
teen ja  yksinomaan vaan sen eteen, tehtävä 
kaiken voitavamme.

, Me olemme Amerikassa tänäpäivänä 
kykenemättömiä taistelemaan menestyksel
lisesti vähäpätöisimpäinkin parannusvaati- 
mustemme puolesta jos emme järjesty teol- 
teollisuuksittain. Siitä on tuoreimpana esi
merkkinä viimekesäiset suuret ammattiuni- 
oiden käymät lakkotaistelut, kuten hiilen- 
kaivajain ja  rautatiepajatyöläisten y. m. 
lakot, joissa työläiset eivät voittaneet itsel
leen minkäänlaisia aineellisia etuja, mutta 
sensijaan saivat jonkun verran kokemusta, 
joten nämäkin työläiset nyt ovat taipuvai
sempia ymmärtämään teollisuuksittain jä r
jestymisen merkitystä, kuin mitä he olivat 
ennemmin.

I. W. W. liitto järjestää työläiset teolli-
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suuksittain ja  on siis ainoa työläisten tais
telu järjestö mailmassa, mikä vastaa nyky
aikaista teollisuuden kehitystä. Tehkaämme 
työtä tämän järjestön eteen saadaksemme 
mahdollisimman suuret työläisten joukot 
siihen liitetyiksi ja  kasvatetuksi ymmärtä
mään luokkataistelua koko työväenluokan 
oikeuksien puolesta. Mitä suuremmassa 
määrin työläiset saadaan lähimmässä tule
vaisuudessa tähän järjestöön liittymään ja  
taistelemaan sen periaatteiden ja  menette
lytapojen mukaisesti, niin sitä nopeammin 
voidaan parantaa työväenluokan tämän 
päiväinen taloudellinen tilanne ja  sitä toi- 
vorikkaimpina voimme katsoa tulevaisuu
teen. — Aikaan jolloin työväenluokka hal
litsee mailmaa.

H E L M IK . 1923.

KAPITALISMIN ELÄMÄN LANGAN TARVE
Kapitalistit kokouksissaan vaativat siirtolaislakien muuttamista.

H*| EUR A AV A  on kuvaava siitä pyrki- 
X myksestä, mikä Amerikassa on 
>_ käynnissä siirtolaislakien muutami- 
sekji, joten Amerikassa edelleenkin voitai
siin täyttää työvoima markkinat ulkomai
sella työvoimalla ja  työttömäin täyttäessä 

kadut ja  tehdasalueet voitaisi palkat laske- 
a mahdollisimman alhaiseen rajaan.

Washington, D. C. tammik. 3 p. Lievem
pää siirtolaisuutta rajoittavaa lakia, joka 
tekisi mahdolliseksi päästää Amerikaan ka
luttuja ulkomaalaisia mille tahansa ammat
tialalle, missä huomataan vallitsevan työ
voiman puutteen, välittämättä lainkaan 3 
prosentin rajoituksesta, kehoitti Kansalli
sen Räätälein Yhdistyksen edustaja Emile 
Twyeffort Kongressin siirtolaisuutta koske
van komitean ottamaan huomioonsa. Esit
täen lausuntonsa hän mainitsi m. m. seu- 
raavaa:

“Tässä ammatissa tarvittava työvoima 
saadaan kokonaan siirtolaisista ja  ennen 
sotaa meillä oli tällaista työvoimaa tarpeek
si. Me olemme sitä mieltä, että tämä laki, 
joka on nyt olemassa, on kylläkin oikea, 
mutta me nyt muuttuneiden olosuhteiden 
aiheuttamana olemme tulleet siihen pistee
seen, jossa huomaamme, tämän lain saavan 
aikaan huomattavia vaikeuksia. Me emme 
olisi edelleenkään kunnollisia kansalaisia,

jos me suosittelisimme porttimme avatta
vaksi selkoselälleen ja  laskisimme maaham
me, kenen vain, joka tänne pyrkii, mutta 
toisessa tapauksessa me kuitenkin haluam
me nähdä, että siirtolaisuutta rajoittavissa 
laeissa tehdään lievennyksiä.”

