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Amerikan Sanomalehdistö
Jokainen luokkatieto) nen työläinen
jo vaistomaisestikin käsittää Amerikan
sanomalehdistön — vähäistä työväenlehdistöä lukuunottamatta — olevan
voimakkaan aseen kapitalistisen järjes
telmän palveluksessa. Amerikan sano
malehdistön oivalletaan täydellisesti aja
van kapitalismin etuja. Vähäisessä mää
rässä kuitenkin yleensä valveutuneen
kin työväestön keskuudessa käsitetään
miten yksityiskohtaisesti ja millä kei
noin Amerikan kapitalismi kontrolleeraa
tämän maan lehdistön. Mutta eipä tä
män mahtavan hirviön — sanomaleh
distön — salaisuuksiin ole niinkään
helppoa tunkeutua ja pienetpä ovat
olleet mahdollisuudet näitä saattaa jul
kisuuteenkaan.
Nyt on kuitenkin tullut tilaisuus
kurkistaa Amerikan sanomalehdistön
verhojen taakse. Upton Sinclair — tun
netun lihatrustin paljastuskaan “ Chi
cagon” kirjoittaja — on julaissut neljä
ja puoli sataa sivua käsittävän tutkimuk
sen Amerikan sanomalehdistöstä ja magasii nikirjallis uudesta. Sinclair esittää
yksityiskohtaisia, lukemattomia todis
tuksia Amerikan sanomalehdistön hen
kisestä prostitutsioonitiiasta.
Vaikka
kin käsitämme Amerikan porvarilehdistön jo luonnostaan edustavan kapitalistiluokan etuja, niin sittenkin on
hämmästyttävää huomata miten täsmäl
lisen tarkasti ja lujin ottein Amerikan
kapitalismi kontrolleeraa sanomalehdis
tön.
Upton Sinclairen kirjan nimenä on
“The Brass Check" ja on sen hinta
Hän paljastaa
50c, sidottuna S t. 0 0 .
Amerikan sanomalehdistön sellaisella
tavalla, että jokainen «työläinen on op
piva inholla käsittelemään nykyistä jo
kapäiväistä henkistä ruokaansa — por
varillista sanomalehdistöä. Mutta har
vapa amerikalainen työläinen saanee
tämän kirjan käsiinsä, sillä se varmas
tikin ehkäistään yleisistä kirjastoista,
kirjakaupoista j.n.e.l Vaikkakaan Sin
clair muutosehdotuksissaan ja useissa
muissakin kohdissa esittää enemmän

idealistisia kuin luokkataistelusuunnitelmiä, niin sittenkin sanomalehdistön
alastomaksiriisuminen tapahtuu niin pe
rinpohjaisella tavalla, että sen pitäisi
vakuuttaa piintyneiinmänkin työläisen
työväenlehdistön tarpeellisuudesta.
Luomme tässä lyhyen katsauksen
Amerikan sanomalehdistöön Sinclairen
kirjan perusteella.
S an o m aleh d istö n

om istam inen .

Finanssi pääoma hallitsee sanomaleh
distöä neljällä tavalla: ensiksi omista
malla lehtiä; toiseksi, omistamalla omis
tajat; kolmanneksi, ilmotuksien kautta;
neljänneksi, suoranaisella lahjomisella.
Näiden keinojen kautta kapitalismi täy
dellisesti hallitsee Amerikassa uutiset
ja toimituskirjotukset, omaten mitä
täydellisemmän monopolin.
Millään
muulla alalla ei ole niin tiukkaa mono
polia. Terästrusti ei tuhoudu, jos on
olemassa joitakin itsenäisiä terästehtai
ta, rahatrusti ei horjahda vaikka olisikin
joitain itsenäisiä rahamiehiä, mutta uutistrusti tuhoutuisi, jos olisi olemassa
vain muutamakin itsenäinen sanomaleh
ti, joka kertoisi totuuden.
Olisi hämmästyttävää, jos voisi nu
meroilla osoittaa missä määrin finanssipääoma omaa sanomalehdistön kont
rollin. Jos Amerikan karttaan vetäisi
pensselillä väriläisköjä, jotka osottaisivat sanomalehdistön
kontrollin, niin
suuria piirejä, jopa valtioitakin, osottautuisi jonkun erikoisedun kontrolleeraamiksi. Michiganin ylä-osaan saisim
me keltaisen väriläiskän — kupariedut.
Samoin on koko Montanan valtio ja
suurin osa Arizonaa. Eteläinen Colora
do peittyisi mustalla värillä, samoinkuin
osa pohjois-CoIoradoa — hiiliedui. Har
maa läiskä peittäisi läntisen Pennsyl
vanian ja Illinoisin — teräsedut, Wisconsinin, Oregonin ja Washingtctnin
kohdalla näkisimme viheriää — puuta
vara-edut. North Dakota ja Minnesota
peittyisi valkoiseen väriin — viljatrusti rautateiden ja pankkien tukemana.

