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M u u t a m i a  S a n o j a  A h t a a s t a  A j a s t a  
J a  J ä r j e s t y m i s e s t ä

Työväenluokan asem a on erittäin tukala tällä kertaa kaikissa m aissa. Työttömä
nä kokonaan on ehkä hyvän m atkaa kolinat ta kymmentä miljoonaa, niistä Y hdysval
loissa yksistään lopulle kymmenen m iljoonaa —  jollei vaan siitä y li. Tarkkoja tilas
to ja ei voida antaa työttömänä olevista, sillä esimerkiksi tämä m aa ei ole katsonut 
tarpeelliseksi tehtäväksensä työttömänä olevia työläisiään kohtaan edes sitä, että 
olisi ottanut varmuuden siitä kuinka paljon heitä on.

Nämä työttömänä olevat miljoonat työläiset harhailevat eri puolilla m aata tur
haan etsien työtä. Suurim m alta enemmis .Öitä nämä työttömänä olevat työläiset ovat 
vailla alkeellisintakaan toimeentulomahdollisuutta —  eläväthän vaan jotenkuten pa
rem piosaisilta, kunnilta ja  hyväntekeväisyyslaitoksilta saam illaan armopaloilla, leipä-
1 in jä in  ja  soppaloiden avulla tai saamalla

KU R JA A  on elämä työttömänä olevil
la, sen me kaikki hyvin käsitämme. 
Mutta suuresti eroavaa työttömien 

elämästä ei enää ole niidenkään elämä, jo t
ka ovat siinä “ onnellisessa asem assa” , 
että saavat työskennellä joko normaalista 
tai lyhennettyä työaikaa. Näidenkin ase
ma on jatkuvien palkkojen alennuksien ta
kia saatettu erittäin tukalaksi. Monet, 
monet näistäkin, varsinkin suurten perhei
den isät, ovat perheidensä elämän ja  hen
gen säilyttämiseen nähden riippuvaisia 
jonkinlaisesta sivuavusta, tulkoonpa se 
sitten hyväntekeväisyyden kautta tai jo l
lain muulla tavalla.

Käyttäen hyväksensä vallitsevaa huo
noa aikaa, työttömyyttä ja  luonnollisesti 
sen yhteydessä tarjo lla  olevaa suurta 
työnetsijaarm eijaa, työnantajat ovat las
keneet palkkoja kautta linjan niin että. ne 
ovat itseasiassa alapuolella nälkärajan, 
lukuunottamatta sellaisia harvoja aloja, 
jo issa  vielä on jonkun verran ammattipa!- 
110a ja  järjestyn yttä  voim aa pönkittämäs
sä työläisten etuja ja  oikeuksia.

Tilanne on tällainen. Sen toki me kaik
ki käsitämme ja  myönnämme. Mutta ne 
kysym ykset kuinka saataisiin  parannusta 
tähän kurjaan olotilaan, näyttävät yhä 
edelleenkin suuren sekasotkun osaa. Odot
tam alla ja  rukoilemalla jum alia tai vallas- 
saolijoita ei ainakaan saada mitään a i
kaan. Sen ovat aikaisemmat ja  mvöhäi-

jotakin ruokatarpeiden jakam isen nimessä.

semmät kokemukset osoittaneet niin mon
ta kertaa, että luulisi sen seikan olevan 
selvillä kaikille. Palkkatyöläisten on oma
kohtaisen toiminnan avulla ryhdyttävä 
asiantilaa korjaam aan, jo s kerran mieli
tään siinä korjauksia aikaan saada.

Toistamme vielä* että toimettomuudella 
ja  huonoa aikaa ja  asem aa valittam alla ei 
voida oloja korjata. Siihen vaaditaan työ
läisiltä järjestelm ällistä toimintaa. Se l
laista siihen ehdottomasti vaaditaan. J o 
kaisen yksilön täytyy  lyöttäytyä toimin
nan mukaan. Yhtenäisellä ja  yksim ieli
sellä esiintymisellään työläiset voivat saa
da aikaan ei yksin parannuksia huonoon 
asemaansa vaan myös muutoksia koko tä
hän järjestelm ään, josta nämä tällaiset 
huonot ajat, työttömyydet ja  nälänhädät 
nykyaikana johtuvat.

Aikamme lyöläiset ovat suuria epäili
jöitä, sellaisia, jotka yrittävät riippua 
maan ja taivaan välillä —  kumpaankaan 
kunnollisesti kiinni pääsemättä. Missään 
menneessä yhteiskunnassa eivät työläiset 
tai orjat ole olleet sellaisilla mahdollisuuk
silla varattuina sorron alaisuudessa kuin 
ovat meidän aikamme palkkatyöläiset. Jo s  
meidän aikamme palkkatyöläisillä olisi sel
lainen ryhti, tarmo ja  keskinäinen luotta
mus kuin on ollut monien menneiden yh
dyskuntien orjilla, niin mikään voima 
maailmassa, ei estäisi heitä nousemasta yh 
teiskunnallisiksi hallitsijoiksi. Orjat useis-



