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Vanhanmaan miehen mietelmiä
ja havannoita
K ir j. T . T a in io
( J a t k o a v iim r k u u n n u m e ro o n )

KIil)tason alenemiseen, ammatti
järjestöjen voimattomuuteen ja
palkkojen alentumiseen vaikuttaa
siirtolaisuus kehittymättömistä
maista.

Ennen aikaan siirtyi tänne työ
kansaa etupäässä Euroopan kehittyneimmistä maista: Saksasta,
Suur-Britanniästä ja Skandinavian
maista. (Suomen voisi ehkä lukea
santaan luokkaan ■— suomalaisten
alhaisesta elintasosta huolimatta ■—
jos niin vähäinen siirtolaisuus tääl
lä mitään tuntuisi, sillä meidän
maamiestemme enemmistöön osoit
tanut omaavansa suurta kehitys
mahdollisuuksia.) Mutta viime ai
koina ovat siirtolaisuuden lähteet
muuttuneet toisaalle. Vuonna [913
tuli tänne siirtolaisia
1 tävalta-Unkarista (etupäässä
slaavilaisia) ................. 254,825
Kreikasta .......................... 22,817
Italiasta............................... 265,542
Portugalista .....................
14*171
Venäjältä ......................... 271,000
Euroopan T u rk ista .......... 14,128
Aasian Turkista (etupäässä ar
menialaisia) .................. 23,955
Snia 866,438
Sitä vastoin saapui muualta Eu
roopasta, Balkanin valtioita lu
kuunottamatta, ainoastaan noin
210.000 yhteensä, joten siirtolai
suus Pohjois- ja Keski-Euroopasta
on alenemaan päin — Suomea lu
kuunottamatta, mistä mainittuna
vuonna tuli yli 20,000 eli enemmän
kuin koskaan ennen — mutta kas

vaa suurin määrin slaavilaisten ja
etelä-euroopalaisten keskuudessa.
Siirlolaiste» kokonaismäärä on jo
viitenä vuotena noussut yli miljoo
nan.
Tämä historian suurin kansain
vaellus, joka saa alkunsa kehittymättöminimistä maista, missä vielä
lukutaitokaan ei ole yleinen — Ro
bert Hunter, sosialistinen kirjailija,
väittää, että suurin osa kaikista
siirtolaisista on lukutaidottomia —
lisää tietysti ennestäänkin suurta
työttömyyttä, työntää parempaa
palkkaa nauttivat pois kaikista
töistä, missä ei tarvita vaikeammin
opittavaa ammattitaitoa, joten pal
kat alenevat ja elintaso laskee. Pe
rin alhaisella sivistvsasteella kun
siirtolaisväen enemmistö 011 ja ko
timaissaan tottuneet vielä paljoa
huonompiin elätitosuhteisiin, ovat
lie tyytyväisiä kurjiin oloihinsa ja
on heitä siitä syystä ja kielitaidon
puutteen takia sangen vaikea jär
jestää. Jos olisivatkin sosialisteja,
eivät voi kuitenkaan pitkiin aikoi
hin äänestää, kun eivät ole maan
kansalaisia ja tuskin]ta siksi pyrki
vätkään, sillä useimmat aikonevat
]talata kotimaahansa, kuullan tääl
lä ensiksi “ rikastuvat” nälkäpä 1koillaa». Idän valtioissa tuntevat
jo suomalaisetkin sangen kipeästi
heidän k il] »ailimsa turmiollista puristusta, varsinkin ulkotöissä, ku
tomoissa ja kenkätehtaissa.
Siirtola is virtaa koettavat tietysti
teollisuusruhtinaat, ja varsinkin
ra uta ti et rusti. kaikin keinoin edis
tää. sillä lisäähän se heidän jo en
nestäänkin suuria riistotnahdolli-
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suuksiaan vieläkin suuremmiksi.
Heidän rinnallaan toimivat samaan
suuntaan höyry laivayhtiöt, joille
siirtolaisuus ja sen lisääntyminen
on suorastaan elinehto. Niiden
asiamiehet, joita yksinomaan Itali
assa kuuluu olevan yli 7000, nar
raavat ja petkuttavat tietämättö
miä ihmisiä kaikilla keinoilla, ku
vaillen täkäläisiä olosuhteita hy
vinkin ruusunhohteisin värein.
Mihin suuntaan siirtolaisuus lo
pullisesti vaikuttaa tämän maan
yhteiskunnallisiin oloihin, siitä
saattaa olla hyvinkin erimieliä,
mutta huvittavana puolena siinä on
ainakin kysymys, millaiseksi rotu
tässä ‘'maailman suurimmassa hulluinhuoneessa” lopullisesti muo
dostuu näiden monenkarvaisten al
kutekijäin vaikutuksesta, kun vielä
indiaanit, neekerit ja aasialaiset
keltaset otetaan lukuun. Nyt jo pe
lätään eräissä piireissä rodun rap
peutumista. Tulevaisuus vasta sen
asian ratkaisee, onko näin rajaton
ja järjestelmätön ristisiitos eduksi
vai vahingoksi rodun kehitykselle.
