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VAPAAKSI PALKKA ORJUUDESTA
Myönnettäköön että ammattiyhdis-

tykset ovat jossakin määrin silloin

kun riitten aika oli työskennelleet

työväenluokan aseman parantamisek-

si Nyt ne ovat kuitenkin eläneet

yli aikansa eikä tilanne sitä niille

nykyisessä muodossaan enää myön-

nä Sillä ammattiyhdistykset jotka

pääasiassa käsittävät paremmin pal-

katut ammattikuntaisen ahdaslienki-syyde- n

sokaisemat erikoistyöläiset

jotka ovat niitä toisista työviienjou-koist- a

eristävän byrokraattisen ko-

neiston kytkemät ja petollisten
johtajainsa harhaanviemät

johtajain jotka eivät ole pettäneet
ainoastaan yhteiskunnallisen vallan-

kumouksen asiaa vaan myös järjes-

tettyjen työläisten elinehtojen paran-

tamiseksi käytävän taistelun Ne

poikenneet työnantajia vastaan

käytävän ammatillisen taistelun kau-

nalta ja korvanneet sen ohjelmalla

joka käsittää kapitalistien kanssa mi-

hin hintaan hyvänsä tehtävän sopi-

muksen Johtajat jotka sodan aika-

na olivat porvariston lakeijoja ja nyt

he koettavat kaikkialla lamaannuttaa

laltkoliikkeen lakien avulla jotka vel-

voittavat työläiset alistumaan kapita-

listisen valtion määräämäin n

alaisiksi He yhdessä

kapitalistien kanssa pakottavat työ-

läiset alistumaan palkkojen alennuk-

seen työpäivän pidennykseen ja
kuuliaisuuteen nykyistä järjes-

telmää kohtaan

Tästä ovat kuvaavana esimerkkinä

maassamme A F of L virkailijat

jotka Compersin johdolla antavat

palttua joukkoäänestyksille ja päätök-

sille — niinkuin rautatieläisten vel-

jesliiton suuriruhtinaat jotka kieltäy-

tyivät antamasta lakkomääräystä

vaikka 90 prosenttia äänesti lakkoon

menon puolesta Sekä U M W lii- -

ruveta mille työalalle parhaiten ha-

luaa

Tämä väite on joko pirullista ivaa

tai sokeaa tietämättömyyttä Ku-

kaan ei rupeaisi palkkaorjaksi jos

olisi tilaisuus olla vapaana Kukaan

ei vapaehtoisesti uhraa elämänsä ilo-

ja ja työnsä tuloksia toiselle Joka

palkitsee hänen uhrautuvaisuutensa

kiittämättömyydellä huonolla kohte-

lulla jp riittämättömällä korvauksel-

la liinainen voidaan saada ainoas-

taan pakolla taivutettua orjuuteen

kurjuuteen ja kärsimyksiin Palk-

katyöläiset ovat alistuneet kohtaloon-

sa ainoastaan nälkäruoskan pakotta-

mina ja kapitalistit puolestaan pitä-

vät huolen siitä että nälkäruoska

myöskin aina on heilumassa työläis-

ten päänpäällä

On vakavia ihmisiä jotka aivan

hyvin näkevät kapitalistisen järjes-

telmän tuottamat kärsimykset ja
sekä rehellisesti surevat

sitä He kuitenkin uskovat ettei nii-

den muuttamiseksi "olevien olojen

mullistus" ole välttämätöntä vaan et-

tä nämä epäkohdat vähitellen paran-

nusten je reformien kautta voitaisiin

syrjäyttää korjata koskematta itse

yhteiskuntajärjestykseen He osotta-va- t

sitä viittaamalla ammattiyhdistyk-

siin joihin liittymisen kautta on ai-

koinaan tuntuvassa määrässä paran-

nettu työpaikkoja He selittävät et-

tä valtion yhteiskuntareformien avul-

la voidaan paljon tehdä sietämättö-

män palkkajärjestelmän korjaamisek-

