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“  Lästytynnyripolitiikkoa”
Kirj. S . Nuorteva

Nje po tscliinu berjosch", •— 
otat lahjuksia enemmän kuin sopii 
sinun alhaiselle virka-arvollesi, —  
sanoo poliisipäällikkö poliisille ve
näläisen kirjailijan N. Gogol'in 
kuuluisassa näytelmässä “Reviso- 
ri” . Hän ei soimaa alaistaan lah
juksien ottamisesta sellaisenaan. 
Eihän toki! Se vaan on pahaa kun 
poliisi, pahuus, otti enemmän kuin 
virka-arvonsa edellytti. Lahjus
ten ottaminen on niin pyhä ja kan
sallinen tapa Venäjällä, että Mos
kovan kaupungin hallinnon äsket
täin täytyi oikein virallisesti 
myöntää määrärahan rautatievir-

kamiesteu lahjomiseksi, jotta saisi 
vaunuja ruokatarpeitten tuontia 
varten.

Mutta tokkohan sentään Venäjä 
piisaa lahjusjärjestelmässa vapaal
le ja kansanvaltaiselle Amerikal
le? Venäjällä sentään ei tapahdu 
sellaista mikä tapahtuu Amerikas
sa. Ei toki uskallettaisi duumassa 
esittää ja hallituksessa vahvistaa 
usean kymmenen miljoonan suu
ruista määrärahaa, jota duuman 
edustajat käyttäisivät valitsijoit- 
ten lahjomiseksi. Tehdäänkö sel
laista Amerikassa? Jopa tieden- 
kin! Se on oleellinen osa koko
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Yhdysvaltojen poliitillisesta elä
mästä.

Porkbarrel, -— suomeksi “ läski- 
tynnyri”, se on sana, jonka usein 
löydätte porvarilehtienkin selos
tuksissa kongressin toiminnasta. 
“Minä myönnän, että läskitynnyri- 
politiikka on turmiota tuottava ko
ko maalle ja mieletöntä yleisten 
verojen tuhlaamista yksityisten 
hyväksi”, sanoi kongressissa Te
xasin valtion edustaja, “mutta niin

miestä käytettävänään. OH vaara 
tarjona, että hän yhdessä kannat
tajiensa ja vastustuspuolueeii edus
tajien kanssa todellakin voisi riis
tää veljiltään heidän läski palasen
sa, —  heidän kaupunkeihinsa ra
kennettavaksi ehdotettujen yleis
ten rakennusten määrärahoja. 
Niinpä suostuttiin hänen vaati
mukseensa ja Texarkanaan raken
nettiin h o , o o o  dollaria maksava 
oikeustalo. Se seikka, että tuossa

T e x ftrk a im n ,T e x .,$ l 10,000 o ik e u sta lo . A vo in n a  k a k s i piiivtiii v iik o s sa , m u u llo in
k o k o n a a n  s u l j t i t u l in .

kauan kuin muut veljeni kongres
sissa vaativat postikonttoreita ra
kennettavaksi ja jokia perattavak
si heidän valtioissaan, niin minä
kin haluan palasen läskiä ja vaa
din, että Texarkanan kaupunkiin 
rakennetaan sadanviidenkymme- 
nen tuhannen dollarin arvoinen oi
keustalo. Ellei suostuta sitä ra
kentamaan, niin tulen äänestämään 
kaikkien muitten esittämiä tällai
sia määrärahoja vastaan.”

Ja Texas in edustaja oli vaiku
tusvaltainen herra, jolla oli monta 
käskettävissään olevaa kongressi

kaupungissa on vain pari tuhatta 
asukasta, että siellä Yhdysvaltojen 
oikeus istuu vain viitisen päivää 
vuodessa ja talo loput ajat seisoo 
tyhjänä, että siellä ennen vuokrat
tiin riittävä huoneusto oikeuden is
tuntoa varten 25 dollarilla vuodel
ta ja nyt täytyy maksaa yli kym
menen tuhatta talon ylläpitokus
tannuksina, —  tällaiset pikkuasiat 
eivät häirinneet kongressimiesten 
rauhaa. Talon rakennusta varten 
myönnettiin ja maksettiin tuo raha 
ja maksettiin sen lisäksi yli 40 mil
joonaa dollaria muita rakennuksia
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varten, joista suurin osa ovat ai
van yhtä tarpeettomia kuin ensin - 
mainittu.

