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K irj. F. W. THOMPSON

Ovatko viimevuoden tapahtumat tukeneet I. W. W :n väitteitä!
Onko se tosi, että “ työväenluokalla ja työnantajaluokalla ei ole mitään yhteistä” ! Ämmät- 

tiunionistinen liike on siilien vastannut ei, ja se on tuhoutunut, särkynyt luokkaetujen yhdistä
misyrityksissään — vastoin National Civie Federationin olettamusta, että ammattiunionistinen 
liike olisi nousemassa. — I. W. W. on oikeassa, menestyksellisen työväenjärjestön täytyy perus
tua tinkimättömälle luokkataistelun pohjalle.

Onko teollisuuksien johto keskittymässä “ yhä harvempiin ja  harvempiin käsiin” ! Current 
Historyn piti hiljattain käyttää kaksi kokonaista sivua luetellakseen vain huomatuimmat teol-
lisuusyhtymät viime vuoden ajalla.

PANKKI-LIITTOUTUMA hallitsee maan
viljelys-taloutta. National Lumbermen’s 
Association hallitsee täydellisesti puuta- 

varateollisuutta. Kovanhiilen tuotanto on jo 
aikoja sitten monopolisoitu 1 0  yhtiön hallinnon 
alle ja  pehmeänhiilen tuotanto on kulkeutu
massa samanlaiseen tilanteeseen. Copper Ex- 
porters lue. ja  U. S. Steel Corporation hallit
sevat suurimman osan metallin kaivamista. 
The Standard Oil hallitsee Amerikan öljytuo- 
tantoa Petroleum Institnte-laitoksen kautta ja, 
joka monien taisteluiden jälkeen on yhtynyt 
maailmanlaajuiseen liittoutumaan öljytuotan- 
non ha lii tsemistarkoit.uksella.

“ National Manufacturers’ Association,”  
kansallinen tehtailijani yhdistys, maantieteel
listen sekä tuotannollisten apulaistensa kera, 
muodostaa yhden departementin lisää Työn
antajain Yhteen Suureen Unioon.

Liikenne ja  tiedonanto-laitoksien monopoli
oikeuksia; rantatie-, meri- ja ilmalaivaliiken- 
teessä, sähkösanoma, telefoni ja radion aloilla 
on hallituksen myötävaikutuksella lujitettu.

Federal Eeserve Systemin, Kansallisen ja  Kan
sainvälisen Kauppakamarin, ja  erinäisten lii
ke miesyhdistyksien kanssa kapitaliluokka 
muodostaa lujasti järjestetyn rintaman työläi
siä vastaan. — Siinäkin I. W. W :n väitökset 
osottautuvat aivan oikeiksi.

Ovatko ammattiuniot osottautuneet oleva n- 
sa kykeneviä taistelemaan “ tätä yhäti kasva
vaa työnantajain luokkaa vastaan!”  Kaivos
työläiset ovat lyötyinä ja  heidän uniorsa ha
jalla. Avointyömaa-järjestelmä on, — pieniä 
poikkeuksia lukuunottamatta — valloittanut 
rakennusteollisuuden. Kutomo- ja  puuteol
lisuudet ovat melkeinpä järjestymättöminä. 
Terästrustin orjat ja  autoteollisuuden työläi
set, lihanpakkauslaitokset ja  tuhannet muut 
tuotantolaitokset ovat yhä vieläkin järj :sty- 
inättä. I. \V. \Y :n väitökset osottautuva: taas
kin oikeiksi.
. Onko tarpeellista, että me järjestymme 

“ palkkajärjestelmän poistamiseksi!”  Onko 
meille tarpeellista olla vallankumouksellisia! 
Eivätkö kapitalistit pelastaneet sodan uhkaa
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maa maailmaa Kellogg'in rauhansopimuksella 
— ja seuraavana päivänä alkaneet uusien so
talaivojen rakentamiseen ja  Singaporen lin
noittamiseen? Eivätkö hiili, öljy, puuvilla ja 
villayhtiöiden edustajat kokoontuneet ja sa
noneet: "M e tuotamme liian paljon, — kapi
talismi on tehtävänsä täyttänyt, ihmisen val
loitus ja voitto aineen yli ei saa mennä pidem
mälle?”  Eikö tuotannolliset ristiriidat tarkoi
ta lisäystä työttömien, nälkäisten työläisten 
joukkoon, ei ainoastaan tilapäisenä paniikki- 
ilmiönä, vaan pysyvänä tilanteena? Eikö tämä 
kaikki julista tulossa olevaa kapitalismin sor
tumista? -— I. W. W .  on oikeassa. Kapitalis
mia ei voida paikkaamalla pelastaa ja, tehdäk
seen velvollisuutensa työläisten järjestönä, I. 
"W. W :n täytyy sanoa se.

Tuleeko teollisuusunionismin olla, sekä työ
läisten aseena jokapäiväisessä taistelussa, että

uuden yhteiskunnan luomisessa? Vallanku
moukselliset, jotka ovat luottaneet äänestys
lipun taikavoimaan sekä muihin hockus boe- 
kus temppuihin ja  erilaisissa yhteiskunta-ase
missa olevien kansanjoukkojen yhteistoimin
taan, ovat tuhoutuneet. Lisääntyvä erimieli
syys Neuvosto Venäjän kunniakkaissa yrityk
sissä on asettanut nähtäväksemme tilanteen, 
joka osottaa että ilman teollisuus järjestöä, 
työväenluokkavoittoa tulee seuraamaan taka- 
askeleet taloudellisessa elämässä.

Teollisuuden pyörien ulvonta, työttömäni 
armeijan loppumaton epätoivo ja  napina, koko 
maailmaa käsittävä sekamelska, hälinä ja ris
tiriidat muodostavat voimakkaan äänen joka 
huutaa: "Työlaset! Järjestäkää itsenne niin 
kuin teidät on työhönkin järjestetty ja valloit
takaa maailma työläisille!”

K e v ä t
K irj. E. K.
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Kevät, kevät, sinä suloinen ja kallis, 
aika elämän hyveille olet sä altis. 
Ilomielin raatajat tuloasi vuottaa, 
sehän lohtua köyhänkin elohon tuottaa.

Tule sisko, proletaarina meihin yhdy, 
näytä peikoille mihinkä sinä pystyt. 
Tule, me laulamme yhdessä kevätlaulut 
ja unhoitamme taas syksyiset kauhut.

ii

Kevät aurinko lämmittää meriä, maita, 
etköhän sinäkin siskoni iloita taida. 
Luomakunta juhlii, miks’et sinä myös, 
yinpärilläs sä näet omat kättesi työt.

Kevät on toimen, kukkien kylvön aika, 
siis siskoni, tiedon jyvät itämään laita. 
Syksyn tulien taas kylväjä satonsa korjaa, 
— monta astuvi liittoomme työläisorjaa.

Uutta voimaa voit lisää jänteihis luoda, 
veren virkeänä antaa suonissas juosta. 
Älä henkesi hehkuja veriveljiltäs salaa, 
samat liekit heidänkin rinnoissa palaa.