Yleinen sanontatapa vanhassa
maassa tiesi vielä joitain vuosia
sitte kertoa ja taitaa paikotellen
kertoa vieläkin, että Amerikassa
veistetään
puupuukolla kultaa.
Mitenkähän tuo runollisen liioi
televa puheparsi nykyisin vastaa
todellisuutta?
Ennenkuin sitä voi arvostella,
täytyy tuntea tässä maassa vallit
sevat elinkustannukset, sillä eihän
palkkojen toisiinsa vertaileminen
mitään sinänsä merkitse, jollei
myöskin tiedä, mitä sillä palkalla
saa.
Yhdysvaltain työkomissioni on
laskenut vuonna tyoi keräämänsä
tilaston nojalla, että tavallinen työ
läisperhe tarvitsee toimeen tullak
seen noin 700 dollarin vuositulot.
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Jotenkin samallaiseen lopputulok
seen lulee Pennsylvanian yliopiston
professori Scott Nearitig, vaikka
hänen laskelmansa ovat vaihtele
vammat, riippuen eri seutujen eri
laisista elinkustannuksista. Etelä
valtioiden halvimmilla seuduilla
tarvitsee viisihenkinen perhe 708
dollaria ja Pennsylvanian kalleim
milla tienoilla 1,290 dollaria sa
manlaatuiseen vuotuiseen elantoon.
— Huomattava kuitenkin on, että
nämä laskelmat ovat jo vanhentu
neet, kun elinkustannukset sen jäl
keen ovat tuntuvasti kohonneet,
kuten edellä on esitetty.
Mitenkäs palkat vastaavat vält
tämättömiä elintarpeita?
Yhdysvaltain virallinen tilasto
vuodelta 1909 tietää kertoa, että
tehdastyöläisten
keskimääräinen
palkka oli ainoastaan 518 dollaria
vuodessa. Se on keskimäärä! Se
osoittaa, että täytyy löytyä miljoo
nia, jotka saavat paljoa vähemmän.
Niinpä onkin esim, kalatuotannos
sa työläisten keskimääräinen palk
ka ainoastaan 224 dollaria! Ja ku
tomoissa työskentelee, tottuneita
kutojia lukuunottamatta, enemmis
tö alle 350 :n dollarin vuosituloilla.
Mitä suomalaisten tai yleensä
siirtolaisten palkkoihin tulee, niin
ne tietysti ovat keskimääräisesti
paljo alle keskimäärän, sillä am
mattitaidottomina ja kieltä taita
mattomina pääsevät ylipäänsä ai
noastaan huonoimpiin töihin, sel
laisille aloille, niissä ei ole laisin
kaan imioita ja siten saavat tyytyä
siihen mitä maksetaan. Ainoastaan
erikoisen terveydelle vaarallisissa
ammateissa, missä terveinkin mies
voi kestää korkeintaan kymmenen
vuotta ja joihin ei saada muita
kuin siirtolaisia ja joihin vielä vaa
ditaan erikoista voimaa ja kestä
vyyttä, maksetaan palkkoja, jotka
läh entelevät normaa lieli ntasokustannuksia. Mutta niinpä sitte jo
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nelikymmenvuotiaana
joutuukin
ihan työhönkykencmattömäksi, jos
edes parhaassa tapauksessa niin
kauan on hengissä pysynyt.
Mitä merkitsee elintasokustannuksia alhaisempi palkka? Huo
noa, epäterveellistä ravintoa, ahtai
ta, pimeitä, täpötäyteen sullottuja,
epäterveellisiä asuntoja, huonoja
vaatteita,
virkistystilaisuuksien
puutetta, terveyden tuhlausta ja
puutetta, perheen rappeutumista,
puutteellista lasten kasvatusta, kir
jojen, sanomalehtien ja sivistyksen
puutetta, osittaista nälkää, kur
juutta. juoppoutta, tauteja ja en
nenaikaista kuolemaa. Sellaista on
elämä täkäläisten siirtolaisten pal
koilla, sillä tavalla täällä kultaa
puupuukolla vuollaan, siinä siirto
laisten säästöjen hinta!
Moni väittänee tätä kuvausta lu
otelluksi, luulevat muka hyvinkin
elävänsä, mutta jos tarkastelee tä
käläisten suomalaisten elämää, —
ja siihen olen ollut kyllä tilaisuu
dessa — niin perin kurjaa on kaik
ki, kaikki on juuri sellaista kuin
tässä olen kuvannut. Aniharvat
ottaa huomioon, että tässä maassa
vaaditaan ja tehdään työtä eri ta
valla kuin Suomessa ja että tämän
maan ilmastosuhtect ovat epäter
veen isemmät ja sentakia täytyy
täällä noudattaa tämän maan elin
tasoa, jos haluaa työkykynsä ja
terveytensä säilyttää.
