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Varhais rumilla ajoilla on kasvikunnan täytynyt 
myöskin olla suunnattoman runsasta. Tiedemie
het todistavat, että maanuumenissa löytyvät kivi- 
hiilikerrastumat ovat muodostuneet kasvikunnan 
jätteistä, jotka ovat voineet menestyä troopilli- 
sen vyöhykkeen ilmapiirissä miljoonia vuosia sit
ten.

Nykyisen kehityskauden kasvillisuus tunnetaan 
olevan nuorta, vertailemalla sitä pitkään kasvi
kunnan esihistoriaan. Jos esimerkiksi näemme 
huomattavan suuren puun, niin se johtaa mie
leemme väkistenkin tarkkailemamme kehitysopin 
aakkoset. Muutamissa maapallomme osissa näem
me vielä nykyaikaisia kasvikunnan jättiläisiä. 
Niinpä biologistit päättelevät, että Yhdysvallois
sa, Californian valtiossa löytyy suurimmat kas
vavat puut mitä maapallolla nykyään on löydettä
vissä. Pohjois-Californiassa, Del Norte kauntissa, 
punapuu jonka läpimitta on 41 jalkaa ja  korkeus 
429 jalkaa. Myöskin Grant National Parkissa, 
Sierra-vuoristossa, noin 7,000 jalkaa yläpuolella

merenpinnan, kasvaa punapuu jonka läpimitta on 
36 ja puoli jalkaa ja korkeus 246 jalkaa. Puiden 
ikä arvioidaan G—7,000 vuodeksi. Näitä kasvi
kunnan jättiläisiä kun katselee, niin ehdotto
masti raamatun mukainen maailman luomis teoria 
tahtomattakin murtuu mielestä, vieden ajatukset 
taaksepäin aikaan, jolloin nämät kasvit olivat vie
lä pieniä taimia.

Kun maan tutkijat ovat pyrkineet saamaan sel
ville, miten kauan on täytynyt ottaa aikaa, ennen
kuin maan kuoren eri kerrokset saivat nykyisen 
muotonsa, niin he ovat havainneet, että yksistään 
tämän pintakerroksen kehittyminen on täytynyt 
ottaa jo satojatuhansia vuosia. Kuinka monia 
miljoonia vuosia on vaatinut toisten maakerros- 
tumien muodostuminen, se on kysymys, johon nuo
ri tieteemme aivan helposti voi kompastua. Mutta 
näin ihmiskunnan täytyy hitaasti ja peräänanta- 
ma-ttomasti lukea kehityksen kirjoittamatointa his
toriaa maan kuoresta.
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O LET T A M U S, että kaikki työväenjärjestöt polveutuisivat sam asta alkuperäs

tä, on harhaan johtava. M aapallon eri puolilla muodostuneet erilaiset työ

väen järjestöt ovat kussakin m aassa vallitsevien taloudellisien olosuhteiden 
tuotteita, johtuen asukasluvun lisääntym isestä, maan yksityisom istuksesta, hintojen 
noususta, sekä useista muista yhteiskunnallisista ja  taloudellisista tekijöistä ja  vaikut
teista.

Koska A m erikan palkkatyöläisiin kohdistuva painostus on niin suuri, ja  yksilöl
lisen toiminnan edellytykset ovat hyvin pienet, niin he ovat järjestyneet tarkoituksel
la saada p alkat kohoamaan, työpäivä lyhennettyä ja  olosuhteet työm aalla korjattua.

Työväenjärjestön muoto on oleellinen 
asianhaara, joko se on taantum uk
sellinen, radikaalinen, tai vallanku

mouksellinen. Jä r je styn y t työväestö on 
yhteiskunnallinen ilmiö, tosiperäinen ole
mus. T yöväen järjestön muoto, menette
lytavat, tarkoitusperät ja  lähimmät vaati
mukset voidaan analyseerata sam alla ta
valla  kuin muidenkin järjestö jen  olemus.

T yöväen järjestö , tahtoen tai tahtom at
taan, omaksuu jonkun vissin muodon eli 
rakenteen voittaakseen haluam ansa vaati
mukset ja  tarkoitukset. M ikään järjestö

ei voi menestyä, ellei sen tarkoitus ole teh
dä muutoksia yhteiskuntajärjestelm ässä; 
mikään työväenjärjestö ei voi olla olemas
sa, ellei työläisillä ole toivoa sen kautta 
saada parannuksia oloihinsa. Lyhyesti 
sanoen, kaikenlaisten työväenjärjestöjen 
rakenne ja  muoto on ilmeinen tulos kul
loinkin vallitsevista yhteiskunnallisista ja  
taloudellisista oloista.