Tämä on sitä läskitynny»poli
tiikkaa.

Mitä sellaisella politiikalla aje
taan takaa? Katsokaas! Texar- 
kanan edustaja, ääniä kalastelles
saan, on luvannut, että tuohon tahi 
tähän kaupunkiin rakennetaan kal

la rin paikan talossa, jahka se val
mistuu. Ja kaupungin ahdasmieli
nen ammattilainen, joka ei ajatte- 
le nenäänsä pitemmälle, arvelee, 
että on erittäin tärkeätä se, että 
kaupungissa suoritetaan tällainen 
ylimääräinen työ.

Nämä kaikki henkilöt eivät pe
rusta yhtään mitään yleisistä polii- 
tillisista asioista. Se seikka, että

M tisc lo  S h o ii ls ln  k n n iiv n , jo h o n  t u i l l l t u s  im  k u l u t t a n u t  $ l^rM .OCO j a  v a ik k u  
l i ik o m ic  o n  m i Uit ortta , p tiu liu tu u n  m 'h  I lta ju n ia  n iis i ti IK m iljo o n a n  
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lisarvoinen yleinen rakennus. Siitä 
riittää penninkejä yhdelle ja toisel
le valitsijalle. Kaupungissa asuva 
arkkitehti saa piirustustilauksen ja 
hyvän hinnan, kaupungissa asuva 
urakoitsija saa hyvän liikevoiton 
urakasta, kaupungissa oleva tiili
tehdas ja sen omistajat tienaavat 
osansa, eivätkä maalarimestarit ja 
puutavarayhtiö ja rautakauppias 
jää aivan ilman tekevää. Ja joku 
kongressimiesehdokkaan erittäin 
innokas vaali ruunan saa vahtinies-

kongressimies YVashngitoniin pääs
tyään ehkä myy itsensä karvoi
lleen päivineen trusteille ja auttaa 
niitä moninkertaisesti kiskomaan 
kaupungin yleisöltä ne muutamat 
penningit, mitkä kähvellettiin Yh
dysvaltojen talon rakentamisessa, 
—  se seikka ei heitä liikuta. Kon
gressi on niin kaukana ja sen asiat 
niin monimutkaisia, Kukapa niitä 
kaikkia ymmärtäisi! Mutta jos 
meidän kongressimiehemme hank
kii meille hyvän ansiotilaisuuden
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kaupunkiimme rakennettavan ylei
sen rakennuksen kantta, niin se on 
jotakin kouraamme tuntuvaa. Se 
päällepäät teeksi kaunistaa kaupun
kiamme ja ‘‘puustaa” sen liikettä. 
Ja jos hän sen meille hankkii, niin 
tue valitsemme hänet uudestaan. 
Sittenpä seu raavaita istuntokau
della hän voi hankkia meille mää
rärahan kan [>un kimme laidassa 
olevan puron perkaamiseksi. Pari
sataatuhatta dollaria siihen tarkoi-

Yhdysvalloissa matkustava hen
kilö usein joutuu kaupunkipaha- 
seen, jossa on tuhatkunta asukas
ta, kolme hevosta, yksi pahanpäi
väinen katu ja sen varrella muuta
ma likainen lautah ukkeli. Mutta 
keskellä pääkatua, niinkuin kallis
arvoinen pää rl y sian pahnoissa, 
kohoaa taivasta kohti marmorista 
rakennettu, satatuhatta dollaria 
maksava postitalo. Jos menet pos
tikonttorin kirjoja tutkimaan, huo-

••Ij ä s k i .i ”  <;o i >n i >i :n i i \ ,  a i ,a .
Mainitun piirin tilusta ja  hankki nolja nihiunyiiiinytysta, ylikrusii &18H.OOO »lktnisialon rukfiitimiisrksi lähiiu pikkuktinitimkiln.

tukseen olisi mainio asia meille. Ja 
onhan hallitukselta rahaa! Ja pi
täähän meidänkin jotakin saada.

