
T IE  V A P A U T E E N

AVOIMEN TYÖPAJAN TAISTELU
TjjEgT AIKKAKIN A. F. of L. jäsenet olivat uskollisimpia kapitalistisen sodan puo- lustajia, johtajiensa pakoittamana, niin “ kuitenkaan he eivät enään sodan jälkeen ole olleet niin uskollisia yleiseen palkkojen alentamiseen, jolla kapitalismi pyrkii “ takasin normaaliin.” Monissa kaupungeissa, erikoisemmin metalli- ja rakennusaloilla, on ollut jatkuvaa taistelua A. F. of L. ja kapitalistien välillä.Kapitalistinen järjestelmä kulkee teknillisessä kehityksessä huimaavasti eteenpäin ja tämä kehitys on astunut kapitalistiluokalle avuksi syöstäkseen työpalkat alle rakennus- ja metalliteollisuuden, kuten kaikkien teollisuuksien aloilla.Entinen, korkean ammatillisen taidon omaavat sepät, nikkarit, maalarit, y.m. ammattilaiset ovat suuremmassa määrässä tarpeettomia nykyaikaisessa jättiläisteollisuudessa. Yleiset suurkaupunkien rakennukset tehdään teräksestä, raudasta ja sementistä. Mitä siinä olisi taitavan ammattimiehen työtä, niin kaikki sellainen työ on tehtaan valmistamaa tuotetta, minkä paikalleen voi aset

taa mies, joka ei ole milloinkaan kyennyt tehtaassa valmistettua kappaletta tekemään.Siis nykyinen rakennus- ja metalliteollisuus toimii jättiläiskon e id en Ja insinööritaidon avulla, joi
den apuna on tavalliset teollisuustyöläiset, joita kapitalistit voi ostaa mistä työtoiriistosta tahansa.A. F, of L. on unhoittanut teollisen kehityksen, säilyttäen hajanaisen ammatin perustalle rakennetun järjestö muotonsa, työn ja pääoman sopusoinnun pohjalle rakennetun oppinsa niin tyystin, että vanha “ menneen ajan varjo” Samuel Gom- perskin istuu samalla istuimella A. F. of L. liitossa, missä hän on ollut jo yli kolmekymmentä vuotta.Tästä tuotannossa tapahtuneesta kehityksestä ja sen antamista edellytyksistä pitää kapitalismi huolen yhä lisätäkseen yliarvon luomista. Se pyrkii alentamaan rakennus- ja metalliteollisuustyöläisten palkat keskimäärin samaan kun on muidenkin teol- lisuustyöläisten palkkataso. Silloin tulee taistelu. A. F. of L. ammattiunioiden jäsenet ovat ammatti- järjestöjensä kautta säilyttäneet itselleen “suljetun työpajan” ja siten voineet pieninä ryhminä kohottaa työpalkkansa yläpuolelle tavallisen teollisuustyö Iäisen palkkataksaa. Pienet työnantajat ja pienet yhtiöt menneiden aikain alkuperäisenä teollisuuden kehittymiskautena olivat pakoitetut tunnustamaan heidän unionsa, joka usein niitä turvaamaan, ettei syntyisi tuotannossa häiriötä, sillä ammattikykyisiä työläisiä oli vaikea saada.Nyt syntyneessä taistelussa missä keskittynyt trustiutunut kapitalismi on toisella puolen ja hajanaiset A. F. of L. ammattijärjestöt toisella puo- naisten ammattiliittojen “suljetun työmaan” ja Ien, nousee kysymys: Täytyykö A. F. of L. haja-

