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Amerikan pienviljelijä
E n g la n n in k in Ie s t ä v a p a a s t i k ä ä n t ä n y t j a s o v it t a n u t J . V . K * - t o

Viime aikoina on Amerikan sosialistipuolue yhä suuremmassa
määrässä alkanut lainaamaan huo
miota amerikalaisille maanviljeli
jöille, heidän elämälleen, puutteil
leen ja tarpeilleen. Maanviljelystyöläisiä koskeva ohjelmamme ei
vielä ole kylliksi varmentunut,
mutta kokemuksien ja tutkimuksi
en mukana tehtävämme tälläkin
alalla päivä päivältä selvenee. Näi
hin asti on sosialistinen kasvatus
työ kohdistettu etupäässä kaupun
geissa asuviin
palkkatyöläisiin.
Farmarien tarpeista on ollut vain
vähän yleistä keskustelua ja mi
tään suoranaisia yrityksiä tarjota
heille apuamme ei ole tehty. Mei
dän maanviljelijöitä koskeva kirjallisuutcmmekin on melkein poik
keuksetta ollut puhtaasti akatee
mista.
Mutta nyt on yhä suuremmassa
määrässä alettu tutkimaan tätä
pulmallista kysymystä. Sosialisti
sia puhujia on lähetetty maanvil
jelys-seuduille, tarkastamaan mi
ten työläiset ja pienviljelijät noilla
aloilla elävät, kuuntelemaan hei
dän valituksiansa ja tutustumaan
heidän pyyteisiinsä, sekä ennen
kaikkea selittämään mitä sosialis
mi on ja mitä se ei ole. Tarkotus
on saada selville mitkä rasitukset
enimmin painavat amcrikalaista
maanviljelijää ja millä tavalla hei
dän asemaansa voitaisiin korjata
niin että siitä olisi hyötyä sekä
maanviljelijöille, että
myöskin
sosialismille.
Tämä ajatus ei olekaan syntynyt
sosialististen teoretikkojen päissä,
vaan on se hiljalleen kasvanut

maanviljelijöissä itsessään. Huo
mattavat sosialistit, meidän sanomalehtemme ja virastomme ovat
saaneet tukuttain kirjeitä eri osissa
maata asuvilta maanviljelijöiltä ja
noiden kirjeitten sisältö on uhku
nut toivoa saada pelastusta sosia
lismilta.
Niin pitkälle kuin kirjevaihto on
kysymyksessä, työ on ollut ainoas
taan kyselyjä ja raportteja. Mitään
valmiita teorioja ei ole muodostet
tu, vaan annettu sellaisten jäädä
sivuun niin paljon kuin mahdollis
ta. Mutta sosialisteina me olemme
olleet vakuutettuja, että ainoastaan
sosialismi voi pienviljelijäin ja siel
lä työskenteleväin työläisten ase
man korjata, ottakoon tämä aikaa
miten paljon tahansa, muuta tietä
ei ole. Mc sosialistit olemme tul
leet huomaamaan amerikalaisten
maanviljelijäin aseman olevan sel
laisen että heidän ei tuskin luulisi
enää uskovan sosialismin sitä voi
van pahentaa. Tämän tähden on
puolueen laholta alettu toivomaan
tälle kysymykselle huomiota. Mut
ta Roomaa ei voida rakentaa yh
dessä päivässä, maailmaa ci voida
tehdä toisenlaiseksi edes muuta
massa vuodessa. Meidän tehtä
vämme on laaja, kysyen voimaa ja
sitkeyttä ja sen laatu tulee olemaan
riippuvainen ajasta ja paikasta.
'Amerikalaisten
maanviljelijäin
ahdasta elämää et voida korjata
millään muulla paitse sillä, että
opetetaan heidät itse se korjaa
maan. Heidät on opetettava näke
mään, että heidän selässänsä muu
tamat yksilöt ratsastavat herkulli
seen elämään. Ketkä heidän seläs
sänsä ratsastavat? Vastaus tähän
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kysymykseen on tämän kirjotuk
sen tarkotus.
