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Työläisten yhteisillä ponnistuksilla on se aina pe
lastunut. Sekä edellisistä kokemuksista että parhaillaan käynnissä olevasta rahojen keräyksestä kiin
nityslainan maksamiseksi huomaamme, että työläisten voima on silloin rajaton, kun he puhaltavat 
yhteen hiileen.

Siis entisellä paikallaan, kauniin Spirit Lake’n 
rannalla, seisoo yhteinen oppilaitoksemme ylväänä, 
katsellen tulevaisuuttaan toivorikkaampana kuin 
milloinkaan ennen. Sen ei enään tarvitse tarjota o- 
petustaan yksistään suomalaisille, vaan kansalli
suusrajoja katsomatta maailman teollisuustyölli
sille, tulevan yhteiskunnan hallitsijoille. Kalliita

tiedon kultajyväsiä se heidän keskuuteensa kylvää. 
Ne siemenet kasvattavat puun, joka kantaa kauniin 
hedelmän, u u d en  y h te isk u n n an .

Siis velvollisuutemme on vointimme mukaan aut
taa Opistoa jalossa tehtävässään. Velttous ja pes- simistisyys jääköön ja jokainen oppilaitoksemme 
toimintaa edistämään.

Puhu työläistoverillesi Opistosta, sen tärkeydes
tä ja hyödyllisyydestä. Kehoita häntä menemään 
sinne, nauttimaan sen tarjoamasta opetuksesta jasaavu aina tilaisuuden saadessasi myöskin itse sin
ne, terästämään luokkataistelussa tarvittavia tie
toja. W. C.

^  ‘S?

AMMATTIUNIO SEN JOHTAJAT JA TEOLUSUUSUNIONISMl
M M ATTIUNIOIDEN “ edistysmieli
sillä johtajilla”  tarkoitan sitä jouk
koa, joka yhdistää yhdellä teolli
suusalalla olevat ammattiuniot ta

valla, jota väitetään teollisuusuniomuodok- 
si, jossa nämä osastot säilyttävät itsenäi- 
syydensä ammattiunioina, taistellen ryhmit
täisiä ammattialaparannuksia. Täten he 
hidastavat työväenliikkeen teollisuuksittain 
yhteen sulautumista, ollen vastakohtana 
nykyisille alituisesti kehittyville teollisuus- 
muodoille, jotka ovat yhdistetyt aivan kuin- 
sukulaisuussiteillä toisiinsa.

Teollisuusuniolla tarkoitan työväenluo
kan uniota, jossa yksilöuniot ovat jä r je s 
tetty teollisuuksittain. Joissa työläiset itse 
hallitsevat näitä unioita, antaen kulloinkin 
virassa oleville toimitsijoille toiminta-, mut
ta ei päätösvaltaa. Nämä uniot, ollessaan 
toisiinsa kiinteästi yhdistettyinä, joudutta
vat jokapäiväistä luokkataistelua palkka- 
järjestelm än kukistamiseen.

Näistä erilaisilla käsitystavoilla muo
dostuneista järjestöistä edellisen on hävit
tävä, aivan kuin ammattialat ovat hävin
neet nykyajan  teollisuuksista. Sensijaan 
jälkim m äinen, teollisuuksittain järjestynyt 
muoto säilyy, koska se täydellisesti vastaa 
nykyisten tuotantolaitosten kehitystä. His
toria kertoo kerta toisensa jälkeen, miten 
kaikki uudistukset, keksinnöt, uudet elä
mäntavat ja  uskontomuodot ovat olleet mi
tä katkerimman vihan alaisia, jotka aina 
monet vastukset kestettyään ovat lopulta
kin havaittu käytännöllisimmiksi elämän
tavoiksi.

T yölä ise t jä r je s ty m ä llä  te o llisu u k sitta in  voi* 
v a i m u o k a ta  m aailm an  ta rp e ita n s a  m ukaiseksi.

Liittoutuneet Johtajat.
Yleisesti vieläkin uskotaan työväen uni- 

oista, että ne voivat toimia tehokkaasti ai
noastaan ammattiunion-mallisella johdolla. 
Jo s vain vanhat joh tajat vaihdettaisiin edis
tysmielisiin virkailijoihin, niin uniot tulisi
vat muuttumaan. Näinollen ensimäisenä 
tehtävänä olisi poistaa nykyiset v irkailijat 
ja  täyttää virkapaikat kykenevillä miehil
lä —  edistysmielisillä johtajilla.

Henkilökohtaisten johtaja  muutosten li-
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m isto jen  v ä rv ä rit .

saksi, jo lla  työläisiä sokaistaan, on olemas
sa “ Vapahtaja-usko” , jonka luullaan tuo
van teollisen pelastuksen palkkatyöläisille. 
Se on, että jonkun yksilön taikka^ jonkun 
ryhmän, on tehtävä työläisille jotain, mitä 
työläiset eivät voi tai eivät halua toimia h y
väkseen. —  Jonkinlaisen Mooseksen on hei
tä johdettava. —  Jonkun Kristuksen on 
kuoltava heidän edestään.

