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Mitä tutkimusten tulokset 
opettavat

Yhdysvaltain hallituksen ar
kistoissa ja  kirjastoissa löytyy 
suuret määrät tämän maan teol
lisuus- ja yhteiskuntaoloja valai
sevia, erinäisten tutkimusten 
kautta saatuja asiatietoja. Niitä 
on olemassa aivan viime vuosil
takin.

Ne kosket te levät sangen laa
jasti ja monipuolisesti trustike- 
hitystä, työläisten oloja rauta- ja 
terästeollisuudessa, erinäisten 
kauppa- ja  teollisuusjärjestöjen 
vaikutusta maan valtiolliseen elä- 
mään, vaikosta orjakauppaa j.ne. 
Paitsi näitä erikoistutkimusten

kautta saatuja asiatietoja, julkai
sevat Liittovaltioitten hallitus- 
osastot ja eri valtioitten halli
tukset vuosittain suuret määrät 
enemmän ja vähemmän tärkeitä 
yhteiskunta- ja teollisuusoloja 
käsitteleviä tilastollisia katsauk
sia. Neljä vuotta sitten toimi
tettiin myöskin koko Yhdysval
toja käsittävä väenlasku ja  siinä 
kootut tilastotiedot vastaavat 
yleispätevästi kaikkiin tämän 
ajan tärkeisiin kysymyksiin. 

Kaikkien näiden lisäksi toimit
taa Yhdysvaltain kongressin va
litsema teol li suu ssuh teitä tutki
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maan m äärätty komissioni p a r
aikaa suurta huomiota herättä
viä kuulusteluja ja tutkimuksia.

Demokraattipuolueen hallitse
malla kongressilla, joka viimeksi
mainitun komissioni n asetti, oli 
erinäisiä syitä saada aikaan jän
nittävä kuulustelunäytelmä. Pe
lottavan mahtavaksi paisuneita 
raha- ja  teollisuus vallan ruhti
naita täytyy täydellisesti porva- 
rillisenkin valtapuolueen joskus 
vähän säikäyttää, muistuttaak
seen niille, että pääomienkin va
raan noussut keisarivalta on yhtä 
vaarallinen vallankumouksen syy 
ja virike kuin mikä tyrannimai
nen itsevaltius tahansa.

Tähän liittyy myöskin lähei
sesti kahden kapitalistisen valta
puolueen välinen riita. Löytyy 
vissejä syitä, jotka pitävät yllä 
kahta voimakasta valtiollista 
puoluesuuntaa riistäjäluokan kes
kuudessa. Repuhlikaanipuolue 
ylpeilee menneisyydellään. Se 
väittää hallituskautenaan onnel- 
listuttaneensa tämän maan en
nen kuulumattomalla varallisuu
della ja hyvinvoinnilla, jota uc- 
mokraattipuolueen pyrkimykset 
häiritsevät ja lamauttavat.

Vastatessaan tähän on demo- 
kraattipuolueella siis hvva syy 
penkoa vähän vastustajansa val
lan aikana kehitettyjä olosuh
teita, näyttääkseen, että maassa 
kaivataan “ uutta vapautta” .

Paitsi tätä on olemassa muita
kin päteviä syitä. Demokraatti- 
puolue kävi käsiksi tämän maan 
hallitusohjaksiin yhteiskunnalli
sen rauhattomuuden noustessa, 
antamalla lupauksia, jotka kos
kevat kansan elinkysymyksiä. 
Toiveita lupausten täyttämisestä 
saatetaan pitää yllä sensatsioni- 
luontoisilla tutkimuksillakin.

