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OPPILAITOKSEMME TULEVAISUUS
UINKA paljon Amerikan suomalaisen palkkatyöväestön keskuudessa onkaan puhut
tu Työväen-Opistosta. Sellaista suomalaista työläistä ei tällä mantereella löy

dy, tuskinpa Suomessakaan, joka ei olisi kuullut 
puhuttavan hyvää täi huonoa oppilaitoksestamme. 
Lukemattomia hautaushymnejä ovat äärimmäiset 
Opiston viholliset, työväenliikkeen nimellä ratsas
tavat politikoitsijat, sille veisanneet. Kaikista vi
hollistensa parjauksista ja vasta-ag itäsi on ista huo
limatta se tänäpäivänä seisoo varmemmalla pohjal
la kuin koskaan ennen.

Myöntää täytynee, ettei ainoastaan suoranaisten 
vastustajiemme leireistä, mutta myöskin järjestöm
me jäsenistön keskuudessa löytyy Opiston vastus
tajia. He eivät kyllä väitä, että se työ, mitä Opis
tolla on tehty, olisi luokkaliikkeellemme vahingok
si, Mutta taloudellisen aseman epävarmuus, joka 
tähän asti on vallinnut, on saattanut heidät pessi
misteiksi ja toivottomiksi. Olemme useinkin kuul
leet tovereien väittävän, ettei Opiston eteen kan
nata mitään toimia, sillä ei tiedä, milloin paukkuu 
vasara sen nurkassa ja koko laitos menee porvareille. Useat ovat olleet siinä varmassa uskossa, että 
läheisessä tulevaisuudessa tulee niin tapahtumaan.

Olemme myöskin kuulleet väitteitä, ettei Opis
ton toiminta vastaa tarkoitustaan, vaikka voitai
siinkin se käsissämme pitää. Tämän väitöksen ont
touden huomaa ken tahansa, joka vähänkään on seu
rannut Opiston toimintaa ja sitä palvelusta, min
kä se yhteisen asiamme edesauttamiseksi on anta
nut.

T alo u d e llin en  A sem a.
Näihin asti on suuri velkataakka ollut Opiston 

kannettavna. Täytynee myöntää, että takavuosina 
tahtoi lannistua innokkainkin sen kannattaja ja a- 
vustaja. Aivan yleisenä puheena oli Opiston myy
minen ja vuosikokous kerran jo antoi johtokunnal
le oikeuden muuttaa omaisuus rahaksi. Niin vallit
si joukoissa epätoivoisuus. Saamme olla kiitollisia 
siitä, että halukkaita ostajia ei silloin löytynyt.

Tätä kirjoittaessa voimme täydellä syyllä sanoa 
Opiston taloudellisen aseman olevan paremman 
kuin milloinkaan ennen. Parin viimeisen vuoden ai
kana on melkein kaikki toverilainat maksettu u- 
los. ParhaiUan on käynnissä rahojen keräys yhdis

tyksien ja branchien keskuudessa kiinnityslainan 
maksamiseksi. Tähänastinen toiminta ja yleinen 
joukoissa vallitseva innostus asian tarkoitettuun päämäärään viemiseksi osoittaa sitä, että tuo sum
ma, $10,000.00 saadaan siihen mennessä kokoon, 
kun se lankeaa maksettavaksi ja Opisto tulee vih
doinkin pääsemään vapaaksi porvarillisista velkojista.

Kunkin yhdistyksen ja branchin hankittavaksi 
määritelty osuus on siksi pieni, etteivät he sitä 
täyttämättä jätä, tietäessään asian tärkeyden.

Velkaa tosin tulee Opistolle jäämään edelleenkin 
tuo $10,000.00, sillä jokainen yhdistys, joka tuon 
velan maksamiseen ottaa osaa, tulee hankkimansa 
rahamäärän perusteella uuden kiinnityksen omista
jaksi. Mutta kun lainat yhdistyksiltä tulevat ole
maan korottomia, niin sekin varmentaa taloudellis
ta asemaa tuntuvasti. Sillä summalla, mikä nyt me
nee velan korkoon, voidaan vuosittain lyhentää vel
koja, maksaa yhdistysten lainoja takaisin. Ja kun 
tiedämme, että Opiston velkamiehet tulevat ole
maan niitä, jotka tähänkin asti ovat sitä avusta
neet ja pystyssä pitäneet, niin voimme täydellä 
syyllä sanoa oppilaitoksemme seisovan kallioisella perustalla.

