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Mitä merkitsee sota Amerikan työ
läisille?

K irj. C h es te r M. W right

Kysymyksiä Amerikan työläisten 
vastattavaksi.

Mitä sakkoa teidän on makset
tava Europan sotakulujcn peittä
miseksi ?

Kuinka monta biljoonaa dolla
ria kapitalistit tulevat kiristämään 

Jiteiltä sanottuiin tarkoitukseen?
;.i Tulevatko sodalla iiäännytetyt 
^kansat saamaan ne biljoonat dolla- 
i'rit, jotka teidän niukoista ansiois

tanne tullaan ryöstämään, vai me
nevätkö ne amerikalaisten ja euro- 
palaisten liikekeinottelijain täytty
mättömiin kassaholveihin ?

Miksi teidän täytyy suorittaa 
tuollaisia jättiläissunimia sotame- 
noibin, silloinkin kun sotaa käy
dään tuhansien mailien päässä 
maasta, jossa asutte?

Miksi teidät pakotetaan maksa
maan elintarpeista mielettömästi 
korotetut hinnat, silloin kun maan 
sato on suurempi kuin koskaan 

ennen ?
Pitääkö teidän kärsimän sentäh- 

den, että Europan armeijat on ko

mennettu murhaamaan toisiaan ja 
tallaamaan kukoistavat viljavaini
ot sekä saattamaan ne veriken- 
tiksi ?

Olisivatko Europan hallitukset 
huutaneet rauhaa, jos olisivat tul
leet tietoisiksi siitä, että he eivät 
tule saamaan Yhdysvalloista ruo
katavaraa ?

Eikö Yhdysvalloilla ole mahti 
käsissään lopettaa Europan sodan, 
varsinkin nyt, kun talvi pian on
tulossa?

1 lainalleko te, jotka tunnette elä- 
mänknstanmisten säännöllisen nou
sun, myöntää kapitalisteille tilai
suuden yhä edelleenkin koota bil- 
jooneja teidän ja Europan työläis
ten kurjuuden kustannuksella?

Mitä aijotte tehdä asiain korjaa
miseksi ?

Amerikan työläiset eivät voi, ei
vätkä saa nukkua silloin kun Eu
ropa on saatettu sotatilaan.

Silloin, kun Europan työläiset 
ovat sodassa, laukomassa tuhoisia 
kanuunoita, käyvät Amerikan työ-
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Iäiset sotaan kapitalismin liittoutu
neita voimia vastaan.

On jo aika Amerikan työväen 
ruveta ajattelemaan tietä itsensä 
pelastamiseksi; aika viitottamaan 
tietä, jota kulkien emme kadottaisi 
kaikkia taloudellisia ja polittisia 
saavutuksiamme, jotka ovat voit
toina menneitten vuosien ankarois- 
ta taisteluistamme.

Sosialistiset kirjailijat ovat se
lostaneet mahdollisimman tarkoin 
kaikki ne syyt, jotka olivat Euro- 
pan sodan aiheuttajina, huomioon 
ottaen ne laihat tiedot mitä siitä 
vielä tähän asti on voitu julki saa
da. He ovat osoittaneet ne talou
delliset syyt, jotka ovat pohjana 
tuolle joukkoteurastukselle ja sa
malla lausuneet siitä johtuvat seu
raukset.

On kyllä totta, että valtameri 
eroittaa Amerikan työläiset Euro- 
pan työläisistä ja Europan armei
joista. On totta, että olosuhteet 
siellä johtavat sodan lopulliseen 
ratkaisuun, ilman Yhdysvaltain 
aseellista sekaantumista.

-Mutta on myöskin totta, että 
Amerikan työväki nyt jo kärsii 
katkeria seurauksia tuosta meren
takaisten hallitusten alkamasta so
dasta.

Meitä uhkaavat kasvava työttö
myys ja nouseva elintarpeitten hin
ta.

Meitä uhkaa mahdollisuus, että 
Amerikankin työläiset joutuvat ase 
kädessä sotakentälle murhaamaan 
jonkun Europan maan alamaisiksi 
lukeutuvia työläisveljiään. Ja  hei
dät voidaan kutsua hyvinkin lyhy
en ajan sisällä, auttamaanEuropan 
luokkatietoisia työläisiä, jotka voi
vat ryhtvä kapinaan sotilasmahtia 
ja yhteiskunnallista sotaa ylläpitä
vää kapitalismia vastaan.

