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AUVAN odotettu I. W. W. Hiton nel
jästoista konventioni on tätä kir
joittaessa koolla. Välittämättä lain

kaan siitä, missä mielessä milläkin taholta 
on tätä historiallista konventioni^ odotet
tu, on se tätä kirjoittaessa elävä ilmiö.

Marraskuun 13 p. avasi järjestön yleis
sihteeri, John Grady konventionin. Tätä 
kirjoittaessa, taikka toisin sanoen ensimäi- 
sen konventioniviikon loppuun kuluessa eh
tivät konventioihin saapuneet edustajat ja 
pari sataa päivittäin konventionia seuran
nut liiton muu jäsenistö kuulemaan vasta 
toimeenpanevan komitean jäsenten ja yleis
sihteerin raportit. Ottaen huomioon, että 
kahdeksantoista kuukautta oli kulunut edel
lisestä konventioista, on tänä, historialli
sesti omituisena aikana ehtinyt tapahtua 
paljon, jotka nyt vasta konventionin yhtey
dessä voivat tulla seikkaperäisesti esille.

Sen ohella, mitä konventioilla on edes
sään varsinainen sille kuuluva työjärjestys, 
johon edellä on jo viitattukin, on sillä edes
sään monia sellaisia kysymyksiä, jotka o- 
vat nyt päiväjärjestyksessä varsinaisella 
luokkataisteluareenalla, eikä konventioni 
voi niitä sivuuttaa.

Yksi päivän kysymyksiä on, todellisen 
palkkatyöläisten liiton ja luokkarintaman 
rakentaminen, joka on erikoisesti kiinnittä
nyt varsinkin I. W. W. liittoon järjestynei
den palkkatyöläisten mieliä viimeisten his
toriallisten tapahtumain aikana. Tämän täl
laisen luokkarintaman rakentamista pakot
tavat syyt tulevat yhä enemmän päiväjär
jestykseen.

Yksi ehkä kaikkein selvin esimerkki täl
laisen luokkarintaman tarpeellisuudesta on 
viimeaikaisen rautatielakon ohella samaan 
aikaan käynnissä ollut Amerikan hiilenkai- 
vajain lakko. Samaan aikaan kun Ameri
kan hiilenkaivajat olivat pitkä-aikaisessa 
ja sitkeässä taistelussa hiiliparooneja vas
taan ja m. m. Englannin työläisten taholta 
hyväksyttiin monia myötätuntoisuus pää

töksiä Amerikan hiilenkaivajain puolesta, 
niin samaan aikaan kuitenkin Englannin, 
Scotlannin ja Welssin hiilenkaivajat kal
voivat hiiltä kuumeisella kiireellä, jota jo 
lakon loppuaikoina alettiin kuljettamaan 
Amerikaan. Sama on ollut päinvastoin A- 
merikan hiilenkaivajiin nähden silloin kun 
Englannin hiilenkaivajat ovat lakkoutu- 
neet. Tämä tilanne osottaa, että niin kau- 
van kuin yhteiskunnallisesti välttämätön 
tarve tulee tyydytettyä, niin lakko paikalli
sesti suuremmassakin mittakaavassa tul
laan häviämään.

Edellä olevan yhteydessä, vaikkakin eri
koisena kysymyksenä joutuu konventioni 
myöskin käsittelemään Moskovan Punasen 
Ammattiunioiden Kansainvälisen, I. W. W. 
Liitolle osotettua manifestia. Siinä tuomi
taan liiton johtajat taantumuksellisiksi ja  
kehoitetaan liiton jäsenistöä suorastaan 
liittymään tähän kansainväliseen. Samassa 
myöskin tuomitaan Geo. Williamsin raport
ti ja väitetään hänen väärin tulkinneen 
Bolshevikien hallitusta ja toimintaa yleen
sä.

