
TIE VAPAUTEEN LOKAKUU, 1925
SYNDIKAUSHJÄRJESTÖJEN TAISTELUISTA 

JA TOIMINNASTA
VALLANKUM OUKSELLINEN työväen talou

dellinen! iike edistyy, tosin h itaasti m utta 
varm asti, kaikissa m aissa sitä  m ukaa kun 
kapitalistinen kehitys menee eteenpäin, s, o- sitä 

m ukaa kun kapitalistinen tuotanto  kehittyy suur
tuotannoksi, kun työläisten työvoiman riistäm inen 
kehittyy yhä selväpiirteisem mäksi ja  räikeäm mäksi 
j a  sitä m ukaa kun suoranaisten palkkatyöläisten 
m erkitys kehittyy yhä täydellisim min m äärääväksi 
yhteiskunnassa, niin keh ittyvät myöskin sellaiset 
työväenliikkeet, joiden avulla työväestö voi oikeuk
siaan puolustaa j a  lopulta kykenee itsensä koko
naan  vapauttam aan  palkka-orjuudesta-

Ny ky jän  korkeam paa tuotannollista keh itystä  
vastaavaksi työväenliikkeeksi yleensä tunnuste taan  
vallankumouksellinen teollisuusunionismi siksi, kos
ka  ainoastaan sen periaatte iden ja  m enettelyta
pani m ukaisesti toim ien ja  taistellen työväestö on 
kykenevä vastustam aan tänäpäivänä hyvin jä r je s 
ty n y ttä  kapitalism ia j a  saavuttam aan vo itto ja  itsel
leen niissä maissa,, joissa jo  vallitsee n. k- kapita
listinen suur-tuotanto.

Vallankumouksellinen teollisuusunionismi voi syn
tyä, keh ittyä j a  ilm etä selväpiirteishnpinä ainoas
taan  siellä, m issä kapitalistinen suurtuotanto  on jo 
vallitsevana. A m erikassa, kuten yleisesti tunnus
tetaan , kapitalistinen suurtuotanto  on tänäpäivänä 
kehittyneempi kuin m uualla ja  siksi onkin täällä  
olemassa työväenjärjestö, nim. I- W* W. liitto, mikä 
edustaa teollisuusunionismia sen täydellisim mässä 
muodossaan.

Vallankumouksellisia työväentaloudellisiä jä r je s 
töjä, vieläpä hyvin huom attavan suuria, on Euroo
pan, E telä- ja  Keski-Amer ikä n y- m. maissa.

Näillä järjestö illä  tarkoitam m e eri m aissa olevia 
vallankumouksellisia syndikaiistijärjestoja, jotka pe
riaa tteen  sesti edustavat sam aa kuin I. W. W- liit
tokin, m utta menettelytavoissaan, etenkin toisissa 
maissa, eroavat I. W. W :n hyväksym istä taistelu
ja  toim intatavoista. Täm ä menettelytapojen ero 
avaisuus johtuu juu ri eri m aissa vallitsevista tuo
tannollisista suhteista, t>> s. siitä  miten korkealla 
teollisella kehitystasolla mikin maa on.

Se seikka, e ttä  useam m at Europan m aat ovat 
vanhim pia teollisuusm aita, ei edellytä sitä, että 
niissä vallitseisi kehittynein kapitalistinen suurtuo
tanto- Vielä vain m uutam a vuosi sitten todistet
tiin  noin 90 prosenttia Europan maiden tuotannos
ta  olevan pikku-yrittelijäin  käsissä, eikä tilanne 
vielä täh än  päivään m ennessäkään ole kovin paljon 
m uuttunut.

On luonnollista, e ttä  tällaisten  tuotannollisten suh
teiden vallitessa ei vallankumouksellinen työväen- 
ta iste lu järjestö  voi muodostua sellaiseksi, e t tä  se 
kaikissa hyväksym issään m enettelytavoissa täydel
leen vastaisi korkeinta teollisuusuniomuotoa, sillä

tällaiseen ei ole vielä pakoitta via syitä olemassa. 
Työväestö voi vielä vähemmän kehittyneissä teolli- 
suum aissa aivan menestyksellisesti käy ttää  sellai
sia taistelu  m enettelytapoja, jo tka korkeammalle 
kehittyneessä teollisuusm aassa pidetään jo aivan 
tehottom ina. Tällaisista seikoista huolim atta voi 
työväenjärjestö  olla tosivallankumouksellinen, jos 
se muodostuu suoranaisista palkkatyöläisistä, jo tka  
jä rje s ty v ä t luokkataisteluun työväenluokan täm än
päiväisten tarpeiden, sekä lopullisen pääm äärän, 
s- o. työläisten teollisenyhteiskunnan saavuttam isek
si. Ju u r i tä lla ise t periaa ttee t omaksuvat maailm an 
vallankumoukselliset syndikalistijärjestöt-
V ALL ANKUM OUKSELLI SET S Y N D IK A LISTI- 

