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Asov el voi 1isu us ja työväenjärjestöt.
Katsoen siihen seikkaan, e ttä tässä
kin m aassa sam oin kuin ennen pakol
lisen asevelvollisuuden hyväksym istä
Englannissa, aseellisen varustelun Ja
varustunelsuuden k a n n atta jat sam alla
vaativat yleistä asevelvollisuutta, joka
m erkitsee sam aa kuin sotapalveluspakkoa. on huvittavaa ja hyödyllistä
tietää, m itä tällaisen agitatslonln yllä
pitäjät oikein tah tovat ja m ikä heillä
on m ielessään. Illinois Central rau ta
tieyhtiön varapresidentti \V. L. P ark
puhuessaan New O rleansissa vaati
hallituksen täydellistä kontrollia ra u 
tateiden palveluskunnan yli, m utta ei
m issään tapauksessa hallituksen omis
tusoikeutta rautateihin. Puheessaan
hän lausui:
"O ttam alla huom ioon sen tärkeän
osan, jo ta kuletuslaitokset näyttelevät
kansallisen puolustuksen välineenä ja
sen seikan, että ihm isen kaukonäköi
syys ei voi tarkalleen sanoa alkaa m il
loin m eidänkin m aam m e joutuu sodan
pyörteisiin, el olisi liiallista säätää että
lakkoa, joka jollakin tavalla vaikeut
taisi kuletusta, ei m issään tapauksessa
sallittaisi Julistaa ennen kun kysym yk
sessä oleva riita on ollut sovlntolautakunnan tutkittavana.
"Sodan sattuessa koko rautateiden
palveluskunta olisi saatettava sotilas
hallituksen m ääräysten alaiseksi ja
työstä kieltäytym inen ja tehtäviensä
täy ttäm ättä jättäm inen olisi tehtävä
rangaistavaksi rikokseksi. Kansan tu r
vallisuus ja hyvinvointi on asetettava
kaiken m uun yläpuolelle.”
Pakollinen tyurlltaisuuksien s o v i
telem inen m erkitsee sitä, että työläis
ten on hyväksyttävä sovlntolautakunnan päätös, olkoonpa se päätös kuin
ka epäedullinen hyvänsä. Pakollinen
sotapalvelus m erkitsee sitä. että Jos
työläiset eivät hyväksy tällaisen sovlntolautakunnan päätöstä, heidät voi
daan kutsua rauhan aikanakin asei
siin Ja panna työhön vastoin tah to an 
sa. On olem assa ainakin yksi tapaus,
että niin on käynyt. R anskassa v.
1910 pääm inisteri B riand kukisti m e
nestyvältä näyttävän rautatieläisten
lakon kutsum alla lakossa olevat ra u 
tatieläiset aseisiin ja kom entam alla
heidät takaisin niihin työpalkkoihin,
joista he lakkoutuivat saadaksensa pa

rem m an palkan ja parem m at työolot.
Ei ole ihm e, e ttä pakollinen ase
velvollisuus sai E nglannissa kilvasta—
vaikka ei kyliin voim akasta Ja tehoisaa — vastustusta osaksensa. A m m a
tillisesti järjestyneet työläiset näkivät
sen vaaran, m ikä pakollisesta asevel
vollisuudesta voi olla rauhan tultua.
Sam anlainen vaara uhk aa Y hdysval
tain työläisiä. T äällä ollaan vajoa
m assa sam anlaista taantum usta koh
den kuin Englannissakin. Ellei työ
väenluokka, erittäinkin sen Järjesty
nyt osa. herää poliittiseen Itsetietoi
suuteen. pakollinen asevelvollisuus tu 
lee täälläkin käytäntöön ennem m in tai
m yöhem m in, niin pian kuin se näyt
tää edulliselta hallitsevan luokan m ie
lestä, ellei työväestö kykene sitä vas
tustam aan,
O p e tta jie n jä r je s ty m in e n .

Äsken perustettiin Chlagossa koko
m aata käsittävä opettajien järjestö,
joka on yhtynyt A m erikan Työväeniilttoon. T ähän Järjestöön kuuluvat
jo useiden suurten kaupunkien opet
tajien yhdistyksen ja järjestäm istyö
jatk u u edelleen.
