
TIE VAPAUTEEN

TYÖVÄEN PETTURIEN TOIMINTA TYYDYTTÄÄ RIISTOLUOKKAA

Hi l j a k k o i n  pidetyt a . f . of l .
liiton ja  Amerikan sosialistipuolu- 
*een konventsionit ovat antaneet 
suurta riemunaihetta kapitalisti- 

lehdille ja  kaikille mitä mustimmille val
lankumouksellisen työväenliikkeen viholli
sille. Riemuiten ne ovat kertoneet niistä 
taantumuksellisista ja  vallankumoukselli
sista työväen luokkaliikettä koskevista pää
töksistä joita näissä konventsioneissa teh
tiin, nyt ehkä räikeimmässä ja  häikäile- 
mättömimmässä muodossa kuin koskaan 
ennen.

Kapitalistilehdet selittävät esim. A. F. 
' of L. liiton viime konventsionin todistavan 

sitä, että amerikalainen työväestö ei ole 
antanut ulkomaalaisten radikaalien, kii- 
hottajain, sapoteesisankarien, pomminheit- 
täjäin, anarkistien y.m.s. pettää itseään, et
tä sitä ei ole voitu saada kannattamaan ra
dikaalien hullutuksia, että sitä ei voida joh
taa laittomuuksiin, kapinoihin y.m. “ tru- 
belleihin,”  vaikka I. W. W :läiset, kom
munistit, y.m. edesvastuuttomat häiriöihin 
yllyttäjät ovat kaikilla keinoillaan koetta
neet, vaan se edelleenkin pysyy rauhallise
na, ‘'järkevänä,”  luottaa suuriin johtajiin
sa ja  pyrkii toimimaan käsi kädessä työn
antajain kanssa itsensä, maan ja  kansan 
onneksi ja  hyvinvoinniksi.

Kapitalistilehdet aina selittävät niin mie
lellään johtajain päätökset työläisten pää
töksinä ja  johtajain mielipiteet työläisten 
mielipiteinä. Ne unhottavat visusti maini
ta, että olosuhteet synnyttävät kapinalli
suutta työväestössä aivan ilman kiihotusta 
ja  aivan huolimatta siitä vaikka heitä olisi 
rauhoittamassa kavalimmat ja  viekkaim
mat ja  viisaimmat työläisten petturi joh
tajat mailmassa.

Kapitalistilehdet riemuitsevat A. F. of
L. konventsionin taantumuksellisista pää
töksistä, sellaisista kuten “ yhden suuren 
union”  periaatteen hylkäämisestä, Venä
jän vallankumouksen häpäisemisestä ja  
vallankumoustaistelijani tuomitsemisesta, 
kansainvälisen työväentoiminnan hylkää
misestä, naisten tasa-arvoisuuden kumoa

misesta, rotueroavaisuuksien lietsomisesta 
työläisten keskuudessa, Amerikan Legio- 
nan suosimisesta, kapitalistien uskollisen 
kätyrin Sam Gompersin uudelleen presi
dentiksi valitsemisesta y.m.s. Kapitalistit 
otaksuvat näiden päätösten ja  A. F. of L. 
taantumuksellisen toiminnan olevan takee
na heille siitä, että Amerikalainen työväes
tö ei nouse kapinoimaan heitä vastaan. He 
uskovat että nämät päätökset edellyttävät, 
että amerikalainen palkkatyöväestö pysyy 
rauhallisena, vaikka se alistettaisiin minkä
laisten olosuhteiden alaiseksi tahansa ja  
vaikka sitä riistettäisiin vieläkin tehok
kaammin kuin tänä päivänä.

Myöntää täytyy, että kapitalistilehdillä 
onkin kyllin paljon riemunaihetta, sillä 
kuten sanottu, oli mustimpain taantumuk
sellisten ja  työväen petturien voitto täy
dellinen viimeisessä A. F . of L. liiton kon- 
ventsionissa, samoin kuin myöskin kuolin- 
kamppailua potevan Amerikan sosialisti- 
puolueenkin viime konventsionissa. Kui
tenkin on tosiasia, että nämä johtajain kon- 
ventsionien päätökset eivät merkitse mi
tään silloin kun olosuhteet kehittyvät sii
hen pisteeseen, että työväestön on pakko 
nousta puolustamaan itseään, kun sen on 
pakko nousta kapinaan, “ laittomiin”  lak
koihin j.n.e. Nyt juuri alkaa työläisten 
olosuhteet olla Amerikassa sellaiset, että 
hyvin vähän tarvitaan kiihotusta lakokihin, 
y.m. Ne syntyvät itsestään siksi että olo
suhteet pakottavat ne syntymään. Nämät 
olosuhteet tulevat vielä monta kertaa huo
nommaksi ennenkuin ensi talvikaan on si
vuutettu. Taantumuksellisilla päätöksillä 
voidaan sanoa siis olevan hyvin lyhytaikai
nen merkitys muussa kuin siinä, että niillä 
ehkä voidaan estää työläisten varustau
tumista siihen lopulliseen taisteluun johon 
sen aivan pian Amerikassakin on noustava. 
Taantumuksellisten toiminnalla on sellai
nen merkitys, että se voi pidättää työläiset 
viime tinkaan asti valmistautumasta niin 
että kapitalistien varustamat hurttalaumat 
voisivat helpommin sen taisteluyritykset 
hukuttaa verivirtoihin. Tästä syystä se on
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vaarallista ja  vahingollista työläisille ja  
siksi tulisi jokaisen palkkatyöläisen kavah
taa näiden taantumuksellisten johtajain 
vehkeilyä, eikä missään tapauksessa antaa 
tukea ja  kannatusta heidän tekemilleen 
päätöksille, mitkä eivät tarkoita työväen
luokan etua, vaan päinvastoin työläisten 
vihollisten etua.