Täten suurin osa kyvykkäistä ja  edistys
mielisistä virkailijoista on itsekohtaisesti 
saavuttanut virkapaikka-asem ansa. Kui
tenkin peläten ammattiunioiden nykyistä 
epävirallisuutta, he aikovat hallita ne va l
taam alla kaikki nykyiset virkapaikat ja  
täysin turvaamalla virkailija joukon toi
meentulon unioiden taholta. Tätä tarkoitus
ta silmälläpitäen he aikovat, kuten ovat ju 
listaneet kerta toisensa jälkeen, perustaa 
erikoista uniorakennettä rautatietyöläisille, 
jonka olen tämän kirjoituksen yhteydessä 
erikoisena esimerkkinä maininnut:

1  “ Keskus Rautatie Unio”  on eroitettuna 
rautateillä olevista ammattiunioista, joiden 
virkailijat ovat järjestyneet keskinäisestä 
sopimuksestaan, muodostaen niin kutsutun 
“ Yhden Union” .

2 .  Ammattiuniot tulevat tässä teollisuus- 
rakdnteessa säilym ään, “ kuten ovat nyky
ään” , selvästi toisistaan eroavana, itsenäi
senä; —  mutta heidän on myönnettävä 
kaikki lakkovalta näille “ Yhden Union”  
virkailijoille. Se on: Jo h ta jilla  on valta kut
sua lakko ja  lopettaa se harkintansa mu
kaan.

3. Ammattiunioilla on valta koota sään
nölliset- ja  ilmaantuvat ylim ääräiset verot; 
mutta

4. (a) Heidän on eroitettava tuloistaan 
“ Keskus Rautatie Union”  ylläpitoon tarvit
tavat kustannukset ja  (b) heidän on luovu
tettava teollisuusunionistinen asema ja  toi
minta näille “ Yhden Union”  virkailijoille. 
—  Ammattiunioiden tulee ylönantaa teolli
suuksissa järjestym inen. He voivat ainoas
taan koota jäsenveroja ja  m aksaa virkaili
joiden palkkoja.

Tämä on edistysmielisten johtajain  poli
tiikkaa jokaisen eri teollisuusalan ja  union 
kanssa. He jä ttävät huomioonottamatta, et
tä rautatietyöläisiä, kuten muillakin, am
mattialoilla työskenteleviä työläisiä,- on kai
killa teollisuusaloilla. Jo s  tämä “ Yksi Unio”  
järjestelm ä otetaan käytäntöön yleisesti 
kaikilla teollisuusaloilla, niinkuin nämä “ e- 
distysmieliset v irkailijat”  aikovat rautatie- 
teollisuudessa, niin työväenliike tulisi ole
maan “ taloudellinen sekoitus”  ja  sekam els
ka olisi pahempi kuin milloinkaan ennen.

V anhollinen Am m atti unio.
Erinäiset ammattiuniot ovat syntyään kä

siteollisuus aikakaudelta. Siihen aikaan kul
kivat ammattiniestarit ja  kisällit (ammatti
taitoiset miehet) käsi kädessä. K isällin toi
vomus oli joskus saavuttaa ammattimesta- 
rin asema —  tulla työnjohtajaksi.

Ammattimestarin ja  ammattilaisten tais- 
telutapamuotojen erottua ammattilaiset pe
rustivat yhteisiä veljesliittoja, joiden teh
täväksi tuli suojella eri am m attialoja. Hei
dän pääsuunnitelmansa oli pitää ammatti
taitoisten joukko mahdollisimman pienenä, 
täten pyrkien kohottamaan yhteistä palk- 
katasoaan. V ielä heidän ohjelmaansa kuu
lui sairaus-, hautaus- ja  lakkoavustuskas- 
sat, joidenka keräys vetää kaiken energi
an uniotoiminnasta —  työoloparannusten 
jäädessä kokonaisuudessaan sivutoimeksi.

Syy siihen, miksi työläiset nykyisellä te- 
ollisuusaika ka udella vielä seuraavat vanho
ja  tapoja on siinä, että näissä unioissa on ai
na satoihin dollareihin nousevat sisäänkir-
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joitusmaksut ja  näiden unioiden johtajilla 
on m ääräysvalta jäsenistön yli. Näinollen 
jos union jäsen uskaltaa toimia johtajain 
m ääräyksiä vastaan, niin johtajilla  on oi
keus sakottaa, jopa täydellisesti eroittaak- 
kin uppiniskaiset jäsenet. Työoikeuden me- 
netyspelosta jäsenistön on alistuttava näi
den valitsemainsa johtajain  armoille, jotka 
pitävät huolen tarvittavan “ masiinan” kool
lekutsumisesta, milloin ikinä sitä tarvitaan.