JÄ R JESTÖ T JA  N IID E N  TOIM INTA E E I 
M AISSA

Am erican Labor Y ear Book’an m ukaan syidika- 
listien kansainväliseen (The Syndicalist In ternation
a l W orkingmen’s Association) kuuluu neljänto ista 
eri m aan työväenjärjestöt, jo issa on jäseniä seuraa
vasti :
A rgentiinan, Federacion O brera Regional 150,000 
Brasilian, Federacao O peraria do Rio de Jan eriro  
(Jäsenm äärä  tuntem aton.)
Chile, Industria l W orkers of the W orld (Jäsen
m äärä tuntem aton.)
Mexico, Confederacion General de T rabajadores

100,000
Itävalta , Bund der H errschaftslosen Socialisten 500 
Ita lia , Unione Sindicale Italiana. (Ennen facisti
te rro ria  jäsenm äärä.) ___    800,000
Espania, Confederation Nacional del Trabcjo
(Ennen d ik taattorivaltaa) ...............................  800,000
Portugaali, Confederacao General do Trabalho

150,000
Saksa, F reie A rbeiter Union ..................... 100,000
Alankomaat, Nederlandisch Syndicalistik
Vakforbond .............................................................  8,000
N orja, Norsk Syndikalistisk Federation __ 2,000
Ruotsi, Sveriges A rbetares Centralorganisation

40,000
Tanska, Syndikalistic P ropaganda Group ......... 200
Spitzbergen, Syndicalistic Federation  _____________
Europon maiden syidikaiististen jä rjes tö jen  viime
aikaisia ta iste lu ita  ja  toim intaa selostetaan Syn- 
dikalistien kansainvälisen v irallisessa kuukausijul
kaisussa seu raavasti:

NORJASSA
S yndi kalisti set am m attijä rjestö t N orjassa  ovat 

viime aikoina olleet kietoutuneina lukuisiin talou
dellisiin kam ppailuihin, jo tk a  suinkaan eivät ole 
muiden maiden työläisillekään vähässä m äärin  mie
lenkiintoisia. Ne ehdottom asti ovat mielenkiintoi
sia ainakin niille N orjan  ra jo jen  ulkopuolella asu-
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ville työläisille, jo tka kansainvälisen työväestön so- 
lidarisuuden tunnustam isella ovat au ttanee t n o rja 
laisia työläis tovereitaan.

Mainitsemme ensinnäkin lakosta, mikä puhkesi 
Fosdal’in metalli kaivoksilla Mainissa, tamm ikuun 
21 päivä. Työläiset vaativat palkkojen korotta
m ista, sekä paranuksia työsuhteissa j a  asunto-olois
sa. Heidän vaatim uksensa eivät olleet suuria, sillä 
he pyysivät ainoastaan 1 kruunun ja  45 äyrin tun 
tipalkkaa kappaletyöläisille j a  1 k r. ja  75 äyrin 
tun tipalkkaa päiväpalkalla työskenteleville* (N or
jassa  esim. rakennusteollisuuden a lalla  m aksetaan 
kappaletyöläisille 1-80 tunnilta  j a  päiväpalkalla 
työskenteleville' vieläkin enemmän.) Isännistö ei 
kuitenkaan suostunut vaatim uksiin, joten työläiset, 
jo ista  suuri-enemmistö kuului Syndikalistijärjestöön, 
ryh tyivät taisteluun. Taisteluun yh ty ivät myös
kin reform istiseen järjestöön  kuuluvat työläiset 
täydellä sydämellä- Taistelu, jo ta  käytiin, ei ollut 
avonaista lakkotaistelua, m utta  n. k. “passiivista 
vastustusta” (työm aata!stelua). Työnopeutta vä
hennettiin alhaista  palkkaa vastaavaksi. P arin  päi
vän ku lu ttua oli tä s tä  seurauksena, e ttä  osa tovereis
tamme eroitettiin  työstä ja  uhattiin  ero itta a kaikki, 
jos tuotanto ei kohoa entiseen m äärään. Suurin 
osa ero ite tu ista työläisistä kuuluivat Syndikalisti 
järjestöön. Sulku kesti yli kaksi kuukautta  ja  
kun lakkokassa oli riittäm ätön  elättäm ään sulun- 
alaisia tovereita, niin pyydettiin heille luottoa 
osuuskaupasta, johon he kuuluivat jäseninä.

Osuuskaupan johto oli reform istien käsissä ja  
siksi tapahtuikin; vallan käsittäm ätöntä. Syndi- 
kalisteilta kiellettiin luotto kokonaan osuuskaupas
sa, m u tta  kuitenkin he lopulta sa iva t sitä yksityi
sistä  kaupoista. L ikaisinta osaa pelasi kuitenkin 
M alm’in kunnallisneuvosten kommunistinen puheen
joh ta ja . H än työskenteli käsikädessä työnantajain  
kanssa seitsemän ruotsalaisen syndikalistin m aasta 
karkoittamiseksi- N orjan  hallitus olisi täm än 
karkoituksen pannut, toimeen, ellei Syndikalisti 
jä rje s tö  niin jy rkästi p ro testeerannut s itä  vastaan  
ja  uhannut sen johdosta yleisellä taistelu lla. Kom
m unistinen kunnallisneuvosten puheenjohtaja meni 
niin pitkälle, e ttä  m atkusti Osloon erikoisesti juu ri 
tä tä  karko itusta  järjestäm ään . Kun k arto itu k 
sesta ei kuitenkaan tu llu t m itään, alkoivat konser
vatiiviset lehdet sen johdosta ta istelun m inisteriä 
vastaan- Täten siis kom m unistit j a  konservatii
v it yhtyivät taistelem aan vallankumouksellisia syn- 
dikalisteja vastaan, joiden ainoana rikoksena oli 
se, e ttä  uskaltivat nousta taisteluun riis tä jiä  vas
taan  parem pien elinehtojensa puolesta.