Käynnissä olevat taistelut.
Kotimaiset käynnissä olevat taistelut 

kiinnittävät myöskin konventionin huomi
ota. Jo ennen varsinaista konventionin al
kamista oli paljon jäsenistön keskuudessa 
huomiota kiinnitetty siihen, josko tulee 
välttämättömäksi julistaa seuraavana' ke- 
vänä yleinen, koko maata käsittävä lakko 
vielä jälellä olevien luokkasotavankien va
pauttamiseksi. 65 sodan aikaista poliittista 
vankia on vielä vankiloissa Amerikan Yh
dysvalloissa ja niistä 60 on I. W. W. liiton 
jäseniä. Ja ettei tämä ole pelkkää keskus
telua järjestön jäsenistön taholta osottaa 
sitä sähkösanoma, mikä konventionille saa
pui läheltä Fresnoa, etelä Californiassa ole- 

■ viita Edison Yhtiön työläisiltä, jotka par
haillaan ovat lakossa. Ensimäisenä lakko
laisten asettamien vaatimusten joukossa on 
luokkasotavankien vapauttaminen. Tämä
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vaatimus käsittää kaikki sodanaikaiset 
luokkasotavangit sekä sellaiset, jotka ovat 
Californiassa vangitut valtion Syndikalis- 
milain nojalla ja irtolaisuudesta, vaikka 
monilla vangituilla on ollutkin vakituinen 
työpaikka.

Vähintäin 1,500 miestä on yksistään Edi
sonin työmailla lakossa, joka alue käsittää 
rakennustyötä 60 mailin pituudelta, mihin 
Edison rakentaa suuria sähkörakennuksia, 
missä voidaan vesivoimaa käyttää yhteis
kunnan palvelukseen sähkönä.

Toisina vaatimuksina on esitetty kah
deksan tunnin työpäivän voimassapito, 
mustan listan poistaminen ja  parempi ra
vinto. Eedelläolevaa lakkoa on itseasiassa 
laajentanut 1,700 miestä, jotka ovat par
haillaan lakossa Hetch Hetehyn rakennuk
sella Grovelandissä Fresnon pohjoispuolel
la, missä San Fransicon kaupungille suu
renmoinen vesijohtotyö on täten tullut py
säytetyksi.

Meriliikenne työläisten lakot Länsiran
nikolla ja Philadelphiassa ovat parhaillaan 
käynnissä ja ne myöskin ottavat konventi- 
onin ajasta osan.

Nain siis nämät teollisuuksien palveluk

sesta suoraan konventioniin tulleet edusta
jat ovat nyt vastakkain monien sangen tär
keiden kysymysten kanssa. Yleinen huomio 
konventioniin osaa-ottajista on pää-asiassa 
se, mihin on edellä viitattu. He ovat tulleet 
konventioniin rakennuksilta, laivoista, kai
voksista, tehtaista, myllyistä ja viljakentil- 
tä. Sanalla sanoen kaikilta niiltä aloilta, 
missä riippuu yhteiskunnallisten inhimillis
ten välttämättömyyksien tuotanto ja  niiden 
jakaminen.

“Rank and File”, varsiainen jäsenistö, 
mistä juhlapuheissa on totuttu paljon kuu
lemaan Amerikan työväenliikkeessä, on nyt 
itse todella määrääjänä I. W. W. liiton kon
ventioissa. Liiton toimitsijat eivät esiin
ny missään näissä kysymyksissä määrääji
nä, konventioin edustajat määräävät ja 
toimitsijat tekevät niiden määräysten mu
kaan. Nämät 36 virallista edustajaa, jotka 
nyt tätä kirjoittaessa vielä konventioille  
tulevia asioita käsittelevät, ovat niitä, joi
den päätökset tulevat olemaan suuresta 
merkityksestä. Me luotamme näihin edus
tajiin, että heidän työnsä tässä konventio
i s s a  tulee olemaan arvokkaana Uuden Yh
teiskunnan rakennustyössä.
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