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Vasta silloin tulee todellisesti kysymykseen 
palkkajärjestelmän ja orjuuden poistaminen 
sekä poliittisten valtaistuinten kukistaminen. 
Vain palkkatyöläisten omintakeisen järjestetyn 
toiminnan kautta pääsemme työn kunniakkaa
seen tasavaltaan, jossa ei ole herraa eikä p a l
velijaa, vaan kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia 
toistensa kanssa.

I. W. W. on puhtain palkkatyöläisten järjes
tö mitä on koskaan tunnettu koko maailmassa, 
Samalla on sen pyrkimys sellaiseen työn tasa
valtaan, jossa ei ole orjia eikä piiskureita. Yk
si ihminen ei silloin ole myöskään suurempi- 
valtainen kuin toinen, eikä suurempaa kunnioi
tusta ansaitseva. Tällöin vasta tuntee ojankai- 
vajakin olevansa saman arvoinen toisten ih
misten kanssa.

Tässä muistui mieleeni tämän julkaisun 
edesmenneen toimittajan, R. F . Gillbergin, 
eräässä puhetilaisuudessa lausumat sanat: “Uu
si yhteiskunta ei ole hyllyltä otettavissa niin
kuin muut pikkuesineet, vaan meidän palkka

työläisten on järjestyttävä ja järjestyneellä 
luokkavoimalla murrettava rikki riisto järjestel
män rautainen portti.”

Miksi siis odottaisimme kauemmin? Emme
kö jo tunne olevamme osattomia kaikista niistä 
mukavuuksista ja ihmiselämälle välttämättö
mistä tarpeista, joita näemme kaikkialla ympä
rillämme. Meillä ei ole tämän järjestelmän 
vallitessa oikeutta käyttää niitä, vaikka olem
me kuluttaneet työvoimaamme niitä tuottaessa. 
Joten, jos kenenkään, niin juuri meidän pitäisi 
päästä niistä osalliseksi. Mutta me emme pää
se niistä osallisiksi muutoin kuin järjestyneen 
toiminnan kautta. Siksipä meidän onkin jär
jestyttävä, jollemme tahdo olla itsellemme ar
voa antamattomia raukkoja ja odota mitä ve- 
renlmijäimme pöydältä putoaa.

Vain teollisuuksitta in järjestymisessä on 
palkkatyöläisten voima. Järjestymisen kautta 
autamme itseämme ja oman luokkamme jäse
niä saavuttamaan sen voiman, jonka avulla 
voimme nousta ylös tästä nykyisestä helvetin 
piinasta.

------ *------
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Y
h d y s v a l l o is s a  vakuutetaan olevan vis
sin ryhmän, jonka pyrkimyksenä on tu
hota niinkutsuttu kansanvaltainen halli
tusmuoto ja asettaa sen tilalle diktaattorin, ku
ten on tehty joissakin Europan maissa. Taan

tumuksellisten loiseläjäin edustajat, joita la- 
kiemme laatijat ovat, ovat jo tehneet siihen 
tähtääviä lakiesityksiä kongressissa. Tämän 
kaiken tarkoituksena on radikaalisten ainesten 
sivuun työntäminen hallinnollisista tehtävistä 
ja palkkatyöläisten järjestämistyön ehkäisemi
nen.

Me jo entuudestaankin tunnemme näiden 
radikaalisia ajatuksia ja ulkomaalaisia työläisiä 
hylkivien ainesten toiminnan. Maailman so
dan aikana ja sen jälkeen meillä oli viisi vuot
ta kestänyt hallinnollinen ajatusvapauksien 
tukahduttamiskausi, jonkalaista ei ole ennem
min tunnettu. Nykyisen toimenpiteen kautta 
pyritään mitä voimakkaimmin tuhoamaan pu

he- ja kokoontumisvapaudet. Kongressille ja 
neljänkymmenen tai useamman valtion lainlaa- 
tijakunnalle on tehty laki- ja säädösesityksiä, 
joiden hyväksymisen kautta yritetään Yhdys
valtain työväenluokalta ottaa pois ne vähäiset
kin oikeudet mitä sillä on. Näihin lakiesityk
siin sisältyy se ajatus, että kaikki mielipiteil
tään radikaaliset ja toisinajattelevat ainekset 
on asetettava vainonalaiseksi. Nykyjään on Yh
dysvaltain kongressissa noin puolitusinaa suo
ranaista ulkomaalaisvastaista lakiesitystä.

Vuosina 1919 ja 1920 laadittiin eri valtioissa 
rikokselllsla syndikalistilakeja ja hyväksyttiin 
siinä nimenomaisessa tarkoituksessa, että nii
den nojalla voidaan tuomita radikaaliset ai
nekset vankiloihin. Toimiville radikaaleille lan
getettiin niiden perustalla 20 vuoden tuomioita
kin ja erittäinkin I. W. W:n jäsenille. Nämä 
samat lait ovat vieläkin voimassa ja työläisiä 
on asetettu syytteisiin niiden nojalla tämän la-
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maannuskauden aikana. Nykyjään liittohalli
tus. kongressin alulle panemana, suunnittelee 
voimaan saatettavaksi edellisiä räikeämpiä ja  
koko Yhdysvaltoja käsittäviä luokkalakeja.