SÄKEN1Ä

ro6

Likainen väriläiskä tärskähtäisi keskiCaliforniaan — rautatiekeinottelijat.
Kaikkialla huomaamme suuretujen
kontrolleeraavan lehdistöä. Esimerkik
si Montanassa ei ole kuin kaksi lehteä,
joita kuparitrusti ei kontrolleeraa. Toi
nen näistä itsenäisistä lehdistä on so
sialistinen “ Butte Daily Bulletin” . Ok
lahomassa melkein kaikki on "Standard
Oirin” hallussa. Ja niin joka valtiossa
on sanomalehdistö kiinteästi suurpää
oman hallussa Sieluineen ruumiineen.
Olet missäpäin hyvänsä Amerikassa ja
ostat lehden, niin myrkkyä saat paitsi
niissä harvoissa tapauksissa, jolloin
onnistuu saamaan käsiinsä työväen leh
den.
O m ista ja n om istam in en .

Toinen tapa, jolla sanomalehdistöä
kontrolleerataan, oli omistajien omista
minen. Tämä tapahtuu tuhansilla eri
tavoilla ja siteillä jotka yhdistävät leh
tien omistajat suurkapitalistien etuihin.
Ja niin me näemme, miten sanomaleh
distön jokaisella sinulla, vaikkakaan
suurpääoma ei lehteä
suoranaisesti
omistaisikaan, palvellaan mammonaa,
suurpääomaa.
Sinclair kertoo useita tapauksia, jol
loin jonkun lehden omistaja on keskellä
yötä, juuri kun lehti on painoon me
nossa,
ottanut
jonkun "vaaralli
sen” uutisen tai toimituskirjotuksen
pois.
Suureduilla on kaikkialla omat
asiamiehensä, jotka aina ovat valmiina
ottamaan lehdestä sen ja sen kirjotuksen pois — jos jotenkin vahingossa
lehteen olisi päässyt “ vaarallinen” to
tuus.
llm o tiu te n

v aik u tu *.

Kolmas kontrollikeino on liikeilmotus. Tämä on sanomalehtien ja maka
siinien tapa ottaa “ laillisia” lahjuksia ja
on se päätapa, jonka avulla suurpääoma
ruokkii sanomalehti-ioisiaan. Nykyään
ovat sanomalehdet ja magaslinit enem
män riippuvaisia ilmoittajistaan kuin lu
kijoistaan. Tosiasia näet on se, että
ilmotukset on pääasia ja luettava-osas
to vain syöttinä ilmotusten levittämi
seksi.
Ja se joka maksaa, huolehtii myös