Yhdysvallat on ainoa suurvalta, 
joka ei vielä suoranaisesti ole osaa 
ottamassa sotaan. Sota vastainen 
mielipide on vallalla Yhdysvallois

sa tänäpäi vänä. Amerikan sano
malehdet eivät vielä koskaan ole 
niin yksimielisesti ja voimakkaasti 
tuominneet sotaa kuin ne sen nyt 
tekevät. Mutta kuka menee takaa
maan, että tuuli ei voisi kääntyä 
sille syrjälle, joka pyyhkäsee ame- 
rikalaisetkin sotaliekkiin?

Joku odottamaton rikos “ puolu- 
eettomuussääntöjä” vastaan, tahi 
se, että joku Amerikan kansalainen 
sattuu joutumaan sodan ultriksi, 
taikka, että hallitus tekee jonkun 
diplomaattisen keikauksen ja sil
loin voi täälläkin rauha olla lo
pussa.

Kaikille asemantuntijoille Ame
rikassa on selvänä, että Europan 
sosialisteilla ei ollut kyllin aikaa 
kootakseen riittävästi voimia tehoi- 
saan toimintaan sotaa vastaan; hei
dät saarrettiin yllätyksellä. Joutua 
varustautumatta taisteluun on on
nettomuuksista suurin. Meidän on 
ajoissa varustauduttava.

On muutamia jotka ajattelevat, 
että Europan sota on silloin lopus
sa, kun hallitusmahdit päättävät 
sen lopettaa. Mutta on paljon nii
tä, jotka ajattelevat, että tästä hal
litusten keskinäisestä sodasta tulee 
syttymään mahtavin luokkasota, 
mitä on koskaan käyty taivaan 
kannen alla.

Kuu se päivä tulee — jos se tu
lee — niin kansainvälisyys täytyy 
olla todella kansainvälistä.

Jos Europan työläiset vapaus
taistelussaan vaativat apua Ameri
kasta, on Amerikan työläisten vel
vollisuus olla valmiina auttamaan 
heitä, aivan samoin kuin me au
tamme työläisveljiämme paikalli
sissa työtaisteluissa kotimaassam
me.

Kukaiia ei muistaisi sitä kiihkeä
tä mielialaa, joka riehahti kautta 
järjestyneen työväen, silloin kun 
lausuttiin, että Ludlow’in lakkolai
set tarvitsevat samanlaisia aseita
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kuin heitä vastaan taistelevat ka
pitalistitkin käyttävät.

Vuoden 0S70 taistelusta oli tu
loksena konini uuni. i l  itä tulee vuo
den tcji4 taistelun jälkeen, sitä em
me vielä tiedä, mutta jos me em
me puolestamme ole valmiit autta
maan sitä mikä tuleva on, niin sil
loin totta tosiaankin me olemme 
hukassa.

Tämä ei tarkoita Amerikan puo
lueen ontuu tien rikkomista; tämä ei

myöskin olla kykyä toimimaan ja 
koneisto, jonka avulla voi toimia 
pikaisesti.

Jos koskaan Amerikan työväen
luokalla on ollut hetkeä, jolloin 
sen taloudelliset ja poliittiset aseet 
ovat olleet tarpeen vaatimina esil
le vedettävät, niin se hetki on nyt 
käsissä.

Xe vaatimukset, joita Amerikan 
työväenluokalta mahdollisesti tul
laan vaatimaan täytettäväksi, tHie

l t ä n i  luut k riim i il n p rin ssin  nm  rl m n ju  v:i intiim in Koru je n is s ä

tarkoita mitään sellaista, jota sen 
ei saisi tarkoittaa. Mutta se tar
koittaa sitä, että Amerikan työläis
ten täytyy olla valmiit tekemään 
K i l i n ä n  palveluksen Europan työläi
sille, kuin mitä Amerikan kapita
listit tekevät Europan kapitalis
teille.

Emme tarvitse mitään nimitä 
kun toimintalialua, asemamme on 
riittävän hyvä siihen. Mutta lisä
täkseen hallia toimimaan, täytyi

vät olla jo edeltäpäin nähtävissä 
ja on varustauduttava siten, että 
tarpeen tullen koneistomme on heti 
käynnissä täydellä voimalla ja tar
vittava apu saatavissa. Se on pi
kainen toiminta, jolla, voitetaan. 
1 lain yksinään ei ole riittävä. Se 
on ainoastaan peruste, jonka poh
jalla me työskentelemme.