O pettajien Järjestön vastustam inen
on tavallista voim akkaam paa. Om is
tav a luokka on kauan ollut selvillä
siitä, m ikä m erkitys on kansan opetusja vallat uslalt osten kontrolleeraam isella, H e ovat saavuttaneet kontrol
lin näiden laitosten yli taloudellisella
vallalla, uhkaam alla niiden asem aa,
jo tk a levittävät tietoisuutta sanom a
lehdistön, julkisten puheiden Ja oppi
laitosten kautta. He ovat m ustasuk
kaisesti varjelleet koululaitoksia, a n 
taneet opettajien ottam ia- Ja erottam isvallan sellaisille henkilöille, jotka
ovat tu nn etut om istavan luokan etu
jen vartijoiksi ja pitäm ällä opettajat
riippuvaisina ja avuttom ina eristetys
sä asem assaan.
T ästä on ollut kaksinkertainen hyö
ty. O pettajat on täten voitu äkkiä
ero tta a eikä heillä ole ollut vetoom us
oikeutta erottam isesta, jos heidän on
huom attu opettavan om istavalle luo
kalle vastakkaisia ajatu k sia ja oppeja.
Sam alla on voitu pitää opettajien pal
kat paljon alhaisem pina kuin m itä
m aksetaan m uissa toim issa, jotka vaa-
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ttvat sam an verran a) kef »valm istuksia
ja voim anponnistuksia. M onessa ta 
pauksessa täm än m aan kansakoulujen
opettajien p alk at ovat alapuolella pe
su naisten ja pälvätyölälsten palkkoja.
Se m erkitsee sitä, e ttä o p ettajat eivät
saa kohtuullista palkkaa edes vanim it
iisi m m an am m atti unlonistisen k ä s i
tyksen m ukaan.
V allitsevat olosuhteet pakottivat
o p ettajat sam alla tavalla kuin m uu t
kin työläiset järjestym ään. J a tästä
järjestym isestä on myös k aksin kertai
nen hyöty, hyöty heille itselleen ja
hyöty työväenluokalle. O pettajat, sitte kun heidän järjestönsä kasvaa ja
voim istuu, voivat p aran taa asem aan
sa. Koko m antereen työväenliike tu 
kee heitä tässä taistelussa. Sam a]la
tavalla opettajien kuuluessa järjestöön,
ollessa osana A m erikan työväenliik
keestä, he tulevat työväenliikkeen
hengen ja ajatusten vaikutuksen alai
siksi ja istuttavat niitä nousevaan su
kupolveen, jo ta kasvattam assa ja Jon
ka m ielipiteitä m uodostam assa he
ovat lähinnä lasten vanhem pia.
T y ö v ä e n jä r je s t ö t j a s o d a n jä lk e in e n
a ik a .

Lontoon satam atyöläiset ovat ko
kouksessaan yksim ielisesti ja suuren
innostuksen vallitessa hyväksyneet
esityksen pitää kansainvälinen am 
m attiunionien konferenssi sam assa
kaupungissa ja sam aan aikaan kuin
sotivien m aiden edustajat kokoontu
vat tulevan rau h an ehdoista neuvot
telem aan.
Satam atyöläisten päätös Johtui sii
tä kehotuksesta, jonk a A m erikan
Työväenllitto äsken lähetti kaikkien
m aiden työväen järjestöille. Ei ole
epäilem istäkään siitä etteivätkö kaik
kien sotaan sekaantuneiden maiden
Järjestyneet työläiset hyväksyisi y h 
dellä tavalla täm än esityksen. Talou
dellinen välttäm ättöm yys pakottaa
heitä hyväksym ään sen.
Suurbritanniassa ja ehkä vielä
enem m än toisissa soltivissa m aissa
järjestyneet työläiset ovat olleet pa
kotettuja tai he ovat saadut luopu
m aan m onista oikeuksistaan, jo ita he
ovat saaneet sukupolvien taistelulla.
Monissa teollisuuksissa on naisia otet
tu nyt Juoksuhaudoissa olevien m ies
ten sijalle Ja m iehet käsittävät, että
tulevaisuudessa heidän täytyy kilpail
la naisten kanssa entisistä työpaikois
taan.
T yönantajat eivät tule vapaaehtoi
sesti luopum aan yhdestäkään etuoi

keudesta ja voitosta, jonk a he ovat
voittaneet sodan a ja lla Sodan p ä ä 
tyttyä työläiset saav at jälleen taistel
la, saadaksensa olosuhteet edes sellalsiksikaan kuin m itä ne olivat sodan
puhjetessa. T äm ä taistelu vaatii suu
rem pia voim ia kuin m itä yksinäisten
järjestöjen m äärättävissä on. Se vaa
tii suurem pia voim ia kuin m itä on
jonkun vissin m aan Järjestyneellä työ
väestöllä. Se m aa, Joka an ta a vä
him m än oikeutta sodasta palaaville
rikkauden tuottajilleen, m äärännee
keskiarvon. T äm ä keskiarvo vaikut
taa kaikkiin m aihin, täh änkin m aa
han. joka on, ain akin täh än asti, py
synyt erossa sodasta. Siksi tuleva ta is
telu vaatii kaikkien m aiden järjesty 
neiden työläisten yhteisen voiman.