"sopusoinnun” sekä “ sitoumus” oppinensa mennä sinne, minne vanhan ajan työkalu on koneen tilalle astuessa siirtynyt — se on romukoriin.
Esimerkiksi San Franciscon, Calif., laiva- ja rakennusurakoitsijat kun epäonnistuivat kukistamaan kapinoivia A. F, of L, metalli- ja rakennus- järjestöjä, niin silloin teräsirusti — sen mukaan kun sanomalehdet kertoivat — kieltäantyi myymästä terästä niille urakoitsijoille jotka pitävät A. F. of L. jäseniä työmaallaan. Tämä tapahtui noin puolitoista vuotta sitten. Silloin alkoi keskittyneen kapitalistiluokan “avonaisen työmaan” taistelu yli maan A. F. of L. vastaan, jossa taistelussa A. F. of L. käyttää vanhaa muotoaan. Friscossa esim. lakkoutui 42 metalliteollisuuslai- tosta, mutta kaikki toiset A. F. of L. ammattiryhmät tekivät "sopimustensa” mukaan työtä ja niin siellä on metalli- ja rakennusliitot jo suuremmaksi osaksi “avonaisia ei union työmaita.”
Samalla tapaa on Portlandissa ja Seattlessa A. F. of L. taistelu menetetty “ suljetun” työmaan säilyttämiseksi.
Chicagon kapitalistit ovat järjestäneet “kansalaisten komitean” nimen taakse toimintansa avonaisen työpajan taistelussa. Kansalaisten komitea on lähettänyt kaikille työnantajille määräyksiä, joissa m.m. sanotaan: “Meidän toimeenpaneva komiteamme on teille jo useita kertoja vakuuttanut, että teidän työmaillanne työskentelevistä työläisistä on yli 50 pros. ei-union miehiä. Jos enemmistö on ei-union miehiä niin silloin rakennustyöläisten uhkaama lakko ei tule merkitsemään mitään.” Kansalaisten liitto, esille tulleiden tietojen mukaan käyttää viikottain “avonaisen” työmaan vartijoille ja “ tutkijoille” tuon huikean summan rahaa $65,000. Toukok. E) p, aamuna heitettiin 

pommi, joka räjähtäessään tappoi kaksi poliisia ja joitakin haavoitti. Tästä syytettiin Chicagon A. F. of L. johtajia, että he ovat järjestäneet terrorin taistellakseen “suljetun työmaan” puolesta. Useita kymmeniä A, F. of L. jäseniä vangittiin Chicagossa, joista kolmea tunnetumpaa, Murphy, Shea ja Mader syytetään poliisien murhasta.
Katkerin taistelu avonaisen työmaan puolesta ja sitä vastaan on parhaillaan käynnissä yli maata käsittävässä hiililakossa, joka alkoi huhtik. 1 p.
H iilitrusti on kyllin selvillä siitä, että U. M. W. (United Mine Workers of America) jäsenistönsä pakoittamana ottaa tässä lakossa ensi askeleita teollisuuksittani järjestymistä kohti.
Hiilenkaivajain vaatimukset ovat pääasiassa seura a vat ;
1. Piirittäin tehtävien sopimusten poistaminen.2. Yli maata käsittävien sopimusten voimaan astuminen.
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3. Pehmeän ja kovan hiilen kaivajain sopimusten yhtäaikainen alkaminen ja päättyminen.4. Kuuden tunnin työpäivä.5. Viiden päivän työviikko.6. Vaatimus Amerikan rautatietyöläisille muodostaa rautatietyöläisten järjestöistä veljesliittoU. M. W. liitolle.
Namät vaatimukset ovat enemmän kun keskittynyt kapitalismi voi sallia. Ikävin puoli tässäkin lakossa on, että se alkoi A. F. of L. malliin vasta sen jälkeen kun yhtiöt olivat kyllin saaneet hiiltä lakon varalta varastoonsa ja vuoden aikana, jolloin hiilen kulutus ja sen tarve on kaikkein vähäisin. Samalla kapitalistit valvoivat jo kuukausia ennen lakon alkua toimenpiteitä hiililakon murskaamiseksi, tahi oikeammin U. M. W. tuhoamiseksi ja “avonaisen" työmaan julistamiseksi yli tullialueiden.Liittohallituksen yleinen syyttäjä, hiililakon toisella viikolla, julisti kaivosten omistajille “ injune- tionin," joka Sherman antitrustilain nojalla kieltää hiiliyhtiöt tekemästä kansallista, y li maan käsittävää sopimusta hiililakosta. Se tarkoittaa, että perustuslaillista on vaan “valtioittain, piirittäin ja paikkakunnittain” tehdyt sopimukset. Toisin sanoen, hiilitrustin hallitus on päättänyt U. M. W. pirstoa takaisin “piirijärjestelmään.”U. M. W, johtajat, joiden käsissä on lakon määritteleminen ja erikoisesti liiton presidentti Lewis näyttää vaitiolollaan alistuvan trustin määräämään injunetioniin. Näyttää, että Lewis ottaa saman “uskollisen" kannan, jolla hän otti vastaan v. 1919 hiililakkoavustuksen jakamista vastaan ju- laistun jnjunetionin, jolloin hän lausui: “Herrat,me tottelemme oikeuden julistusta. Me emme voi