Mutta n.s. Walshin komissioni 
lienee käynyt liian suorasukai

sesti käsiksi yhteiskunnallisen 
rauhattomuuden syihin. Komis- 
sionin puheenjohtajaan suunna
tut kiukun purkaukset suurkapi
talistien taholta näyttävät, että 
hän on koskettanut arkoja osia 
kapitalismin ruumiissa. Demo
kraattipuolueen äänenkannatta
jat valittavat komissioni n pu
heenjohtajan epäon n i stum i st a
tehtävänsä suorittamisessa. Re
publikaaniset lehdet väittävät, 
että komissionin merkitys on 
siinä, että se katkeralla vihamie
lisyydellänsä maan “ h uoma tui tu
pia kansalaisia” ja "jalomielisiä 
ihmiskunnan hyväntekijöitä” 
kohtaan, herättää "halpamielistä 
luokkavihaa” . Sanomalehtiuuti
set kertoivat, että itse presi
dentti Wilson valtuutti sihtee- 
riusä lausumaan moitteen pu
heenalaisen komissionin puheen
johtajalle. Kerrotaan myöskin, 
että erinäiset liikemiehet vaati
vat komissionin puheenjohtaja- 
toimen luovuttamista parempiin 
kasiin.

Minkäverran YValshin kotnis- 
sionin toimintaan sisältyy sen* 
satsionitarkotusta, ei ole vielä 
yleisesti tunnettua, mutta tun
nettua on se, että työväenliike — 
varsinkin sosialistinen työväen
liike — on tilaisuudessa käyttä
mään tämän työn kautta tunne
tuksi tehtvjä asioita hyvällä me
nestyksellä.

Me tiedämme, että Rockefel- 
lerin perheen hallitsemilla hiili- 
kentillä vallitsee täydellinen 
maaorjajärjestelmä, että kafkki 
maa, koulut, kirkot, kaupat, oi
keusistuimet ja yleiset virkakun
nat ovat täydellisesti hirmuval
taa harjottavien hiiliherrojen kä
sissä.

Me olemme saaneet tietää mi
tä menettelytapoja Amerikan 
suurten rikkauksien omistajat
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käyttävät hallitessaan ja ohja
tessaan maan sanomalehdistöä.

VYalshin komissionin haltuun 
joutunut kirje- ja  sähkösanoma- 
vaihto nuoremman Rockefellerin 
ja hänen hallitusvirkailijakun- 
tansa välillä osottaa, että tuhan
net sanomalehdet eri tahoilla 
maata ohjattiin sangen taita
vasti kuuluisan Coloradon lakon 
aikana julkaisemaan Rocketelle- 
rin h a Hitu sh Monetta puolustavia 
uutisia ja artikkeleita. Tyydy
tyksemme voisi olla vieläkin suu
rempi, jos olisi yksityiskohtia 
myöten näytetty mitä hinnotte- 
lua Rockefellerin perheen palve
luksessa toimiva sanomalehtitoi- 
misto noudattaa käyttäessään sa
nomalehtien toimitus- ja uutis
palstoja ilmotustarkot ukseen. 
Kahdessa tapauksessa on tosin 
todettu, että yhden ainoan artik
kelin kirjottamisesta ja julkaise
misesta laajalle leviävässä aika
kauskirjassa maksettiin $100.000. 
Sattui nimittäin niin, että kahta 
yliopistoa kohtasi onni “ Rocke
feller Foundation” nimiseltä lai
tokselta myönnetyn sadan tu
hannen dollarin lahjan muo
dossa, kun niiden johtavat pro
fessorit kirjottivat kirjotuksen 
Coloradon hiilikentillä taistelevia 
hiilen kaivajia vastaan.

Kuulustelu ja sen yhteydessä 
esitetyt aiakirjat selvittävät 
niinikään, että Rockefellerin 
asiamiehet käyttivät Coloradon 
kuvernööri-is tui n ta isäntänsä lä
hempien määräysten ja  ohjeitten 
mukaisesti, että kuvernöörin vir
kakirjeet Yhdysvaltain presiden
tille laadittiin Rockefellerin sa- 
nomalehtitoimistossa ja että 
nuorempi Rockefeller oli apu- 
riensa kanssa johtamassa sel
laisen “ vapaaehtoisen”  liikemies- 
järjestön järjestämistä, jonka 
tehtäväksi uskottiin hiilikaivos-

lakkolaisten väkivaltainen kar
kottaminen.