United Mi ne VVorkers Journal ke
hottaa pikaiseen toim in taan asiassa
tässä sam oin kuin kaikissa m uissakin
maissa. T äällä lehden m ielestä olisi
valittava ed ustajat m ahdollisim m an
pian Ja kokouksia pidettävä, koska
sellainen on täällä m ahdollista. O h
jelm ia ja m enettelytapoja yhteiseksi
avuksi ja suojelukseksi olisi laadit
tava. esitettävä ne Järjestöille ja kor
jattava, jo tta kansainvälisellä konfe
renssia kokoontuessaan olisi käytän
nöllisiä esityksiä käytettävänään.
A m m n t t i u i i lo n i s ll s e n l i i k k e e n
v a is u u s .

tu le 

Yhdysvaltain työ viraston tilastolli
sen toim iston raportin m ukaan vuon
na 1912 oli kolm essatoista m aassa
13,513.743 am m attiunionistla. N um e
rot vuodelta 1912 ovat viim eiset saa
tavissa olevat ja toim isto arvelee nyt
unioihin kuuluvan noin 15 m iljoonaa
m iestä Ja naisia.
Am m altiunfonism l näyttää, näiden
num eroiden m ukaan edistyneen huo
m attavassa m äärässä viim e aikoina.
Mitä seurauksia ja m itä hyötyä siitä
on ollut eri m aiden työläisille, sitä
tilastojen laatija ei sano. Me kuiten
kin voimme olla varm oja siitä, että
saavutukset täysin oikeuttavat Järjes
töjen perustam isen Ja niiden olem as
saolon. Sitä ainakin osottaa se raivo,
jolla om istava luok ka vastustaa Jo
kaista uutta järjestym isyritystä Ja
tappelee vanhoja järjestö jä vastaan.
Hyvin usein kuulee sanottavan, ai
van työläisten om assa keskuudessa,
että am m attijärjestöt todellisuudessa
m uodostavat taantum uksellisen voi
man, etteivät ne ole lainkaan vasten
m ielisiä pääom an om istajille ja että
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työn antajat salaisuudessa katselevat
niitä hyv&kpyvästi. Tosiasiat eivät
kuitenkaan tue n äitä väitteitä. Jotka
sinänsä jo ovat naurettavia.
M utta sam alla k ertaa am m attijär
jestöjen v astustajat ja niiden hyödyl
lisyyden väheksyjät voivat täydellä
syyllä osottaa niiltä puuttuvan intelle k tuulista itsenäisyyttä. Parem m an
palkan, lyhem m än työpäivän ja pa
rem pien työsuhteiden hankinnassa
uniot n äyttävät onnistuvan hyvin. T ä
män lisäksi ne ovat parantaneet m il
joonien työläisten orjam aiset tavat ja
alistuvaisuuden. M utta milloin ne
ryhtyvät johonkin sellaiseen, joka ei
koske suoranaisesti jokapäiväistä elä
m ää. niiltä puu ttuu terve itsenäinen
ajattelu - ja toim intakyky. Englannin
työläiset esim erkiksi ovat antaneet
suosiolla pois m onet an k aralla taiste
lulla saadu t etuoikeutensa kun “vel
vollisuutta” jatk uvasti saarnattiin
heille. E nglannin järjestyneet työ
läiset sanoivat vastustavansa pakol
lista sotapalvelusta. K riitilllsem m ällä
hetkellä he kuitenkaan eivät voineet
tehdä m itään m uuta kuin hyväksyä
m erkityksettöm iä päätöksiä. E nglan
nin hailltusohjakeissa oleva om istava
luokka on aivan rau h assa saanut jä t
tää huom ioonottam atta työläisten
tahdon. T ällaista ei olisi voinut ta 
pahtua, jos vain työväestö olisi ollut
päätöstensä arvoinen. M utta järjes
tyneet työläiset järjestym ättöm ien ta 
valla hyväksyivät olojen korjaajiksi
oman luokkansa pahim m at viham ie
het.
