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kunhan vaan on kelpo sosialisti, 
mutta ei taitaisi olla haitaksi jos 
seuraavissa vaaleissa puolueen toi
miston joukkoon pantaisiin vähän 
yksinkertaisempaakin, “ proletari- 
sempaa”  väkeä. Kaipasi se muo
dollisuus ja hienous, joka siellä on, 
vähän virkistävämpiä tuulahduk
sia.

Nykyinen sihteeri otti toimiston 
vastaan varsin epäedullisissa olois
sa. Toimisto oli suuren velkataa
kan rasittamana ja muutenkin kai
pasi järjestystä. Koko hänen toi- 
minta-aikansa on mennyt etupääs
sä noihin järjestymishommiin, niin 
että varsinaista puolueen valistus
työtä ja yleisten asioitten seuraa
mista ei ole paljon nähty. Sihtee
rille tunnustukseksi voikin sanoa, 
että hänen onnistui järjestön avulla 
saada asiat paljon paremmalle kan

nalle, velkaa on lyhennetty, kus
tannuksia vähennetty jne. Mutta 
kylläpä se onkin tapahtunut muun
toiminnan kustannuksella. Esim. ei 
tähänkään mennessä ole keskusvi
rastomme taholta ryhdytty min
käänlaisiin toimenpiteisiin kon
gressin hyväksymää uutta siirto
laislakia vastustaakseen, jonka 
kautta kuitenkin aijotaan iskeä ru
ma isku kaikkia tähän maahan tu
levia valtiollisia pakolaisia vas
taan. Muitakin yleisiä asioita on 
ollut, jotka kylläkin olisivat sietä
neet viraston huomiota. On hyvä 
asia, että virastomme taloudellinen 
tila on hyvässä kunnossa, että 
siinä on hyvä järjestys jne., mutta 
se on vaan keino, jolla edistämme 
tarkoitustamme, sosialistisen jouk- 
kotoiminnan edistämistä.
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Hiilenkaivajain konventioni

Viime kuussa pidetyn United 
Mine Workersin konventionin mo
nien päivien keskusteluista huo- 
mattavimpina esiintyivät kaksi ta
pausta : ehdotus Lännen Kaivos- 
miesliiton ja United Mine Wor- 
kersin yhdistämisestä ja Gomper- 
sin klikin tilille vaatiminen. Nämä 
molemmat tapaukset parhaiten 
osoittavat, että tässä Amerikan 
suurimmassa !teol lisuu sj ärj estossa, 
jonka jäsenmäärä jo lähenee puol
ta miljoonaa, pyrkii vallan päälle 
ajan vaatimuksia vastaava henki.

Gompersin tilille vaatiminen 
johtui lähinnä siitä, että kokouk
sessa läsnäollut Lännen Kaivos- 
miesliiton presidentti Moyer teki 
ankaria syytöksiä liiton toimeen
panevaa toimikuntaa vastaan sen

iaimeudesta Kuparisaaren lakkoa 
kohtaan. Mutta kun asia kerran 
tuli esille, niin se ei rajoittunut 
tähän yhteen syytökseen, vaan 
otettiin esille A. F .-liiton päävir- 
kailijain ja johtavain piirien van
hoillisuus kokonaisuudessaan eikä 
suinkaan säästetty arvostelua, 
Gompers saapui kokoukseen yrit
tääkseen puolustaa itseään ja kop
la veljiään, mutta hän sai osakseen 
varsin kylmää kohtelua. Hänen 
tunnettu diplomaattitahonsa, jolla 
hän yhdessä uskollisimpien masi- 
nistiensa kera tähän asti on hyvin 
pystynyt pitämään kurissa liiton 
yleisissä kokouksissa ilmennyttä 
oppositionihenkeä, ei vedellyt mai- 
narien voimansa tuntevan joukon 
edessä. Nolattuna sai äijä kiirees



98 SAKENI*
ti palata hoteisiinsa uskaltamatta 
odottaa Moverin uudelleen saapu
mista kokoukseen.

Merkitykseltään paljon kanta
vampi oli kuitenkin tässä kokouk
sessa alulle pantu molempien kai
vosmies j ärj esto j en y hdistäm i nen
yhdeksi kokonaisuudeksi. Tähän 
asti on A. F. L.-liitossa ollut ole
massa n. s. Mining Departement. 
joka on jossain määrin yhdistänyt 
kaivosteollisuuden alalla työsken-

täntöön. tulee olemaan huomatta
vimpia askeleita keskittynyttä 
amerika laista un ionisoi ia kohti.