aa tapauksissa eivät valm istaneet omia 
ruoaJiuiuii, kuten tekevät nykyaikaiset 
paiK-tat) ö iä iae tl
. Palkkatyöläisten yhteistoiminnan muo
tona on taloudellinen järjestym inen. I l 
man järjestym istä  ei vom a saada aikaan 
sila  sido i la ja  keskinäistä luottamus ia, 
mikä lek.ee joukot kestäviksi ja  taistelu
kunto isiksi. Alissa tahansa ja  koska hy
vänsä työläiset ovat järjestyneet, aina he 
ovat saavuttaneet sen kautta aineellista 
hyötyä. J a  päinvastoin, aina kun työläi
set ovat luopuneet järjestöistään, ovat lie 
myös menettäneet aineellisesti, sillä työn
antajat ovat alentaneet palkkaa.

K aikk i tämä on kai jokaiselle niin sel
vää, että siitä  ei tässä  tarvitse sen enem
p iä  puhua. M iksi eivät työläiset sitten 
jä rjesty  i S yy t luonnollisesti ovat monen
laiset. Tässä yhteydessä tahdomme niis
tä ottaa esille vain yhden ja  se on se, että 
leväperäisyydelle annetaan liian suuri va l
ta sellaistenkin piireissä, jotka teoreetti
sesti puhuen jo  kuuluvat järjestyneihin 
työläisiin ja  käytännöllisestikin sellaisia 
osalta ovat. T ässä leväperäisyydessä 
mennään niin pitkälle, että ei kuuluta työ
läisten taloudelliseen järjestöön, vaikka 
kyllä järjestyn eTnä työläisinä esiinnytään 
useinkin kanssakäym isessä.

Työläiset, jotka kannattavat jotain työ
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väen järjestöä, puolustavat s itä  ja  kehoit- 
lava i sutien yntym aan ja  kuitenkaan ei
vät siihen itse kuulu jäseninä, antavat pe
rin huonoa esimerkkiä vähemmän tietoi
sille työläisille eli sellaisille, jo ita  yrite 
tään saada järjestyneiden työläisten vai
kutuspiiriin. T ässä  sop-si varsin  hyvin 
kertomus siitä papista, joka varoitti teke
mästä niinkuin hau tekee ja  usutti teke
mään kuinka hän käskee.

Työläisten järjestym inen ei lähde kos
kaan voimakkaaseen alkuun elleivät sellai
set, jotka jo  käsittävät järjestym isen vält
tämättömyyden, ole ensimäisinä astu
maan järjestöön kuuluvien joukkoihin. 
Huonosta a jasta  ja  sen poistamisesta me 
olemme puhuneet paljon, niin paljon, että 
teoreettisesti luulisi kysym yksen olevan 
selvillä. Sam oin järjestym isestä ja  sen 
välttämättömyydestä. Nyt jo  olisi aika 
osoittaa käytännöllisestikin jotain sellais
ta, mikä kouraantunluvan selvästi näyt
täisi että meidän puhumisemme perustuu 
toiminnalliseen harrastukseen. M iljoonil
la tämän maan työläisillä olisi riittävästi 
aihetta ja  uskottavasti mahdollisuuuttakin 
tästä ahtaasta a jasta  huolimatta ostaa it
sellensä “ jou lu lah jaksi”  union kortti, sei
la te n  union, mikä rakenteiltaan ja  teo
rioidensa puolesta vastaa nykyaikaisia 
vaatimuksia. Sellainen unio on I. AV. AV. 
Yhtykäämme siihen jä sen ik si!

T J Ä  V A P A U T E E N

R au danpuri joita ovat eräät bakterlt. Jokai
nen elollinen olento tarvitsee ravintoa, josta se 
saa elintoimintojensa ylläpitoon välttämätöntä 
energiaa eli tarmoa. Niinpä nämäkin rautabak- 
terit, joita on esim. soissa, lähteissä ja järvissä, 
käyttävät ravinnokseen veteen liuennutta hiili- 
happoista rautaoksidulla. Samoinkuin esimer
kiksi ihminen hapettaa ravintonsa hiiliyhdistyk- 
siä hiilihapoksi ja käyttää tästä hapettumisesta 
vapautuvan energian elintoimintojensa ylläpi
toon, hapettavat rautabakterit rautaoksidikin 
rautahydroksidiksi ja saavat siitä elämänhalun

sa. Kun rautabakterit yhteyttävät myöskin hii
lihappoa ja rakentavat siitä, samoinkuin kasvit, 
tarvitsemiaan elimellisiä aineita, voivat rauta
bakterit elää vesijohtoputkissakin, Joissa niiden 
"jokapäiväistä leipää”, on runsaasti saatavilla.

Näiden raudalla herkuttelevien bakterien 
"ulostus”, rautahydroksidi (ruoste), saostuu ruu
mista lujittavaksi kerrokseksi, ja niinpä onkin 
siellä, missä näille baktereille on ollut hyvät 
elinehdot, niitä laskeutunut vesistöjen pohjalle 
niin runsaasti, että n. s. järvimalmi ainakin 
osaksi on bakterien aikaansaannosta.