Kongressimies tietää, että sellai- . 
sen määrärahan hankkiminen on 
hänen valitsemisensa ja etenkin 
uudestaan valitsemisensa peruseh
to, Se on ehtona sille, että hän voi 
olla kongressissa ja sieltä kaupata 
ääniänsä sovitusta hinnasta. Ja 
hän esittääkin lakiehdotuksen oi
keustalon rakentamiseksi Texar- 
kanaan tahi Hog Ditch-nunisen 
intron perkaamiseksi.

maat että kaupunkiin tulee pari 
kirjettä päivässä ja postimerkkejä 
myydään parin sadan dollarin 
edestä vuoden aikana. Saat tie
tää, että ennen postikonttorin ra
kentamista kylän sekatavarakaup
pias hoiti postimestarin tehtäviä ja 
hallitus maksoi vuokraa kaupan 
nurkkaan rakennetusta postiaita- 
uksesta dollarin vuodessa,

Mitä varten sitten rakennettiin 
sinne kallisarvoinen talo?—  Pork- 
barrel! Valtiosta valitun kon- 
gressimiehen piti välttämättä saa
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da tuon kylän asukkaitten äänet 
tullakseen valituksi ja hän sai ne 
sillä ehdolla, että “kaupungin 
asukkaille annetaan tunnustusta” 
myöntämällä rahaa talon rakenta
mista varten.

Kentuckyn ja Virginian valtion 
rajalla on joki, Sandy River. Mitä
tön ja viraton joki. Matala ja pai- 
kotelleu ahdas. Kaukana kaikista 
teollisuuskeskuksista. Mutta sen 
perkaamiseen on hallitus tähän

aihetta pyytää lisää määrärahoja- 
joki, vietävä, kun uudestaan ja 
uudestaan tukkeutuu ja uudestaan 
ja uudestaan voi pyytää rahoja sen 
perkaamiseksi.

Muscle Shoals kanavaan on hal
litus tähän asti upottanut neljä ja 
puoli miljoonaa dollaria ja vaikka 
liikenne tuolla kanavalla on vuosi 
vuodelta vähentynyt, niin tälle 
kongressille on ehdotettu, että 
my onnet tä i s ii n kah dek san toista

päivään mennessä kuluttanut noin 
kaksi miljoonaa dollaria. On ra
kentanut sulkuja ja syventänyt 
pohjaa. Tämä muka sitä varten, 
että jokea pitkin voitaisiin kuljet
taa hiiliä. Mutta perkauksen lop
puun suoriteltua on jokea pitkin 
kuljetettu keskimäärin kaksitoista 
—  sanoo 12 —  tonnia hiiliä vuo
dessa.

Mitä varten tuhlattiin rahoja 
tällaisen joen perkaamiseksi? —  
Porkbarrel! Ja tämä porkkatyn- 
nyri on siinä suhteessa tuottava se
kä kongressiniiehelle että valitsi
joille. että kaikiksi ajoiksi riittää

miljoonaa dollaria kanavan laa
jentamiseksi. Ja kai se myönne
tään, sillä kongressiinies, joka 
anomuksen tekee, on mahtava koti- 
gressimies. Hän on tällaisten ra
hojen myöntämistä käsittelevän 
valiokunnan puheenjohtaja, ja jos 
virkaveljensä eivät anna hänelle 
vaatimaansa määrärahaa, niin saa
vat lie sanoa hyvästit omille pork- 
kaunelmilleen.

Ja vielä yksi esimerkki! Tyynen 
meren rannalla sijaitsee Mare Is- 
land-niminen Yhdysvaltojen laiva- 
tokka ja sotalaivastoasema. Sata
ma ja laivatokka on oikein nätti ja
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mukava. Mutta sillä on yksi pieni 
vika: se on niin matala, että va
llankin isompi sotalaiva ei pääse 
sinne ollenkaan. Mutta sehän on 
sitä parempi. Riisin saatiin rahoja 
tokan rakentamiseksi, ja paljon 
rahoja saatiinkin, kun paikka 
luonnostaan oli vähän epämukava. 
Ja sitten saa pyytää seuraavina 
vuosina lisää sataman syventämi
seksi. Ja kun rakennetaan oikein 
iso laiva, niin taas voi pyytää ra

si kongressi 45 miljoonaa dollaria 
kaikcllaistcn postitalojen ja oike
ustalojen rakentamiseksi, joista 
useimmat olivat aivan mieletöntä 
tuhlausta.