N orjan  Syndikalistien liitto nousi puolustam aan 
sulun alaiseksi ase te ttu ja  jäseniään ja  ju listi yleisen 
p oikot in kaivostuotteiden käsittelylle. Reform isti
nen unio ei kuitenkaan tä tä  noudattanut, vaan 
salli jäsentensä la s ta ta  poikotin alaisia tuotteita- 
Täm ä tapah tu i kesäkuun kolmas päivä. Reform is
tisen nnion toimeenpanemakomitea oli kyllä aikai
semmin p ää ttä n y t kan n a ttaa  Syndikalistien ju lis

tam aa poikottia, m u tta  kun siihen kuuluvilla lii
kenne työlaisi 11 a oli erikoinen työsopimus työnanta
ja in  kanssa, jo ta  he eivät halunneet rikkoa, vaan 
ennemmin an tau tu ivat “ skääppääm ään." Tämän 
skääppäyksen kuitenkin syndikalistit toim innallaan 
saatto ivat hyvin vähän m erkitseväksi, josta  oli 
seurauksena, e ttä  Syndikalisti jä rjestön  puheen
jo h ta ja  pidätettiin  ja  tuom ittiin 46 päiväksi van
kilaan "työläisten vapauden häiritsem isestä " V ir
kailijain  avustuksella on saatu  neljä laivaa lasta
tuksi kaivostuotteilla sen jälkeen kuin ta istelu t 
alkoivat. Kaivostyöläiset eivät kuitenkaan ole vielä 
luopuneet ta istelustaan, joten on vielä toivoa Malm'- 
in kaivostyöläisten lakon voittam isesta, siitä  huoli
m atta  vaikka reform istit ja  komm unistit ovat kai
kenlaisilla likaisilla teoillaan koettaneet työnanta
jia  avustaa työläisten nujertam iseksi.

Toukokuun 19 päivä lakkoutuivat N orjan  Am
m atitta  ma in Työläisten Union jäsenet hallituksen 
kontrolleeraam illa tuotantolaitoksilla. Koska Syn- 
d ikä listi jä rjestön  jäsenistö näillä la itoksilla on 
huom attavan suuri, niin olisi voinut odottaa, e ttä  
edellä m ainitun lakon ju listanu t järjestö , joka on 
liitossa reform istisen jä rjes tö n  kanssa, olisi pyr
kinyt yhteistoim intaan Syndikalisti jä rje s tö n  kans
sa. T ä tä  ei kuitenkaan tehty. Kun lakko alkoi, 
niin syndikalistit yh ty ivät siihen, luonnollisesti. 
He ta iste livat kaikella tarm ollaan ja  täysin  soli- 
darisina reform isti järjestöön  kuuluvain työläisten 
kanssa, vaikkakin olivat sitä m ieltä, e ttä  lakko oli 
ju lis te ttu  hyvin huonosti valitu lla a jalla , jol
loin työläisillä oli hyvin huonot voiton mahdollisuu
det. E ttä  syndikalistit olivat arvanneet oikeen 
osottautu i p ian todeksi. Lakko osottautui hyvin 
tervetulleeksi hallitukselle, m ikä tässä  tapauksessa 
oli työnantaja. Se oli ju u ri lopettanut te itten  ra 
kentam istyöt, jo ta  lakko pää-asiallisesti koskikin- 
K uukausia lakossa oltuaan Am m atittom ain Työläis
ten Unio oli pakoitettu  taipum aan  kompromissiin, 
mikä edellytti, e t tä  työläiset sa iva t 10 äy rin  palkan 
ylennyksen tunnille, joten  heidän palkkansa on nyt 
1.10—1.20 tunnilta , (äärettöm än alhainen palkka) 
Toiselta puolen he hävisivät siinä, e ttä  heidän olo- 
suhteensa tu liva t en tistä  huonommiksi. Esim, 
heiltä poistettiin vapaa kuletus työmaalle ja  siel
tä  takaisin. Myöskin heillä oli ennen lakkoa ol
lu t oikeus saada laillinen loma s en jälkeen kuin olivat 
olleet kolme kuukautta yhtäm ittaisesti työssä, muu
te ttiin  ny t niin e ttä  heidän täy ty y  olla työssä koko
nainen vuosi ennen kun tuo loma annetaan.

