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nään aikaansaadun sovinnon aiheuttaneen heil
le suunnattoman suuren menestyksen, jonka he 
eivät sallisi toistuvan tulevaisuudessa. He tu
lisivat jokatapauksessa pitämään huolen siitä, 
että nykyinen menestys tulisi korvatuksi lähei
sessä tulevaisuudessa.

Ihmiskunnan rauhantoiveet eivät suinkaan

A. F. of Laborin

AMERICAN Federation of Laborin viides- 
kymmenesviides konventsioni pidettiin 
Atlantic Cityssä, N. J., viime kuussa. Eri 
departementtien kokoukset pidettiin vähää en

nen konventsionin alkamista ja niissä yritet
tiin kaikilla mahdollisilla keinoilla sovittaa var
sinaisen ammattiunionistisen järjestömuodon 
kannattajain ja teollisuusunionistista järjestö- 
muotoa edustavien jäsenten välistä riitaisuut
ta. Niissä sitä ei kuitenkaan saatu sovituksi, 
joskin mahdollisesti jonkunverran tasoitetuksi 
ja niin konventsionissa syntyi navakka kiista 
järjestömuotokysymyksestä, josta ammattiunio- 
nistinen siipi kuitenkin suoriutui ylivoimaisena 
voittajana,

Panimotyöläisten unio oli lähettänyt edusta
jansa tähän konventsioniin evästyksellä, että 
viime vuoden konventsionissa heidän uniotaan 
koskeva päätös, jonka mukaan heidän ajurinsa 
järjestäminen jätettiin ajurien union tehtäväk
si, on peruutettava, silla se on synnyttänyt 
katkeraa riitaisuutta näiden kahden union jä
senten välille.

Hiljan lupakirjan saaneiden auto- ja kumi- 
työläisten unioiden, samoin kuin neulo jäin sekä
U. M. W. of A. jäsenetkin olivat niitä aineksia, 
joiden tiedettiin tulevan kannattamaan pe- 
räänantamattomasti teollisuusalallista järjestö- 
muotoa.

Autotyöläisten union jäsenet olivat lähettä
neet konventsioniin seitsemän miestä käsittä
vän edustajiston evästyksellä, että heidän on 
taisteltava uniolleen itsenäiset toimintaolkeu- 
det, jotka takaisivat heille oikeuden järjestää 
kaikki autoteollisuudessa työskentelevät työläi-

voi ehkäistä sodan puhkeamista, se vaatii jo
takin paljon tehoisampia toimenpiteitä. Sodan 
puhkeamisen voi ehkäistä vain palkkatyöväen- 
luokka, jos se on järjestynyt sitä tehtävää vas
taavalla tavalla. Mutta tekeekö se sen? Jollei, 
niin sen valtimo avataan läheisessä tulevaisuu
dessa.

X

Konventsionista
set autotyöläisten unioon ja antaisivat heille 
valtuudet valita unionsa virkailijat.

Näin suurien vapauksien eri unioille myön
täminen on kuitenkin kauhistus American 
Federation of Laborin itsevaltiaille johtajille 
ja tulevat he taistelemaan sitä vastaan viimei
seen saakka, vaikka se sitten merkitseisi jär
jestön hajaantumista. Niinpä olikin johtajilla 
valmiiksi laadittu vastaehdotus edellämainittu
jen unioiden ehdotuksille, vaatien he sen kaut
ta itselleen oikeuden erottaa kaikki sellaiset 
henkilöt järjestöstä, joiden havaitaan olevan 
mielipiteiltään kommunisteja. Tämä johtajain 
tai oikeastaan toimeenpanevan neuvoston laa
tima kommunistivastainen ehdotus tuli myös 
hyväksytyksi konventsionissa, vaikkakin lai
meampana kuin mitä alkuperäinen oli.

Teollisuusalalleen järjestömuodon kannat
tajain johtavjmpana henkilöä esiintyi konvent
sionissa U. M. W. of A:n presidentti, John L. 
Lewis ja ammattiunionistisen siiven taholta 
johti taistelua A. F. of L:n presidentti, Wm. 
Green, hänen tukenaan ollen vara-presidentti 
Matthew WoIl ja muut.