äänestä.
Sinclair esittää joukottain
esimerkkejä, miten ilmottajat kontrolleeraavat lehtien ja magasiinien politiik
kaa. Esimerkkinä mainittakoon: erään
newyorkilaisen lehden toimittaja kirjotti opettavan artikkelin jalkineista, se
littäen minkälaiset kengät ovat terveel
lisiä käyttää.
Toimittaja oli tutkinut
tätä alaa ja kokemuksen perusteella
suositti Ieveäkarkisia kenkiä. Muuan
suuri ilmottaja sai jotenkin vihiä tästä
kirjotuksesta ja että se julaistalsiin seu
raavan päivän lehdessä. Kenkäkauppias
soitti lehden liikkeenhoitajalle ja seu
rauksena oli, että tämä artikkeli joutui
paperikoriin.
Suur-ilmottajat sensuroivat sekä toi
mit uskirjotukset että uutiset. Koskaan
ei näe lehdissä minkäänlaisia uutisia,
jotka jotenkin loukkaisivat suuria departementtikauppoja. Jos jossakin departmenttikaupassa tapahtuu esimer
kiksi hissi- eli elevaattorionnettomuus
ja liikkeen
huolimattomuuden takia
joitakin henkilöitä saa surmansa, niin
koskaan ei mainita tämän liikkeen nimeä. Uutinen kertoo korkeintaan sen,
että erää*** departmentii kaupassa ta
pahtui onnettomuus jne. Departementtikauppojeu kurjista työoloista ei näe
halaistua sanaa. Departementtikaupat
ovat näet suuria ilmottajial
Kaikkialla sanomalehdistön valtakun
nassa havaitsee ilmottajien kontrollee
raavan käden.
Olkoon kysymyksessä
uutiset, toimituskirjotukset, kirja- tai
teatteriarvostelut, y, m. Toisissa leh
dissä ilmottajien kontrolli ilmenee räi
keämmin, toisissa hienommin, mutta
totuus on se, että kaikkien — paitsi
työväen lehtien — politiikkaan vaikut
taa suur-ilmottajat. Jos sanomalehti
sattuisi loukkaamaan uutisissa tai toi
mituskirjot uksissaan
suur-ilmottajien
etuja, olkoon uutinen tai kirjotus mi
ten totuudenmukainen tahansa, niin pi
an lehti tuntee suur-ilmottajien kos
ton raha-asioissaan.
Erään Bostonin lehden vastaava toi
mittaja kertoo, eriä on aivan mahdo
tonta saada lehteen riviäkään, mikä
olisi epäedullinen pankkien ja departe
mentti kauppojen
lii ke politiikalle tai
vastoin kulkulaitosyhtiöiden etuja. Nä
mä liikehaarat ovat sidotut yhteen te
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rästä lujemmilla siteillä. Näitä etuja
loukkaavia uutisia ei millään ehdolla
saa panna lehteen.
Tämä toimittaja erotettiin, kun leh
teen oli pujahtanut pari “ vaarallista”
riviä.
llmottajien boikotti on voimakasta.
Ja laki ei sitä kiellä. Mutta jos työläi
set boikoteeraavat, niin heti on vir
kavalta kimpussa. Ja ilmottajien boi
kotti tappaa lehden tai magasiinin, el
lei ' se tule “ kiltiksi” . Siitä on paljo
esimerkkejä.
S u o ran a in en la h jo m in e n .

Europassa on erikoinen lehdistö, jon
ka saa suoranaisesti ostaa palvelemaan
mitä erikoisetua tahansa. Amerikalaiset
onnitelevat itseään siitä, että täällä
ei ole tällaisia suorastaan rahalla ostet
tavia lehtiä. Todellisuus puhuu kui
tenkin toistal
Luonnollisesti on vaikea todistaa sa
nomalehdistön suoranaista, julkista lah
jomista. Kun jonkun erikoisedun tavottelija haluaa saada jonkun lehden
ajamaan tarkotusperiaän, niin ei hän
mene suoraan lehden omistajan luo ja
tarjoa hänelle niin ja niin monta tu
hatta dollaria.
Lahjominen tapahtuu
milloin milläkin tavalla, joko “ ystä
vyyden” osoituksena, pankkitakaukse
na, lehden tai julkaisun ylimääräisten
numerojen ostamisella jne.
Usein tapahtuu siten, että lehti saa
käsiinsä jonkun uutisen, joka loukkaisi trustin tai jonkun suurliikkeen etua.
Asianomainen saa tästä hienon viittauk
sen. Pian onkin lehdessä tämän liik
keen suuria ilmotuksia------- ja uutista
ei julaista,
Mutta eihän se ole lah
jomista, se on vain il luottamista I Lahjomiskeinot ovat monenlaisia ja muut
tavat alituisesti muotoaan.
Sanomalehdistön lahjomista tapah
tuu suuressa mittakaavassakin.
Noin
5 v. sitten paljastui miten“ New Haven”
systeemin särkijät käyttivät vuosittain
neljäsataa tuhatta dollaria sanomalehtivaikutuksen ostamiseen. Ja rautatien
presidentti vannoi, että tämä on suh
teellisesti paljoa vähemmän kuin mitä
muut rautatiet käyttävätI
Kaikkialla
huomaa tämänlaisen lahjomisen paisu
van yhä valtavammaksi. Lehdessä oste
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taan tilaa suoranaisille toimituskirjotuksillekin, puhumattakaan muista puo
lista.
M a s u u n ie n

tappam in en .