Voidaksemme tehdä vastauksen
mahdollisen selväksi ja asiallisek
si, on otettava huomioon kaikki
tätä kysymystä koskevat tosiasiat.
Me sangen hyvästi tiedämme tä
män maan maanviljelijäin ei itsekohdallansa tuntevan totuutta. He
eivät käsitä, mitkä ovat heidän
luokkansa vaikeuksien syyt. Nämä
on meidän sosialistien heille seli
tettävä. Meidän ohjelmastamme
on tehtävä selvä ja* suoraan asiaan
käypä, ilman ristiriitoja. Jo s Ame
rikan sosialisti puolue ei käsitä tä
tä tehtävää, ei se tule milloinkaan
voittamaan.
Teol 1isuuspalkkatyÖväestön luok
ka tässä maassa ei edusta äänestä
jien enemmistöä. Koneteollisuus
yhä suhteellisesti pienentää palk
katyöväestön joukkoa. Pienviljeli
jäin lukumäärä sensijaan vuosi
vuodelta kasvaa. Amerikassa on
nykyään enemmän pienviljelijöitä
kuin milloinkaan ennen. He ovat
nykyään kÖyhempiä kuin milloin
kaan ennen. Harvat meistä tuskin
ovat tulleet kiinnittäneiksi huomio
tansa siihen tosiasiaan, että Ame
rikassa nykyään 12,567,000 eli yk
si kolmasosa kaikista hyödyllisen
työn
tekijöistä
työskentelevät
maanviljelysaloilla, joko pienvilje
lijöinä, suorastaan maanviljelyspalkkatyöläisinä tai joissakin tä
hän alaan yhdistyvissä toimissa.
Tästä näemme, että maanviljelystyölaisi s sä on enemmän äänestäjiä
kuin palkkatyöläisissä. Kaikista
Amerikan maanviljelysaloilla työs
kentelevistä työläisistä 75 prosent
tia ovat synnyltään valkoihoisia.
Yksistään puuvillatuotannon aloil
la työskentelevien työläisten luku
määrä on yhtä suuri kuin Ameri
can Federation of Laborin ja sen
sivu-unioitten jäsenmäärä yhteen
sä.
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jo aika oppia ymmärtämään, että
he eivät kykene äänestysuurnalla
voittamaan yksinään. Maanviljeli
jät eivät myöskään kykene yksi
nään voittamaan. Ainoastaan yh
distynyt poliittinen armeija voi ja
sen on välttämätöntä voittaa jos
mieli säästyä sen jättiläismäisen
monopolin jaloista joka nykyään
enemmän kuin tasaväkisenä on
heitä vastassa. Jo s sosialistit voit
tavat on se mahdollista ainoastaan
siinä tapauksessa, että maanviljelystyöväestö on mukana. Tästä
voitosta, kunhan se saavutetaan,
tulee olemaan hyötyä sekä palkka
työväen että pienmaanviljelijäin
luokalle. Maanviljelijät on saata
va ymmärtämään, että sosialismi
valtaan päästyänsä ei tule heidän
asutuita maitansa pakkoluoviitta
maan. Sosialismi on tulos sosialistuneesta
teollisuusjärjestelmästä,
ja sen toiminta on ja tulee olemaan
täydellisesti sopusointuinen kehi
tyksen kanssa. Nykyään ei enää
ole mitään taloudellista perustetta,
jonka mukaan sosialistinen omis
tusmuoto teollisuudessa ei olisi oi
keutettu. Me sosialistit ehdotto
masti uskomme, että niiden pikkuviljelijäin maatilkkuja, jotka noita
tilkkuja nyt yksilöllisesti omista
vat ei tulla sosialisminkaan valli
tessa ottamaan heiltä pois, vaan
saavat he niitä hoitaa, miten par
haaksi näkevät. Sosialismin tar
kotus ei ole pakkoluovuttaa mi
tään muuta paitsi sellaiset omai
suudet, joiden omistaminen tuot
taa omistajalle ilman hänen työn
tekoansa hyötyä, siis sellaiset tuo
tannon välineet, jotka tekevät riis
ton mahdolliseksi.