Kun järjestömuotokysymys tuli ratkaista
vaksi, niin annettiin teollisuusunionismia edel
lyttävän ehdotuksen puolesta 10,924 ääntä jj. 
sitä vastaan 18,025. Näinollen jäi San Francis
cossa viime vuonna pidetyssä konventsionissa 
hyväksytty päätös edelleen voimaan, jonka mu
kaan American Federation of Labor sallii pal- 
joustuotannon aloilla työskenteleviä työläisiä 
järjestettävän vissien määritelmien puitteissa 
ja hyvin varovaisesti teollisuusalallisiin unloi- 
hln, joilla ei kuitenkaan ole itsehallinto-oike
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uksia heidän oman unionsa slsäisiinkään asioi
hin nähden. Sitäpaitsi ne tulevat olemaan toi
sistaan erillisiä, joten nillä ei tulisi olemaan 
mitään kiinteää yhteistoimintaa toisten uniol- 
den kanssa. Näinollen eivät ne tule olemaan 
mitään teollisuusunioita, sen käsityksen mu
kaan joka meillä teollisuusunionismista on.

Lewisin ja hänen kannattajainsa aikomuk
sena ei liioin ollut mikään todellisten teolli- 
suusunioiden muodostaminen, sillä hekin edus
tavat vain virkavaltaisen teollisuusalallisen jär
jestön muodostamista, jossa jäsenistöltä tulisi 
puuttumaan toimintavapaus ja puuttuisi siltä 
kiinteä eri teollisuusunioiden välinen yhteys.

Muuten tosiasiaksi edelleenkin jää se, ettei A. 
F. of Lista, enempää kuin U. M. W. of Aiaan 
voida muodostaa teollisuusuniota.

Asiain näinollen on niiden työläisten, jotka 
käsittävät teollisuusunionismin paremmuuden, 
turha kuluttaa aikaansa ammattiuniolsta teol
lisuusunioiden muodostamiseen, sitä tietä on 
mahdotoin edistää teollisuusunlonismiä. Heillä 
on tilaisuus edistää teollis uus union toimintaa 
liittymällä sen jäseneksi ja toimimalla sen pe
riaatteiden tunnetuksi tekemiseksi toisten työ- 
läistoveriensa keskuudessa I. W. W:n menette
lytapojen mukaisesti.

M a t a n u s k a l a a k s o

K irj. George Blad

Korkeat ovat pohjoiset vuoret, 
huiput lumen kätilössä kangastaa. 
Vuorisoliin saapuu vanhat, nuoret, 
etsimään maata viljavaa.
Niinpä routavuorten rämeiköihin 
taas orjaJcansa rientää raatamaan. 
Kantojen Jcaivajiks’, hirmutöhin, 
miss’ villi luonto vielä peittää niaa/n.
Täällä karun laakson laitapuolia 
karhujen karju vielä kumajaa.
TäälV peloittaa ihmislasten olla, 
kun mesikämmen melu kauhun saa.
Kesät hyttysparvet syö ja partitaa, 
ne lemmot vaanii verta ihmisen.
Kuin villit korpikotkat ne reuhaa 
ain’ ympärillä peltotyöläisten.

M at anuskalaaks on liepehillä, 
häärää syysöinen vieras hallapää.
Sen varjo saapuu kuin varas yöllä 
ja viljan viimeisenkin hävittää.
Ktm liian lyhyt on laakson suvi, 
on vaikeata viljaa kasvattaa.
Ja kun talven tuiskut vaurastuvi, 
niin ihmispoloinen —  sua paleltaa.
Täältä muuttolintu sulle kuiskaa: 

mä lennän kohta kauaks’ etelään.
On talvi tullut ja lumi luiskaa,
siks’ lähden täältä maahan lämpimään.
Jätän taani jylhät lumivuoret,
Ja Matanuskalaakson laihoineen. 
Unhoitan pois hallat, viljähuolet, 
ja raskaan työni tyhjiin rauenneen . . .
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