Joitakin vuosia sitte nousi Amerikas
sa magasiinikirjallisuus valtavaksi. Magasiinien yhtäkkiseen laajaan levikkiin
vaikutti se, että ne alkoivat julaista sel
laista, mikä sivuutettiin sanomalehdis
töstä. Yksi ja toinen magasiini alkoi
julaista hämmästystä herättäviä, mutta
totuudenmukaisia paljastuksia trusteis
ta, y. m. ja niagasiinit levisivät nope
asti, saavuttaen satojen tuhansien me
nekin.
Mutta niin pian kuin magasiini oli
saavuttanut laajan menekin, muuttui
äänensävy. Suurpääoma teki lopun to
tuuden julistamisesta. Ilmotus-, pank
ki- y. m. boikottikeinoja käytettiin. Ja
se tepsi. Magasiineista tuli “kilttejä” .
Niihin ei enää otettu kirjot uksia, jois
sa suurpääomaa olisi paljastettu! Kirjottajien ja toimittajien oli myytävä it
sensä tai muuten ei lohjennut kirjotuspalkkioita.
Sinclair julkaisee sarjan magasiinien
nimiä, kertoen miten mikin niistä tu
li “ kiltiksi” ja sisältää nyt vain ilmo
tuksia ja roska! uke mistä. Ellei maga
siini taipunut tanssimaan rahavallan
pillin mukaan, niin se tapettiin. Kuvaa
vana esimerkkinä on "Hampton’ s ma
gazine” .
“ Hampton’ s Magazine” sai ennen
kuulumattoman menestyksen. Sen levekki käsitti noin 425,000. Ilmotuksiakin oli noin 30,000 dollarin arvosta
kuukaudessa. Painoksen äkkinäinen li
sääntyminen lisäsi äkkiä myös kuluja.
Kun lehden perustajan,
Hamptonin,
pääoma oli vähäinen, oli pääomaa saa
tava nopeasti lisää. Ryhdyttiin myy
mään osakkeita. Liike tuotti huomatta
vasti voittoa, joten olisi luullut osak
keiden menevän kaupaksi kuin kuumil
le kiville. Mutta sittenkin tämä maga
siini tapettiin.
“ Hampton’s Magazine” alkoi julalstatiesfcandaaiista “ New Havenin” asiatatiekansliasta. “ New Havenin” asia
mies tuli julkaisun omistajan luo, sa
noen, että jos mainittu artikkelisarja
julaistaan, niin julkaisu tapetaan. Ar
tikkelisarja kuitenkin juiaistiin. Seura
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ukset piin olivat näkyvissä. Julkaisun
■ osakkeet poljettiin keinotekoisesti alaarvoisiksi, pankit kieltääntyivät anta
masta luottoa, paperitehtaat, paperia j,
n. e., Lopputuloksena oli “ 'Hampton’s
Magazinen” kukistuminen.
Niin kävi kaikille suurta menestystä
saavuttaneille makasiineille, jotka jul
kaisivat totuudenmukaisia kirjotuksia.
Ne makasiinit, jotka myöntyivät “py
symään hyvinä", saavat suunnattomas
ti iimotuksia, luottoa jne. Niiden omis
tajat saavat suuria voittoja.
Niin magasiini-kirjaliisuus vajosi
henkiseen prostitutsioniin. Ne harvat,
jotka edelleenkin toimivat itsenäises
ti, ovat jatkuvasti elämän ja kuoleman
partaalla.
Varsin
mielenkiintoisella
tavalla
Sinclair selittää nykyisten makasiinien
historiaa. Yksityiskohtaisesti hän ker
too miten minkin makasiinin kantaa
“ rukattiin” finanssipäaoman taholta.
S an o m ale h d istö ja ty ö v ä k i.

