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Uskonto, Alkoholi Ja Riisto
Klrj. M- P : n

V I E L Ä  tällä  kahdennellakym menennellä 
vuosisadallakin tiedäm m e “sivistysmais
ta ” lähetetyn “pakanam aih in”, Afrikaan, 

Intiaan, K iinaan ja  muuallekin, missä ei ole tie
detty olevan kirkkoa, alkoholia eikä työvoiman 
riistoa, lähetyssaarnaajia. Niin pian kuin “pa
kanam aihin” on saapunut “sivistyksen" opetta
ja, pappi, ja  rakennettu  kirkko, n iin  heti on 
myös alkoholipitoisilla väkijuomilla ale ttu  hu u 
m ata asukkaita, joiden ruumis ei ollut ennem 
min kärsinyt alkoholimyrkytyksestä. Sitten a i
koivat papit taivu ttaa heitä  uskom aan taivaan 
ja  helvetin olemassaoloon, josta  he eivät olleet 
ennemmin m itään tietäneet.

Siten papit raivasivat tien teollisuuskapitalis- 
teille tehtaiden pystyttäm iseen ja  alkaa riistää 
“pakanoiden” työvoimaa sekä tehdä alkoholi- 
kuninkaan liikkeen entistä taatum m aksi. Siinä 
on se kolmiyhteinen “isä, poika ja pyhähenki."

“Pakanoihin” oli ensin istu te ttava  “sivistys
kansoille" ominainen kuoleman pelko ja  vasta 
sen jälkeen tuli pääom an om istajille tilaisuus 
a listaa heidät riiston alaisiksi, jo ta seurasi kaik
kien muiden nykyiselle yhteiskunnalle ominais
ten  paheidenpesien muodostuminen.

Täm ä taas puolestaan avasl mahdollisuudet 
"paheiden poistajille”; kuten raittiusliike alko
holin poistam ista vastaan ja  politiikka työvoi
m an riiston poistamiseksi. Näinollen ei ollen
kaan ole m ahdollista e ttä  “paheiden po istajat" 
työskentelisivät elinehtojensa tuhoamiseksi, joka 
olisi seurauksena siitä jos he todella yrittä isi
vät poistaa paheita. Paheiden poistam inen lo
pettaisi heiltä liikkeen kokonaan ja  siksi heidän 
täytyy olla vain edellisiä tukem assa sekä y rit
tä ä  pitää keinottelu työläisten suosiossa. He 
siis heittävät vain tu hk aa  palkkatyöläisten sil
mille, sillä vähänäköistä on hyvä pettää. Joka 
ei näe, niin  h än  on aina valmis uskomaan asiain 
olevan siten kuin niiden selitetään  olevan.

Ajatelkaam m e esimerkiksi m itä tekem istä on 
raittiusliikkeellä kieltolain täydellisesti valli
tessa?

Mitä tekisivät ja  ketä hallitsem aan pyrkisi
vät politikoltsijat silloin kun palkkatyöläiset 
hallitsevat m aailm aa teollisuusunioittensa kau t
ta?

Näiltä “paheiden po istajilta” olisi silloin lop
punut toimet ja heidän — jos he tahtoisivat 
elää — olisi ryhdyttävä työhön, jota he kai
kista enimmän pelkäävät.

Me palkkatyöläiset tiedämme m itä on olla 
riistovallan alaisena ja vain me sen alaisuu
desta todella pyrimme vapautum aan, eivätkä ne, 
jotka sen olemassaolon kustannuksella saavat 
tilaisuuden keinotella; vain sokea uskovainen 
raa ttaa  mielikuvituksissaan sellaista ajatella.

Alkoholin uhriksi jou tunu tta  ei liioin voi p a 
ran taa  kukaan m uut kuin hän  itse, lakkaam al
la käyttäm ästä väkijuomia. Sam a pitää paik
kansa myös palkka orjuuteen nähden. Työläisiä 
ei pelasta riistona la Is uudesta m itkään sivulliset 
henkilöt eivätkä tekijät, heidän täytyy itse 
itsensä siitä vapauttaa.

Siksipä onkin kaikkein selvintä, e ttä  me palk
katyöläiset järjestym m e kaikki omaan järjes
töömme ilman keinottelevien puoskareiden vä
litystä. Meidän oma järjestö  on I. W. W., yhty
käämme siihen ja  harkitkaam m e vakavasti 
kuinka paljon tu rm io ta ja  kärsim yksiä aiheut
taa  m eidän työvoimamme riisto, jonka tulok
sena on myöskin alkoholipahe. Lähemmin h a r
kiten havaitsemme myös uskonnon alkuperänä 
olevan yksinomistusoikeuden, jolle palkka; ä r- 
jeltelm ä perustuu, ja  jonka säilym inen tak aa  
myös eläm än m ahdollisuudet politikoitsijoille.

Juuri siltä, syystä ovatkin kaikki m ainitse
mamme ja  m ainitsem attom at kaikenlaiset lah 
kokunnat aina sekä kalkissa tilanteissa valmii
ta  tukem aan palkkajärjestelm än säilymistä, sillä 
se takaa kaikille suurille johtajille  m ahdollisuu
det elää työväenluokan kustannuksella.

Teollisuusunionistisista periaatteista  tietoisek
si tuleminen ja  teollisuuksittani järjestym inen 
tarko ittaa uuden a jan  auringon nousua ja  sil
loin eivät uskolla sokaisijat enää voi m eitä ek
syttää, eikä ajatuskykyäm m e huum ausaineilla 
m yrkyttää.

—  Maailman keskinkertainen puuvilla - 
sato on 28 miljoonaa paalia (paali painaa 
180—220 kg.) ja  Yhdysvalloissa sitä tuo
tetaan vuosittain noin 15  miljoonaa paa
lia.