Demok raati puolueen eräs edus
taja. joka sivumennen sanoen seu- 
raavana vuonna, jolloin demokraa
tit olivat kukkona tunkiolla ja 
isännöivät setä-SamuIin rahapus
silla. rak emi utti 100,000 dollaria 
maksavan oikeustalon kaupun-

* .

■ vejinJeu postin*keinuiksen niiiiipiiikka. Ki-lptui »uiton  m uu, jo - ta  h a llitu s  sai
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hoja sataman edelleen syventämi
seksi.

Parinkymmenen mailin päässä 
Mare Isianilissa on kylläkin paik
ka, jossa olisi mainio luonnollinen 
satama laivatokkaa varten. Mutta 
ei sinne sopinut rakentaa tokkaa. 
Piiri, jossa tuo paikka sijaitsee, 
aina äänestää vastapuoletta, — 
muista läskitynnyrisyistä. Sille ei 
sovi "antaa tunnustusta” .

Kuinka suunnattomaksi rosvo- 
ukseksi tämä järjestelmä on kehit
tynyt ei voi sanoin kuvata. Heik
kona valaistuksena mainittakoon, 
että yksistään vuonna 1913 myön-

kiin, jossa oikeus ei koskaan pidä 
istuntoja, —  tämä edustaja, pyhäs- 
ti loukkaantuneena republikaanien 
harjoittamasta rosvuudesta, lausui 
senaatissa seuraavasti: “Tämä ra
ilojen myöntämisebdotus on röyh- 
kein rosvohyökkays valtiokassaa 
vastaan, mikä on koskaan tapahtu
nut. Tässä tynnyrissä oleva läski 
on sitä lajia, että sen katku tuntuu 
taivaaseen asti” .

Keskustelussa paljastui, että re
publikaanien täytyi ryhtyä erikois
toimenpiteisiin saadakseen riittä
västi ääniä määrärahojen myöntä
misen puolesta. Eräs senaattori
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avoimesti tunnusti, että hän ensin 
aikoi äänestää ehdotusta vastaan, 
mutta sitten saatiin hänet taipu
maan, kun luvattiin rakentaa hä
nen kaupunkiinsa uusi postitalo, —  
vaikka entinen vielä oli aivan hy
vässä kunnossa. Eräs toinen edus
taja saatiin taipumaan samallaisil- 
la vippakonstcilla. Se oli kyllä 
vähän vaikeampi asia, sillä tuon 
edustajan valtion kaikilla kaupun
geilla jo oli jos mitäkin rakennuk-

kello kaksitoista yöllä, marras
kuun 3 p:nä 1913- Kuumeenta- 
pasella kiireellä ajettiin kongres
sissa läpi määrärahojen myöntä
miset. Muuten eivät kongressimie- 
liet rasita itseään liian pitkillä työ
päivillä, mutta nyt he istuivat kak
si yötäkin perätysten, nuijien toi
sen määrärahan päätökseksi toisen 
jälkeen. Ja hänen arvoisa liha
vuutensa, presidentti Taft, valvoi 
kaksi yötä hänkin allekirjoittaen

JUg Stone ( in ii kiiupuiig lssu. VfrK lniossn, on vain mm kutita , mu (La sen
oikeus- ja  iH tstlriikennuksoeii saudin liu llilu k s o lta  8 10(1,000.

siä. Pulasta selviydyttiin sillä, 
että myönnettiin muutama kymme
nen tuhatta dollaria, —  seinämaa
lauksien laittamista varten Alaba
man Gatnsderdin kaupungin oike
ustaloon.

Tämän rahojen myöntämisen 
yhteydessä tapahtui yhtä ja toista 
muutakin, joka erinomaisen kirk
kaasti valaisee amerikalaisen poli
tiikan laatua. Aika oli sellainen, 
että juuri oli tulossa Valkoiseen 
taloon deinokraattipuolueen presi
dentti Wilson ja demokraatinen 
enemmistö kongressiin. Republi- 
kaanipuolueen valta-aika päättyi

rosvousmäärayksiä. Kello kaksi
toista yöllä hän allekirjoitti vii
meisen paperin ja lähti kävele
mään Valkoisesta talosta tavallise
na kansalaisena, —  jättäen jäl- 
keentuleville, aasipuolueen herroil
le, rosvottavaksi mitä enää oli jä- 
lellä.

