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"V illi länsi” ei ole ollenkaan ni
mensä arvoinen. Ei edes edellä
oleva kuvakaan sitä todista, vaik
ka se esittääkin länsipiirin viime
edustajakokouksen erästä hetkeä,
jolloin tunteet pääsivät valloille
jonkun perin joutavan asian vuok
si ja puheenjohtajan ankarat yri
tykset nuijan iskuilla palauttaa jär
jestys eivät saaneet aikaan muuta
kuin että nuija lensi irti varrestaan
arveluttavasta uhaten erään edus
tajan paljasta päälakea.
Tällainen villi hetki oli, näet,
poikkeus kokouksen tavallisesta
menosta, Kokous muuten oli perin
rauhallinen ja asiallinen. Ei edes
Hutienkaan kuumaverinen edusta
ja voinut pysyväisesti innostuttaa
kokousta, — hän itsekin väsyi yli
määräiseen innostukseensa parin
päivän kuluttua.
Päivä lehdet ovat jo kertoneet
kokouksen tekemistä päät oksista,
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jotka kaikki rakentuivat sille jär
jestön valtavaksi enemmistökan-
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••Snuitu”
naks! muodostuvalle käsitykselle,
joka haluaa suhtautua Amerikan
työväenliikkeeseen sen luonnollista
kehitystä edistävästi, antamatta tu
kea viime aikoina jonkun verran
häiriöitä aikaansaaneille syndikalistisille virtauksille. Se että ko
kouksessa tämä kanta pääsi enem
mistöksi, suuressa määrässä myö
tävaikuttanee
meidän
järjes
tömme sisäisten "suuntariitojen”
selvittämiseksi. Toivottavasti vä
hemmistöön joutuneet toverit kä
sittävät, että se heidän valloituspolitiikkansa ei lopultakaan vetele,
vaan tulee heidänkin asettua lojaa
liselle kannalle järjestömme enernmistökäsityksiä kohtaan,
Läntinen osa järjestöstämme on
viime vuosina vallinneitten suuntariitojen aikana pysynyt melko lail
la koskemattomana. Poikkeuksen
tässä suhteessa muodosti vain
viime vuosi, jolloin yhteydessä
puutavaratyöläisten järjestymisen
kanssa jouduttiin sielläkin tappe
luun “ suuntakysymyksestä” . Asi
oitten luonnollinen kehitys on siel

lä ratkaissut kysymyksen epäedul
lisesti niille, jotka ovat asettuneet
kaiken toivonsa n. s. I. W. \V.-liittoon. Olisi varsin toivottava, että
tästä lähtien järjestymiskysymys
siellä ei olisi riitakapulana, silla
juuri länsi, enemmän kuin mikään
muu Amerikan osa, tarvitsee nyky
ään mahdollisuutta häiritsemättö
mään iärjestymistyöhön.
Taloudellisessa suhteessa on län
si vielä varsin kehittymätön. Siellä
vallitsee osittain sama asiain tila
kuin idässä kolmisenkymmentä
vuotta sitten — pikkuporvari luok
ka taistelee viimeistä taisteluaan
pää Hehyökkäävää
kapitalismia
vastaan. Lännen pikkuporvaristo
on “ itsenäisesti” “ radikaalista” ,
joka seikka vieläkin vaikuttaa häiritsevästi työväenliikkeeseen. Pik
kuporvariston näennäinen “ radikalisuus” hämmentää luokkarajoja;
monet tiedot lotnammat työläiset
erehtyvät otaksumaan sitä joksikin

Kokouksen uinun nainen — Alma
Segerros» Frisfusla.
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heillekin keIpaavaksi toimintaoh
jelmaksi ja kapitalismiin sortnmaisillaan oleva pikkupor varisto,
joka tuntee kiukkua kapitalismia
kohtaan, mutta ei ole vapautunut
yksilöllinnielisyydestä eikä ym
märrä luokkataistelua, tulee sosialistipuolueeseen antaen leimansa
sikäläiselle liikkeelle. Tästä joh
tuu epävarmuutta ja hajaannusta.
Sosialistisen liikkeen heikko ase
ma Oregonin, Idahon yni. valtiois
sa, vakavat puolucriidat \Vashingtonin valtiossa — ne kaikki löytä-
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pärille kehittyy tietoista suurteoliisuustyöväkeä, nousee sahateollisutiskaupunkeja tchdastyöläisjoukkoineen.
Kauvas
Marshfieldin
metsien taakse rakennetaan suuria
paperitehtaita sekä rautateitä yh
distämään nuo seudut kapitalismin
valtasuonien
kanssa.
Kaikkiin
Tyyneen meren satamiin rakenne
taan kuumeentapaisella kiireellä
laivatokkeja ottamaan vastaan suu
ren siirtolaistulvan, joka virtaa
sinne vuoden kuluttua, kun Pana
man kanava aukenee orjain kuljc-

s. o sjisto n tulo.

vät selityksensä juuri näissä sei
koissa.
Lännen palkkatyöläisten
asema on osaksi vielä sellainen, et
tä sekään ei ole takeena varmalle,
järkähtämättömälle
luokkatietoi
suudelle. Tuntuva osa lännen työ
väestöstä on paikalla paikalle kulkevata joukkoa, jolla on voimakas
ta luokka vaistoa, mutta luokkatie
toisuuden kehittymiselle vielä pal
jon toivomisen varaa.
Mutta kapitalismi tekee tehtä
vänsä. Jo ennestään olevan kai
vosteollisuuden lisäksi, jonka ym-