T yöväenjärjestöjen  analyseeraam inen 
on yhteiskunnallisten ja  taloudellisten voi
main tutkimista. Niiden luokitteleminen 
rakenteensa ja  toimintansa mukaan voi oi-
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la kylläkin suo tavaa, mutta jokaisen ken 
hyvänsä niin tekee, tulisi muistaa että hän 
o» tekemisissä ainoastaan ulkopuolisten 
ilmaisumuotojen ja  seurausten, vaan ei 
perusteellisten ja  liikkeellepanevain syit
ten kanssa.

Vallankumouksellinen I. W. W. on palk
katyöläisistä muodostunut kokoumus. Sen 
lähimpänä tarkoituksena on kohottaa työ
läisten elintasoa välillisten parannusten 
avulla lopullisena pääm ääränä ollen 
palkkajärjestelm än poistaminen.

Idealistisen m aailm ankäsityksen om aa
mat henkilöt, kirjoittaessaan työväen jär
jestöistä, eivät otaksu, että järjestöm uoto 
olisi olemusperäinen. Tosiasia kuitenkin 
on, että I. W. W :n teollisuuteen perus
tuva muoto on teollisuudessa tapahtuneen 
vallankumouksen tuote. Vanhoissa tottu
muksissa kiinni pysyminen pyrkii estä
mään nopeaa muutosta yhteiskunnallises
sa ajattelutavassa. Palkkatyöläisen m aa
ilmankatsomus on epäilem ättä jään y t jä l 
keen niistä nopeista muutoksista, mitkä 
ovat teollisuudessa tapahtuneet nykyisen 
sukupolven aikana.

Yhdysvaltain  palkkatyöläiset ovat ol
leet liiaksi yksilöllisiä, liiaksi hajanaisesti 
järjestyneitä, pitääkseen kyllin hyvin puo
liaan yhäti kasvavaa kapitalistista liittou
tumaa vastaan. Useat heistä yhä vieläkin 
itseluottamuksella pitävät kiinni lännen 
ti en ra i vaa j ien maailmankatsom uksesta.
Tavallinen palkkatyöläinen vielä nytkin 
pitää suuressa arvossa häviävän pikkupor
varillisen aikakauden kirkastam aa aate
maailmaa, sen ajatuksia, suunnitelmia ja  
toiveita.

Teollisuus järjestö  on T eollisen V ap au 
den edelläkävijä. Taistelussaan eteenpäin 
teollista tasavaltaa kohti, työläiset ovat 
edelleenkin lu jasti kahlehditut menneen 
sukupolven, vanhentuneilla mutta kuiten
kin vielä verrattain voim akkailla siteillä. 
Nämä iankaikkisen vanhat ja  uloskulu-

neet pe.riunäiskäsitteet työläisten ja  työn
antajain välisistä suhteista ovat tuntuvasti 
hidastuttaneet työläisten psykologista ke
hitystä.

Teollisuusunionismin ja  luokkatietoisuu 
den kasvaminen on seurauksena teollisuu
den muuttumisesta koneiden kehityksen 
mukaiselle pohjalle. E ri aloilla työsken
televät työläiset joutuvat sangen erilaatui
siin kosketuksiin konekehityksen kanssa. 
Täm ä on omiaan kasvattam aan työläisil
le erilaisia ajatuksia ja  aatteita. Nämä 
ajatussuuntain eriäväisyydet huomataan 
selvemmin kun vertaillaan eri teollisuuden 
aloilla työskentelevien työläisten m aail
mankatsomusta toisiinsa.

Lännen Kaivostyöläisten Liiton varhai
nen historia tarjoaa selvästi ym m ärrettä
vän kuvauksen yhteiskunnallisista muu
toksista. Lännen metalli kaivostyöläiset 
joutuivat vastakkain nopeasti kehittyvän 
ja  ankarasti hyökkäävän kaivoskapitalisti- 
luokan kanssa. Kaivosomaisuuksien kont
rolli keskittyi äk isti; yksilölliset välipu
heet tulivat mitättömiksi; h a ja llaan  ja  jä r 
jestymättöminä olevat kaivostyöläiset jou
tuivat yhä ene.mpi työnantajain m ielival
lasta riippuvaisiksi. P itkää  aikaa ei kui
tenkaan kulunut ennenkuin työläiset huo
m asivat oievansa uuden muotoisen ja  pe
rin voim akkaan teollisuusjärjestelm än pu
ristuksessa. Nopeasti keskittyvän kaivos
teollisuuden mukaisesti työläiset muodos
tivat itselleen teollisuusunion.

Nämä kaivostyöläiset, yleisesti puhuen, 
olivat yksilöllisiä lännen uranuurtajia.

Täytyy tunnustaa, että ammatittoman 
palkkatyöläisen kokemukset koneiden ke
hityksen keskellä muodostavat hänen kat
santokantansa ja  tekevät hänet enempi 
vastaanottavaiseksi luokkasolidaar-isuuden 
vaikutukselle. Yhteiskunnallisten ja  ta 
loudellisten voimain tutkiminen on välttä
mätöntä löytääksemme lähtökohdan työ
väenjärjestö jen  olemassa ololle.