M utta uniot kasvavat suurem m iksi
vuosi vuodelta ja ennem m in tai m yö
hem m in niiden on otettava käytän
töön uusia m enettelytapoja. K uta suu
rem m aksi ne kasvavat sitä selvem m in
ne jo olem assa olollaan tulkitsevat
työläisten luokka-asem aa. T ähän asti
ne ovat olleet vissiin rajaan saakka
etuoikeutettu osa työväenluokasta.
Järjestyneiden työläisten asem a ver
rattu n a järjestym ättöm ien asem aan
on ollut m eikein Ihanne, Jota jotkut
<<vat katsoneet m ahdottom aksi saa
vuttaa. Siksi käsitys, että työväestö
ei tarvitse m itään m uuta kuin pelkän
unionism in, on hyvin usein työläisissä
vallinnut.
Pian, ehkä jo sodan päätyttyä, am 
m atillisesti ki n järjestyneet työläiset
käsittävät, että järjestym inen ei ole
m ikään pääm äärä, kuten se täh än asti
on ollut suurille työläisjoukoille, m ut
ta vain keino Jonkun vissin pääm ää
rän saavuttam iseksi. M inkä pääm ää
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rän saavuttam iseksi n äitä järjestöjä
käytetään, se on tulevaisuudessa pää
tettävä ?
Spectator.
P residentin vaali. E ri puolueitten
presidenttiehdokkaat ovat nyt nim i
tetyt. Enslm älseksi nim itti president
tiehdokkaansa sosialistlpuolue. So
sialistien ehdokkaaksi tuli Allan I,.
Benson. H änet nim itettiin puolueen
jäsenten keskeisellä yleisäänestyksellä. Täm ä tap a oli ensi k ertaa käy
tännössä.
1'orvarlpuolueitten ehdokkaat nim i
tettiin rahavallan kontrolleeraam issa
kon ventsiooneissa. R epubli kaanip u olueen ehdokkaaksi tuli C harles E.
H ughes (luetaan juus). D em okraatit
nim ittivät uudelleen nykyisen presi
dentin W oodrow tVilsonin,
Progressiivipuolue on hävinnyt
näyttäm öltä. Sam a puolue, jo sta useat
sosialistitkin neljä vuo tta sitten odot
tivat "suuria”. P itivät sitä A m erikan
"tulevaisuuden” puolueena. Keski
luokan vallan nousun m erkkinä, m u
ka. Viime vuosien vai ti ovaaleissa,
osottautui jo. että puolueesta el ole
kuin rippeet jälellä. Pitivät kuiten
kin konventsioonin presidenttiehdok
kaan nim ittäm iseksi sam aan aikaan
kuin republikaanit. Toivoivat myös
sam alla tekevänsä konlkaupan repub
likaanien kanssa. R epublikaanit ei
vät heistä — rippeistä — paljoakaan
välittäneet. K im ittivät Hughesin, ei
kä Rooseveltia, jota jum alaan sa progressiivit halusivat republikaanien e h 
dokkaaksi. K un näin kävi, nim itti
vät he vastapainoksi Rooseveltin
progressilvlen ehdokkaaksi. Rooseveltilta oli kuitenkin rah av alta tu k 
kinu t suun. Roosevelt hyIkäsi lau
m ansa jätte et ja käski heitä “toistai
seksi” odottam aan. Mikä m erkitsee
sam aa kuin e ttä hyvästi. Niin se “tu 
levaisuuden” puolue on kuollut, eikä
sillä tule tässä vaalitaistelussa ole
m aan m erkitystä.
Sam aa valtaa — dollaria — palve
levat dem okraatit ja republikaanit nyt
tuim asti tappelevat keskenään valtion
lihapadoista. R epublikaanit syyttävät
\Vilsunin hallitusta toim ettom uudesta,
eaam attom u u desta. epä am eri kalaisuudesta. “Jyrkem pää" suuntaa — räikeäm piiä kapitalistien etujen valvo
m ista — vaadittaisiin W ashingtohissa.
Pois siis W ilson ja tilalle Hughes.
D em okraatit konventsioonissa puoles
taan vakuuttivat myöskin “am erikalaisuutta” kannattavansa ennen kaik
kea. L upaavat y htä ja toista. Hip-
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peitä, m yöskin työväestölle. K uten en
nenkin. V aalivalttina käytetään suu
ressa m ittakaavassa sitä, e ttä repub
likaanien presidenttiehdokas liikkuu
kin m uk a Saksan keisarin asioilla.
