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Melkein jokainen työläinen tuntee kaivavaa tuskaa sen vuoksi eitä heidän 
taloudellinen toimeentulonsa on epävarmalla pohjalla. Kukapa voisi katsoa levol
lisena tulevaisuuteen silloin kun nälkä ja kurjuus aukoo ammottavaa kitaansa- ai
noastaan muutaman viikon tai päivän välimatkan’ päässä!

oMenneinä vuosina tunsi iyöläinenkin edes jossain määrin olevansa turvatin. 
Työpaikat olivat tavallisesti pitkäaikaisia ja säännöllisiä. Ammattitaidon .omaava 
työläinen voi luottamukselta katsoa kauaksi tulevaisuuteen, sillä hän tiesi että lui
nen omaamansa ammattitaito takaa hänelle jatkuvan toimeentulon.

N iin ei ole enää. N e ajat ovat olleet ja menneet.

Nykyinen yhäti kiihtyvä teollisuuselämä syrjäyttää laumoittain työläisiä, 
lainkaan katsomatta onko hän ammattilainen vai ammattitaidoton. Viimeiaikainen 
suunta on ollut ammattilaisille vieläkin epäedullisempi kuin ammattitaidottomalle. 
1'leensä koko työväenluokalle nykyinen kehitys tuotannollisessa elämässä, on osoit
tautunut olevan hälyyttävä.

Jo s työläinen on onnistunut välttämään koneiden parannuksen anta
man iskuni, niin tuotannon uudelleen järjestely, sysiematiseerautuminen, anlao 
hänelle toisen iskun. Jos hän on voinut nämä molemmat välttää, niin sUloin\ 
pääomain yhtyminen, mergeriseerautuminen, tulee pyörremyrskyn tavoin hänen 
päällensä, josta hän voi pelastautua ainoastaan jonkun ihmeen kautta. Multa täs
täkin pelastautuminen ei vielä tarkoita sitä, että heidän elämänsä olisi turvattu.. 
Vielä on jähltä yleinen teollisuuslamaannus, sellainen kuin juuri nykyään tekee• 
kauhistuttavaa hävitystään työväenluokan keskuudessa.

Toimeentulon epävarmuus tekee ihmiset sairaloisiksi, hermostuneiksi ja rau
hattomiksi. Työpaikan menettäminen, asunnosta häätäminen ja maksamattomien 
laskujen kasaantuminen kauhistuttaa, nöyryyttää ja lamaannuttaa työläisiä, / l i 
mainen pelko lyö leimansa heidän olemukseensa, toimintaansa ja  mielentilaansa. 
Useat murtuvat sen raskaan taakan alla jonka olosuhteet heidän kannettavakseen 
asettavat.

Tällaisen epätoivoisen tilanteen vallitessa ja sen yhä kiristyessä on työläisien 
edessä ainoastaan yksi kysymys joka heidän on ratkaistava ja jonka ratkaisusta■ 
riippuu heidän tuleva kohtalonsa. Se kysymys on:

Taistele tko vai sormiko ?
S-tiilen kysymykseen voi vastata ainoastaan kahdella tavalla.
Jokainen joka ei halua nousta taisteluun olemassaolonsa puolesta, voi edel

leenkin jäädä toimettomana katselemaan oman sekä toisten e ia »iän hiljalleen kuih
tumista, nääntymistä —  ja vihdoin tuskallisia sammumista.

Joita tällainen tulevaisuus tyydyttää niin heidän ei tarvitse tehdä mitään.
Heidän tarvitsee vaan olla.
Multa joita se ei tyydytä, jotka ottavat taisteluhaasteen vastaan, niin heidän 

edessään on tulinen in isi ei a. td e taistelu kysyy kärsivällisyyttä, kuntoisuutta ja 
miehuutta.

Mutta silloin kun taistelu heidet n kohdaltaan päättyy niin he voivat rauhalli
sesti ja tyytyväisyyden hymy huulillaan sanoa: M I N Ä  T E I N  O SA N I ,  O L E N  
T Y  Y T Y Y Ä l  N  E N .