Nimitämme tässä joitakin kongressille esi
tetyistä kiristyslaeista: Kerr lakiesitys, jonka 
perusteella ken hyvänsä ulkomaalainen, jonka 
siirtolaisvirkailijat ajattelevat olevan epäluu- 
lonalaisen henkilön, voidaan vangita ja aset
taa monimutkaisen kuulustelun alaiseksi; Dick- 
stein lakiesitys, tämän lain perusteella voidaan 
karkoittaa ulkomaalainen, joka levittää “ulko
mailta lähtöisin olevaa propagandaa tai joka 
Yhdysvalloissa ollessaan osallistuu poliittiseen 
toimintaan”; Taylor lakiesitys, karkoittaa sel
lainen ulkomaalainen, “joka pyrkii muutta
maan Yhdysvaltain hallitusmuotoa tai vaikut
tamaan valtiolliseen toimintaan”; McCormack 
lakiesitys, joka julistaa rikokseksi “sotilaan tai 
merisotilaan tottelemattomuuteen kehoittami- 
sen", esimerkiksi rauhasta keskusteleminen tu
lisi tämän esityksen mukaan olemaan laitonta.

Näiden lisäksi on edusmies Kramerin laki
esitys, jonka mukaan henkilö, joka “puhutun 
sanan tai kirjoituksiensa kautta opettaisi, neu
voisi tai yrittäisi osoittaa tulleen tarpeelliseksi 
ja kansalaisten velvollisuudeksi sekä välttämät
tömyydeksi Yhdysvaltain tai jonkun valtion 
hallituksen väkivaltaisesti kukistamisen,” on 
tuomittava 10 vuodeksi vankeuteen, Samoin 
myöskin jokainen henkilö, joka myy, levittää, 
jakaa tai asettaa yleisille paikoille kirjoja, leh
tiä, kirjoitettuja tai painettuja julistuksia muo
dossa missä tahansa, joissa kehoitetaan suorit
tamaan vallankumous, niin hänet tuomittakoon 
10 vuodeksi vankilaan.

Edusmies Kenny on myöskin laatinut ponnen, 
jossa kehoitetaan kaikkien valtioiden lainlaati- 
jakuntia laatimaan laki, joka vaatii kaikkien 
yleisten koulujen opettajain tekemään uskolli
suusvalan. Tämä on suoranainen uhkaus ar
vostelevaa ja edistysmielistä opetustapaa koh
taan sekä yritys tehdä kaikki opettajat patri
oottisiksi vallitsevaa järjestelmää kohtaan. Op
pilaat joutuisivat täten ottamaan vastaan ar
vostelematta kaiken mitä hyväksyttyihin oppi
kirjoihin patriotismilla höystettynä sisällytet
täisiin ja heillä ei olisi oikeutta tehdä mitään 
kysymyksiä opettajalle.

Kaikki nämä askeleet on otettu siinä mieles

sä, että niiden voimaan saattamisen kautta on 
aikomus tukahduttaa kaikki radikaaliset työväen 
järjestöt ja asettaa kapula niiden suuhun.

Kapitalistisen järjestelmän kukoistamisen eh
tona on sen laajeneminen. Ja laajeneminen 
riippuu siitä missä määrin tuotantolaitoksien 
omistajat löytävät uusia markkinoita tavaroil
leen. Ulkomaakaupan supistumisen takia yrit
tävät tämän maan kapitalistit anastaa mark
kinoita toisten maiden kapitalisteilta, jotka 
ovat samanlaisessa tilanteessa.

Näinollen tuotantolaitoksien omistajilla ei ole 
mitään muuta keinoa kuin ottaa käytäntöön 
entistään itsetoimivampia koneita, jotka vähen
tävät elävän työvoiman käyttöä, ja alentaa työ
läisten palkkoja, jotta voisivat valloittaa mark
kinoita tavarain halpuuden kautta. Tällöin ka
pitalistiselle järjestelmälle tulee tarpeelliseksi 
perustaa toimintansa tarkoin määritellyille 
suunnitelmille ja pakoittaa kansan suurilukui
nen. pohjakerros alistumaan puutteenalaiseen 
elämään. Tämä pakollinen puutteenalaisuus 
lisää tyytymättömyyttä työläisten keskuudessa. 
Eri osissa maata parhaillaan käynnissä olevat 
lakot ja niitäkin vakavampien liikehtimisien 
uhka ovat tuloksia puutteenalaisuuden synnyt
tämästä tyytymättömyydestä.

Työläisten liikehtimisissä onkin se syy, miksi 
lainlaatijat ovat, kiirehtineet tekemään edellä 
esiin tuodun kaltaisia kiristyslakiehd otuksia, 
antaakseen hallitukselle entistä enempi valtaa 
kansan taloudellisen elämän yli ja samalla val
mistaakseen maaperää fascismille.

Työläisten, voidakseen pysähdyttää tämän 
fase ismiin tähtäävän toiminnan ja lopettaa 
vallitsevan kustannuksellaan vehkeilevän politi- 
koimisen, täytyy järjestyä tuotannollisia ääri
viivoja silmällä pitäen, siten kuin järjestäyty
mistä opetetaan I. W. W:n taholta.

Tuotannon lamaantumisen on aiheuttanut 
voittojärjestelmä. Työläisten täytyy järjestyä 
teollisuuksittani ja kumota voittoilulle perustu
va järjestelmä sekä perustaa sen tilalle sellai
nen järjestelmä, jossa tuotetaan ihmiselämän 
tarpeita kulutusta eikä liikevoittoa varten. Tuo
tannon kehitys on tehnyt mahdolliseksi valmis
taa tavaroita kylliksi kaikille ihmisille. Mutta 
saadaksemme niitä tarpeita ja elääksemme ku
ten ihmiset sekä kunnioittaaksemme itseämme, 
meidän tulee järjestyä ja oikealla tavalla.