Saksalaiset ovat hänet ostaneet. T ä
m ä kaikki käy täydestä A m erikan
porvari puolueitten m ädännäisessä po
litiikassa. \Vilsonin hallitus alk aa sa
m alla osottaa "jyrkem pää” kantaa.
Mexicon ja Y hdysvaltojen välit kiris
tettiin. N äinä päivinä ollaan tulisessa
sotaklihotukäessä. M iliisiä kutsuttiin
aseisiin. Mexicon hallitukselle an n et
tiin jy rk k iä nootteja, jotka tekevät
sodan välttäm isen m iltei m ahdotto
m aksi. Jo s sota syttyy, saavat de
m o k raatit m ainion vaalivaltin, h ank
kiakseen itselleen "isänm aallisia” ä ä 
nestäjiä.
M olem m illa porvaripuolueilla on
päävaltteina “A m erika ensin" Ja ase
varustelun lisääm inen. N iistä huude
taan täydellä kurkulla.
Sosialistipuolueella on nyt m ainio
tilaisuus lyödä päteviä vastavaltteja.
V ähänkin ajattelevaan työläiseen ei
vät ne voi olla vaikuttam atta. Sosia
listien tah o lta voidaan osottaa, että
“A m erika ensin" tark o ttaa sam aa kuin
M organin, K ockefellerin ym. monim lljoneerien valta yläpuolelle kaiken.
Työnriisto kukoistakoon, sitä se m er
kitsee, eikä m itään m uuta. Toiselta
puolen asevarustelu ei ta rk o ta m in
kään m uun “isänm aan” puolustam ista
kuin n äitten dollarlherrojen om ai
suuksien tu rvaam ista ja lisääm jstä.
K uula ruisku Ja tarvitaan “kapinalli
sia" työläisiä vastaan kotim aassa. Ul
kom ailla tarvitsee "am erikalaisuus"
riistännälleen tukea.
N ykyinen tilanne on m onessa suh
teessa edullinen sosiallstlpuolueen vaa
litaistelulle. O nhan nyt ollut työväes
tön taistelujen alkaa. L akko ja on ol
lu t lakkojen perästä. Y leinen tyyty
<=#•>:

m ättöm yys työväestön keskuudessa
suurta. V aikka onkin ollut “hyvä a i
ka” , s. o. työläinen on saanut työvoi
m aansa kaupaksi, niin toiselta puolen
on kuitenkin en tistä selvem m in huo
m attavissa, m itenkä kapitalistit teke
vät sanom attom an suuria voittoja ja
niistä el an neta kuin rippeitä työ
väelle. T äm ä p ak o ttaa työläisiä vä
hitellen ajattelem aan. H idasta täm ä
prosessi tosin A m erikan työväestön
keskuudessa on, m utta alku on kui
tenkin hyvä. Perusteellisella Ja luokkatietoisella agltatsiOonilla siltä voi
daan k ehittää valtava köyhälistön
voima. J a täm än vuoden presidentin
vaaleissa siitä nähtänee voim akas
alku.
Sosiallstlpu olueen äänim ääräksi tä m än-syksylslssä vaaleissa arvellaan
puoltatoista m iljoonaakin. M utta ä ä 
nim äärän suuruus el ole pääasia. P ää
asia on, e ttä ne, Jotka seisovat sosiailstipuolueen äänim äärän takana, ovat
tietoista Joukkoa. Joukkoa, joka ym 
m ä rtä ä nykyisen yhteiskunnan luokkavastakohdat ja sen taistelun, m inkä
avulia yhteisk unta voidaan teh d ä työ
väestölle eläm isen arvoiseksi.
T äm än vuoden vaalitaistelussa el
ole sen vuoksi oleva pääasiana ääni
m äärän kohottam inen pelkillä refor
m istisilla ym. senkaltaisilla lupauk
silla ja puuhilla. Nyt vaaditaan selviiu luokkapolltlikkaa. Niin asevarus
telu- kuin “am erikalaisuus’’-kysym yksessä jne.
Selvää luokkapolitiikkaa vaalitais
telussa! Silloin vaalien tulokset ovat
työväenluokalle suuresta m erkitykses
tä. J a jos tällöin äänim ääräm m e ko
hoaa puoleenkjntolsta m iljoonaan,
niin silloin m erkitsee se sitä väke
väm pää voim aa kapitalistiin Okkaa
vastaan. V oim aa, Joka Jo alkaa hor
ju tta a nykyisen m ädännäisyyden pe
rusteita.