R eform istit olivat toivoneet täm än lakon avulla 
pääsevänsä eroon syndikalisteista, jo tka ovat huo
m attavana tekijöinä yleisissä töissä. Kuitenkin 
täm ä yritys täydellisesti epäonnistui, jo s ta  kiitos 
kansainväliselle työläisten avustukselle, jo ta  syn
d ikalistit saivat.

Melkein samoihin aikoihin puhkesi lakko kivi- 
teollisuudessa. Se alkoi aivan lopulla toukokuuta 
j a  on vieläkin käynnissä. T ässä lakossa myöskin 

reform istinen nnio on johtam assa ja  kysymyksessä
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on palkkojenkorotusvaatim us. , Koska täm ä ta is 
telu on käynnissä m aan itäisessä osassa j a  kiviteol- 
lisuustuotteillä on suuremmoinen kysyntä, niin on 
toiveita sen päättym isestä työläisten voitolla. Huo
m attava m äärä Syndikalistijärjestön jäsen iä  o ttaa 
osaa tähänkin  lakkotaisteluun.

Enim mistö N orjan Syndikalistijärjestön jäse
n istä on ollut yli kuusi kuukau tta  työttöm änä ja  
kun järjestö lle  itselleen käy mahdottomaksi rahas
ta a  kaikkia näitä  lukuisia käynnissä olevia ta is 
teluita, niin se on vedonnut In ternational W orkmg- 
men’s Associationein avun pyynnöllä. Ruotsin 
syndikalistit p ää ttiv ä t hiljakkoin pitäm ässään kong
ressissa lähettää  2,000 Ruotsin kruunua, sekä lä
hettivät jäsenistölleen vetoomuksen ryh tyä  yleiseen 
avustuksen keräykseen. Saksan syndikalistit ovat 
lähettäneet 2,765 ku lta m arkkaa j a  Hollannin syn
dikalistit 307 ja  puoli F lorins’ia, mikä N orjan r a 
hassa vastaa 8.000 kruunua- Näin huom attavan 
suuria summia ovat siis toisissa maissa olevat to 
verit lähettäneet hetkellä, jolloin ne ovat todella 
olleet tarpeeseen. K ansainvälinen työläisten soli- 
darisuus on tä ten  tehnyt m itättöm äksi kapitalistien 
j a  reform ististen joh tajain  k a ta la t aikeet N orjan  
Syndikalistisen järjestön  hävittäm iseksi. Täm än 
johdosta haluaakin N orjan  Syndikalistisen järjestön  
toimeenpanevakomitea lausua sydämellisemmät kii
toksensa niille tovereille, jo tka  ovat avustusta  
lähettäneet. T äten osoitettua solidarisuutta ei 
koskaan tulla unhoittam aan, vakuuttavat he- 

ITALIASSA
Ita lian  syndikalistien kansallis konferenssi pi

dettiin Genoa’ssa kesäkuun 28 ja  29 päivinä. Läs
nä oli edusta jia : kolme L iguaria’sta , yksi Piemon- 
te ’sta, kuusi M ilanosta, Bergamo’sta  j a  Lombardian 
alueilta, kaksi Venetziasta, yksi V ero n a lta , yksi 
Vezia G iulia’sta , neljä E m iliahan  m aakunnasta, 
kaksi Toscana’sta. yksi Lunigiana’sta. yksi Nea- 
pePista, neljä Puglies’in alueelta. Näiden lisäksi 
oli edustajia myöskin B ari j a  Andriam  nim isistä 
kaupungeista, sekä yksi edustaja  keski Ita liasta . 
Vähemmän huom attavat seudut olivat myöskin edus
te ttu ina  j a  ne jä rjes tö t, jo tka  olivat olleet kyke
nem ättöm iä lähettäm ään edustajia, lähe ttivä t r a 
porttinsa ja  ehdotuksensa- Vankilassa ja  karkoi
tuksen alaisena olevilta tovereilta oli saapunut 
tervehdyssanomia.. I- W- W. A. järjestön  edustajan  
piti myöskin saapua tähän  konferenssiin, m utta 
passin saanti vaikeuksien tak ia  ei hän voinut saa
pua sinne ajallaan.

Konferenssin avajaisserem oneja ei pidetty. Heti 
alkaissa lähetettiin  m yötätuntoisuuden osoitus te r
vehdykset, vankiloissa oleville, sekä maanpakoon 
tuomituille tovereille, Kiinan taisteleville proleta- 
riateille ja  International W orkingm en’s Associa
tion ille . Sihteeristö esitti raportin  toim innasta 
j a  teki selkoa syndikalistisen liikkeen tilanteesta 
yleensä. E d usta ja t selostivat tilannetta  niillä 
alueilla, jo ita  he edustivat- N äistä  kaikista se
lostuksista kävi ilmi, e ttä  oltiin sangen kriitillisessä 
tilanteessa vieläkin, m utta  väsym ättöm ällä toimin

nalla on voitu silti p itää  liikettä  yllä. Keskuste
luissa yleensä pohdittiin keinoja työläisten toim in
nan elvyttämiseksi ja  hyväksyttiin keskusneuvoston 
laatim a suunnitelm a liikkeen rahastam iseksi.