si He tunnustavat kylläkin että täl-

lä suunnalla täytyisi tapahtua pal-

joa enemmän mutta he väittävät sa-

malla että olisi mahdollista kulke-

malla eteenpäin tätä suuntaa — teh-

dä kapitalismi työväenluokalle siedet-

täväksi ettei olisi enää aihetta kai-

pailla mitään toista tuotantotapaa

ton presidentti John Lewis joka
liittoon kuuluvan Kansasin

virkailijat järjestöstä sentäh- -

den Viili he kieltäytyivät peruutta-

masta lakkomääräystä joka oli täh-

dätty Kansasin lakkovastaista lakia

vastaan Ja sitten kun Kansasin

olivat myötätuntoisuus-lakoss- a

senjohdosta että heidän

presidentti A Hovvat ja

varapresidentti A Dorchy tuomittiin

kuudeksi kuukaudeksi vankilaan mai-

nitun lakkovastaisen lain rikkomises-

ta niin silloin Lewis avusti kaivos-

yhtiötä rikkurien värväämisessä Sa-

man altaisia esimerkkejä voisi poi-

mia vaikka kuinka paljon mutta riit-

tänee jo ylläesitetytkin osoittamaan

kenm palkkaamia käskyläisiä ovat

A F of L: virkailijat
Vallankumouksellisen luokkataiste-lija- n

velvollisuus on tutustua kansain-

välisiin päätöksiin Niistä saamme

yleisöt ohjeet Mutta ei siinä kyllik-

si Aktiivisena taistelijana ja liik-

keen edelleenkehlttäjänä on mentävä

syvemmälle yksityiskohtiin ja htiolel-lisen-

arvioitava miten yleiset kan-

sainväliset ohjeet ovat kuhunkin yk-

sityisesti maahan nähden sovellutet-

tavat Pääasiasta proletaarisesta
vallankumouksesta ja liikkeen muut-

tamisesta vastavallankumouksellises-

ta — vallankumoukselliseksi ei olo

epätic oisuulta Se on selvä kuin

jumahn päivä

Jos tahdomme työskennellä III In-

ter nationalen ja Punaisen Taloudelli-

sen Pitcrnationalen antamien ohjei-

den it ukaan ja ohjata työväenpottu-rle- n

kihlehtinia liike selväksi

liikkeeksi vaadi-

taan verrattain laajaa luokkataiste-

lujen tuntemusta ennenkaikkea

maassa Ja samulla kansain-

välisessä mittakaavassa Mitä pa-

remmin sen tuntee sitä paremmalla

menestyksellä voi vaikutusalueellaan

toimia Ellemme tunne maammo ta-

loudellista liikettä s?n historiaa ja

niemi tely tapoja ellei tunne niitä voi-

mia joista so on elinvoimansa Ime-

nyt ja joiden voimien kanssa se ali-

tuisesti joutuu kosketuksiin ellei tun-

ne liikkeen yhteydessä ilreneviä
Ja niihin johtavia syi-

tä ei voi vaikuttaa liikkeeseen sillä

ponnella ja varmuudella kuin näiden

edellytysten perusteella voisi

Toii-e- Internationalen kuoltua ovat

taloudelliset järjestöt mätänevän ka-

pitalismin vahvimpia linnoituksia Ja

luokkataistelua Joka ei tunne niiden

perustuksia el voi niihin tutustua si-

ten kuin työväenluokan etu vaatisi

Neehät ole saman kaavan mukaisia

vaan on niissä varsin huomattaviakin

orcavnfruuksia
Sodan jälkeen on taloudellisesti

järjestyneiden luku suuresti lisäänty-

nyt ksikkiulla Samalla ajalla kehit-

tyy taistelu kapitalisteja vastaan ta-

loudellisella alulla — taisteluksi

turvaamisesta se-

kä työväen taloudellisten järjestöjen

määräämisvallan säilyttämisestä

ajaessa avoimen työpajan

oikeutta) Näin on laajojen joukl o- - '