Aikaisem pia Teollisuusunioita.
Jo  niin aikaiseen kuin v. 1827 perustet

tiin Philadelphiassa yhteinen työläisten u- 
nio, The Mechanics Union of Trade Asso
ciation. Tämä järjesti ammatittomatkin 
työläiset, jotka siihen asti olivat toisten jä r 
jestöjen hylkimiä.

Täm ä järjestö  hylkäsi poliittisen toimin
nan, joskin se vuoden kuluttua muutti toi
mintaohjelmansa, J a  jo vuoden 18 3 1  :n 
konventsionissa tämä unio jakaantui poli- 
tiikuksiin ja  taloudellisen suorantoiminnan 
kannalla oleviin joukkoihin.

Toimintaohjelmassaan he jakoivat kan
san rikkaisiin ja  köyhiin, sen sijasta että 
olisivat jakaneet sen työväenluokkaan ja  
työnantajain luokkaan. N ykyään on köyhi
äkin kapitalisteja, mutta työläinen ei mil
loinkaan esiinny y h fa ik aa  molempina, työ
läisenä ja  työnantajana. Siis politikoimisel- 
la hajoitettiin Yhdysvaltain ensimäinen ta
loudellinen työväenjärjestö.

Se uraa va taloudellinen työväenjärjestö 
oli Knights of Labor (Työn Ritarit). Se pe
rustettiin 1869, ollen alkujaan puvunleik- 
kaajain  salainen järjestö . 1879 oli täm ä 
järjestö  niin voim akas, että se julistautui 
lailliseksi järjestöksi. Siihen kuului silloin 
seuraavat valtiot: Pennsylvania, Ohio, In
diana, Illinois, M aryland, New Y ork  ja  New 
Jersey .

Tässä järjestössä kaikilla ammattialoilla 
työskentelevät työläiset kuuluivat samaan 
teollisuusunioon. He hyväksyivät jäsenek
seen kaikki 18  vuotta täyttäneet palkkatyö
läiset ja  sitä vanhemmat, tai henkilöt, jo t
ka milloin hyvänsä olivat tehneet p alkka
työtä.

K aikki, jotka m yivät tai jotenkin elätti
vät itseään päihdyttävän juoman kaupalla, 
hylättiin jäsenyydestä. E i myöskään laki- 
miehiä, lääkäreitä tai pankkiireita sallit
tu siihen liittyä.

Alussa Knight of Labor oli täydellisesti 
eristettyjä itsenäisiä ammattiunioita vas
taan, vaikkakin se myöhemmin hyväksyi 
ammatti unioiden rakenteen omissa riveis
sään. Tämän suunnan hyväksyminen joh
tui American Federation of Labor liiton kil
pailusta, joka  alkoi heti, eli v. 18 8 1 , A . F.

A m m attiu n io id en  jo h ta j ia  v ä iy t tä ä  tu tk ia  
lu ok k a ta is te lu n  kulkua.

of L. liiton perustamisvuodesta lähtien. Se 
on vieläkin olemassa, vaikkakaan ei toimi
vana työläisten järjestönä. —  Politiikka hä
vitti tämänkin taloudellisesti, palkkatyö
läisten eduksi toimivan järjestön.

Ainoa Teollisuusunio.
Kesäkuun 27 p. 1905 järjestettiin  Chica

gossa I. W. W., ollen siinä alku jaan  50,000 
jäsentä. Alussa se hyväksyi poliittisen ja  ta 
loudellisen toiminnan, vaan 1908 hyljättiin 
sen ohjelmasta poliittinen toiminta, ja  ta
loudellinen järjestö  on ollut toimintamuo
tona jo  15  vuoden ajan.

I. W. W. muodostuu teollisuusunioista 
(tarkasta kansikuvassa olevaa I. W. W :n 
teollisuuskarttaa), työmaa osastoista, teh- 
dasneuvostoista ja  yleisistä teollisuusneu- 
vostoista. Jokainen teollisuusunio muodos
tuu työmaaosastoista ja  jäsenten yhteys 
näissä ylläpidetään toimeensa valtuutettu
jen deligeittien (työmaalähettien) kautta.. 
Tehdasneuvostot kokoontuvat jokaisen työ- 
maaosaston deligeiteistä ja  yleinen teolli- 
suusneuvosto muodostuu kahdesta tai use
ammista teollisuusunioiden valitsemista de
ligeiteistä, yhdistäen työläisten yhteistoi
mintaa m äärätyillä alueilla.