Se. mitä meidät voidaan käskeä 
toimittamaan on: käyttämään ta
loudellisia tahi poliittisia aseita. Ja
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meidän Amerikan työläisten tulee 
olla täysin kykviset käyttämään 
kumpia k in niistä.

Mahdollisuus, että liittopa n val
lankumoukselliset tulisivat kutsu
maan Amerikan työläisiä autta
maan heitä taistelussaan, voi olla, 
ja tulee olemaan väitteen alaisena 
sillä perusteella, että se muka on 
liian kaukainen unelma n vt vielii

teen ankara koura, joka jo on tart
tunut Amerikankin työläisten 
kurkkuun ja uhkaa kuristaa kuo
liaaksi.

Työttömyys ja ruoka- sekä muit
ten kulutustarpein en korotetut 
hinnat ovat jo hyökyaaltona saapu
neet yli merien ja verivihollisen ta
voin takovat työläisiä, joka puo
lelle, joka ainoa tunti, lisäten livök-

“ Isiin  Miilu 11 is tu "  Ilm o sin  St II l ie r i  iinlssii

huomioon otettavaksi. Mutta sitä 
se ei ole. Kaukainen se kyllä voi 
olla, mutta ei niin kaukainen, että 
olisi epäviisasta harkita sitä ja va
rustautua sen varalle.

Mutta, jos niinkin, että tuo mah
dollisuus olisi liian kaukainen, niin 
sodan vaikutuksesta ilmenee meille 
toinen muoto, joka ei suinkaan ole 
liian kaukainen. liuropan sota
tantereelta kuroit taa tuhon ja puut-

käysmahtiaan ja painoaan yhä voi
makkaampien hyökkäystensä uh
kauksilla.

Näitten voimien suhteen emme 
voi enää tehdä in itään etu valmis
tuksia. Ainoa mitä voimme, on jär
jestää rivit kuntoon ja heti, ennen
kuin se on liian myöhäistä, että me 
selviydymme voittajana. Meidän 
on lyötävä takaisin hyökännyt vi
hollisemme, taikka tulemme itse
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lyödyksi niin pahoin, että kado
tamme vuosiksi kaiken taisteluky- 
kymme.

Tarkastelkaamme hiukan näitä 
ennustuksia:

Amerikan kapitalistit tulevat ko
ettamaan kaikkensa puristaaksecn 
ulos Amerikan tuottajilta kaikki 
ruokatavarat, mitä he ovat tuotta
neet. Amerikan kapitalistit tulevat 
yrittämään myydä meidän ruoka
tavaramme Europan sotaherroille, 
että he voivat syöttää hävitysar- 
meijoitaan.

Samaan aikaan Amerikan kapi-

ta hyväkseen. Työläisten nälkiin
nyttyä, alkavat he entistään k i i h ke
riin män sodan työväen unioita vas
taan. He aavistavat, että työläiset 
nälkäkuoleman partaalla ovat voi
mattomia puolustamaan järjestö- 
jään ja  silloin he murtavat järjes
töt, Tämän tehtyään jää palkka- 
ja työsuhteitten määritteleminen 
kunkin työläisen yksityisasiaksi ja 
silloin he, kapitalistit, saavat suu
ret liikavoitot seuraavalla työkau
della.

Kiille, jotka seuraavat teollisuus- 
mailina» päiväntapahtmnia, ei ole

lu is ia  r r k r y j t to j i»  lu u Ik u lin  kut-> in»tn |» iikoille.
talistit korottavat kotimaiset hin
nat siinä määrin kaikille välttämät
tömille kulutustarpeille, että paras- 
pa) k kai sinkin Amerikan työläinen 
joutuu kiristämään nälkä vyötä.

Amerikan kapitalistit sulkevat 
myllyt, tehtaat ja kaivokset siksi 
aikaa kun he käyvät kauppaa ka
saantuneen ylituotannon kanssa, ja 
pakoiltavat miljoonia työhaluisia 
joutilaisuuteen ja siitä seuraavaa» 
nälkäkuolemaan.

