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Ju u ri sivuutetun kuukauden aikana täytti järjestömme Indus

trial AVorkers of the AVorld kolmekymmentä ikävuottaan. Tämän ly
hyen olemassaolonsa ajan on se seisonut järkkymättömä.sti julista
mansa luokkataisteluperiaatteensa takana. Vili oli isetkaan eivät ole 
vielä kertaakaan voineet todistaa sen sovitelleen tai yrittäneen sovi
tella luokkien välisiä ristiriitoja. Ju u ri sen tähden se onkin joutu
nut kulkemaan eteenpäin okaista tietä, joka on täytynyt raivata jäse
nistön kovien kokemuksien ja  veren kustannuksella. Mutta kaikista 
vainoista ja  kärsimyksistä huolimatta se yhä edelleenkin pitää ylhääl
lä palkkatyöväenluokan taistelulippua ja  jatkaa sovittamattomaksi 
julistamaansa luokkataistelua työnantajaluokkaa vastaan.

I. AV. AV :il kolmikymmenvuotinen historia, samalla kun se on 
vaiherikas katkerista pääoman omistajia vastaan käydyistä taisteluis
ta — niihin sisältyen lukuisia huomattavia voittojakin — on todennut 
palkkatyöläisille sen periaatteet olevan tieteellisesti pätevät, sillä ei 
vielä kertaakaan jatkuvien taisteluiden kestäessä ole ilmennyt mitään 
tarvetta niiden muuttamiseen nähden, eikä sitä ole vieläkään havait
tavissa. Mitään muuta tässä maassa olevaa järjestöä ei voida tässä 
enempää kuin muussakaan suhteessa rinnastaa meidän järjestömme 
kanssa,

Kokemusperäisyys on myös osoittanut sen, että edistyksentiem- 
me tulee tästä eteenpäinkin olemaan vaivalloinen kulkea. Vastuksi- 
namme eivät ole ainoastaan kapitalistiluokan tiellemme asettamat es
teet, vaan ovat sille asettaneet esteitä palkkayöläisetkin tietämättö
myydessään, tai sallineet kapitalistiluokan palkkaamien työläisten 
petturien siten tehdä työväenluokan olosuhteiden parantamisen ni
messä. ,

Järjestömme kolmikymmeuvuotilien historia antaa meille kaik
kien muiden vähempiarvoisten ohjeiden ohella sen perusopetuksen, et
tä  palkkatyöväenluokan on ennenkaikkea järjestyttävä tehoisammin 
■— suurilukuisemmin —  voidakseen suorittaa välttämättömän histo
riallisen tehtävänsä — P A L K K A JÄ R JE S T E L M Ä N  PO IST A M I
SEN .

Esipuheessaan on I. AV. AV. asettanut palkkajärjestelmän poista
misen historialliseksi tehtäväkseen, tahdotko sinäkin palkkatyöläinen 
avustaa meitä tämän tehtävän suorittamisessa. Jo s  niin, niin yhdy 
jaseueksi tähän järjestöön ja  tee parhaasi saadaksesi rinnallasi työs
kentelevän ja  sinulle tunnetut työläistoverisikin yhtymään siihen.

Yhteiskuntataloudellisen tilanteen viimeaikainen kehityssuunta 
on jo ilmeisen selvästi todennut, että meidän palkkatyöläisten tehtä
väksi on tullut järjestyä pikaisesti, tai muussa tapauksessa joutuu ih
miskunta kulkemaan läpi pitkän ja  mustan ajanjakson, jolle historias
ta ei voida löytää vertoja.

S IK S IP Ä  I. W. AA7. K E  HOIT T A  A K  IN M AAILM AN  P A L K K A 
T Y Ö L Ä ISIÄ  L IIT T Y M Ä Ä N  Y H T E E N  J Ä  SU O RITTAM AAN  
P  ALILA JÄ R JE S T E L M Ä N  PO IST A M ISEN .