Julkisuusväline kysym ystä käsiteltäessä tuli kon
ferenssi siihen tulokseen, e ttä  vaikka se katsoi suo
tavaksi ja  välttäm ättöm äksi sen, e ttä  aikakausi ju l
kaisu ja  Ita lian  kielellä julkaistaan  ulkomailla 
m aanpaossa olevien luettavaksi, niin kuitenkin p i
täisi y r ittä ä  k äy ttää  kaikki mahdolliset keinot sii
hen, e ttä  saataisiin  tuollaisia lehtiä ilm estym ään 
itsessään Ita liassa, sillä jos koskaan, niin ainakin 
nykyisten olosuhteiden vallitessa ne olisivat v ä lt
täm ättöm iä työläisten ta istelu jen  tukijoina.

Toisen päivän istunto kokonaan ku lu tettiin  kes
kusteluun työläisten yhtenäisyyden aikaansaam i
seksi- Osa edusta jis ta  p iti keskustelunkin siitä, 
e ttä  pyrittä isiin  yhteistoim intaan General Confe
deration of Labor (konservatiivinen järjestö ) kans
sa, aivan m ahdottom ana, o ttaen huomioon tuon 
järjestön  viime aikaisen toim innan niin pol iti Ui s el
ia kuin taloud eli i sei lakin alalla. Jo tka  edustajat, 
jo tka  eivät ennen ole vastustaneet yhteistoim intaa 
tuon m ainitun jä rjes tö n  kanssa, ny t ilm aisivat 
myöskin tyytym ättöm yytensä sitä kohtaan ja  ehdot
tivat, e ttä  kysymys hy lättä isiin  siksi kunnes työ
väenliike on ehtinyt taas  uudelleen voimistua- Toi
set ed u sta ja t olivat jy rkästi kaikenlaista yhteistoi
m intaa vastaan tuollaisen jä rjestön  kanssa j a  ehdot
tiva t erillään pysym istä. Lopulta konferenssi hy
väksyi päätösehdotuksen, e ttä  Syndikalisti jä rjes tö  
ei hyväksy yhteistoim intaa kaikkien työväen jä r je s 
töjen kanssa ennenkuin taloudellinen ja  politilli- 
nen tilanne kehittyy sellaiseksi, e ttä  sillä on mahdol
lisuus a jaa  työväenluokan tarkoitusperiä, s. o- toi
mia työväenluokan vapauttam iseksi- E ttä  se ei 
voi olla yhteistoim innassa C. G. L. järjestön  kans
sa koska täm ä jä rje s tö  avustaa  työnantajien  ja  
porvarillisdem okraattisen hallituksen  pyrkim yksiä 
työläisiä vastaan-

Koska täm ä m ainittu  Confederation on m uuttanut 
sääntöjään viimeisessä kongressissaan, tehden pai
kallisjärjestö jen  toim intavapauden mahdottomaksi 
j a  hävittäen  järjestyneiden joukkojen mahdollisuu
det a ja tu stensa  tulkitsem iselle, tuhoten tä ten  perus- 
pyrkim yksensä ja  tarkoitusperänsä, niin täm ä kon
ferenssi p ää ttää  täydellisesti hyväksyä Ita lian  Syn
dikalisti Union (U. S- L.) kongressin ennemmin 
tekemän päätöksen, k ie ltäy tyä tekem ästä ag ita t- 
sionityotä C- G. L. jä rjes tö n  hyväksi, ta i olemasta 
millään tavalla  yhteistoim innassa sen kanssa.

Paljon käytettiin  aikaa politillisten vankien va
pautta  mi s taistelu n järjestäm iseksi. Kävi selville, 
e ttä  U. S. I. alustava toim inta politillisten vankien 
hyväksi v. 1924 oli osittain  onnistunutta, m utta
C. G. L. jä rjes tö  oli opportunistisista syistä kiel
täy tyny t sitä tukem asta. H yväksyttiin päätösesi
tys, e ttä  sihteeristö  p itää  ja tkuvaa agitatsionia 
yllä politillisten vankien hyväksi j a  vetoaa työ
läisiin kaikkialla, e ttä  he lainaisivat tälle kysymyk
selle mahdollisimman paljon huomiota- U- S. I. jä r -
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jestön toim inta vangittu jen  perheiden avustam isek
si, pidettiin hyväksyttävänä.

PORTU GA A LI SS A
Portugaalin  m ilitaristinen d ik taattori hallitus on 

kohdistanut ankaran  vainonsa p ro le ta riaa ttia  j a  sen 
järjestöä , General Confederation of Labor’ia 
(C. G. T.) vastaan. Yksim pä hallituksen kannat
ta ja tk in  ovat tuominneet mielettöm ät sortotoimen- 
piteet. Sato ja toverejam m e on vangittu  ja  suuri 
osa heistä on karkoitettu  A frikaan.