Amerikan kapitalistit yleisen 
työttömyyden ja nälän tullen tule
vat käyttämään työläisten kurjutit-

m itään hämmästyttävää kuulla, 
että trustiuUineet teollisuuspa!ruu
nat suunnittelevat työpaikka in sul
kemisia silloinkin, kun jo suuri 
määrä työläisiä on työttöminä ja 
maassa vallitsee mitä ankarin ra
ha) m la.

Näitä ennustuksia tehdessään ei 
ole välttämätöntä erittäin tarkka 
historian tuntemus. Silminnähtä
vät ja kokemusperäiset seikat viit
taa vat meille kyllin selvästi trus- 
tiutimeitten teollisuuspatrinmaiu 
pyyteet ja pyrkimykset.
. Jos Amerikan kapitalistit saavat
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johtaa kehityksen kiilun toivo
maansa uomaan, niin tulee niitten 
ensimäisenä pyrkimyksenä ole
maan ankara sota järjestynyttä 
työväkeä vastaan; samoin tulevat 
he tekemään kaikkensa Amerikan 
työväen järjestöjen tuhoamiseksi. 
Kapitalistit näkevät eduilleen vaa- 
rallisimpina laitoksina ilmenevän 
työväen taloudellisten ja poliittis
ten järjestöjen; sentähden tahtovat 
lie saada ne tuhotuksi.

rikan rauhallisten työläisten mak
settavaksi.

Melkein joka ainoa maamme 
ruoka-, liha- ja rohdoskauppias se
kä kaikki muut tavarain välittäjät 
ovat istuneet päiviä kokouksissa, 
joissa he ovat suunnitelleet, kuin
ka työläisten työntulokset koko
naan voitaisiin riistää plutokraat- 
tien kassa-aittoihin.

Jos Amerikan työläisillä on joi
takin päivän vaatimuksia. jotka

S o la n . n i in k u in  s e  o n .

Onnettomuudeksi meillä ei vielä 
ole tilastoa sen työttömäni armei
jan suuruudesta, jonka kapitalistit 
ovat laittaneet kulkemaan Ameri
kan kyliä ja kaupunkia (litkin yk
sistään Europa» sodan kunniaksi; 
enemmän kuin siitäkään, kuinka 
paljon he ovat jo korottaneet elin- 
tarpeitten hintoja.

Mutta jokainen työläinen omas
sa ympäristössään näkee selvästi, 
että sotaverot on jo asetettu Atne-

vaativat eheää joukkotahtoa ja pi
kaista toimintaa, niin ne ovat seu
raa vat :

Ei unssiakaan saa viedä ruoka
varoja Amerikasta Kuropan hävi- 
tysarmeijain svÖtäväksi.

lii yhtään ainoata työläistä Ame
rikassa saa tehdä työttömäksi.

lii ainoallekaan tuotelaj il le Ame
rikassa saa korottaa hintoja.

Taistelevan köyhälistön, ilman 
viivytystä, on lähetettävä kapitalis- 
tiluokalle seuraava julistus:



SAKEN IÄ .377
"Meitä. Amerikan työläisiä, ette 

voi käyttää tukemaan Europa» so
taa ja meiltä ette myöskään tule 
riistämään meidän elämäni» a hdol- 
li su uksia m me. Tämä maa on kyl
lin rikas ja kyllin suuri tuottamaan 
riittävän toimeentulon jokaiselle 
asukkaalleen; vieläpä on saatavis
sa ylellisyyksiäkin. Xi inkana» kun 
meillä on täällä työn halu isiä ihmi
siä. ovat ne myöskin oikeutetut 
työnsä kautta elättämään itsensä 
ja heillä täytyy olla mahdollisuus

to, että leivät on korotettu to sent
tiin.

Kaj» tali st ien nylkeminen on jo 
niin syvälle ulottunut, että keski
luokkakin on jo kauhun valtaa

mana sen pistoksista, koskapa sa
nomalehdet alkavat tulkit sentään 
sen tunteita. Yksinpä jo ulkokul
latun H'earst’m lehdetkin nimittä
vät nykyista el in tarpeitten kohoa
mista “ epäisänmaalliseksi ja häpe
älliseksi!’ ’

Toitr:ti*ktirjti ti.
siilien, ilman, että loiscliijäi saavat 
nylkeä heitä.”