Amerikan pääoma monilla keinoil
laan täydellisesti vallitsee Sanomaleh
distön. Yksistään vain kapitalismin etu
ja palvelee tämä nykyajan monipäinen
hirviö — sanomalehdistö. Poikkeukse
na tästä yleisestä säännöstä on työvä
en lehdistö, mutta se on vielä varsin
vähäinen, vaikutukseton. Päivästä päi
vään ammentaa
Amerikan työväestö
henkistä myrkkyä itseensä. Ja taitavis
sa, melkein huomaamattomissa annok
sissa jaetaan tätä myrkkyä.
Uutisia kerrotaan. Mutta millätavalla? 1 Niitä väärennetään, jätetään pois
jne. Jokainen työtaisteluissa osallise
na ollut työläinen tietää miten lakkouutisia väärennetään. Kaikki lakkolai
sille epäedulliset tapahtumat kerrotaan
erikoisesti höystettyinä, vieläpä tukut
tain julaistaan aivan valheellisia uuti
sia. Lakkolaisille edullisiin tapahtu
miin nähden vaietaan.
Sinclair esit
tää kirjasessaan tästä mitä hämmästyt
tävimpiä todistuksia.
Paksu konkreettimuuri on edessä,
jos Amerikan porvarilehdistöön haluaisi
saada työväestölle edullisia uutisia. Sii
loin tämä muuri luhistuu, kun kysy
myksessä on työväestölle epäedulliset
uutiset tai kirjotukset.

Sinclair antaa myös mitä perinpohjaisemman kuvan sanomalehtien uutis
toimistoista. Lukemattomilla todistuk
silla hän osottaa kapitalistilehtien uutis
toimistojen olevan pääasiassa kapitalis
ti et uj en propagandatoimistoina. Vai
heita ja vääristelyjä levitetään tuhan
sille lehdille. Tositapahtumille, Jos ne
puhuvat työväestön puolesta, ei ole
sähkösanoma! an gat avoinna.
Lehtien toim ittajat.

Sanomalehdistön ollessa täydellisesti
suurpääoman kontrollin alaisena, luon
nollisesti sitä ovat myös toimittajat ja
raportterit. Toimituksissa pyörii yhte
nään sinikynä, pyyhkien raportterien
tuomista uutisista pois “vaarallisia”
kohtia. Toimittajiin samoinkuin raporttereihinkin on syöpynyt tietoisuus
siitä, mikä on “ edullista” ja mikä ei.
Vaikka raportteri olisi kuinkakin rehel
linen ja sen mukaan kertoisi tapahtu
man, niin sitä ei saa lehteen. On paljo
toimittajia ja raporttereita, jotka avoi
mesti myöntävät joutuneensa henkiseen
prostutsiooniin, multa eivät voi siitä
päästä,
paitsi leivästään 'luopumalla.
Ja mitä paremmin osaa palvella vain
suuretuja, sitä “ kuuluisampi” sanoma
lehtimies sitä on ja sitä suurempi palk
ka.
V a s ta m y r k k y ä m y r k y ty k s e llä .

Amerikan sanomalehdistön myrkylle
ei löydy kuin yksi vastamyrkky —
luokkatietoinen sosialistilehdistö. Vain
sen avulla voidaan poistaa tuon moni
päisen hirviön tuhoisat vaikutukset.
Porvarilehdistö ja magasiinikirjalliSuus voi joskus paljastaa joitain räi
keitä epäkohtia, mutta aina se tekee
sen vain jossakin vississä etutarkotuksessa.
Hirvittävän valtavasti Ameri
kan pääoma kontrolleeraa sanomaleh
distön ja saavuttaa senkautta voimak
kaan ylivallan työväenluokkaan nähden.
Sen vallan murskaaminen kysyy työ
väenluokalta jättiläisponnistuksia. Ja
jos koskaan, niin nykyään pitäisi jokai
sen iuokkatietoisen työläisen tehdä
kaikkensa oman sanomalehdistönsä ra
kentamiseksi.
Se on työväenluokan
taistelun elämisen ehto.