Ja  loppujen lopuksi Rockefel
ler lausui sen komennon, joka 
johti kuuluisaan Ludlosvin veri
löylyyn. Hän kirjotti kaivos- 
omaisuuksieusa pääjohtajalle 8 
p:nä Tammikuuta 1914 seuraa- 
vat rivit:

“ T  o i v o k a a m in e. e t t ä  
v a l t i o h a l l i n t o  r y h t y y  
s e l l a i s i i n  t o i m e n p i t e i 
s i i n ,  e t t ä  ne  ( l a k k o l a i 
s e t )  t u l e v a t  k a r k o t e 
t u k s i  m a a s t a".

Vähää myöhemmin tapahtui 
paljon puhuttu hirmuteko Ludlo- 
wissa monien kuukausien aikana 
ennemmin päivästä päivään har- 
jotetun väkivallan huipuksi. T äs
tä tapauksesta Rockefellerin huo
nekunnalle lähetetty virallinen 
tieto mainitsee, että sen suorit
tivat ne asestetut miehet, joiden 
kustannuksia ei valtio maksa. 
Tämä merkitsee sitä, että hiili
kaivosten johtajien käytettävänä 
oli oma asestettu armeija, joka 
myöskin selviää monista muista 
todistuksista.

Niin tämän järkyttävän raa
kuuden tapahduttua kuin sitä 
ennen, usein mainittu biljoneeri- 
11 uorlikainen lausun hyväksymi
sensä ja  kiitoksensa valtansa 
alaisten kaivosjohtajien menet
telyjen johdosta, todistaen sillä, 
kuten teollisuussuhteitä tutkivan 
komissionin puheenjohtaja sat
tuvasti sanoo, itse itsensä syy
pääksi kaikkeen siihen mitä nii
den ihmisten taholta, joita sano
taan jyrkiksi työ väen agitaatto
reiksi, alituisesti väitetään.

Käsittelymme alainen kuulus
telu valaisee myöskin niitä eräitä 
erityisesti Coloradon lakkoa kos
kevia asioita, jotka, tärkeydes
tään huolimatta, ovat herättä
neet vähän huomiota.
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Rockefeller julisti aikoinaan, 
että minkäänlaisia myönnytyk
siä ei tulla tekemään lakkolai
sille missään muodossa, vaikka 
kävisi välttämättömäksi menet
tää taistelussa kaikki Coloradon 
hiilikaivoksiin tehdyt sijoitukset. 
Tämän jyrkän kannan perusteena 
mainittiin —  periaate.

Nyt saa selvityksensä myös
kin mikä tämä periaate on. K ai
vosten omistajat tekivät Colora
don taistelusta koeasian. Ko
keiltavana oli mikä vaikutus Y h 
dysvaltain uudella työdeparte- 
mentilla tulee olemaan työtaiste
lujen kehittyessä hillittömän 
hurjiksi.

Ja  käytännöllisesti tuli todis
tetuksi, että porvarillinen halli
tus, vaikka siinä pidetään yllä 
erityistä työväenasiain osastoa, 
on voimaton, vaikka haluakin 
olisi, saattamaan vakavaa työ- 
selkkausta ratkaisuunsa edes so- 
vittelutietä.

Hallitus, joka on estetty tur
vautumasta omaisuuden pakko- 
hio vutustoi m enpiteeseen, taikka 
jolla ei ole tukenaan lainsäädän
töä, joka rajottaa yksityisomai
suuden hallitsi] ai n valtaa, voi 
menestyä työn ja  pääoman vä
listen taistelujen sovittamisessa 
vain pääoman omista jäin suos
tuessa sovitteluihin. Niinpä siis 
“ \ViIsonin hallitus” ja  toisen Wil- 
sonin hallitsema työdepartmentti, 
osottautuivat aivan mitättömäksi 
nuoren hiljoneeripohatan periaat
teen rinnalla.

Niinpä Rockefeller Founda
tion nimisen laitoksen johtaja, 
entinen Canadan hallituksen työ- 
ministeri julisti mahtipontisesti 
Walshin kotnissionin edessä, että 
vain Rockefeller kykenee pane
maan toimeen pikaisia parannuk
sia Coloradon asemassa.