Lista varten. Näitten odotuksien
varassa suunnitellaan paljon mui
takin teollisuuslaitoksia. On selvä
asia, että kanavan auvettua huo
mattava osa Amerikan suurteolli
suutta siirtyy lännelle käsin, jossa
maakorko vielä on suhteellisesti
alhainen ja raaka-aineitakin —
rautaa lukuunottamatta — on yhtä
lähellä kuin idässä konsanaan.
Näitten tapausten varalta täytyy
lännellä hinnalla millä hyvänsä
saada jonkinlaista järjestymistä
ottamaan vastaan niitä hyökkäyk
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siä, mitä kapitalistivalla» taitolta,
Europasta tuotujen palkkaorjien
tahdottomalla avulla tullaan teke
mään siellä ennestään olevia työ
läisiä vastaan. On paljon alaa tosityötä varten ja vältän varaa tuh
lata voimiamme tyhjään kaiuarifilosofiaan ja ihmeellisten pelasta
jani odottamiseen.
Tämä seikka alkaakin käydä sel
väksi lännen suomalaisille sosialis
teille, joiden lukumäärä monessa
valtiossa tekee heille mahdolliseksi

siaan. Länsipiirin edustajakokous
osoitti, että siellä ollaan tehtävän
sä tasalla.
*
*
#

Säkenien toimitus pyysi eräältä
kokouksessa olleelta taiteelliselta
toverilta tuokiokuvia kokouksen
menosta. Hän piirsi heti sen poikkeuskuvan, joka on edellä julkais
tu. Sen lisäksi joitakin muita, jois
ta, kuitenkaan emme saaneet tähän
numeroon muuta kuin parisen kol-

Tuoklokuva Iiins1]>. etllistajnkokouksesta.

suuressa määrin itsekohtaisesti vai
kuttaa asioitten kehittymiseen siel
lä. On huomattavissa, että varsi
nainen teollisuustyöväestö, suoma
laisten keskuudessa, näkee sen hel
poimmin — ja muut seuraavat pe
rässä,
Tämä taloudellinen tausta on ol
lut ja on lännen ,,suuntariitojen”
takana — kun niistä ottaa pois kai
ken sen ylimääräisen touhinan ja
metakan, mikä tappelun kestäessä
syntyy yksilöitten nimitellessä toi-

m e: kaljupää Santeri, joka odotta
matta saapui kokoukseen ilmeisek
si mielipahaksi virkaveljelleen Ju s
sille, joka niinikään oli sinne tul
lut ; kokouksen ainoa naisedus
taja, Friscon Alma Segerroos, jou
tui hänkin piirustajamme huomi
on alaiseksi, niin kuin luonnollista
on ja pelkkä kohteliaisuuskin vaa
ti, Alma on sitä paitsi vanha kokousihniinen (vanha tässä tarkoit
taa “ monessa kokouksessa ollutta’’
eikä mitään viittauksia ikäsuhtei-
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siin — se olkoon turvaksemme sa
notut). Hän on sitä lännen vanhaa
kantajoukkoa. Kolmas taiteilijam
me ikuistuttania edustaja on Bonnerin toveri Alarik Johnson, joka
ei mitenkään voinut ymmärtää,
millä tavalla voidaan olla kannat
tamatta I. \V. \Y.-tä, mutta kuiten
kin kannattaa bonne»laisten lakkotaisteitta. Ja se viimeinen kuva
on otettu heti sen jälkeen kun länteläisten riitakapula, “ Santtu” , oli
saapunut Aston aan puoliansa pitä
mään.
Muutamat järjestömme kaupun
git, nini. ne joissa puoluelehtemme
sijaitsevat, ovat varsin edullisessa
asemassa siinä suhteessa, että nii
O □
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den oastojen jäsenistö vuosittain
uudistuvien kokousten ja niissä ta
pahtuvien väittelyjen kautta saa
y 1määrä is iä 1uent okurssit ilaisu uk
sia, joiden arvo ei ole vähäinen.
Astorian komea työn temppeli, jon
ka kuva myös on julkaistu tässä
numerossa, on seiniensä sisässä
nähnyt monta tällaista luentokurs
sia. Siellä onkin iso joukko tove
reita. joka on sivulta katsoen seu
rannut kaikki kokoukset viimeisen
kuuden vuoden aikana ja on niin
perehtynyt kaikkiin “ suimtaky sy
inyksiin” ja niiden monimutkai
suuksiin kuin paraskin suuntaexpertti.
□

□

Pieni pala siveystaistelun historiaa

Kuva, jonka me tässä julkaisem
me on tullut mainituksi köyhälis
tön siveellisen turmeltutuneisuuden johdosta syvästi loukkaantu
neen professorin eräässä kirjees
sä.
Siinä kuvattu työläisjoukkne te
ki itsensä vikapääksi siihen hir

muiseen siveellisyyttä loukkaavaan
viheeseen, että se eräänä kesäkuun
sunnuntaina v. 1908, auringon
paistaessa täydeltä terältään vieti
muutamia hauskoja tunteja erään
famiitalon pihanurmikolla, laula
en, juosten ja leikkien.
Ja kuinka ollakkaan, piirileikin