A . F. o f L. ja sen k onvention i.
A. F. of L. liitossa ilmotetaan olevan 

nykyään 3,906,528 jäsentä, jotka kuulu
vat 941 eri ammattiunioon. Jokainen näis
tä ammattiunioista (joista monet itsenäi
sinä järjestöinä ovat hyvin vähäpätöisiä), 
tekevät omat työsopimuksensa työnanta
jain kanssa, taistelee lakkotaistelunsa j.n.e. 
ottamatta huomioon toisia ammattijärjes
töjä, tai niihin kuuluvia työläisiä, jotka 
työskentelevät samassa teollisuudessa. 
Näin ollen ei siis näitten keskinäinen liitto 
ole muuta kuin nimellinen. Tuskinpa vielä 
koskaan A. F. of L. olemassaolon ajalla 
yksikään siihen kuuluva järjestö olisi saa
nut taistelunsa aikana koko liiton tukea 
osakseen, päinvastoin melkein aina käypi 
niin, että samaan liittoon kuuluvat ammat
tijärjestöt taistelevat lakossa olevaa jä r
jestöä vastaan koettaen ylityöllä y.m, es
tää jonkun teollisuusalan joutumasta sei
sauksiin sen takia, että yksi osa sen työ
läisistä on lakossa. Tästä siis johtuukin, 
että tuohon liittoon kuuluvat järjestöt ny
kyjään jo häviävät kaikki lakot. Kapitalis
mi on järjestynyt teollisuuksittain yhdeksi 
suureksi unioksi, joten sitä vastaan tehok
kaasti taistellakseen täytyisi työväestön ol
la järjestynyt samalla tavalla. Tämä peri
aate kuitenkin lyötiin alas A. F. of L, kon
vention iSsa siksi että johtajat eivät ha
lua antaa järjestön kehittyä kapitalisteille 
vaaralliseksi.

Viime numerossa jo selostimme A. F. of
L. 4 1 :sen konventsionin tekemiä päätöksiä 
ja  myöskin tässä numerossa on niitä selos
tettu useamman kirjotuksen yhteydessä, jo
ten ei kai ole tarpeellista niistä tässä enem
pi selostaa. Julkaisemme tässä ainoastaan 
presidenttiehdokkaiden äänestyksen. Tä
mä ehkä on mielenkiintoinen niille monille 
suomalaisille palkkatyöläisille, jotka kuu

luvatpa ovat pakotettuja kuulumaan niihin 
eri ammattiunioihin, jotka ovat tässä lii
tossa. Se voi olla mielenkiintoinen siksi, 
että he näkevät kuinka heidän ääniään on 
siellä käytetty, ilman että heiltä on tuskin 
koskaan lupaa siihen kysytty. Tämä voi 
olla myöskin mielenkiintoinen monelle sen
kin puolesta, että he näkevät kuinka haja
nainen todellakin tuo liitto on, kuinka mo
neen ammattijärjestöön työläiset ovat jae t
tu joka teollisuusalalla, mikä selittää sen 
syyn miksi ne pysyvät vanhoillisina ja  kapi
talistiko kalle vaarattomina, sekä työläisil
le itselleen merkityksettöminä järjestöinä.