Työväenluokka on koettanut puolustaa itseään 
hallituksen vainotoim enpiteitä vastaan m. m. ju 
listam alla yleislakkoja melkein kaikissa suurim m issa 
kaupungeissa, kuten Liabon’issa, S ebu ta tis sa ,
Coimbra’ssa, Portim o'ssa y. m. Poliisit ovat koh
delleet karkoitettu  j a  m itä häikäilem ättöm ällä t a 
valla. U seita työläisiä on m urhattukin, m uka sen 
syyn perusteella, e ttä  he olisivat y rittänee t kara ta .

S itten taantum uksellisen Sidoneo Paes’in päivien 
ei Portugaalissa ole harjo ite ttu  sellaista julm uutta  
työläisiä kohtaan kuin n y t dem okraattisen tasaval
lan nimessä harjo itetaan- Työläisten sanomaleh
det ovat lakkautettu , kokoukset hajo ite ttu  j a  nii
den osa a-o tta jia  oi> joukottain  vangittu  ja  huo
m attavim m at toimihenkilöt karkoitettu.

Portugaalin  C- G- T. järjestön  kongressi tullaan 
pitäm ään syyskuun 23—26 päivinä. Ensimäisen 
kerran  ainoastaan ne uniot jotka kuuluvat tähän 
liittoon, voivat o ttaa  osaa kongressiin. Ennen 
näihin kongresseihin on saanut o ttaa osaa kaikki 
m aan työläiset siitä  huolim atta vaikka eivät ole 
kuuluneet m ihinkään am m attijärjestöön. P o rtu 
gaalin C. G. T- jä rjes tö  on edistynyt niin huom at
tavasti, e ttä  melkein kaikki m aan jä rjes ty n ee t työ
läiset kuuluvat siihen tänäpäivänä. Jokainen unio 
voi lähe ttää  kongressiin 1—3:een edustajaa. Pai- 
kallisuniot voivat olla edustettu ina epäsuorasti. 
Y ksikään, joka on poliittisen puolueen virkailija, 
ta i on hallituksen palveluksessa, ta i on saanu t n iittä  
suosituksen, ei voi o ttaa  edusta jana  osaa kongres
siin. Täm ä viimeinen m ääritelm ä on laad ittu  ta r 
koituksella suojella jä rjes tö  politikoitsijoilta, jo tka 
niin monissa eri m aissa ovat työväenliikkeen tuhon
neet.

ENGLANNISSA
Englannissa ei vallankumouksellinen syndikalis- 

mi ole nimellisesti vielä saanut huom attavam paa 
ja lan tilaa . Shopstevrard liike, m issä sen kukois
tusaikana oli noin 200,000 työläistä jäsenenä, levisi 
nopeasti sodan jälkeen. Täm ä liike kuitenkin pian 
hävisi merkityksettöm äksi. Shopsteward liikkeen 
johtohenkilöt, suuressa m äärin an tau tu ivat Mos- 
kowalaisuuden vaikutusvallan alaiseksi ja  ovat ny
kyisin kommunisti puolueen jäseniä. Puolue itse 
on hajonnut moneen suuntaan. Yksi tällainen 
suunta, jo ta  joh taa  Sylvia Pankhnrst. lähentelee 
hyvin läheisesti Saksan Kommunist Labor partya-

Jä rje s ty n y t am m attiunionism in vasemistolainen 
liike, mikä tunnetaan  nim ellä N ational Minority 
Movement on kuitenkin viime aikoina osottanut 
nopeaa edistym istä. T ähän ryhm ään lukeutuvilla

tulee olemaan toinen vuotuinen konferenssi elokuun 
29— 30 päivinä, jossa Tom Mann tulee olemaan 
puheenjohtajana. Tähän liittoon kuuluva jäsenis
tö ei ainoastaan ole lisääntynyt 40 prosentilla sitten 
viimeisen konferenssin, m utta  useita suuria am
m attijä rjes tö jä  ja  keskusneuvostoja (niihin kuuluen 
m. m. London ja  Glasgow’in, jo tka ovat maan huo- 
m atuim pia) on siihen yhdistynyt- Viimeisessä 
konferenssissa, mikä pidettiin  elokuulla v- 1924, oli 
edustettuna 270,000 työ läistä  j a  yhdistys konfe
renssissa, mikä pidettiin tän ä  vuonna tam m ikuulla 
oli 600 edustajaa, jo tka  edustivat 600,000 työläistä.

N ational M inority Movement on ensimäinen kan
sallinen vasemistosiipeen lukeutuvien ainesten muo
dostama jä rjes tö  Englannissa. Se ei ole separis- 
tinen liike, ja  sen perustarkoituksena on vastustaa  
ha jaannusta  am m attijärjestöissä, pyrkien “ raken
tam aan, voim istuttam aan ja  yhdistäm ään olemassa 
olevia järjestö jä-” Se muodostuu ainm attiunioista, - 
am m attineuvostoista ja  yksityisistä. Sen p y r
kimyksenä on jä r je s tä ä  am m attijä rjestö t tehdas- 
perustalle ( liittä ä  kaikki sam alla työm aalla työs
kentelevät työläiset sam aan jä r je s tö ö n ); m uu ttaa  
olemassa olevat am m attiuniot teollisuusunioiksi.

