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JÄRJESTÖMME TULEVA KONVENTIOONI
(Industrial Pioneerista).

EURAAVAN kuun —  marraskuun 
12  p. —  alkaa järjestömme vuotui
nen konventioni. Tämä konventio
ni tulee olemaan yksi tärkeimpiä, 

mitä on koskaan järjestöllämme ollut. Tä
män mielipiteen perustamme siihen hen
keen, mikä vallitsee järjestössämme. Tämä 
henki on taaskin vuorostaan käynyt ilmi 
siten, että pyrkimyksenä on yhä suurem
man ja  paremman järjestön aikaan saami
nen, toisin sanoen enemmän yhtenäisyyt
tä ja  samalla laajennusta järjestöön näh
den yleensä. Parhaalla tavalla käytännöl
lisesti tämä on ilmaistu koko järjestömme 
avustuksella, mitä on annettu I. U. 440 ryn
täyksessä terästyöläisten järjestämiseksi. 
Se on henki mikä käy vallitsevaksi, että 
I. W. W :n täytyy yhä enemmän saada jä r
jestyneisyyttä aikaan suurissa ja  määrää
vissä teollisuuksissa ja  sen mukaan myös
kin täytyy järjestää järjestön toiminta, et
tä se vastaa tällaista teollista tilannetta. 
Vain sillä tavalla voidaan voittaa jättiläis
mäiset teollisuudet, kuten järjestön pyr
kimyksenä on.

Tällaisen mielipiteen olemassa olo jä r
jestössämme on suuri asia. Se on vastapai
nona sille vanhalle käsitykselle, että I. W 
W. muka olisi vain kulkevain työläisten 
järjestö. Tällainen ilmiö järjestössämme 
myöskin kääntää ylösalasin kommunistien 
ja  muiden sellaiset pyrkimykset, että I. W. 
W :n pitäisi vain kulkevain työläisten jä r
jestönä pysyä. Tällainen pyrkimys taka
naan, I. W. W. tulee pyrkiä yhä suurem
maksi ja  vaikuttavammaksi, mitä nykyi
nen Industrial Workers of the World on.

Tulevalla konventionilla on monia käy
tännöllisiä asioita pohdittavanaan sen mu
kaan mihin edellä on jo viitattu. Pienet 
teollisuus uniot myöskin vaativat apua jär- 
jestämistyössään. Tällainen asiantila val
litsee erikoisesti Textile Workers Indust
rial Union No. 410 nähden. Tämä teolli
suus on yksi suurimpia ja  laajimpia koko 
maassa ja  niin muodoin se tarjoaa suurim
mat edellytykset I. W. W :lle. Tämä teol
lisuus on ainoastaan yksi niitä monia teol
lisuuksia, jotka täten vaativat konventio- 
nin huomiota. Rautatie, rakennusteollisuus 
ja  ravintoa in eteollisuu det voidaan myöskin 
liittää tähän luetteloon. Kuitenkin nämät 
ovat vain ikäänkuin viittauksena otettu lis
talle, mitkä saattavat joutua konventionin

huomioon kasvattaakseen niissä I.W.W :tä 
sen itsensä hyväksi, sekä niin muodoin ko
ko työväenluokan hyväksi.

Toivomme, että seuraava konventioni ei 
liiallisesti panisi painoa vähäpätöisemmille 
asioille ja  sisäisille kysymyksille ja  jättäisi 
näitä suuria asioita, kuten on järjestymät- 
tömäin järjestäminen, liian vähälle. Tämä 
on yksi niitä seikkoja mistä viimeistä kon- 
ventionia on arvosteltu; tämä ja  sen pitkä
aikaiset kalliit istunnot veivät aikaa ja  ra
haa, jotka olisi voitu käyttää muihin tar
koituksiin muussa tapauksessa.

Noin miljoona työläistä on kulkevaakin 
työväestöä, jotka ovat järjestämättä ja  
noin 25 miljoonaa paikallista tehdastyövä- 
estöä. Toivomme, että tulevalla konventio
nilla on suurempi näköpiiri ja  että sen toi
minta tulee olemaan kauvemmaksi täh
täävä.