Päinvastoin
pienviljelijäin omistusoikeus tul
laan sosialismin valtaanpäästyä
turvaamaan paremmin kuin se on
nykyään turvattu. Nykyään ovat
suuret kansalliset rikkaudet yksi
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tyisten omaisuutena. Suunnattomia
alueita on pakkoluovutettu keinotteleville rautatieyhtiöille, kai
kenlaisille korporatsi Oileille ja ul
komaalaisille aristokrateille, ollen
nämä maat kokonaan veroista va
paita, yksinkertaisten maanviljeli
jäin ollessa veronmaksajina ja ko
ko kapitalistisen järjestelmän pe
rustana. Tämä jos mikään on
mutkallinen historia, mutta se on
selvä kuin päivä. Pikkumaanviljelijöillä ei ole mitään menetettä
vää, mutta heillä on sosialismin
avulla paljon voitettavaa. Se on
nykyaika, josta meidän on etu
päässä huolehdittava, sillä men
nyttä ei voida enää muuttaa ja kau
kaisesta tulevaisuudesta haaveile
misella ei voiteta mitään. Mitä voi
sosialistipuolue tehdä saadaksensa
pikkuinaanviljelijoille huojennusta
nyt heti. Menneinä aikoina täältä
on ollut muutamia suuria maan
viljelijäin liikchtimisiä, jotkut niis
tä melkein vallankumouksia. Mut
ta nämä liikehtimiset on johdettu
harhaan, kavallettu ja säretty.
Meidän sosialistien on valmistetta
va sellainen maanviljelijäin kansa,
jota ei voida kavaltaa, ei johtaa
harhaan, vaan joka tulee kulke
maan loistavaan voittoon.
Jatkaessamme kertomustamme
tulemme sen tekemään kertomuk
sella puuvillaliiotannosta. Tämä
sentähden, että puuvillamarkkinoilla vallitsee nykyään kriisi, pa
hempi mitä Amerikan maanvilje
lyksen historiassa tunnetaan. Pyöreissä luvuissa laskettuna noin
2.000,000 ainerikalaista maanvilje
lijää ovat riippuvaisia puuvillatuotannosta. Normaaliaikoina puu
villat uotanto on ensimäinen maissituotannon jälestä. V. 19 13 enem
män kuin 37,000.000 eekkeriä maa
ta oli puuvillaviljelyksessä. Sato
myytiin $1,000,000,000 hinnasta.
V. 1914 sato oli runsaampi kuin

edellisen vuoden sato ja kaikki
osotti sitä, että hinnat tulevat ole
maan hyvät. Mutta Europan sota
teki sikäläisissä tehtaissa puuvilla
kankaiden valmistamisen ainakin
joksikin aikaa
mahdottomaksi.
Mahdoton on sen jälestä myöskin
ollut täältä Europaan raaka-aineitten lähettäminen.
Amerikassa kasvatetaan 60—65
prosenttia koko maailman puuvil
lasta. Johtaessaan maailman puu
villateollisuutta Amerika kykenee
itse käyttämään ainoastaan noin
35 prosenttia omasta tuotannos
taan. Tästä on ollut seurauksena
kuningas puuvillan
joutuminen
kerjäläiseksi markkinoilla. Hin
nat ovat laskeneet ja koko tuotan
to halvaannuksissa. Maanviljelysviraston laskelmien mukaan yk
sistään pel lavat uotannossa on tul
lut tappiota $418,000.000 tai lähes
yhtä paljon kuin kolme- neljäsosaa
koko v. 19 13 vehnäsadon arvo.
Ne kymmenen valtiota, jotka
tuottavat eniten puuvillaa, ovat
Texas, Georgia, Alabama, South
Carolina, Mississippi, Arkansas,
Oklahoma, North Carolina, Loitsiana ja Tennessee. Asiantuntijat
ovat arvostelleet etelän olevan va
rarikon partaalla, nälkä katsoo si
käläisiä puuvillan kasvattajia vas
ten silmiä. He ovat myöskin en
nustaneet tämän paniikin aikana
useiden kauppiasten, liikemiesten
teol li suu denharj oi ttaj ien, keinottelijain ja muutamien pankkiirien te
kevän vararikon. Tästä onkin
johtunut se että kysymyksestä on
tehty kansallinen kysymys.