VENÄJÄLLÄ
V enäjän vallankumouksellisten vankien yhdis

tyneen puolustuskomitean tiedonantoja.
“ Olemme ennemmin tiedottaneet M oskovalaisen 

Anarco-syndikalistisen Publishing Associationin 
liikkeenhoitajan, työläistoveri E. E. Rubintshik- 
Meyer’in vangitsem isesta ja  k a rto ituksesta  Tomsk” 
iin Siperiaan. Useat vallankumoukselliset lehdet 
j a  ju lk a isu t lähettivät protesteja chekalle täm än 
vangitsem isen johdosta, m utta  n iistä ei ollut m itään 
apua- H änen karkoituksensa pan tiin  toimeen 
kaikesta huolim atta. N y t olemme saaneet kirjeen 
henkilöltä, jo ta  kohtaan meillä on täy si luottamasi 
jossa sanotaan m. m- seuraavaa: ‘Paikka, johon
toveri Rubintchik-M eyer on karkoitettu  on täydel
lisesti erossa m uusta m aailm asta. Siellä ei ole 
postikonttoria. Siellä asuvilla ihm isillä ei ole 
keväästä myöhäiseen syksyyn m uuta kuin kaloja 
ravintonaan. Leipää, jauhoja', ta i  perunoita ei 
saa rahallakaan , puhum attakaan m itään  voista ja  
maidosta.*

Rubintchik-Meyer on sairaana, eikä saa min
käänlaista hoitoa. Tomskissa, m issä hän oli ensia
lussa, oli hän myöskin este tty  ansaitsem asta ela
tustaan. V enäjän hallitus koettaa julm alla koh
telulla häv ittää täm än vallankumousmiehen.

“V enäjältä  olemme hiljakkoin saaneet seuraa
vanlaisen kirjeen:

‘Kuten tiedätte  pantiin  L eningard’issa helmikuun 
S p., v. 1925 toimeen anarkistien  joukko vangitse
minen. V iisitoista vangitu ista k a rk o te ttiin  Solo- 
viertzky’yn kolmeksi vuodeksi. Koti tarkastuksissa
anastettiin  ulkom ailta tulleita toveriemme kirje itä  
j a  Berlinissä j a  Parisissa  olevien toverien osotteita. 
Toverimme k ark o te ttiin  m aaliskuun 25 päivä. Mo
net heistä olivat olleet karkoituksen edellä kuusi 
päivää nälkälakossa j a  heidät raah a ttiin  ulos van
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ki lasta ja  pakoitettiin menemään kuljetu  s neuvoihin. 
Tällaiset k a rk o tu k se t tavallisesti pannaan  toimeen 
keskiviikkoisin klo 6 ja  8 välillä illalla, m utta 
tä llä  k ertaa  se toim itettiin  tiis ta in a  klo kolmen a i
kaa aamulla- Useimmat toverit raah a ttiin  vuo
teiltaan  pukeu tumattomina-

‘K arkoitusm atkalla o livat toverimme taas pakoi- 
te tu t turvau tum aan  nälkalakkoon siksi, e ttä  heitä 
kohdeltiin kuten  suurim pia rikollisia- H eidät p a 
koitettiin  riisum aan itsensä aivan alusvaatteisilieen 
ja  sitten  heite ttiin  vankikomeroihin. Kahdeksan 
na ista  k a rk o te tu is ta  sijo ite ttiin  väliaikaisesti 
Y aroslaw ’in  politillisten vankien pidätysleirille. 
Heidän nim ensä ovat: M atvey Simushin, M aria
Poliakova, Michael Losovsky, Ivan Setchoff, Anatol 
Denissoff, Nikolai Denissoff, Fedoroff j a  Nikolai 
Bogdanoff.

'Y llä olevan tod istavat seu raavat allek irjo itta
neet: M- Poliakova, M. Simushin, Michael Badin, 
Yaroslovan politillisten vankien pidätysleirillä, huh
tikuu lla  v. 1925.’

' ‘Toveri Lozarevitsch’in  vangitsem isesta olemme 
jo  aikaisemmin raportteeranneet. H än o tti osaa ‘la it
tom aan työläisten toim in taan’, m inkä pyrkim yksenä 
oli y r ittä ä  saavu ttaa  työväen uniolle itsenäisyys- 
Toveri Lazarevitsch oli Kommunistisen In ternatio 
nalin konttorissa kielenkääntäjänä vuosina 1920— 
1921. Myöhemmin työskenteli hän mekanikkona 
Bussian Cable Factorissa. Täm ä ‘laiton’ työläis- 
ryhm ä julkaisi kolme m anifestia, joiden johdosta 
Lazarevitsch vang ittiin  j a  tuom ittiin kolmeksi vuo
deksi pidätysleirille, m u tta  silti on koko a jan  p i
detty surkean kuuluisassa ButyrkPn vankilassa, 
M oskovassa.