Tämän ohella en malta olla huo
mauttamatta, että siirtolaistcmtne
alhainen elintottumus vaikuttaa
senkin, että pidetään esim. sanomalehdentoiniittajain tavalliseen työ
läisen normaalielintasoon tuskin
riittäviä palkkoja ylen suurina,
vaikka sanomalehden toimittajilla
on pakostakin monessa suhteessa
suuremmat menot, kuin ruumiilli
sen työn tekijöillä. Vaikka toisel
ta puolelta on syynä sanomalehtimiestemme huonoihin palkkoihin

heidän oma huolimattomuutensa,
kun eivät ole järjestyneet ja itse
palkkatariffiansa laatineet, kuten
esim. Suomessa on tehty.
Tämä kuvaus jäisi kovin puut
teelliseksi, jos ei tässä mainittaisi
myöskin
“ itsenäisen farmarin huoletonta
elämää” .
Siitähän saattaisi puhua ja kirjottaa paljokin, mutta parhaan ku
van siitä kuitenkin antavat nume
rot. Sanotaan, että numerot ovat
kuivia, mutta siitä huolimatta ne
ovat kaunopuheisia ja ennen kaik
kia selviä. Yhdysvaltain viralli
nen tilasto tietää kertoa, että täällä
on 1.714,296 farmia, (30,9% kaikis
ta) joiden tulot ovat alle 250 dolla
ria vuodessa (paljonkohan siinä
luvussa on suomalaisten?) ja 1,602,854 farmia, (27,9%) joiden tu
lot ovat yli 250, mutta alle 500 dol
laria vuodessa. Siis lähes 60%
kaikista Yhdysvaltain farmeista,
joilla vuositulot eivät nouse 500.00
dollariin vuodessa! Siinä on “ it
senäisen farmarin huoleton elä
mä” ! Eikös olekin loistavata ja
huoletonta! Taistelua velkojen ja
puutteiden kanssa! Ja siinä on ai
na vähintäin kahden ihmisen työn
tulos, jollei useammankin.
Nämä kaikki, 3,317,150, ovat tie
tysti pienviljelyksiä.
Kyllähän
täälläkin maanviljelys kannattaa,
mutta siihen pitää olla paljo maata
ja paljo rahaa. Niinpä onkin las
kettu, ettei kannata laisinkaan vil
jellä 160 eekkeriä pienempää far
mia. Samalla on todettu, että pienviljelykset, ainakin keski valtioissa,
ovat häviämään päin, mutta se ei
huoleta hallituksen maanviljelysosaston tutkijakomissionin jäseniä,
sillä heidän mielestään merkitsee
se vain sitä, että “ maata käytetään
tehokkaammin ja että tuotteet tuo
tetaan pienemmillä kustannuksil
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la” . — H itto periköön pienviljeli
jät, kunhan vaan maa tulee tehok
kaammin käytetyksi, vaikkakin
viljan hinta samalla kohoaa!
Lohduttomampaa yhteiskuntatilannetta

ei näe missään kuin täällä “ vapaas
sa maassa ’, ei edes Venäjällä tai
Kiinassa. Kaikkialla muualla edis
tytään —■ täällä taannutaan, kaik
kialla muualla työväestön asema
parantuu — täällä huonontuu. Niin
kauan kuin täällä luonnon pohjattomain rikkauksien riistäminen ja
anastaminen muutamain harvain
käsiin riitti tyydyttämään riistäjäluokkaa, pääsi työväki hieman hel
pommalla. Mutta niin pian kun il
maiseksi saadut maat, kaivannot ja
rautatietkin on ehditty kapitalisoida niiden tuottamain voitto-arvojen
mukaan ja sillä tavalla syntyneet
osakkeet joutuneet vielä runsaasti
vesitettyinä
pörssimarkkinoille,
niin heti alkaa ihmisten riistäntä ja
kehittyy halpapalkkaisen siirtolais
väestön turvissa yhä kireämmäksi.
Suurin osa Yhdysvaltain kansallis
varallisuudesta on muutamain har
vain hallussa ja työväki tietenkään
ei omista mitään. Sitä todistaa ve
rotilastosta saatu laskelma, jonka
mukaan
Rahaylimystö, 0,9%, omistaa
70,5% kansallisvarallisuudesta.
Keskiluokka, 29%, omistaa 25.3
% kansallisvarallisuudesta.
Työväestö, 70,1%, omistaa 4,2%
kansallisvarallisuudesta.