A. F . of L. presidentin ehdokkaiden ää
nestyksessä jakaantuivat äänet seuraa
vasti :

Näyttelijät ja taiteilijat — Gompersille 118 ääntä. 
“Asbestos” työläiset — Gompersille 26 ääntä.
L e ipurityö Iäiset — Gompersille 280 ääntä.
Parturit — Gompersille 375 ja Lewisille 94. 
Ihnotusten liimaajat — Gompersille 16.
Sepät — Gompersille 500.
Pannuntekijät — Gompersille 786 ja  Lewisille 169. Kirjansitojat — Gompersille 247.
Kenkätyöläiset — Gompersille 410.
Olut- ja pehmeäjuomatyöläiset — Gompersille 273. 
Muurarit — Gompers 700.
Tiili- ja savityöläiset — Gompers 64.
Silta- ja rakennusraudotustyöläiset —• Gompers 199. Luudantekijät — Gompers 12. 
Rakennuspalveluksessa työskentelijät — Gompers 

66.
Rautateiden vaunumiehet — Lewis 2000.
Nikkarit — Lewis 3521.Sikerintekijät — Gompers 342.
Rautatiekirjurit — Lewis 1696.
Vähittäismyyjäin kauppa-apuliaset — Gompers 212. 
Postityöläiset — Lewis 170.
Makuuvaunujen konduktöörit — Gompers 25. Piirustajien unio — Gompers 22.
Sähkötyöläiset — Lewis 1420.
“Elevatorien” käyttäjät — Gompers 38.L ai vasto insinöörit — Gompers 211.
Höyrykoneiden käyttäjät ja  insinöörit — Gom

pers 320.
Valokuva) n kai verta jät — Gompers 65. Liittohallituksen työläiset — Gompers 330. 
Paikallaan olevien koneiden lämmittäjät — Gom

pers 180, Lewis 220.
Tulipalon sammuttajat — Gompers 181. 
Valimotyölaiset — Gompers 52.
Turkistyöläiset — Gompers 45.
Yhdistyneet puku työ Iäiset — Gompers 472. Naispukutyöläiset — Gompers 623, Lewis 214. 
Pullo työläis et — Goippers 100.
Lasityöläiset — Gompers 97,

35



✓
TIE VAPAUTEEN
Ikkunalasi työläiset — Gompers 50,
Graniitin hakkaajat — Gompers 105.
Hattutyöläiset — Gompers 115.
Ruukkujen kuljettajat — Gompers 460.
Herosten kengittäjät — Gompers 54.Hotelli- ja ravintolatyöläiset — Gompers 572, 
Painotyöläiset — Gompers 296, Lewis 74. Paperimyllytyöläiset eivät ottaneet osaa äänestyk

seen.Kivimurtimotyöläiset eivät äänestäneet.
Rauta- ja terästyöläiset — Gompers 154, Lewis 100. 
PesulaitostyÖIäiset — Gompers 70,
Nahkatyöläiset — Gompers 80.
Kirjeenkantajat — Gompers 325. Maaseutukirjeenk&ntajat — Gompers 16. 
Satamatyöläiset — Gompers 641.Masinistit — Lewis 2736. "*
Marmorin ja kiven kiillottajat — Lewis 12. 
Lihanleikkaajat ja teurastajat — Gompers 351, Lewis 88.
Metalli (pelti) työläiset — Gompers 242.
Kaivos-, mylly- ja sulimotyöläiset — Lewis 162. 
United Mineworkers — Gompers 1596, Lewis 2129.
Mallintekijät — Gompers 585.
Musikantit — Gompers 746.
Öljytyöläiset — Gompers 243.
Maalarit, k orista jä t ja paperoitsijat — Gompers 1133.
Kaavojen tekijät — Gompers 90.
Kadunlaskijat ja ajajat — Gompers 20. "Katukivityksen rikkojat —. Gompers 24,
“Plastaajat” — Gompers 239.
Lyijysepät (plumbers) 319.
Metallien kiillottajat — Gompers 100.Savenvalajat — Gompers 91.
Painajat — Gompers 15.
Kivimurtimotyöläiset — Gompers 30. Katuraitiotietyöläiset — Gompers 1000.Railway Mail Association — Gompers 100, Lewis 50.
Kattajat — Gompers 28.
Merimiehet — Gompers 1033.
Merkinantajat — Gompers 113.
Näytt&mötyöläiset — Gompers 194.
Kivenhakkurit — Gompers 61.Uunien asettajat — Gompers 20.
Vaihdemiehet — Gompers 101.Räätälit — Lewis 120.
Opettajat — Gompers 62, Lewis 31.
Ajurit — Gompers 1057.
Rautatie telegraf — Gompers 200, Lewis 300. 
Commercial telegraph — Gompers 32.PuutyÖläiset — Gompers 68.
Kutomotyöläiset — Gompers 829.
Tupakkatyöläiset — Gompers 829.
Tunneli- ja katualusteitten työläiset — Gompers 