Missä määrin tämä molempien 
suurten järjestöjen yhtyminen tu
lee vaikuttamaan koko liittoon vir
kistävästi, se vielä jää nählitaksi. 
Mahdotonta ei ole, että liitot yh
dytty ään ja asetuttuaan yhä sel
vemmin jyrkästi luok kai teloi sen 
menettelytavan kannalle joutuvat 
yllä ilmeisempää» ristiriitaan paä-
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televät järjestöt, mutta tällainen 
yhteys ei ole merkinnyt yksityis
kohtaisempaa yhteistoimintaa ja 
yhtenäistä esiintymismahdollisuut- 
ta. Nyt ehdotettu ja komitean val
misteltavaksi jätetty yhdistämis
et) dotus tarkoittaa näitten molem
pien järjestöjen yhdistämistä or- 
ganiseksi yhteydeksi, joka voi to
dellakin yhteisvoimin esiintyä lak- 
kotaisteluissa ja  yleensä toimin
nassaan. Ehdotus, joka kaikesta 
päättäen ennenpitkää pannaan käy

liiton vanhoillisen johtajaklikin 
kanssa, joka seikka voi johtaa uu
siin selkkauksiin. Tässäkin kon- 
ventionissa jo kuului ääniä, jotka 
vaativat järjestön eroamista koko 
A. F. of Lista. Ehdotus tällä ker
taa äänestettiin kumoon, multa se 
ei kylläkään merkitse sen koko
naan tappamista. Voimastansa 
selvillä oleva suuri järjestö tieten
kin on varsin herkkä kaikkiin to
dellisiin ja oletettuihin oikeutensa 
loukkauksiin, joiden alaiseksi se
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voi joutua pääliiton taholta ja voi
han silloin helposti lanka katketa 
ja tämä järjestö taas kerran astua 
omille teille, — miksei niinkin pit
källe, että se muodostaa perusteen 
uudelle järjestymisrungolle, johon 
jotkut loiset radikaaliset uniot tu
levat yhtymään.

Amerikan unionistinen liike on 
murroskohdassaan. On vaan ajan 
kysymys, milloin A. F. of L.-liit- 
toon kuuluvat luokkatietoisenimat 
uniot pääsevät enemistöksi jossa
kin yjeiskonventionissa ja laitta
vat toiminnan sen mukaiseksi. 
Voidaan varsin suurella todennä
köisyydellä otaksua, että silloin 
vanhoillisin osa erkanee joukosta 
ja me saamme Amerikassakin näh
dä “ keltaisen järjestön” katolilai
sen tahi jonkun muun kirkon suo
jeluksen alaisena taistelemassa var 
sinaisia työläisjärjestöjä vastaan. 
Mutta tällaista voi tapahtua ehkä 
ennenkin kuin enemmistö selvästi 
esiintyy, Se olisi voinut tapahtua 
nyt United Mine Vorkersin kon- 
ventionissa ja se ei vielä ole "palo
vakuutettu” tapahtumasta läheises
sä tulevaisuudessa. Sellainen eroa
minen ei tietenkään ole katsottava 
tarpeelliseksi eikä suotavaksikaan, 
sillä silloin epäilemättä syntyy hi- 
vuttavampaa taistelua kuin muu
ten monien entisten lisäksi ja pal
jon voimaa menee siihen hukkaan, 
joka voitaisiin käyttää paremmalla 
tavalla. Mutta jos sellaista tapah

tuu, ja tapahtuu jonkun suuren 
union, kuten esim. United Mine 
\Vorkers union perusteella, niin se 
lopulta kääntyisi luokkatietoisen 
järjestymisen eduksi. Se ei olisi 
kilpailevaa unioni sm ia siinä muo
dossa, mitä esim. I. \Y. \V. keino
tekoisella rakenteellaan edustaa 
pyrkien samoille teollisuusaloille, 
missä ennestään on järjestöjä ole
massa. vaan olisi se kehityksen 
pohjalla tapahtunut vaihe, joita on 
sattunut muissakin maissa sillä tu
loksella, että edistyksen puolesta 
erilleen lähteneen järjestön ympä
rille kokoontuivat muut saman 
mieliset, ja  “ vanhoja jumalia ’ pal
velemaan jäänyt jäännös, vaikka 
se alkujaan olisikin ollut enemmis
tönä, hupenee omaan heikkouteen
sa toisen järjestön piakkoin val
loittaen yhä uusia aloja lopultakin 
kohotakseen määrääväksi tekijäk
si taloudellisen järjestymisen alal
la.

Tulee olemaan varsin mieltä- 
kiinnittävää nähdä, riittääkö Gom- 
persin joukolla typeryyttä niin pal
jon, että se avoimin silmin nähdes
sään edessään sen vaaran, että 
liitto menettää elinvoimaisimmat 
ja suurimmat teollisuusjärjeston
sa, yllä edelleen pysyy piintyneellä 
nurkkapolitikoimisen pohjalla huo 
maamatta nykyisen taloudellisen 
aseman aiheuttamaa työväen luok
katietoisuuden nousua ja sen tar
peita.
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