I. W. W :n deligeitit jä r je stävät työläisiä 
ja  jokainen täydessä jäsenkelpoisuudessa 
oleva työläinen voi ottaa jä rjestä jän  lupa- 
kirjan. Pyrkiessään deligeitiksi, on henki
lön täytettävä hakem uskaavake ja  lähetet
tävä teollisuusunionsa kirjurirahastonhoita- 
jalle . Deligeitiksi pyrkijälle  lähetetään jar-
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H y v an en  a ik a !  — 1 M itenk ä ihm iset n ä in  r ik 
k a a s ta  m aassa s a a tta v a t a ja te lla  v a llan k u 

m ouksesta?

jestä jän  lupakirja ja  tarvittavat järjestä- 
misvälineet. Useasti hänet valtuutetaan ot
tam aan jäseneksi kaikki, eri teollisuusaloil
la työskentelevät palkkatyöläiset.

I. W. W. haluaa järjestää  kaikki palkka
työläiset ja  sitä silmälläpitäen aisäänkirjoi- 
tusmaksu on yleisesti $ 2 . 0 0  ja  kuukausi
maksu on 50 senttiä. Tämä on yksi eroavai
suus I. W. W :n ja  ammattiunioiden välillä, 
joissa korkeat sisäänkirjoitusm aksut ovat 
tarkoituksella pitää union jäsenm äärä mah
dollisimman pienenä.

Usein työläisten on vaihdettava teolli
suusalaa ja  tätä silmälläpitäen ei henkilön, 
jo k a  kerta on hyväksytty jäseneksi, tarvit
se siihen kahdesti yhtyä. Union jäsen aino
astaan täyttää muuttokaavakkeen hake

mukseksi, pyrkim äänsä teollisuusunioon. 
Hän tulee täten muutetuksi toisen teolli
suusalan työläiseksi, voiden nyt edustaa sitä 
teollisuusuniota, jonka jäsenenä hän esiin
tyy.

Ammattiunioissa sitävastoin on makset
tava täysi ammattiunion sisäänkirjoitus- 
maksu, oli muutoksen hakija sitten ennen 
kuulunut toisiin ammattiunioihin tai ei. Täs
tä voi mainita tähän tap aan : kun työläinen 
liittyy teollisuusunioon, niin hän liittyy I. 
W. W  :hen, mutta liittyessään A . F . of L. 
liittoon, ei hän liity A . F . of L. liittoon, vaan 
yksinäiseen ammattiunioon. Hän liittyy 
m aalarien unioon. Pyrkiessään toisille am
mattialoille, on hänen yhdistyessään mak
settava uudelleen pyrkim änsä ammattiuni
on sisäänkirjoitusmaksu, vaikka hänellä jo 
entisestään olisi albumi täynnä union. kort
teja.

I. W. W :n voima johtuu työläisten luku
m äärästä, toisten unioitten saaden voiman
sa vararahaston suuruudesta, I. W. W. jä r 
jestää kaikki työläiset, toiset uniot kokoa
vat vain muutamia ammattilaisia.

I. W. W. on julkinen järjestö. Kokouk
set ovat jäsenistölle avonaisia. Niissä ei 
käytetä tunnussanoja eikä salaisia merkke
jä , kuten ammattiuniot tekevät. M aanalai
nen toiminta ei ole eduksi tämän maan työ
läisille. On mahdotonta ylläpitää kyllin laa
ja a  työläisten uniota, joka sisältää kaikki 
palkkatyöläiset ja  jo lla  on salainen ohjel
ma ja  toiminta.

Kaikkien palkkatyöläisten velvollisuus 
on liittyä teollisuusunioon, jo k a  jä rjestää  
kaikki am m attialat kaikissa teollisuuksissa. 
Työläiset, ymmärtäessään, että “ loukkaus 
yhtä vastaan on loukkaus kaikkia vastaan” , 
käsittävät teollisuuksittain jä rjesty  inistä
västä johtuvan voimankin.

I. W . W. teollisuusjärjestona luo yhteis
ym m ärrystä palkkatyöläisten keskuudessa, 
erinäiset ammattiuniot johtajineen ha jo h 
tavat sitä.

George Lammi.

Kukaan ihminen ei voi milloinkaan tulla rikkaak
si muuten, kuin pääsemällä — keinolla tai toisella — nauttimaan toisten työn tuloksista.

Suurempaa väkivaltaa kapitalismia vastaan ei voi tehdä, kuin että rauhallisesti se is auttaa työt ja lo
pettaa liikevoittojen ja voitto-osinkojen virtaamisen kapitalistien kukkaroon.

Suoratoiminta on asianomaisten työläisten toimin
taa työmaalla. Se on sellaista toimintaa, että sitä ei 
pysty pettämään johtajat eivätkä politikoitsijat.

Rahaylimystö välttämättömyyden pakoittamana 
innokkaasti etsii tilaisuuksia rahan sijoittamisiin, koska heidän järjestelmänsä laki on: “Sijoita, taikka 
katoa!”

1 0


