siis ensimäinen ja  
tärkein tehtävä järjestöllämme on kasva
tustyömme tehoistaminen. Kuinka se voi
daan toteuttaa, siihen järjestömme jäse
nistö voi yhteisten keskustelujensa ja pää
töstensä sekä toimintansa kautta parhai
ten vastata. Järjestömme suomalaiset jä 
senet yleisesti näyttävät käsittävän kasva
tustyön tärkeyden. Suhteellisesti puhuen 
he toimivat paljon tehoisammin kasvatus
työn hyväksi kuin yleensä järjestömme a- 
merikalaisyntyinen jäsenistö. Järjestöm 
me palveluksessa oleva ainoa oppilaitos, 
Työväen-0pisto, on suomalaisen jäsenis
tön ansioksi luettava. Järjestömme palve
luksessa oleva ainoa päivälehti, Industria- 
listi, on suomalaisen jäsenistön uutteran 
toiminnan kannustamana kehittynyt sel
laiseksi kuin se on tällä kertaa. Näitä em
me ole maininneet siksi, että haluaisimme 
järjestömme suomalaisille jäsenille eri
koista kunniaa vaatia, vaan ainoastaan o- 
soittamaan, että he käsittävät kasvatus
työn ja  agitatsionityön kunnollisten väli
neiden välttämättömyyden. Järjestömme 
kasvatustyön täytyy saada keinolla millä 
hyvänsä paremmaksi, tehoisammaksi, kuin 
se on tällä kertaa. Muutoin ei voida lopul
lisesti poistaa niitä syitä, joista järjestöm 
me keskusvirastossa tapahtunut hajaanus 
suurimmalta osalta johtui.

Kenenkään järjestömme jäsenen ja kan
nattajan ei tarvitse langeta epätoivoon tä
män riidan vuoksi. Järjestömme jäsenistö 
tulee edustajainsa kautta kokoontumaan 
muutaman viikon kuluttua ylimääräiseen 
konventsioniin. Siellä riita lopullisesti rat
kaistaan ja  rangaistaan ne, jotka sen yh 
teydessä mahdollisesti ovat yksilöllisiä 
tarkoituksiaan ja  mielivaltaansa pyrki

neet toteuttamaan tai sitten palvelemaan 
järjestömme ulkopuolella olevia voimia ja  
liikkeitä. Siihen mennessä ja  sen jälkeen 
jokaisen järjestömme jäsenen velvollisuus 
on katsoa, että sellaiset voimat, jotka y- 
rittävät pirstoa järjestöämme, eivät tule 
aikeissaan onnistumaan. Tämä kahnaus ol
koon opiksi kaikille järjestömme jäsenille 
ja se kiihoittakoon poistamaan järjestös
sämme mahdollisesti löytyviä puutteelli
suuksia. Ennen kaikkea se olkoon varoi
tukseksi kaikille järjestömme jäsenille, et
tä heidän täytyy aina huolellisesti seura
ta järjestönsä kaikkia asioita,

^---------------------------------------------------------<>

SAN QUENTIN
K irj. K a lle  J ä rv i.

(S äv e l: n iin  p a ljo n  on h a u d a ttu )
A u rin ko isessa  C aliforniass*,T yy nen  m eren  ran n a lla ,
s ie llä  on  k au n is  n iem im aa ,
tu o n  k uo huvan  m eren  h e lm a n a .
S iel’ S an  Q u en tin in  v an k ila  
on  ty ö lä is ille  k a u h u n a  
h äp eäk si L än n en  m aan.
ö ljy k e n ti l tä ,  k au p u n g e is ta  
j a  k u o hu v an  m eren  se lä ltä , 
k uu m ista  e te lä n  sa ta m is ta  
ja  syn k istä  aa rn io  m e tsis tä  
tu o  k ap itaa li k au h ea  
rohke im m at o r jis ta a n  
S an  Q u en tin iin  k u le tta a .
S iell’ ham ppum yllyn  pölyssä 
ja  kaam eissa k idu tusluo lissa  
v iikkoja ja  k uu k ausiak in  
vedellä  ja  le ivällä  '•
s ie ll’ tu p la ju u n  poik ia 
rah a v a llan  k äsk y stä  
p a lk a tu t h u r ta t  k id u tta a .
S in n e  on k u lje te t tu  n u o rta  j a  v a n h a a .
ty ö v äen luo k an  riv e is tä
tu n n o tto m a in  ihm ispedoin
m ielivallan  u h re in a ;
luokkavang in  tu n te ita ,
vank ilan  k a u h u ja
ei voi sano in  kuvailla .
N iin  p a ljo n  on p im eissä selleissä s ie llä  
jä r je s tö m m e  p a rh a ita  poikia, 
v ap au d en  sa n k a rilla  a in a  
t ie  on  k u lk en u t v an k ilaan ; 
so rre ttu  luokka koko m aan 
ja r je s ty k ä ä n  joukko ina  
v ank ila in  o ve ja  av aam aan .
R ah av a lta  o r ja in  jä r je s tä jä t  
S an  Q u en tin iin  k u le tti, 
e läv inä  h a u ta a n  h e id ä t k ä tk ee  
vank ilan  ra u ta ise t  k a lte r i t ,  
henkensä hehkuu  vaan 
v a ikk ’ lu k ittu n a  v ank ilaan , 
o d o te llen  o r jia  jä r je s ty m ä ä n .

— ------------------------------------------------------ - >

7