Kukaan ei voi väittää, ettei ole
kysyntää sille miljoona in dollarien
varastolle puuvillaa, joka nykyään
makaa myymättä maanviljelijäin
käsissä, tai että kysynnän kasvu
lykkäytyy kovin kauas tulevaisuu
teen. Samaan aikaan kuin puuvil
lan kysyntä on vähentynyt, on
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ruokatavara in hinta kohonnut, sil
lä Europassa tarvitaan viljaa y.
tn. välttämättömiä ravintotarpeita.
Ei ota kovinkaan pitkälle ennen
kuin Europan sotilaat y. m. ihmi
set alkavat olla vaatteiden puut
teessa, yhtäläisesti kuin he nyt jo
ovat ravintoaineiden puutteessa.
Tähän asti ei vaatteiden tarve ole
vielä ollut yhtä painostava ja vält
tämätön kuin ruokatavarani tar
ve. Tästä johtuu ettei täkäläis
tä puuvillaa ole voitu lähettää
markkinoille. Miksi ei näinollen
odotettaisi joitakin viikkoja tai
kuukausia siksi kunnes hinnat ovat
jälleen kohonneet normaaliin. Mik
si ei odoteta? Tässä on koko tuon
etelässä nyt vallitsevan paniikin
ydin, johon on koetettava hakea
mahdollisimman selvä vastaus.
Vastaus on yksinkertainen. Ta
vallinen etelän puuvillan kasvatta
ja ei omista sitä maata, jota hän
viljelee, tai jos hän sen nimellises
ti omistaakin, on se kiinnityksessä
yhdessä rakennusten, koneiden y.
m. omaisuuden kanssa. Hän ei
myöskään ole kasvattamansa puu
villan omistaja . Hän ei omista
mitään muuta, paitsi sen vaivan
näön, jonka maan viljeleminen hä
nelle tuottaa, Tämä on tosiasia ei
kä mikään sosialistien keksimä
juttu. Tämä on yhtäpitävä maan
porvarillisenkin sanomalehdistön
kertomusten kanssa, joskin niiden
kertomukset on kyhätty kokoon
aivan toisessa hengessä.
Tyypillinen
etelän puuvillan
kasvattaja on pakotettu alottamaan jokaisen kylvöaikansa il
man rahatta. Hänen on otettava
velaksi ruokansa, lannotusaineensa, työkalunsa, perheensä vaate
tuksen ja kaikenlaatuiset tarpeen
sa. Paikallisella kauppiaalla ja
paikallisella pankkiirilla on kiinni
tys hänen ensivuoden satoonsa en
nenkuin se on kylvettykään. Sil
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loin kuin vuodentulos saadaan
korjuuseen on se heti myytävä,
muussa tapauksessa pankkiin ja
kauppias pidättävät sen itsellensä
entisten velkojen maksuksi. Tänä
vuotena ei puuvillan kasvattaja
saa tuotteitaan kaupaksi ja pank
kiiri tai kauppias eivät halua sitä
itselleen, sillä hekään eivät saa
niistä rahaa, jolla maksaa niitä si
toumuksia, joita heillä on isommil
le rahamiehille. Tukkukauppias,
joka on antanut luottoa paikallisel
le kauppiaalle, vaatii suoritusta,
viimeksimainitun joutuessa teke
mään konkurssin. Paikallispank
kiin on velassa isommalle pank
kiirille, pyytää maksujen lykkäys
tä, mutta jos ei satu sitä saamaan,
tekee hänkin vararikon. Pienet
pankit ovat suurten armoilla ja te
kevät liikettä niiltä lainatulla pää
omalla.