"A narkistien  joukko vangitseminen pantiin  toi
meen M oskovassa ja  L en ingrad issa  maalis- ja  
huhtikuussa, Noin 80 m iestä (työläisnuorukaisia, 
työläiseniehiä ja  m erim iehiä) vangittiin  ja  useim
m at heistä on jo karkoitettu  Siperiaan- Heidän 
joukossaan on m, m. toveri Haidosky ja  hänen vai
monsa Alexeyeva. Toveri1 Haidosky oli toim iva 
esparan tisti. Cheka löysi hänen huoneestaan 
käsikirjoituksia, käännöksiä ja  pienen kirjoitusko
neen, jotka kaikki takavarikoitiin. H än j a  hänen 
vaimonsa tuom ittiin kolmeksi vuodeksi maanpakoon.

"Oppilas Golubeff tuom ittiin  kolmeksi vuodeksi 
maanpakoon, koska hän oli o ttanu t osaa ryhm än 
toim intaan, joka h a rra s ta a  itsekasvatusta-

"Oppilas B ayanoff tuom ittiin neljäksi vuodeksi 
maanpakoon siksi, koska oli noin neljä  vuotta  sit
ten  osoittanut m yötätunto isuu tta  anarkismille, 
m utta ei koskaan ole ollut toimivana.

"A nark istit Motchenovsky j a  Ney ovat vuosia 
saaneet v irua ankarim m assa vankeudessa, chekan 
vankiloissa.

"A nark isti nainen Donskaya on tuom ittu  kahdeksi 
vuodeksi maanpakoon Ust-SyssoIks’iin  ja  hänen 
sisarensa, joka ei ole kuulunut puolueeseen, on k ar
koitettu U raPin alueelle.

"A narkisti K lim usheff tuom ittiin  huhtikuun 16 
päivä viideksi vuodeksi pidätysleirille.

“Suurin osa näistä 80 vangista on nyt ButyrkPn 
vankilassa, jossa heitä  kidutetaan m itä julm im 
m alla tavalla . E tenkin n iitä, jo tka  tekevät näl- 
kälakkoja, kohdellaan m itä  sydämettömin. Heidän 
tykönään vierailem inen on kielletty, heillä ei ole 
tilaisuus kylpeä, ei kävellä ulkosalla, he ovat sul
je ttu ina  koppeihinsa ja  heidän pieksäm isensä on 
hyvin tavallista. Makuu vaattein  aan heillä on a i
noastaan olkisäkkejä j a  hyvin usein jou tuvat he 
nukkum aan p a ljaa lla  kivilattialla.

"Työläistoverit: Olot ovat h irv ittävä t tovereil
lamme bolshevikien vankiloissa- Vieläkin kauhe
am m at ne ovat niillä, jo tka  ovat tuom itut m aanpa
koon. K uten yleisesti tiedetään, karko ittaa  cheka 
useim m at vankilarangaistuksensa palvelleet toverit, 
kaukaisille seuduille. Siellä on heidän aivan m ah
dotonta saada m inkäänlaista työ tä , joten  he jou 
tuv a t h irv ittävän  k u rja an  asemaan. H allitus an 
ta a  heille ainoastan noin kolme dollaria kuukau
dessa- Heille tarvitsem m e avustusta.

“L ähettäkää avustus V enäjän  Vallankumouksel
listen vankien yhteiselle puolustuskomitealle osot- 
teella F ritz  K a te r 0334 K opernikus Str., Berlin.”

Y L E IS Ä Ä N E S T Y S L IS T A
T äten  a lis te ta a n  y le isää n estykselle  T ie V apau- 

teen  to im itta ja n  va litsem in en :
E h d o k a s :

P A U L  M IL L E R
M yöten  ( ) V astaan  ( )
R yh m iin  n im i .......................................................................

P u h een joh ta ja  . . . .
K orttin u m ero  .........
K ir ju r i  ....................
K orttin u m ero  .........
Y ksilö  jäsen en  nim i

K orttin u m ero  .......................................................................
D elig eitin  n i m i ...................................................... ...............
Del- k o r tt in u m e r o .................................................................
Del. num ero  ......................................................................... ..

Ä än estykseen  sa a va t o tta a  osaa kaikk i suom alaiset 
tä ysin  m aksaneet I. W- W . liiton  jä sen e t branchien, 
Ind, kan natusrenkaiden  ta i  ryh m ien  kokouksissa ja  
ään et la sk e tta va  ään estykseen  osaaottaneiden  p eru s
teella- E lle i paikkakun nalla  ole I. W . W  :n branchia  
ta i ryhm ää, vo iva t jäsenet, ään estää  yksilön ä  lä h e ttä 
m ällä  täm än lis tan  T- V- Julkaisu kom itealle, m u tta  
lis ta  p itä ä  olla de lig  eitin  vah vistam a. M erkitkää  
y llä  o levaan  listaan  ehdokkaan nim en p erä ssä  ole
va an  neliöön ehdokkaan  saam a ään im äärä ja  p a 
la u tta k a a  tä m ä  äänestyslista viim eistään  lokakuun  
10 pä ivä än  m ennessä oso ttee lla : Tie V apauteen
Julkaisu kom itea , 3333 B elm ont A ve., Chicago ,
I I I .
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