taistella hallitusta vastaan.”Hiililakon jatkuessa me emme vielä voi sanoa miten pitkälle kapitalistiiuokka onnistuu murska- takseen TJ. M. W.Mutta sen me nyt jo voimme sanoa, että jos lakko venyy yli sen rajan, että lakkoon osaaottava työväestö joutuu nälän pakoittamana alistumaan yhtiöiden armoille, rikkomaan taistelurintamaa, niin silloin hiililakko kulkee oman järjestönsä itsemurhaa kohti. Siitä on todistuksena menneet taistelut ja niiden historia.
I. W . W . velvollisuus nä issä  ta is te lu issa .

Kaikissa A. F. of L. sekä toisten ammatillisten unioiden taisteluissa, missä työläiset taistelevat olosuhteitansa parantaakseen kapitalistiluokkaa vastaan, siellä on I. W. W. astunut käytettävissä olevalla voimallaan tukemaan sellaisia taisteluita.Parhaillaan taisteltavissa A. F. of L. lakoissa on monia I. W. W. jäseniä, mutta erikoisesti juuri taistelua käytävässä hiililakossa on tuhansia I. W. W :n jäseniä, jotka varmasti tulevat taistelemaan horjumatta niin kauvan kun siinä taistelussa on kysymyksessä työväenluokan voitto kapitalistiluokkaa vastaan.
Mutta I- W. W:n jäsenet eivät unohda selittää, agiteerata ja järjestää I. W. W:n puolesta, huolimatta minkälaisessa taistelussa he ovatkaan.
Tämänlaiset taistelut, joista ylempänä on mainittu ja monet pienemmät työtaistelut joita on yli maan, ne asettavat I. W, W:n jäsenistölle joukon raskaita velvollisuuksia, joiden edessä jokainen jäsen joutuu tarkastamaan itseään onko hän todella jäsen, joka täyttää hänelle asetetun tehtävän työväen luokkasolidarisuuden rakentamiseksi.

NYT KASAAN
K irj. O. K :n en

N yt k asaan , k asaan  kaikk i p a lk k ao rja t,
Jo tk a  teo llisuu den  jä tt ip y ö rä ä  p y ö ritä tte ;
N yt k asaan  kaikki m iehet, n a ise t so rja t 
Jo tk a  teo lliseen  y h te isk u n taan  h a la ja tte .
T eillä  a ik a  on jo  p ään n e  pystyy n  n o s taa  
T eh ta issa  ja  kaivoskom ero issa jo h ta a n  ku m ousta , 
I r ro itta m a a n  itseän n e  orjaixfc kah lehU ta,

N yt k a saan , k a saan  ka ikk i p a lk k ao rja t, 
V ä riin , ro tu u n , uskon to h on  k a tso m a tta  
K u tsu n  ka ikk i, v an h u k se tk in  sekä n u o re t. 
MeiEl’ v u o ssa ta in  v ä ä ry d e t on  k o stam atta . 
M eitä  ru o sk ittu , p iesty  ja  p iin a ttu  on 
M eidän p u u te  j a  n ä lk ä  on loppum aton  
K un n es  suu tum m e j a  jä r je s te lm ä n  m uutam m e.

N yt ka saan , k a saan  ka ikk i p a lk k a o rja t 
T yön  jä t t i lä is te n  yh teen  un iohon  su u reen . 
N yt jä r je s tä k ä ä  ka ikk i joukkom m e u lja a t  
T u o n  h ä v ä is ty n  lippum m e ju u re e n .
T iedon aseen n e  m yöskin n y t te rä lk ä ä  
J a  k ä y k ää  ta is to o n , to im in taan  
J a  siellä v iho llis ta  ju m a la u ta  iskekää!
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