Kaiken sen, mitä puuvillan kas
vattajat ovat nyt menettäneet, ovat
he menettäneet muista syistä eikä
sodan tähden. Se mies, joka ostaa
puuvillaa, tietää sen miehen, joka
sitä kasvattaa, olevan pakotettu
myymään sen melkein mistä hin
nasta tahansa. Hän tarjoo mitä
töntä hintaa ja jos ei sillä saa, hän
— odottaa. Tämä on mahdollista
silloinkin kun ei mitään sotaa tai
muuta häiriötä ole olemassa, jos
kin ostajalla häiriöiden aikana on
suuremmat mahdollisuudet tällai
seen keinotteluun kuin normaaliai
koina, jolloin kysynnästä johtuu
kilpailua eri keinottelijain välille.
Normaaliaikoina voi käydä siten,
että ostaja joskus menee myyjän
tykö, mutta nyt käy ehdottomasti
siten, että myyjän on mentävä os
tajan tykö ja vaikka hän siellä pol
villaan rukoilisi, ei hän sittenkään
saa tuotteitansa kaupaksi. Pank
kiirit, kauppiaat, puuvillan ostajat
ja muut keinottelijat, sanalla sano
en, koko kapitalistinen luokka,
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ovat tietoisia siitä, että he nyt ja
ennen ovat nälistyttäneet sitä lin
tua, joka on muninut heille kultai
sia munia. Mutta he aina laskevat
miten pitkälle nälistyttäminen voi
mennä. He tietävät olevan epävii
sasta antaa linnun kuolla nälkään,
sillä sitä jatkuvasti tarvitaan. T ä
nä vuotena puuvillalintu kituu ja
sen tulevaisuus on niin synkkä, et
tä munimisesta tuskin tulee mi
tään. Mutta nyt onkin keinotteli
joilla paniikki, usealla vararikko
edessä. Nyt heidän sydämmensä
on sulanut ja verensä lämmennyt.
He ovat alottanect tekemään jota
kin “ pelastaakseen etelän” .
Kenenkään ei tarvitse luulla että
lintu tahdotaan pelastaa kroonillisesta nälästä. Sellainen ei ole tarkotus, vaan tarkotus on pitää se
hengissä munimaan yhä arvok
kaampia munia tulevaisuudessa.
Monenlaisia keinoja he ovat keksi
neet. Huomattavimmat niistä ovat
seuraavat kaksi, valtion laina, jolla
autettaisiin puuvillateollisuutta tai
sitten pankkien yhteisesti antama
laina, jonka tarkotus on puhdasta
keinottelua.
Muutamat kongressimiehet ovat
tehneet hallitukselle jonkunlaisia
esityksiä, joiden mukaan hallituk
sen olisi otettava sisälle muutamia
miljoonia pankeille lainatuista na

hoista ja lainattava ne suoraan
maanviljelijöille etelässä samalla
korolla kuin mitä pankit ovat niis
tä maksaneet — kahdella prosen
tilla. Täten puuvillan kasvattajat
olisivat päässeet asemaan, jossa
heillä olisi ollut mahdollisuus pi
tää tuotteensa myymättä siksi kun
nes hinnat olisivat olleet normaa
lissa. Tämä ehdotelma olisi ehkä
tullut hyväksytyksi, mutta siitä tcvesi tieto pankkiruhtinaille. Ile
nostivat elämän. Heidän mieles
tänsä pankeilta rahan ottaminen ja
sen samalla korolla maanviljelijöil
le lainaaminen vie koko maan peri
katoon. Pankkiherroista tuli isän
maallisia. “ Me rakastamme etelää,
antakaa meidän se pelastaa” , oli
heidän huutonsa. Presidentille lä
hetettiin sähkösanomia joka päivä.
Pankkiirit pyysivät hallitusta an
tamaan lainan, ei maanviljelijöille,
vaan heille — pankkiireille —- 2
prosentin korolla, saadaksensa sen
lainata 6 prosentin korolla maan
viljelijöille.
Tälle huudolle on
Washingtonin hallitus ollut sangen
suopea. Tuleeko se suostumaan
pankkiirien esityksiin ei ole tätä
kirjottaissa tiedossa, mutta toden
näköisesti se suostuu.
Mitäpä
muuta voisikaan
porvarilliselta
hallitukselta odottaa.