Mahdollisesti tulevan konventionin yhte
nä tärkeänä kysymyksenä tulee olemaan 
järjestön rahastaminen. Järjestön kohotta
minen ja  laajentaminen ilman varoja on 
mahdottomuus. Miten rahaa kootaan? 
Dollarin jäsenmaksuillako? Pakollisilla ve
roillako? I. W. W. tarvitsee myöskin yhä 
kokeneempia ja  kykeneväinpiä toimitsi

joita. Kuinka se niitä voi saada? Aina uu
delleen valitsemallako? Vai korottamalla
ko toimitsijainsa palkkoja? I. W. W. tar
vitsee myöskin yhä parempaa paikallista 
järjestyneisyyttä. Kuinka sellaista voidaan 
saavuttaa? Jäsenveroillako, taiko järjes
tämällä varsinaisesti branchi ja  piiri neu
vostoja? Taiko kehittämällä yhä enemmän 
universalismia ja  centralisimia? I. W. W- 
ssä travitaan myöskin läheisempää yhteis
toimintaa sen sisäisessä elämässä ja  yhä 
parempaa parlamentaarisen tavan mukaan 
kokousten harjoitusta. Miten nämät kaik
ki voidaan saada vallitseviksi? I. W. W. 
tarvitsee myöskin yhä enemmän ja  määrä- 
tympiä välillisiä parannuksia ja  vaatimuk
sia sekä sen mukaista kirjallisuutta missä 
myöskin selitetään järjestön toimintaa. 
Monia muutoksia tulee tehdä ja  niille tulee 
konventionin lainata huomiota, jos mieli
tään edistyä ja  kasvaa.

Muitakin asioita tulee konventionille. 
Yksi niistä on päivälehtikysymys. Toinen 
on TyÖväen-Opisto kysymys, samoin uusi 
päämaja järjestölle, järjestön suhde yleen
sä ja  yhteistoiminta toisten työväenjärjes-
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I. W . W :n  j a  p o lit i l l i t le n  j ä r je i tö je n  v ä l iu t tä  
su h te is ta .

TYÖLÄISTOVERI, ken tahansa, sinä olet tavalla tai toisella kiintynyt järjestöjen välisiin kysymyksiin.Oletko sinä järjestynyt? Jos olet, niin minkälaiseen järjestöön kuulut? Ja minkälaisen tulee olla työläisten järjestön, joka vastaa sinun etujasi ja luokkataistelusuhteita. Kumpi on tärkeämpi järjestötoiminnassa: Jokapäiväinen asemasi, jäytävä riisto tuotantolaitoksissa vaiko tunteiden puuska ukset, joita sinun asemaasi yläpuolella olevat johtajat lietsovat. Näistä kahdesta on sinun valittva: Joko tunteet tai kylmät tosiasiat johtaviksi tekijöiksi. Näistä kysymyksistä parhaillaan keskustele
vat maailman palkkatyöläiset. Asian harkitseminen selventää käsitteitä. Sinä et suinkaan kieltäydy siitä.

K ak it luokkaa .Maailmassa on kaksi luokkaa. Niiden välillä täytyy taistelun jatkua työväenluokan voittoon.Näiden luokkain’ välillä ei ole sopusointua. Jos työvoiman ostaja riistää yhtä, kahta tai satoja työläisiä, niin hän on kapitalisti.Ihminen on etujensa vaikutuksen alainen. Tahtomallakaan hän ei voi olla muuta. Hän voi vä lillisesti ilmaista suosivansa työväenliikettä, mutta lopullisesti hän on tuotantosuhteistansa riippuva. Työvoiman ostajana hänen aineellinen etunsa on vastakkainen työläisten eduille. Tämä luokkaero on järjestymisessä perus kysymyksiä. Jos se jätetään huomioon ottamatta, niin järjestötoiminta on ensi askeleillaan harhapolulla. Sellainen järjestö, 
missä vastakkaisessa asemassa olevat ainekset yhtyvät, ci ole työläisten järjestö. Sen olemassa olon 
pohjana on riistovastaiset tunneseikat, eikä aineel