Jos Amerikan työväellä on kos
kaan toivottavissa aikaa ja het
keä ratkaisevan ultimaatumiin lä
hettämiseen riistäjaluokalle, niin se 
hetki on nyt jo tullut.

Meillä parhaillaan on suuri sa
don korjuu. F.i koskaan vehnä- 
sato ole ollut niin runsas kuin tä- 
nävuonna. Siitä huolimatta veh
näin hinta yhä vaan kohoaa. Ja  
useista kaupungeista on tullut tie-

Iluomioou otettava seikka on, 
että ruokatavarani hinnat kohosi
vat jo ennenkuin yhtään paunaa 
ruokavaroja oli lähetetty maasta 
ulos. Kapitalistit etuilivat tavalla, 
joka ei vaikuttanut yhtään mitään 
tavaravarastoissa, — mutta sitä sy
vemmin vaikutti se kansan mieles
sä. He korottivat kansan eläniän- 
kustannukset, ilman että he olisi
vat kasvattajille maksaneet yhtään 
senttiä yli normaaliaikoina vallin
neista hinnoista. Ryöstö ei kos
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kaan ole ollut sen julkeampaa ja 
enemmän tuomittavaa.

Amerikan teollisuuden lamaan
tumiseen on todellinen syy ilmen
nyt ainoastaan yhdelle ainoalle te
ollisuusalalle. Vaikuttimena sii
hen on ulkomaalaisten raaka-ai- 
neitten vaikea maahan tuonti. Mut
ta missään tapauksessa ei ulko
maalaisten tavarain tuonnin mah
dollisuus ole vaikuttamassa Ameri
kan työläisten elintarpeitten hin
nan kohoamiseen.

Ruokatavarani hinnat eivät mie
lestämme ole missään yhteydessä 
sen seikan kanssa, että tehtailijat 
eivät kykene tehtaisiinsa saamaan 
ulkomaalaisia nahkoja. Eikä se
kään saa olla minään vaikuttime
na, jos kapitalistien tekemät “ Rhei- 
ninlaaksoviini” -tilaukset myöhäs
tyvät muutaman kuukauden.

Amerikan vehnä-, peruna-, kau
ra-, maissi-, ohra- ja ruissato on 
tällä vuodella niin runsas, että 
meillä on miljoonia bushelia enem
män viljaa kuin edellisenä vuon
na ja koskaan ennen. Siitä huo
limatta mainittujen tuotteiden sekä 
niistä saatujen valmisteinen hinta 
on kohonnut niin korkealle, että se 
saattaa kuluttajat tyrmistymään. 
Ja  samaan aikaan kun kuluttajat 
kärsivät ylettömistä hinnoista, niin 
on myöskin hyvin tunnettu seikka, 
että viljain kasvattajat kärsivät ku
lutta jäin rinnalla, kuten tavallista. 
Säännöttömäni voittojen k iskuri
na on ikuiset laiskurit, jotka sadon 
saatua ilmoittavat olemassaolonsa, 
lähettämällä mittamichensä kau
punkien porteille silloin kun maan
viljelijät tuovat kasvattamansa 
viljan teollisuusväestö» syötä
väksi.

Asema on jo siksi vakava, että 
se on herättänyt meidän uneliaan 
keskiluokkammekin. Ja  samalla
kertaa, kun keskiluokalta puuttuu 
selvää käsitystä niihin taloudelli

siin syihin jotka aseman niin va
kavaksi ovat saattaneet, sekä lää
kettä jolla se on lopullisesti pa
rannettavissa, he kumminkin tietä
vät, että heidät on puskettu vas
ten vahvaa seinää ja, että taistelu 
on ainoa elämän pelastus ja siitä 
on nyt kysymys.

Kongressissa on jo tehty neljä 
eri esitystä, joissa vaaditaan otta
maan selkoa, mikä on syynä elin- 
tarpeitten kohoamiseen, heti saa
tuamme maamme runsaimman sa
don, sekä ollen tietoisina siitä, että 
ulkomaille ei vielä ainakaan ole 
viljaa lähetetty.

Pensy]vania’n edustajat Farr, 
Moore ja Kelly tekivät esityksen, 
että kauppasihteeri panee heti tut
kimuksen toimeen ja tutkimuksen 
tulokset esittää eduskunnalle. Par
lamentin jäsen Donolme, Pennsyl
vaniasta, esitti valittavaksi erikoi
sen toimikunnan parlamentin jäse
nistä, mainittua tutkimusta toi
meenpanemaan.