Sanotaan, että Taft’kin vähän 
epäröi allekirjoituksen antamises
sa tuolle rosvoukselle. Mutta hä
nen lainopillista ja oikeudenmu
kaista omaatuntoaan lohdutettiin 
sillä, että annettiin hänellekin pala 
“ läskiä” . Oli aikaisemmin myön
netty 800.000 dollaria postitalon
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rakentamista varten Taft’in koti
kaupunkiin, New Haveniin. Viime 
tingassa lisättiin määrärahaa mil
joonaksi kahdeksisadaksi tuhan
neksi dollariksi, ja jotta se kaikki 
kuluisi, määrättiin, että talo on ra
kennettava ruusunpunaisesta mar- 
morikivestä, joka on kallein ra
kennusaine, mitä on olemassa.

“ I-askitvnnyripolitiikkaa” esiin
tyy monessa eri muodossa. Edellä 
mainitut oikeustalojen ja postita-

vettä. Mutta siitä maksetut 169,- 
000 dollaria varmaankin olivat hy
vänä apuna kongressi tn ies Hump
hrey n vaalitaistelussa.

“Jokien ja satamien perkaami
seen” käytetään niinikään kymme
niä miljoonia dollareita vuosittain 
ja suurin osa tästä rahasta on ihan 
hullua tuhlausta.

Tämäntapaisen lahjomisen jouk
koon voidaan laskea vielä elä ko
keitten myöntämiset "sotaveteraa-

G a liie s v lH e ’ !)' F la . ,  p o s t  irti k e im u s . M a k s o i  h a l l i t  u k s e l le  $154,000. 
K a u p u n g is s a , v a in  6,000 a s u k a s t a .

tojen rakentamiset vievät aiheetto
masti kymmeniä miljoonia vuosit
tain. Taloja varten ostetaan edel
täkäsin lotteja ja niiden valintaa ei 
määrää mikään muu seikka kuin 
asianomaisen kongressimiehen po- 
litillisen lahjomisen näkökohdat. 
Niinpä osti hallitus Seattlen kau
pungista postitalo-Iotin ja kun ai- 
jottiin ruveta taloa rakentamaan, 
havaittiinkin, että lotti sijaitsee ai
van kaupungin ulkopuolella ja on 
niin suoperäistä maata, että siellä 
useimmiten on seitsemän jalkaa

neille” , joka on vain etsitty nimi 
sille, että annetaan kongressin toi
mesta suoranaisia lahjuksia henki
löille, jotka tavalla tahi toisella 
palvelevat kongressimiesten vaali- 
touhuja.

Järjestelmän tekee mahdollisek
si eräs teknillinenkin seikka. Kon
gressi visusti noudattaa sitä järjes
tystä, että tällaisista määrärahois
ta ei äänestetä erikseen, vaan kai
kista yhtaikaa. Joukossa voi olla 
joku tuiki tarpeellinenkin, mutta ei 
yksikään kongressimies voi äänes-
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tää erikseen sitä äänestämättä sa
matta kaikkia muita vastaan. Ja 
kun joukossa on sitten varmasti 
joku hänen oma “läskipalasensa” , 
niin täytyy hänen pelastaakseen 
omansa, myöntää kaikille muille 
heille kuuluvan osan.

Ja otettakoon huomioon, että 
tässä kerrotut asiat eivät suinkaan 
ole mitään yleisesti tuntemattomia. 
Fi suinkaan! Niistä avoimesti kes-

q#s>. ■ =

kiistellään ja tehdään joskus ivaa
kin, joskus makeasti kirotaan, —  
mutta miten ollakaan, —  järjestel
mä jatkuu vuosi vuodelta, eikä sil
le tule mitään loppua, ennenkuin 
luokkatietoinen työväki pääsee 
kongressiin niin voimakkaaksi, et
tä se lopettaa sen. Mutta, auta ar
mias. mikä tappelu ja hammasten 
kiristys syntyykään, kun ruvetaan 
herroilta kiistämään heidän pyhää 
läski tynnyriänsä!
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