liset edut. Niin kauvan kuin on kysymys — ihmisyydestä, pitävät tunnevaikutelmat sen koossa, mutta kireän tullen, kuin tulee kysymykseen todellinen työläisten asia, se särkyy tai alkaa taistelu työläisiä vastaan. Tästä on luokkataistelun historiassa runsaasti esimerkkiä. Liian paljon on työläisten verta vuotanut tämän asian väärin käsittelemisen tähden. Kalliisti on työväestö maksanut tämän erehdyksen. Katkerat pettymykset ja kostoa huutavat uhrit pitäisi olla riittävänä ajattelun aiheena. Asema vaatii työläisiltä perinpohjaista selvyyttä tässä asiassa. Se on luokkataistelussa ensi- mäinen ehto.
E rila is ia  jä r je s tö jä .Tänä päivänä esiintyy kirjava järjestöjen paljo

us, jotka kaikki kehuvat edustavansa työläisten a- siaa. Viime vuosina niitä on syntynyt useita. Sellaisia, jotka ovat esiintyneet ja esiintyvät, voimme mainita:Socialist Labor Party; Socialist Party; Farmer Labor Party; Communist Party; Communist Labor 
Party; United Communist Party; Labor Alliance; Marxian Party; Labor Council; Workers League; Workers Party; Educational League; Proletarian 
Party; Federated Farmer Labor Party.Näiden lisäksi vielä on useassa “Partyssa” oikeis
to ja vasemmisto, sisältyen niihin sikiöt uusista tulevista puolueista. Myöskin on useita pieniä paikallisia ryhmiä sekä ammattiunionistinen liike.Rehellisenä työläisenä joudut kysymään: Miksinäin paljon toisiaan vastaan taistelevia puolueita? Miksi työläisten nimessä moinen hajaannus ja seka
melska? Miksi, — onhan työläisillä — sama asia ja  sama vihollinen?

töjen kanssa. Nämät ovat epäilemättä 
kaikki tulevan konventionin käsiteltäviä a- 
sioita.

Jo s konventioni kuitenkin antaa suurim
man huomion tärkeille asioille, niin se kaik
kein enimmän kiinnittää huomiotaan jär- 
jestämistyölle suuressa mittakaavassa. Suh
teellisesti kovin pienet, vähäpätöiset ja  si
säiset asiat eivät herätä mitään huomiota 
eivätkä innosta ketään. Ne ainoastaan 
muistuttavat Neron melua Rooman pala
essa. Niiden jälkikaikuna on vain saamat
tomuus ja  välinpitämättömyys. Mitä kaik
kein kipeimmin tarvitaan, on suurta mieli
kuvituksen tulta. Kiihottakaamme tällais
ta mielenkiintoa ja kohottakaamme sellais
ta toimintaa mikä puistelee järjestöstämme 
kaiken pilaantuneen pois ja  saatamme sen 
tuntemaan todella suunnattoman työn, mi

kä sillä on edessään, sekä mikä vastuuna
laisuus sillä on suorastaan työväenluok
kaan nähden.

Nyt meillä on edessä sellainen otollinen 
aika järjestämistyöhön nähden. I. U. 440 
terästyöläisten järjestämistouhussa se on 
jo  pantu alulle. Pitäkäämme sitä yllä. 
Tutkikaamme yhä tarkemmin menettelyta
poja ja  toimikaamme niiden tutkimuksien 
valossa! Laajentakaamme tätä järjestäy
tymisen intoa. Työväenluokka koska on 
suurimmaksi osaksi järjestym ättä ja tyyty
mättömyyden siemenet ovat itämässä A. F. 
of L:iin, niin silloin pitäkäämme huoli että 
I. W. W. toimii ja  tekee tehtävänsä. Otta
kaamme tunnuslauseeksemme: —

Järjestäkäämme suuret määräävät teol
lisuudet! Järjestäkääm m e ne suureen I. 
W. W :hen. Tehkäämme se kaikki yhdessä!
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