"Jotkut” , sanoi Farr, “ harjoitta
vat alhaista liikettä Europa n sota- 
kauhun varjossa. He näännyttävät 
nälkään maamme varattoman vä
estön ja kiristävät itselleen hui
keita liikevoittoja.”

Farr erikoisemmin vaati tutkin
toa toimeenpantavaksi jauhojen 
suhteen, lausuen kysymyksestä seu
raa vaa : “ Ainoastaan viimekuulla 
saimme me ostaa jauhoja 30c hal
vemmalla tynnyrin, kuin edellisel
lä vuodella. Ja  nyt viimeisen kah
den viikon ajalla on jauhojen hin
ta kohonnut $1.50 tynnyrille ja en
nustetaan h intä in olevan yhä ko
hoamaan päin. Hintain kohoami
seen ei ole mitään syytä. Huomi
oon ottaen maamme runsaan sa
don, jauhojen hinnan tulisi olla vie
läkin halvemman, kuin niitä oli 
heinäkuulla Ei myöskään ole mi
tään takeita siitä, että Amerikan 
jauhoja voitaisiin lähettää ulko
maille markkinoille. Tämän maan
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tulee uhkua yltäkylläisyyttä muu
taman viikon kuluttua.”

Donohuc mainitsi esityksessään 
seuraavaa:

“ Jos maamme tuotteiden hinnat 
kohoavat näinkin suopea in olosuh
teitten vallitessa, jolloin maamme 
sato on verraton ja Europan sota 
estää viljan ulosviennin, silloin to
siaankin olemme harvaiu ansassa, 
jotka kontrolleeraavat maamme 
ruokavarat ja tehtävämme on ha
kea ylös tämän kalliin ajan pitä
jät. Jos meidät nyt voidaan ki
ristää ja saattaa nälkäkuoleman 
partaalle, jolloin elintarpeitten luo
tain tulisi olla entistään alhaisem
mat, niin mitä onkaan odotettavis
sa silloin jos maatamme kohtaa ka
tovuosi ja joudumme osan elintar
peistamme hankkimaan ulkomail
ta?

“ On kerrassaan häpeällistä tä
hän aikaan korottaa ruokatavarani 
hintoja. Sille teolle ei löydy mi
tään puolustusta.”

Georgiani edusmies Howard te
ki esityksen, että hallituksen ylei
nen lainvalvoja velvoitetaan otta
maan selvää ruokatavara in kintain 
kohoamisesta.

Parhaillaan toimitetaan tutki
muksia kantta maan Yhdysvaltain 
hallituksen toimesta ja useat kau
punki-hallitukset ovat päättäneet 
panna toimeen myöskin paikallisia 
tutkimuksia.

Nyt jo voimassa olevain koro
tusten lisäksi ennustetaan yhä suu
rempia korotuksia tulevaksi. On 
sanottu, että jauhot tulevat kohoa
maan kymmeneen dollariin tynny
ri. Sokeri, joka kuudessa päiväs
sä kohosi 3c paunalle, sanotaan 
piakkoin maksavan 15c pauna. Ja  
liha, on nyt jo korkeammassa hin
nassa kuin mitä koskaan ennen on 
maksettu ja kohoaa yhä huimaa
vasti sekä tuottaa liha-trustin osak
kaille suuria liikevoittoja ja työ
läisille nälkäkuolemaa.

Ainoana syypäänä tähän kurjaan 
tilanteeseen on yksistään kapitalis- 
tiluokan maltti, jolla se kontrollee- 
raa koko maan ruokavaroja niin 
mielivaltaisesti kuin ikinä haluaa, 
Ei voida syyttää muita kun ah
neutta, joka julkeasti on käynyt 
ryöstämään suojelusta vailla ole
vaa kansaa.

Asema on korjattavissa ainoas
taan siten, että poisteta-m syy.