Sitä samaa rikkauksien keskitty
mistä osoittaa sekin, että Rockefellerin tulot yhdessä tunnissa, 35,000 dollaria, tekevät yhtä paljo
kuin 70 :n tavallisen työläisen vuo
situlot yhteensä.
Ei missään maailmassa esiinny
kapitalistisen tuotantotavan syn
nyttämät ristiriitaisuudet niin raikeinä kuin täällä; ei missään ole
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pääomat niin keskittyneet eikä mis
sään yhteiskunnallinen lainsäädän
tö ole niin kurjaa ja tehotonta kuin
täällä. Täällä toteutuvat kaikki
Marxin laskelmat ihan räikeimmässä muodossaan, ihan kurjistumisteoriiaa myöten. Täällä siro ul
konäkö salaa paljo köyhyyttä, min
kä kuitenkin tilasto paljastaa. Mah
taako kurjistumisen oireet ilmetä
mistään seikasta sen selvemmin
kuin siitä, että Yhdysvaltain 20,000,000 :sta kansakouluoppilaasta
on 15,000,000 tavalla tai toisella
niin viallista, että se vähentää hei
dän oppi kykyään ja voivat vialli
suudet, hoidotta jääneinä, kehittyä
vakaviksi jatkuviksi taudeiksi tai
tehdä heidät tavallista alttiimmiksi
vaarallisille taudeille tultuaan van
hemmiksi. Yi eläkö selvempää rap
peutumisen merkkejä kaivataan.
Miksi Yhdysvalloissa kehitys
kulkee toiseen suuntaan kuin muu
alla? Vastaus on ihan lähellä.
Täällä on kapitalistinen riistäntä
saanut reuhata ihan rauhassa, vas
tustelematta, kunnes se on saavut
tanut mahdin, joka tuskin on hillit
tävissä, Se voidaan kyllä kukis
taa, mutta tuskin hallita. Täällä ei
ole ollut eikä ole vieläkään voima
kasta sosialistista liikettä eikä edes
mitään rehellisesti kansanvaltaista
porvaripuoluetta riistojärjestelmää
paljastamassa ja ehkäisemässä;
täällä ei ole ollut eikä ole vieläkään
luokkataistelukannalla olevaa voi
makasta amniatt iy hdisty s1iikettä,
mikä olisi pystynyt edes herättä
mään työväen valveille ja synnyt
tänyt luokkatietoisuutta. Työvä
ki nukkuu sikeätä unta, mihin sen
porvarillinen sanomalehdistö on
tuudittanut, eikä pienet ammattikuntataistelut sitä herättää voi.
Täällä on jäänyt mahtava tekijä,
luokkataisteluun perustuva työvä
enliike kaikkine muotoineen, koko
naan syntymättä. Miksi siten on
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käynyt — siihen ei tämän sepus
tuksen käytettävissä oleva tila rii
tä vastaamaan. Tosin täällä on
syntymässä sosialistinen liike, mut
ta sen vaikutus on vielä ihan ole
matonta ja sen kehitys tavattoman
hidasta, ammattijärjestöt kun ovat
asettuneet sen suhteen vihamielisel
le kannalle, ne kun täällä — omi
tuista kyllä — vastustavat työsuh
teitten lakimääräistä järjestelyä,
vastustavat esim. lain määräämää
nor maality öpäi vää. Kapi tai ismi n
valta rehotttaa kaikkialla täydessä
loistossaan, saaliinhintoisena, jul
mana, röyhkeänä ja voitonvarma
na.
Miltä sellaisissa olosuhteissa näyt
tää tulevaisuus, kun kansa ei osaa
äänioikeuttaan käyttää? Lohdutto
maltako? Eipä suinkaan. Yhtä
varma ja mahdollisesti yhtä nopea
kin kuin Euroopassa on työn voitto

ja sosialismin voittokulku oleva
täälläkin. Mutta tapahtuuko se
täällä rauhallisesti, laillisia keinoja
käyttäen, vai joudutaanko täällä
suureen loppuromahdukseen väki
vallan keinoihin turvautumalla —
se on kysymys, mihin on vaikea
vastata. Nykyisin näyttää siltä,
kuin pääomien keskittyminen, trus
tien keinottelu elintarpeilla ja ali
tuisesti lisääntyvä työttömyys jo
nakin pulakautena räjähdyttaisi
koko kattilan ennenkuin sosialistipuolue on ehtinyt montakaan edus
tajaansa kongressiin saada, saatik
ka sitte enemmistöksi päästä. Voipi
kyllä käydä toisinkin, mutta kaik
kien mahdollisuuksien varalta tääl
lä olisi varustauduttava. Itse tuotan
to prosessi on täällä nyt jo tarpeek
si kehittynyt muuttuakseen milloin
tahansa kansalliseksi ja yhteiskun
nan haltuun.
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