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Untoon yhteen yhdistykää!
Sitä vaatii työ ja  taisionlies!
S iir  yksimielisyys vain voima, 
jo t ’ ei voi mikään hajoittaa!
J a  luokkatieto on ase oiva, 
mitä taistelussa tarvitaan.
Siis rintamat jo rakentakaa 
niin lujiks,’ että kestää voivat! 
Eikä murtua voi murtamalla, 
vaikk’ tykit tulta salamoivat!

M E yksin maailman mahti suuri! 
ME, työläisorjat, raatajat!
Vaikk’ taisto toistaan seuraa uusi,

M E OOMME VIHDOIN V O IT T A JA T !

J a  ajanvirran vieriessä, 
pauhatessa eteenpäin.
Elonkankaan kalskuessa, 
kuteitansa Herittäin —  
muuttuu elon julma tahti tää!
Vaihtuu vuorot valtaherrain, 
ja  riisi onni akti häviää!
Ja  “ Ihmisyyden kuoro”  kerran 
vieV laulaa vapaasi’ sykkein syön :
Nyt TYÖ ja  TYÖ M IES Y K S IN  H ERRA . 
Soi kaunis, suuri laulu—LA U LU  TYÖN!

M  M

Y k s i l ö p y r k i  m y k s e t  H i d a s t u t t a v a t  J o u k k o t o i m i n t a a

Kirj. C. J. KAUPPI

JÄRJESTYNYT työväestö on tehnyt vuosia 
valistustyötä järjestymättömien palkkatyö
läisten keskuudessa. Se on yrittänyt istut

taa järjestymättömiin järjestyneiden työläisten 
ihanteita ja maailmakatsomusta. Uutterasti ja 

voimiaan säästämättä on se tehnyt työtä kaikil
la teollisuuksien aloilla työskentelevien työläis- 
tovereittensa luokkakäsitteiden selventämiseksi. 
Järjestymättömille työläisille on selostettu kuin
ka teollisuuksittani järjestyneet työläiset työs
kentelevät kaikkien työläisten hyvinvoinnin 
saavuttamiseksi, joka ei ole mahdollista saavut
taa yksilöllisten pyrkimysten eikä mihinkään 
puolueisiin yhtymisen kautta. Se on saavutet
tavissa ainoastaan teollisuuksittain järjestyneen 
palkkatyöväestön joukko toiminnan kautta. Vain 
siten avautuu hyvinvointi koko työtätekevälle 
luokalle.

Mutta ennenkuin tätä tarkoitusperää voidaan 
lähteä toteuttamaan, niin palkkatyöläisten täy
tyy liittoutua yhteen teollisuusunioittensa kaut
ta; unioiden, joista Yksi Suuri Unio muodostuu. 
Kun tämä puoli asiasta tulee meille selväksi, 
niin siiloin me tiedämme mihin meidän on nuo
risona ja palkkatyöläisinä yhdyttävä, me yh
dymme silloin alamme teollisuusuniolhln ja s i
ten meistä tulee Yhden Suuren Union, I. W. 
W:n, jäseniä, jotka alkavat toimia yleisen palk
katyöläisten hyvinvoinnin saavuttamiseksi.

YksilÖpyyteitten Turmiollisuus
Jos työläinen kieltäytyy järjestymästä ja toi

mii kaikessa omien yksilöllisten pyytelttensä 
edistämiseksi, niin sillä toiminnallaan hän edes
auttaa kapitalistisen järjestelmän säilymistä ja 
jouduttaa fascismin valtaan pääsyä sekä on 
samalla palkkatyöläisten järjestöä heikentävänä 
tekijänä. Palkkatyöläisten ihanteiden puolus
taminen jo sinänsä on paljon merkitsevä teko, 
mutta vasta järjestyminen merkitsee toimintaa 
niiden Ihanteiden toteuttamiseksi ja se on siis 
paljon «enemmän merkitsevä kuin yksinomaan 
siveellisen kannatuksen antaminen.

Vasta järjestyneen toimintamme kautta me 
todella edesautamme palkkatyöläisten aseman 
parantamista ja vallitsevan kapitalistisen jär
jestelmän tuhoamista.

Nykyisen järjestelmän vallitessa me palkka
työläiset joudumme raatamaan ylettömän pit
kiä työpäiviä ja saamme siitä palkaksemme ai
noastaan toimeentuloomme riittämättömän pie
nen palkan. Se on tilanne, jota ei voida kor
jata — vaan kylläkin vahingoittaa — yksilöllis
ten toimenpiteitten kautta. Tämän tilanteen 
korjaaminen vaatii järjestettyä koko palkka- 
työväenluokan yhteistä toimintaa. Miksi enune 
siis turvautu siihen ja luovu mitään aikaan saa
mattomista yksilöllisistä asemamme paranta
mishankkeista, jotka ovat niin monta eri ker
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taa osoittautuneet virheellisiksi Ja ajan sekä 
energian tuhlaamiseksi. Oikealla tavalla jär
jestyneinä toimien edistymme paljon nopeam
min ja vähemmillä uhrauksilla päämäärämme 
saavuttamisessa, jos me siihen kyllin suurilu
kuisena joukkona ryhdymme.