Jo  vuosia on sosialistipuoiue 
osoittanut kansalle kapitalismin 
vaarat. Jo vuosia on sosialistipuo- 
lue taistellut kollektiivisen omistus
muodon saavuttamiseksi ja vuosia 
vaatinut kansanvaltaista hallintoa 
yleisille hyödykkeille. Yleisten 
hyödykkeitten yksityisomistuksel
la tarkoitetaan yksilöitten tahi jon
kun luokan hallintovaltaa niitten 
tavarain ja valmisteitten yli joita 
koko kansan, elääkseen, välttämät
tä tarvitsee käyttää. Tällainen yk
sityisomistus ei voi enään pitkälti 
jatkua.

Kapitalistiluokka —■ hallitseva- 
luokka — on nyt satulassa ja ajaa 
niin pitkälle kuin se pääsee. Ah
neus on pimittänyt heiltä järjen. 
Ryöstö johtaa kapinaan — ja se 
voi syttyä piankin.

Paikkausohjelina ei ole enään riit
tävä. On välttämätöntä tehdä pe
rinpohjainen muutos. Me voimme 
sanoa, “ tähän asti ja ei yhtään pi
temmälle.”  Mutta meidän tävtyy 
myöskin sanoa, “ kuole nyt ja kuo
le ikuisesti.”

Europan hallitukset, itsensä suo
jelemiseksi sodan aikana, ovat ot
taneet maansa ruokavarat kansal
lisomaisuudeksi, kaikissa niissä 
maissa joissa sellainen toimenpide 
on näyttänyt tarpeenvaatimalta. 
Sodan alaisten maitten hallituksil
la ei ole ollut aikaa epäröidä ryh
tyessään “ isällisiksi.” Se oli uh
kaava nälkä joka pakoitti halli
tukset toimintaan. Onko nälän tu
hot vähemmän huomiota herättä
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vät rauhallisen kansan keskuu
dessa ?

Nälkä ja työttömyys! Ei työtä 
eikä ruokaa! Korkeat elamänkus- 
tannuksct ja alhaiset palkat. Hel
vetti ja kiurous! Haluaako Ame
rikan työväki vajota kurjuuteen, 
kadottaa järjestönsä ja  tuhota 
luokkavoimansa sentähden, että 
kourallinen rosvoavia loiseläjiä 
kirjottelee paperilappuihin uusia 
numeroita ?

Nyt on aika työläisten nousta it
sepuolustukseen. Nyt on hetki tul
lut työläisten käydä ristiretkelle.

Kapitalismin edustajat lörpötte
levät meille suurista uloslähetyk- 
sistä ja häiriytyneestä kaupankäyn
nistä. Viidessä hengenvedossa se
littävät he hintain kohoamisen 
syyksi sen, että tuotteille ei ole 
ulosvientiä, mutta jos huomenna 
lähtisi suuret laivat, täyteen lastat
tuina Amerikan viljalla ja teolli
suustuotteilla, kyntämään koitti ul
komaisia matkkinoita, niin heti sa
noisivat he kalliin ajan johtuvan 
edullisista ulkomaan markkinoista 
ja tavarain suuresta ulosviennistä.

He kertovat meille, että "mei
dän” täytvy valloittaa Et el a-Ame

rikan kauppamarkkinat ylituotan
tomme kauppaa varten ja setit äh- 
den, että .Amerikan työläiset saa
vat työtä. Mutta niinpian kun se 
on valloitettu, niin kohoaa elintar- 
peitten hinta kotimaassa jonkun 
pari kolme solmuväliä ja muuta
mia satoja tuhansia työläisiä lai
tetaan työttömäksi entisten lisäksi.

Tässä lausutut totuudet ovat to
tuuksia. Mielipiteet ovat mielipi
teitä. Ja  on sanottu, että jotkut 
mielipiteistä voivat muuttua. Mut
ta voiko olla muuttumisen mahdol
lisuutta siinä mielipiteessä, että 
Amerikan työväen on välttämätön
tä varustautua polittisissa ja ta
loudellisissa järjestöissään Euro- 
pan sodan seurauksien ja nykyisen 
sietämättömän ja julman kotimai
sen nylkemisen varalta?

Eikö ole välttämätöntä kutsua 
suuri kansallinen neuvottelukoko
us, jossa Amerikan työväki mää
rittelee ohjelman toiminnalleen, 
jolla se tulee turvaamaan itsensä 
ja lopullisesti vapauttamaan työvä
enluokan raa an kapitalismin ikeen 
alaisuudesta? Eikö ole järkevää 
varustautua mahdollisten tapahtu
main varalta?


