
TÄYTYY VALMISTAUTUA!

Naftateollisuustyöläisten liiton hallinto on päättä
nyt ryhtyä toimenpiteisiin Valtuutettujen neuvoston 
koollekutsumiseksi68 mahdollisimman pian.

Tehdessään näin hallinto on pitänyt lähtökohtanaan 
lukuisia työläisten vaatimuksia, sillä työläiset eivät 
halua enää odottaa, vaan vaativat Valtuutettujen neu
voston viipymätöntä koollekutsumista.

Samassa hengessä on päättänyt toimia verstastyö- 
läisten liitto.

Äskettäin kumpikin liitto teki jo vastaavan ilmoi
tuksen vanhimmalle tehdastarkastajalle.

Luultavaa on, että kysymys ratkeaa pian suuntaan 
tai toiseen.

Miten nimenomaan vastaavat liittojen ilmoitukseen 
hallitusvalta ja pääoman omistajat —sitä me emme 
tietenkään vielä tiedä.

Mahdollista on, että ne myöntyvät työläisten vaati
mukseen ja kutsuvat heti koolle Valtuutettujen neu
voston ja silloin kaiken todennäköisyyden mukaan 
neuvottelukokouksen asiat lähtevät kulkemaan „nor
maalista latua**.



TÄYTYY VALMISTAUTUA! l i i

Mahdollista on myöskin se, että ne tulevat viivyt- 
telemään antamatta vielä suoraa vastausta.

Kummassakin tapauksessa meidän täytyy olla val
miita kaikkeen estääksemme naftateollisuudenharjoh
tajat pettämästä työläisiä.

Meidän täytyy olla joka hetki valmiita nousemaan 
naftateollisuudenharjoittajia vastaan täysissä varus
teissa.

Ja sitä varten taas on viivyttelemättä ryhdyttävä 
käsittelemään vaatimuksia.

Me menemme takeiden perustalla pidettävään neu
vottelukokoukseen. Mutta mitä me tulemme esittämään 
naftateollisuudenharjoittajille, ellemme juuri niitä 
vaatimuksia, jotka on hyväksynyt naftateollisuuspro- 
letariaatin koko joukko? Siis ryhtykäämme käsittele
mään työväen vaatimuksia työpalkasta, työpäivästä, 
työläiskylistä, kansantaloista, sairausavusta j.n.e.

Meidän liittomme on jo ryhtynyt toimeen. Se on 
lausunut mielipiteensä ,,Gudok“ lehden palstoilla työ- 
läiskyliä, sairausapua, kansantaloja ja kouluja kos
kevista kysymyksistä. Liitto on jo julkaissut nämä 
vaatimukset erikoisena kirjasena „Aineistoa neuvottelu- 
koko ukseen

Mutta se ei vielä riitä.
Kaikki nämä vaatimukset on saatettava joukkojen 

tietoon, että joukot käsittelisivät ne ja lausuisivat oman 
mielipiteensä, joka on ainoa niitä velvoittava mieli
pide.

Sitä paitsi liitto ei ole vielä käsitellyt työpalkkaa 
ja työpäivää koskevia kysymyksiä — siis täytyy heti 
ryhtyä käsittelemään vaatimuksia näidenkin kysy
mysten alalla.



Tässä tarkoituksessa meidän liittomme valitsee eri
koisen valiokunnan vaatimusten käsittelemistä varten.

Tämä valiokunta ottaa yhteyden neuvotteluvaltuu- 
tettuihin ja neljän piirin naftalähde- ja tehdastoimi- 
kuntiin käsitelläkseen yhdessä niiden kanssa meidän 
olojemme päivänpolttavia kysymyksiä.

Sitten kokoontuvat yleiset kokoukset tehtaittani, 
naftalähteittäin ja kasarmeittain ja vaatimukset vah
vistetaan lopullisesti.

Sellaisen tulee olla takeiden perustalla pidettävään 
neuvottelukokoukseen valmistautumistyömme suunni
telman.

Vasta sitten kun olemme käsitelleet vaatimukset 
ja tehneet ne joukkojen omiksi vaatimuksiksi, me 
pystymme liittämään tämän saman joukon Valtuutet
tujen neuvoston ympärille.

Koottuamme joukot niiden oman Neuvoston ympä
rille me • saamme mahdollisuuden turvata ne nafta- 
teollisuudenharjoittajain keksimiltä yllätyksiltä.

Ei surkeaa filosofoimista takeiden eri kohtien „kon- 
kretisoimisesta“ (kts. „Promyslovyi Vestnik“69) eikä 
kevytmielisiä huudahduksia „kevään tulosta11 (muista 
eserriä), vaan sitkeää työtä työläisten vaatimusten 
käsittelemiseksi — siinä ennen kaikkea on se, mihin 
meidän pitää lähenevien tapahtumien vuoksi keskittyä.

Siis, valmistautukaamme yksimielisemmin takeiden 
perustalla pidettävään neuvottelukokoukseen!
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mukaan