Herra Twyeffort huomauttaa vielä, että 
“ kun kuka tahansa ruumiilisesti ja  henki
sesti kyvykäs henkilö ulkomailla tulee Ame
rikan konsulin luo ilmaisten halunsa tulla 
Amerikaan ja  jos hänestä voi huomata tu
levan hyvän kansalaisen, niin tulisi sellai
nen laskea ilman mitään rajoituksia maa
han.

"Työsihteeri tulisi olemaan sittenkin lo
pullinen tuomari ja  hän voisi aina pitää 
huolta siitä, että tarpeellinen määrä tarvit
tavaa ammattitaitoista työvoimaa tullaan 
päästämään maahan, mitä tarvitaan erikoi
silla tuotannon aloilla. Hänellä tulisi olla 
sellaisessa tapauksessa valta päästää maa
han haluttua työvoimaa välittämättä mis
tään 3 prosentista, oliko se määrä saapunut 
taikka ei.”

Ylläoleva on tyypillinen porvarillisen 
neron tuote. He rakastavat loistaa nimellä 
“hyviä kansalaisia” ja  kuitenkaan eivät he 
todellisuudessa välitä muusta, kunhan 
maassa on kylliksi työvoimaa, jonka avulla 
voidaan työvoiman hinta laskea mahdolli
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simman alhaiseksi; muulle henkiselle ajat
telulle he antavat palttua. Mutta miksi sit
ten vaateteollisuudessa, erikoisesti ammat
ti räätälien keskuudessa vallitsee tällainen 
työvoiman puute? Vastaus on siihen yksin
kertainen ja  se on tämä. He eivät tarvitse 
olla riippuvaisia siirtolaisina saapuneista 
räätäleistä muussa tapauksessa paitsi sii
nä, että he siten voivat paremmin tyydyt
tää oman ahneutensa hankkimalla ulko
mailta lisättyä työläisten armeijaa ja  alen
taa sen kustannuksella palkat, jotta voiton 
kiskureina voivat siten kietoutua suurien 
voittojen vaippaan.

Amerikan vaateteollisuus, sekä ammatti- 
räätälein alalla, kuin myöskin suurteolli
suuden alalla voi saada työvoimaa kyllik
seen, mikäli vain ammattitaitoisuus ja  työ
läisten halu työskennellä niillä aloilla on ky
symyksessä. Kysymys sellaisille, joiden ni
messä Twyeffort puhuu, ei ole niinkään 
suuresti työvoiman puutteesta, mutta kysy
mys on enemmän siitä, että he eivät voi nyt 
tällä kertaa pakoittaa tahtoaan lävitse työ
läisiin nähden siinä määrin kun he sitä ah
neudessaan haluaisivat tehdä. Nälkäiset 
vatsat ovat sangen tehokkaita taivuttamaan 
niiden yläpuolella toimivat aivot suostu
maan lakonrikkureiksi ja  monessa tapauk
sessa oppimattomat taikka vain puoliksi op
pineet työläiset, jotka tulevat Amerikaan, 
eivätkä ole vielä ehtineet oppia Amerikan 
työ ja  elintasoon, ovat sitä ainesta, mikä 
kiinnittää Twyefortien, Armourin, Garyn 
ja  kaikkien heidän kaltaistensa huomiota 
työvoima-markkinoilla. Twyeffortkin aino
astaan tarviseisi ja  hluaisi saada sellaisen 
ruoskan siirtolaisista, jolla voisi iskeä jo  
Amerikassa olevia työläisiä ja  pakoittaa 
heitä hyväksymään sellaisia ehtoja, mitkä 
ovat näiden kapitalistien halun ja  maun 
mukaisia.