K an sa in v ä lin en  O pp ila itos .
Nyt viimeinkin tulee Opiston myymisestä kes

kusteleminen loppumaan. Innostus ja myötätuntoi- 
suus sitä kohtaan joukoissa kasvaa, kun tuo ainai
nen äärimmäisyyksiin rasittava avustuksen kerjuu 
vähenee. Luonnollista on, ettei Työväen-Opistosta 
enempää kuin mistään muustakaan oppilaitoksesta 
voi koskaan tulla itsensä kannattavaa. Avustusta se 
edelleenkin tulee tarvitsemaan, mutta siksi vähäs
sä määrässä, ettei se käy joukoille rasitukseksi, 
vaan tulevat he sen nurkumatta antamaan. Mis
sään tapauksessa ei tule jättää Opistoa oman on
nensa nojaan ja ajatella, että tehtävä on täytetty. Sitä paremman ja monipuolisemman opetuksen ky
kenee se tarjoamaan, mitä paremmissa varoissa se 
on rahallisesti. Kun olemme hyvälle alulle päässeet, 
tulee meidän jatkaa siksi, että olemme päässeet hel
posti saavutettavissa olevaan päämääräämme: Työväenopisto vapaaksi kaikista veloista.

Kuinka pitkät ajat jo onkaan puhuttu Opiston kansainväliseksi oppilaitokseksi tekemisestä. Siitä
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pidettiin suurta melua jo silloin, kun Opisto oli so
sialistisen liikkeen palveluksessa. Katkerasti siinä 
kuitenkin epäonnistuttiin silloin ja luonnollisista syistä.

Kuten tiedämme, ovat kaikki politilliset puolueet 
johtajista riippuvaisia. Suurimmaksi osaksi oli O- 
pistokin johtajien temmellyskenttänä ja opetuskin 
täytyi olla heidän tarkoitusperiensä mukainen. Työ- läisaines pitikin Opistoa silloin enempi talvileväh- 
dyspaikkkana kuin oppilaitoksena. Englanninkiel
tä puhuvien keskuudessa oli suunnaton ylituotanto 
johtajista, joten heidän keskuudestaan ei saatu joh- 
tajakokelaitakaan oppilaiksi ja varsinainen muun
kielinen palkkatyöväestö ei lainannut Opistolle huomiotaan levähdyspaikkanakaan.

Miksi eivät työläiset tarvinneet ja kaivanneet tie
toja, on selvää. Eihän poliitillisten Iiikeiden muka
na kulkevat työläiset silloin tarvinneet mitään tie
toja, enempää kuin vielä tänäpäivänäkään. Osasi- 
han sitä vaalipäivänä äänestää, tietämättä yhteis
kunnallisista, historiallisista ja taloustieteellisistä kysymyksistä mitään. Ketä tuli äänestää, y. m. a- 
siaan kuuluvat seikat, määräsivät johtajat.

Saamme olla kiitollisia siitä, että oppilaitoksem
me on seurannut kehityksen mukana. Kun palkka
työläisten omintakeinen liike alkoi vaurastua, ai 
koi Opistokin sitä edistämään. Se alkoi tähtäämään 
opetuksensa ja toimintansa sen joukon keskuuteen, 
joka tuntee tietoisuuden tarpeellisuuden ja kaipaa sitä. Sen joukon keskuuteen, joka tarvitsee tietoja 
jokapäiväisessä luokkataistelussaan, jota käydään 
työmaalla ilman johtajien holhousta.

Yhtä sammumaton tiedonjano on vieraskielisen 
valveutuneen työväestön keskuudessa kuin suomalaisenkin. Viimeisten vuosien aikana onkni heidän 
lukumääränsä Opistolla jatkuvasti kasvanut, niin et
tä tämän lukukauden aikana on jo ollut lähelle pa
rikymmentä toiskielistä oppilasta koko lukukauden 
ajan. Kaikki he ovat olleet Opistoon tyytyväisiä ja 
ovat aina tilaisuuden saadessaan lupautuneet tule
maan oppilaiksi, ja luvanneet tehdä voitavansa 0- piston tunnetuksi tekemisessä toveriensa keskuu
dessa.

“Opisto kansainväliseksi” ei siis ole enään mi
kään teoria, vaan ori se käytännössä toteutunut. 
Mikäli tosiperäiset tiedot Opistosta leviää vieraskielisten työläisten keskuudessa, sikäli heitä sinne 
yhä useampia oppilaiksi tulee ja kansainvälisyys- 
teoria toteutuu yhä täydellisemmin käytännössä.

