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SILMÄYS TYÖVÄEN OPISTON HISTORIAAN.
VÄHÄN yli kymmenen vuotta sitten oli Amerikan suomalaisten työläisten kunnia-asiana olla jollakin tavalla yhteydessä Työvä- en-Opiiton kanssa. Kaikkein tärkeintä oli 

kuitenkin mielestämme yleensä päästä oppilaiksi Ty ö vii en - Opi *tol le.Siihen aikaan Amerikan Suomalainen Sosialisti- 
järjestö oli kunniansa kukkuloilla ja sen heijastuksena oli Työväen-0pisto aikanaan sen parhaana lai
toksena.Nyt ehkä emme tarvitse liioitella lainkaan, jos sanomme, että nyt tämän vuosikymmenen aikana tulee yhtähyvin kunnia-asiaksi olla yhteydessä Työvä- en-Opiston kanssa. Ei edellisessä, miltei kymmenen 
vuotta jo vanhentuneessa mielessä, mutta siinä merkityksessä, minkä asian palvelukseen Opistomme on sen jälkeen kulkeutunut. Totuuden mukaisesti on 
Opistomme nytkin heijastusta Amerikan suomalaisten palkkatyöläisten kehityksestä. Mutta antakaamme tästä asiasta enemmän puhua toisten, niiden, ■ joiden sanonta on parhaana todistuksena siitä, 
millä tiellä Opistomme tällä kertaa on.Järjestömme I. W. W :n KASVATUSTOIMISTON taholta kirjoitetaan Opistosta seuraavaa:“Lähellä Superior-jarven rantoja seisoo nelinker- roksinen rakennus, jolla on omituinen historiansa. 
Tässä rakennuksessa on koululaisten asuinhuoneet, koulun yhteydessä olevat keittiö ja ruokailuhuoneet, sekä luokkahuoneet, mitä tarvitaan varsinaisen koulun käyntiä varten. Tämä on koulu, varsinaiseen europalaiseen malliin, minne oppilaat saapuvat tekemään koulutyötä, — oppimaan — sen sijaan, että saapusivat pallonpeliä varten, taikka viettämään aikaansa koirien kisoissa,

* *
Tämän vuosisadan alussa suomalaiset, mukana työläisiäkin, perustivat Jumaluusopillisen Seminaarin. Tämä on todellakin ihmeelliseltä tuntuva sellai

sille, jotka asian saavat nyt vasta tietää. Tämä Opisto sangen ominaisella tavalla heijastaa ihmiskun
nan kehitystä. Seuraava askel kuitenkin koulun muuttamiseksi tehtiin, kun se valloitettiin pappien leipomosta sosialistiseksi kouluksi.

Mutta yhä pitemmälle oltiin menossa. Suomalaiset jouduttuaan A meri ka a n pian pettyivät amerika- 
laiseen kapitalismiin nähden ja yhtä nopeasti näkivät pettymyksensä parlamentaarisissa kinasteluissa. Pian he olivat liian radikaalisia Sosialisti puolueet le ja tämän puolueen optimistiset johtajat eivät viralli
sesti halunneet olla missään tekemisissä sellaisen elementin kanssa, mikä ei ollut sopusoinnussa heidän vaaleanpunaisen tee ohjelmansa kanssa.Vuodesta 1907 (jolloin alkujaan käännyttiin Ju
malasta Bergeriin) Opiston taholta yritettiin useita kertoja saada Sosialistipuolueen konventioneja tun
nustamaan Opiston pyrkimykset ja saada siten 0-

pisto myöskin virallisesti Sosialistipuolueen osaksi. Puolue oli kuitenkin aina epäilevällä kannalla, eikä koskaan tunnustanut Opistoa.Mutta kehitys meni omaa tietään. — Kehitys vei jatkuvasti vasempaan. Niinpä jo vuonna 1917 teollisuus unionistit osakkeenomistajina, jotka virallises
ti kontrolleeraavat Opistoa hyväksyivät jo Industrial Workers of the Worldin ohjelman. Samaan aikaan 
myöskin yritettiin I. W. W :n yleistä konventsionia kiinnittämään huomiotaan Opistoon, sekä hyväksymään Opistolle opetusohjelman. Kuitenkin viimemainittu vuosi ja monet vuodet sen jälkeen I. W. W :llä oli kyllikseen muita vastuksia. Suurin osa koko 
järjestöstä oli vankilassa ja se osa, mikä siitä vielä oli ulkona vankilasta, oli sen sanomattoman vaikea 
toimia. Osittain hyväksi asianomaisille Opistoa ei voitu varsinaisesti hyväksyä konventioneissa ennen
kuin viime vuonna, 1922. Tällöin hyväksyttiin päätösesitys, jonka mukaan Opisto tu li myöskin 1. W. 
W m kasvatuslaitoksen osaksi. Heti sen jälkeen Y- leinen Toimeenpaneva Komitea otti osaa Opetusohjelman laatimiseen ja nim itti opettajan, joka opetti Englannin kielisiä aineita.

Näihin asti pää-asiassa suomalaiset työläiset ovat käyttäneet tätä koulua hyväkseen. Oppilaita viime 
talvena keskimäärin on ollut vain 50 vaiheilla ja O- 
pistolla voidaan ottaa vastaan pari sataa oppilasta. Kun näin ulkomaalaiset ovat olleet enemmistönä, niin ovat Englannin kielen kieliluokat olleet kaikkein suurimmat. Näillä luokilla on opetettu Englannin kielen kielioppia, kirjoitusta, väittelyjä ja yleisten puheiden pitoa. Viime vuonna myöskin järjestön delikeittien työtä ja järjestön kirjanpitoa opetettiin Englannin kielellä. Samoin historiaa, taloustiedettä 
jo  huhtikuun 15 p.Kirjeenvaihto koulu on nyt myöskin toiminnassa, minkä kautta opetetaan delikeittien toimintaa ja jä rjestön kirjanpitoa ja tämä osa on toiminnassa kesänkin aikana; varsinaisen koulun päättyessä Opistolla jo huhtikuun 15 p.Syksyllä koulu alkaa uudelleen marraskuulla. Uudet opetussunnitelmat valmistuvat piakkoin. Oppilaiksi aikovien tulisi nyt jo kiinnittäää huomiotaan tähän kysymykseen, jotta olisivat tilaisuudessa viettämään seuraavan talven Työväen-Opistolla Dulut- hissa. Opisto on kaikin puolin edullinen paikka viettää talvensa. Kokonaismenot ruuasta, asunnosta ja 
opetuksesta ovat vain $39.00 kuukaudessa. Kenellä tahansa, joka on ollut viljankorjuussa, taikka metsätöissä, niin niillä “steikeillä’’ voi kaikkein edullisim
min viettää talvensa Opistolla ja sen lisäksi saa siitä vielä opetuksen.

Tehkää päätöksenne ja kirjoittakaa viipymättä O- pistolle osotteella:
TYÖV ÄEN-OP1STO,Box 39, Morgan Park Sta., Duluth, Minn.
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