30.
Kirjapainotyöläiset — Gompers 623, Lewis 125. 
Huonekalujen päällystäjät —; Gompers 60.
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Yhteensä sai Gompers 25,022 ja  Lewis 
12,327 ääntä. Kapitalistilehdet ovat selit
täneet tämän äänestyksen olleen taistelun 
radikaalisten ja  konservatiivien välillä, et
tä muka Lewis olisi edustanut radikaaleja 
j.n.e. Tässä ei kuitenkaan ole mitään pe
rää sillä molemmat ehdokkaat tunnetaan 
kaikkein taantumuksellisimmiksi ja  uskol- 
lisimmiksi kapitalistien kätyreiksi, joten oli 
aivan saman tekevä kumpi niistä "jobin”  
sai. Muuten radikaalien tai vallankumouk
sellisten ainesten voidaan tuskin koskaan 
tuossa liitossa odottaa saavan niinkään 
suurta kannatusta kuin Lewikselle annet
tiin, sillä ennen sitä tulee järjestö hajaan
tumaan ja  siihen kuuluvat palkkatyöläiset 
järjestymään nykyajan kehitystä vastaa
vammalla tavalla.

Yksi voimakas sysäys sinulta, työn jättiläinen, 
niin viimeinenkin edistystäsi ehkäisevä kahle katkeaa. —

Yksi suuri unio ainoastaan voipi tuottaa luokallesi vapauden.
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Sosialistipuolueen konventsion!
alkoi 25 p. kesäkuuta Detroitissa, Mich. 
Siellä myöskin taantumukselliset voimat 
olivat määräävinä mikä ei suinkaan ollut 
ihmeteltävää, sillä onhan järjestöstä eron
nut pois radikaalisemmat ainekset. A. S. 
P. jäsenmäärän ilmotettiin vähentyneen 
viimeisen puolen vuoden a jalla  neljällä tu
hannella ja  koko vuoden a jalla  yhdeksäl
lä tuhannella, ollen järjestössä enään jä- 
lellä noin 17,000 sielua. Niin pieneen siis 
on kuihtunut A. S. P. jäsenmäärä, mikä 
merkitsee sitä että se ennen pitkää katoaa 
olemattomiin, siksi koska työläiset ovat tul
leet käsittämään sen toiminnan merkityk
settömyyden työväenluokan luokkataiste
lussa. Kolmanteen kansainväliseen yhty
misen puolesta ilman ehtoja puhui ainoas
taan pari edustajaa. Äänestyksessä K. K. 
yhtymisestä ehdoilla annettiin myöten 13  
ja  vastaan 26 ääntä. Enemmistö johtajis
ta edusti tosiamerikalaista kantaa, eivätkä 
antaneet arvoa työväenluokan kansainvä
liselle toiminnalle.

Sen takia, että A. S. P. alkaa nyt jo olla 
kokonaan merkityksetön järjestö, on kapi- 
talistilehdetkin lainanneet hyvin vähän 
huomiota tälle Detroitissa pidetylle kon- 
ventsionille. Ainoastaan joistakin heille 
mieluisista päätöksistä ovat jollakin sanal
la maininneet ja  siinä kaikki. Ne eivät pi
dä koko järjestöä suuren arvoisena koska 
näkevät että työläiset ovat hyljänneet sen 
ja  koska sen johtajilla ei ole vaikutusta 
työläisten keskuudessa, niinkuin A. F. of
L. johtajilla on vielä tänä päivänä.

Työläisiä pakoittaa taloudellinen pakko- 
laki toimintaan. Taloudellinen ahdinkoti
la pakoittaa heitä puollustamaan itseään 
ja  katkerat kokemukset ja  pettymykset o- 
pettavat heitä etsimään mahdollisimman 
tehokkaita taistelukeinoja, se opettaa hei
tä järjestymään mahdollisimman tehok
kaalla tavalla, sekä saattaa heidät luopu
maan taantumuksellisten johtajain ja  työ
väen pettureiden holhouksen alaisuudesta. 
Nykyään vallitsevat olosuhteet-tekevät no-

pe aa kehitystyötä amerikalaisen työväes
tön keskuudessa, joten taantumuksellisten 
järjestöjen merkitys ja  vaikutusvalta vä
hentyy silminnähtävästi. Kokemuksien ja  
pettymyksien koulu on ankaraa, mutta se 
sittenkin näyttää olevan* ainoa keino pois
tamaan Amerikalaisesta työväestöstä por
variston ja  heidän kätyriensä kasvattamat 
ennakkoluulot vallankumouksellista työ
väenliikettä kohtaan sekä opettaa heitä 
luottamaan omaan itsenäiseen toimintaan.
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Kraft-unioiden liitto on heikosti yhteen yhdistet
ty. Enn vaara uhkaa yhtä sen osaa, s.o. ammatti- 
uniota, eivät toiset osat puolusta sitä vaan tapahtuu 
hajaantuminen. Kun vaara on ohi, t.s. kun kapita
lismi on nujertanut yhden osan vastustusvoiman, 
liittyvät taas kaikki nivelet yhteen ja menevät eteen
päin ikäänkuin ei mitään olisi tapahtunut.

37