Toisena johtavana kaivospa ro

llien periaatteena Coloradon tais
telussa oli merkkilaukauksen an
taminen kaikille hiilikaivosten 
omistajille leppymättömän tais
telun alottamiseksi United Mine 
W orkers järjestöä vastaan. Kai- 
vosherrojen välillä ta ilahtunees
sa, lakkokysymystä käsittele
vässä kirjevaihdossa käsitellään 
monessa kohdassa tätä kvsmystä.

Niin täydellisesti näyttää eh
dottoman raha- ja teollisuusyk- 
sinvallan aate vallanneen tämän 
maan rikkauksien haltijat, että 
sen smmnitelmiä ja toteuttamista 
koskevista asioista keskustel
lessa ei mainitakaan mitä mah
dollisia seurauksia julma tyran- 
nius tulee aiheuttamaan.

Pääasiana käsitellään yksino
maan niitä keinoja, joilla k a i k- 
k i vallan ohjat keskittyvät 
omistajaherrojen käsiin, keinoja, 
joilla lyödään voimakkaasti alas 
kaikki työläisten vaatimukset — 
välittämättä vähääkään mitä kei
noja käytetään kulihan vain ne 
sillä hetkellä jättävät jälkeensä 
tarkotetun vaikutuksen ja  tu
loksen.

Paitsi siihen nähden mitä mei
dän päivinämme todella on ole
massa, joka lausutaan elävästi 
sosialistisessa arvostelussa ta
loudellisista, yhteiskunnallisista 
ja valtiollisista suhteista, olisi 
nyt mitä välttämättömintä kau- 
kokatseisemmalta porvarillisel
ta k in kannalta ryhtyä toteutta
maan lainsäädäntöä, joka rajot- 
taisi raha- ja teollisuusyksinval- 
lan taantumuksellisuutta, jota 
sosialistinen työväenliike vaatii.

Mutta me saamme nähdä, että 
tämän maan nykyisten valtapuo- 
lueitten taholta ei ryhdytä pin- 
tapuolisiinkaan toimenpiteisiin 
tässä suhteessa. Kaikista asia- 
tietokokoelmista huolimatta, jo t
ka näyttävät minkämoiseen kui
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luun kapitalistinen järjestelmä 
syöksee koko yhteiskunnan, ei 
ole odotettavissa kummankaan 
valtapuolueen aiot teitä yhteis
kunnan uudistamiseksi niin, että 
se näyttäisi vähemmän julkealta 
ja vaikuttaisi helpottavasti suur
ten kansajoukkojen elämään.

Ei mikään muu kuin voimakas 
työväenluokan luokkapolitiikka,

yhteiskunnallisen vallankumouk
sen päämäärään tähtäävä liike 
voi saada aikaan sitä mitä ny
kyisissä oloissa kipeimmin kai
vataan.

Kuinka pitkä matka vielä on 
tähän ? Kuinka kauan Ameri
kan työläismiljoonat alistuvat 
ja luisuvat kurjuudestaan vielä
kin suurempaan kurjuuteen?

F. J .  S - ä .

a s b o

Ajan moraalia
K ir j .  J u s s i  R a it io

Jos maailma vereen hukkuu, 
niin hukkukoon.

Jos oikeus maassa nukkuu, 
niin nukkukoon.

Jos rahvas puutetta karsti, 
niin kärsiköön.

Jos pettuakin se järsii, 
niin järsiköön.

Jos tyrmät isiä sulkee, 
niin sulkekoot.

Jos lapset mierolla kulkee, 
niin kulkekoot.

jo s  hätä ja puute yltyy, 
niin yltykööt.

Jos monet elämään kyltyy, 
niin kyltykööt.

Jos toinen toistansa riistää, 
niin riistäköön.

Ken jaksaa etunsa kiistää, 
hän kiistäköön.

Ken suuria suruja kantaa, 
hän kantakoon.

Ken suruille palttua antaa, 
hän antakoon.

Jos puolitiestä ken kääntyy, 
niin kääntyköön.

Jos taipaleelle ken nääntyy, 
niin nääntyköön.
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