O piston  M erkitys.
Työväenluokan tietoisuus on yksi sen tärkeimmis

tä valtaanpääsyn edellytyksistä. Ainoastaan tietoi
suutensa ja tietoisesti hyvin järjestäytymisensa a- 

' vulla kykenee omistava luokka pitämään valtaa käsissään ja riistämään työväenluokkaa. Tietämät
tömyytensä tähden joutuu työväenluokka olemaan 
alistetussa asemassaan. Paljon vertansa ovat työ
läiset pitkin historian ajan vuodattaneet epäonnis
tuneissa valtaannousupyrkimyksissään, tietämättömyytensä tähden.

Omistavan luokan oppilaitokset eivät tarjoa tosi- 
peräisiä ja luokkataistelussa tarvittavia tietoja työ
läisille. Siksipä onkin välttämätöntä, että meillä on 
oma oppilaitos, jossa tiedot ja taidot annetaan vää
rentämättöminä ja työväenluokan näkökannalta katsottuina.

Vaikka koskaan emme voi toivoa kaikkien työ
läisten tulevan Opistolle, niin voimme täydellä syyl
lä sanoa sen tarjoaman opetuksen vaikuttavan ko
ko työväenluokkaan. Ne, jotka saavat nauttia O- 
piston opetuksesta, tulevat siellä saamiaan oppeja 
kylvämään ympäri maailman, luokkansa jäsenten 
keskuuteen.

Opistoa vailla ollen joutuisimme toimitsijoiksem
me palkkaamaan vieraita aineksia. Tiedämmehän, 
ettei työläisillä ole ollut lapsena ollessaankaan u- 
seimmassa tapauksessa tilaisuutta käydä kouluja, 
aikuisena puhumattakaan. Kysyy taasen äärimmäis
tä innostusta ja tarmoa, jota ainoastaan harvoilla riittää, kehittää itsensä kykeneväksi minkäänlai
seen tehtävään järjestetyssä toiminnassa. Monista 
katkerista kokemuksista olemme oppineet sen läk
syn, että ellei työväenluokka kykene itse järjestön
sä asioita ja toimintaa hoitamaan, niin on sen toimin
ta turhaa. Ainoastaan omintakeisen toimintansa ka
utta ja omiin voimiinsa luottaen se voi vapautensa saavutaa.

Olemme huomanneet, että porvarillisen kasvatuk
sen saanut professionaali oppii helposti kirjoista läk
syinä lukemalla lavertelemaan kauniisti työväenluokan luokkatiedosta. Mutta yksistään luokkatietoi
suus ei ole riitävä liikkeemme matkassa oleville. Sen 
rinnalla ovat yhtä tärkeitä, työväenluokan luokka- tunne, luokkain ora ali, luokkaviha ja ennenkaikkea, 
luokkasolidaarisuus. Nämä kaikki omaa ja pysyy 
kaikissa luokkamme vaiheissa mukanamme ainoastaan se, joka raatajatoveriensa kanssa on huoman
nut olevan s a samanlaisen kohtalon kourissa: parem
piosaisten pilkan, halveksumisen ja sorron, työmaa- 
orjuuden ja jokapäiväisen riiston alainen.

Ainoana vapautu mi s e mm e ehtona on, kehittää 
itsemme ja toverimme, siis koko luokkamme, vie
mään asiaamme omintakeisesti eteenpäin. Tässä 
tehtävässä auttaa meitä Työväen-0pisto.

V elvo llisuu tem m e.
Nyt, kun vihdoinkin olemme pohjan saavuttaneet, 

jolle on helppo rakentaa, niin emme saa työtämme 
kesken jättää. Aherteluitta ja uhrauksitta ei tul
la eteenpäni pääsemään. Emme saa jäädä kädet ristissä levähtämään ja luulemaan ci levämme pää
määrässämme. Eteenpäin on yhä pyrittävä, oppi
laitoksemme vieläkin tarkoitustaan vastaavammak
si tekemisessä. Ja jokaisen velvollisuus on työsken
nellä sen pyrkimyksen eteen.

Monien katkerain kokemusien lävitse on Opisto 
joutunut kulkemaan. Useasti on sitä tuho suunnal
ta tai toiselta uhannut. Milloin tulenliekit ovat si
tä raadelleet, milloin kapitalistit saaliikseen toivo
en syleilleet. Aina on se kuitenkin pelastunut ja e- 
teenpäin pyrkivän työväestön opinahjona säilynyt.
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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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