Fascistista Propagandaa

Tämän maan porvarillisissa sanomalehdissä 
— eritoten Hearstin — tehdään jatkuvasti fas
cistista propagandaa, joka perustuu yksilölli
seen maailman katsomukseen ja merkitsee 
joukkotahdon sekä pyrkimysten tukahduttamis
ta diktatuurin voimaan saattamisen kautta. Se 
merkitsee järjestyneiden työläisten toiminnan 
tuhoamista ja työläisten rautakoron alle alista
mista. Meillä on siitä kyllin selvät esimerkit 
nähtävänä lukuisissa Europan maissa, Joten 
meillä ei enää pitäisi olla mitään epäilystä siltä 
mitä fascismi todellisuudessa on. Samalla meil
lä on jo kylliksi selviä esimerkkejä tässä maas
sa siitä mihin suuntaan täälläkin ollaan menos
sa. Nykyisistä tämän maan kapitalistien pyrki
myksien toteuttamisesta on seurauksena mitä 
räikein fasclstinen diktatuuri ja niiden toteutu
mista eivät voi estää mitkään muut voimat 
kuin teolltsuuksittaln järjestynyt palkkatyö
läisten yhteistoiminta.

Europassa valtaan noustessaan käyttivät fas- 
cistit nuorison tietämättömyyttä hyväkseen Ja 
samanlaiset aikeet näyttävät olevan tämänkin 
maan fascisteilla Tämän seikan huomioon ot
taen pitäisi meidän lainata nuorison luokkatie
toisuuden kasvattamiselle entistä enemmän 
huomiota, saadaksemme heidät käsittämään 
fascistien katalat aikeet; saada nuoriso taiste
lemaan oman luokkansa ja Itsensä orjuutta
mista vastaan, sitävastoin kuin fascistit aikovat 
saada heidät takomaan omat kahleensa ja tais
telemaan vanhempiensa sekä koko työväenluo
kan orjuuttamisen puolesta.

Meidän pitäisi julkaista kirjallisuutta erikoi
sesti nuorisoa varten ja ohjata heitä sen kautta 
oikealle tielle, pois porvarillisen maailmankatso
muksen piiristä ja yksilöllisyyteen viekoitelevis
ta opeista. Meillä onkin jo olemassa jonkun- 
verran teolllsuusunlonistista kirjallisuutta ja 
sitä saa ostaa halvalla hinnalla, mutta sitä el 
ole läheskään niin paljon kuin sitä pitäisi olla; 
työväestö kalpaa enempi ja meidän velvollisuu
temme on tyydyttää sen kaipaus.

Maailman Palkkatyöläisten Järjestön, I. W. 
W:n, jäsenet käsittävät vallan hyvin mitä tänä- 
päivänä pitäisi tehdä ja työskentelevät he kai
kella tarmollaan ajan vaatimuksia täyttäessään. 
Jos siis haluat, työläistoverl, työskennellä olo- 
suhteittesi parantamiseksi, paremman palkan 
saamiseksi, fascismin vastustamiseksi ja uuden 
yhteiskuntajärjestelmän rakentamiseksi, niin 
liity heihin ja työskentele palkkatyöläisten yh- 
teispyrintöjen edistämiseksi vointisi mukaan. 
Siten tehden sinä edistät oman ja toisten luok
kasi jäsenten hyvinvoinnin saavuttamista, mut
ta yksilöllisen toimintasi kautta aina joudut 
tahtomattaslkin edistämään fascismin valtaan 
nousua ja vaikutat palkkatyöläisten järjestöön 
heikentävästi siitä erossa olosi kautta.

Sinun ja meidän kaikkien tulee muistaa se 
tosiasia, että palkkatyöväen tie valtaan kulkee 
teollisuuksittani järjestyneen työväestön toimin
nan kautta. Liitä siis voimasi yhteen toisten 
työläistoveriesi kanssa ja ryhdy edistämään 
palkkatyöläisten parempien elämän mahdolli
suuksien saavuttamista.

Samalla meidän tulee myös muistaa se, että 
tässä yhteiskunnassa on kaksi pääaslaliislnta 
voimatekijää, ne ovat palkkatyöväenluokka ja 
kapitalistiluokka. Näiden kahden tekijän vä
lillä on käynnissä taistelu vallasta ja siinä ta
pauksessa, jos palkkatyöväenluokka lyö tehtä- 
vnsä laimin, se tulee häviämään taistelussa, jo
ka merkitsee tällä kertaa tässä maassa fascis
min valtaan nousemista ja palkkatyöläisten 
diktatuurin alaiseksi alistamista

—  Noin 50 vuotta ennen nykyisen ajan
laskun alkua vakuutetaan Espanjan asu
kasluvun olleen 70 miljoonaa, ollen se sil
loin korkeimmillaan. Sen jälkeen on asu
kasluku vähentynyt jatkuvasti, joten se 
nyt on vain noin 28 miljoonaa.

— Läpimitaltaan tuumaa paksu teräs- 
kanki kannattaa noin 50 tonnin painon. 
Hämähäkin kino, josta hämähäkki kutoo 
verkkonsa, jos se voitaisiin muodostaa 
tuuman paksuiseksi, kannattaisia 74 ton
nia.