Jo edellisinä vuosina tänne saapuneet 
siirtolaiset ovat siinä määrin perehtyneet 
amerikalaisiin oloihin ja  sen teollisuuteen, 
että he eivät ole enään läheskään niin alis
tuvaisia, kuin mitä he olivat silloin kun 
Ellis Saarelta astuivat tämän maan kama
ralle. He eivät ota vastaan enään sellaisia 
olosuhteita, mitä olivat valmiit kärsimään 
alkuvuosinaan ja  he ovat jo  tottuneet suu
ressa määrin amerikalaisiin teollisuusta- 
poihin. Nyt koska teollisuuden heiluri tar- 
joo heille etuisuuksia, niin on itsestään sel
vää, että työväki sitä tilaisuutta alkaa käyt
tämään hyväkseen. Twyeffort heimolaisi-

neen näkee vaaran edessään ja  he koetta
vat varustaa vallia vuotavan yliarvon suo
jaksi. He nyt taaskin esiintyvät patriotis
min kaapuun pukeutuneina, mikä on heille 
kokonaan vierasta todellisuudessa. He ovat 
taloudellisten etujensa tueksi valmiit muka 
puhumaan hyvistä kansalaisista. Luonnolli
sesti näille tällaisille Shylockeille hyvät 
kansalaiset heidän sanavarastossaan mer
kitsevät nopeita työläisiä, vähäruokasia ja  
vaatimattomasti pukeutujia. Sellaisia vaa
timattomia kaikessa, jotka nukkuvat ulla
koilla taikka laumautuvat kellareihin.

Nämät olijot, jotka ovat lihoittaneet it
sensä köyhtyneiden ja  laihtuneiden vaate- 
työläisten ruumiilla, jotka ovat riistäneet 
miehet köyryyn ja  naiset tehneet porttolan 
uhreiksi; ryöstäneet pieniltä lapsilta kai
ken mahdollisuuden kasvaa ja  kehittyä kun
nollisiksi ihmisiksi, puhuvat sitten kunnon 
kansalaisista ja  vielä odottavat, että se o- 
tettaisi vastaan vakavassa mielessä.

Lisättäköön tähän vielä, että sellainen 
kun Twyeffort, on yksi niitä, joka työläis- 
tensä kautta, tyydyttää New Yorkin ja  ym
päristön kaikkein rikkaimman riistäjäluo- 
kan vaatteiden tarpeen, on tässä merkille 
pantava, että hän esiintyy nyt tällaisena 
hyvänä “ enkelinä” siirtolaisia kohtaan, 
mutta todellisuudessa halvan työvoiman et
sijänä, jotta Amerikan suur-riistäjät mu
ka voisivat saada hienot vaatteet päälleen.

Nyt on aika Amerikan Yhdysvalloissa o- 
Ievien työläisten ottaa selvä kanta siirtolai
suuteen nähden, joko he sitten ovat maassa 
syntyneitä, taikka missä maassa tahansa. 
E i ole nyt kysymys siirtolaisuudesta, mut
ta suorastaan maahan tuottamisesta ja  vii
memainittua Amerikan kapitalistit yrittä
vät. He koettavat täyttää Amerikan teolli
suuksia Europan takapajulla olevain mait
ten työläisillä, jotka ovat vailla entistä te- 
ollisuuskokemusta ja  heitä vain voidaan e- 
dullisesti käyttää kapitalistien taholta ha
joittamaan työläisten rivejä ja  heikentä
mään tämän maan työväenliikkeen vaiku
tusta. Me emme mitenkään paremmin voi 
osottaa myötätuntoamme näitä toisten mai
den osattomia kohtaan, kuin osottamalla to
dellinen tilanne ja  pelastamalla heidät tie
dottomina amerikalaisen teollisuuelämän 
helvetin koneeta. Eivät he tänne tuotettui
na voi parantaa omaa osaansa, mutta voi
vat sillä kylläkin kiristää tämän maan työ
väenluokan asemaa.

Kortti 840316.
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