jen oma asema pakottanut ne liikeh-

timään kuten on havaittavissa eri-

koiseni juuri nais- - ja maatyöläisten

keskuudessa

Kap Ulismilla on ollut erikoinen

halu kylkeä naisia orjikseen
luku on lisääntymistään

Meidän sivistyneessä vapaassa yh-

teiskunnassamme ei ole enää n s

henkiorjia joita juhtain lailla myy-

tiin ja ostettiin markkinoilla — joi-

ta omistajansa salvat mielivaltaisesti

ruoskia ja surmata sekä käyttää hy-

väkseen heidän työnsä tuloksia miten

parhaiten taisivat Mutta siitä huo-

limatta koko työväestö on orjan
— orjan joka saa työnsä

tuloksista ainoastaan pienen osan

juuri sen verran että pysyy hengis-

sä niinkauvan kun jaksaa rikastuttaa

työvoimansa 03tajaa ja käskijäänsä

Henkicrjuus poistettiin vasta senjäl-kee-

kun nykyinen kapitalistinen tuo-

tantotapa osoitti ee olevan haitalli-

sen ja liian kallista työvoimaa käyt-

tää koska orjan omistaja oli pakotet-

tu turvaamaan orjalleen pysyväisen

ja määrätyn toimeentulon silloinkin

kun orja ei tuottanut hänelle voittoa

esim sairauden vanhuuden y m

seikkojen vuoksi Palkkatyöläinen

sitävastoin saa niukan toimeentulon

ainoastaan Billoln kun hän onnistuu

löytämään työvoimalleen ostajan jo-

ka antaa hänen kuluttaa työvoimaan-

sa sallii tämän työskennellä häntä

(kapitalistia) varten tuottaen hänelle

tavaroita Heti kun kapitalisti huo-

maa että työvoimatavara ei luo hä-

nelle rikkauksia jättää hän sen syr-

jään — vähääkään huolehtimatta työ-

voiman omistajan turvallisuudesta ja

toimeentulosta

Kapitalistisen järjestelmän vallites-

sa herää ja kasjaa himo sillä mitä

suurempi jonkun yksityisen omistama

rahamäärä on sitä suurempi on hä-

nen yhteiskunnallinen mahtinsa

sitä laajemmat mahdol-

lisuudet käyttää edukseen kaikkia

niitä moninaisia nautintoja joita ai-

kamme korkealle kehittynyt taide

tiede y m tarjoavat sitä suurem-

mat ovat ne toisten ihmisten työn-tuotte-

joiden herra hän on Kapi-

talistisen tuotannon vallitessa jol-

loin on lakattu tuottamasta omaa ku-

lutusta varten muuttuu rahan omis-

taminen välttämättömyydeksi ilman

sitä tuskin voi elää Sillä tavara-

tuotannon kehittyneellä asteella em-

me mitään voi saada muutoin kuin

ostamalla Tästä taas on seuraukse-

na se että aina ostaakseen on vält-

tämätöntä myöskin aina myydä ellei

muuta niin työvoimaansa Myynti

taas riippuu aina sattumasta Tästä

on seurauksena se että työläisen elä-

mä aina on sattuman varassa koska

hän harvoin omistaa mitään enem-

män kiiin kädestä suuhun panna Jos

palkkatyöläisen elämä on sattuman va-

rassa niin on se sitä nykyaikana

jolloin elämämme n k "nor-

maalioloihin palaamisen aikakautta"

jolloin ainoastaan 40 prosenttia
on käynnissä

sekä virallisten tilastojen mukaan

noin 10000000 työläistä turhaan et-

sii työvoiman tavaralleen ostajaa

Kun tähän 1'sätään heidän perheensä

niin saadaar tavallista keskinkertais-

ta laskutapa käyttämällä vähintäin

(30000000) kolmekymmentä miljoo-

naa ihmislihaa ja verta omaavaa yk-

silöä jotka eivät nauti edes sitäkään

vähää turvallisuutta mikä oli entis-

ajan henkiorjilla

Nykyisen yhteiskuntajärjestelmän

ihailijat vakuuttavat — toiset aivan

tosissaan — että vielä nykyään on

jokaisella ihmisellä vapaus kukin saa
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AJAN LAULU

Rutanen

Antaa anteheksi jälleen nöyrtyy
vaikka' rintaa kirvelöi ja viiltää

vaikka varsi orjuudesta köyrtyy

surunkyyne! silmissänsä kiiltää

Orjat yhä suosii orjuuttansa
vihan vimmat tuonnemmaksi siirtää

Näin tää halveksittu orjakansa
itse kuolintuomionsa piirtää

Sanahelinä nyt maassa elää

ihmisyyttä ajan valhe pilkkaa
eihän lupauksin orjakaan voi elää

meillä vainen tarvitahan Ilkkaa!

Ilkkaa rohkehista rohkeint' miestä

jok' tuleherf voi kärsinehet nostaa

jok' ei käänny pelkurina tiestä

mutt' sortajille konnanteot kostaa!

Aika laulaa:

— Ylös yöstä murrosajan lapset

jo nouskaa katkomahan kahleitanne!

Ylös yöstä nuoret valkohapset
luomaan uutta omaa onneanne!

Jo aik' on tullut käydä yhteistyöhön

päin ryntäellä kohti uutta suuntaa!

Nyt sytyttäkää valonscihdut yöhön

niin vapauden aamu-aue- r puuntaa!

Kirj Mikael

Aika laulaa:
— Nouskaa uinuvaiset Ihmislapset
nouskaa katkomahan kahleitanne!

Nouskaa nuoret nouskaa valkohapset
luomaan uutta omaa onneanne!

Jo on aika käydä yhteistyöhön
uurtaa vaot yhteiskunnan juuriin-Sytytell- ä

valonsoihdut yöhön

iskut lyödä sorron valtamuuriin)

Katso! Mitä näet:—Nälkää

tuskaa

kadonnut jo oikeus on maasta

grotten rattahlssa luita ruskaa

nostaa kurjuuskukkiansa saasta

Vapaus ja Ihmisyys on myöty

juutaspenningeistä veren hintaan

hyve jalous on maahan lyöty

vääryys saanut voitonmerkit rintaan

Äidit Itkee sydän syytön huokaa

lapset harhailevat mieron teillä

vatsantäytteheks' ei löydy ruokaa

niin on kurja orjan elo meillä!

Synkin katsein osattomat kulkee

ajan herjat kiroukset kantaa

auvon surut sydämeensä sulkee

kaiken sentään anteheksi antaa


