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dastaa heidän järjestäm istään; mikä on 
siis lopputulos? Lopputulokseksi jää, että 
terästyöläiset saavat jäädä siis odottamaan 
messiasta taivaasta, joka heidät pelastaa 
Teräs trustin orjuudesta. Viimeisessä meil
le saapuneessa Workers Partyn News Ser
vicen antamassa lausunnossakin sanotaan: 
"Terästyöläiset maksavat nyt ammattiuni- 
oiden kunnottomuuden hinnan” , mutta ei
hän I. W. W. silti saa kajota tähän Ame
rikan trustiutuneen omistuksen pyhättöön 
järjestääkseen sen työläisiä. Missä on 
johdonmukaisuus?

Terästeollisuus Am erikan teollisuuden  selkäranka.
Niin suunnattomaksi on kasvanut teräs

teollisuus Amerikassa viimeisinä läheisinä 
vuosina, että voimme kaikella varmuudella 
sitä sanoa nyt tämän kansakunnan teolli
suuksien selkärangaksi. Työläisten järjes
täminen tällä alalla I. W. W:hen merkitsee 
sangen suuresti järjestömme vakiintumista 
myöskin. Tämä tehtävä on suuri tehtävä, 
mutta yhtään vähempi ei ole koko tuotan
nollisen elämän vallankumouksellistuttami-

nen. Se on meidän ohjelmamme. Siinä 
meidän lopullinen päämäärämme. Teräste
ollisuuden valtaaminen järjestömme vaiku
tuksen piiriin ja  lopullisesti sen kontrollin 
alle on vain yksi, mutta sam alla merkitsevä 
osa suuresta tehtävästämme.

Kaikista tiedonannoista päättäen Ameri
kan suomalaiset työläiset ovat ottaneet erin
omaisella tarmokkuudella kiinni tähän itse 
kysymykseen kooten varoja tämän suuren 
työn edistämiseksi. Tässä me olemme nyt 
monien vuosien taloudellisten ja  poliittisten 
vainojen jälkeen ensimäisessä suursuuntai- 
sessa työssämme uudelleen rakentamistyös
sä. Tässä edellä viitatut seikat työttömyys- 
tilastoineen osoittavat kapitalistisen uudel
leen rakentamisajan petoksen, mikäli se on 
koskenut ja  koskee edelleenkin palkkatyö
läisiä. Meidän palkkatyöläisinä tulee jä r
jestää agitationillinen toimintatarmomme 
todellakin vakiintuneeksi ja  vaikuttavaksi 
toiminnaksi trustiutuneessa teollisuudessa. 
Se rakennusyö on takaava palkkatyöväelle 
vasta pysyväisiä voittoja ja  sillä tiellä me 
kuljemme kohti lopullista päämääräämme.

SÄHKÖN KÄYTTÖ JA SEN SUHDE MAAILMAN TUOTANTOON
■ T fm  H TEISKU N N A LLISEN  kehityksen 

voittokulussa vuosi, viisi, jopa kym- 
l | | l f  menenkin vuotta osottautuvat san- 

gen lyhyeksi. Tämä merkitsee ly 
hyesti sanottuna, että milloin tahansa yh
teiskunnallista eläm ää rakennetaan, millä 
tavalla  tahansa, sen rakentaminen on san
gen hidasta, vaivaloista ja  paljon työtä ky
syvää. Sitä vastoin rappeutuminen ja  sen 
luomat vaikutukset huomataan aina tapah
tuvan vaatim atta vastaavasti suuria ponnis
tuksia.

Sähkön käyttö yhteiskunnallisiin tarpei
siin on meidän sukupolvemme saavutuksia. 
V aikka sitä jo  nykyään käytetäänkin kai
kissa kapitalistisen sivistyksen maissa, niin 
kaikki asianhaarat vakuuttavat, että sähkö 
kaikessa laajuudessaan on vasta alussaan. 
Sähkö kuitenkin on se voim atekijä, joka  
voittaa alaa kaikilla yhteiskunnallisen elä
män aloilla ja  sille lainataan huomiota jo 
kaisen kansakunnan keskuudessa. Tässä 
muistuu mieleemme m. m. aika, jolloin V e
näjän  vallankumous kiinnitti kaikkien ih
misten mieliä. Silloin Lenin antoi lausun
non ulkomaiden sanomalehtimiehille, että 
sähkön yleistyttäminen vasta merkitsee Ve

näjänkin vallankumouksen voittoa. Hän 
arvioi, että parhaassa tapauksessa ottaa 
kymmenen vuotta, ennenkuin Venäjän ta
loudellinen elämä on käynnissä sähkön s i 

v u l l a . .  Sen jälkeen menneet vuodet ovat 
meille todenneet, että se rakennustyö on 
sielläkin yhtä hyvin kuin muuallakin san
gen hidasta ja  vaivaloista.

Mutta me emme tarvitse mennä lainkaan 
niin kauvaksi, kuin V enäjälle hakemaan a- 
lussa tekemällemme väitteelle tukea. Sel
v iä  esim erkkejä löydämme väitteellemme 
tämänkin kansakunnan keskuudessa, missä 
itse elämme.

Amerikan Yhdysvalloissa, missä sähköä 
varm asti käytetään enemmän, kuin min
kään muun kansakunnan keskuudessa, 
täälläkin sähkön käyttö näyttää olevan vas
ta  alussaan sen suunnattomiin mahdolli
suuksiin verrattuna. Amerikassahan on nyt 
vasta tullut päiväjärjestykseen saada koko 
kansakunnan elämä sähköstä riippuvaisek
si, mutta se samalla käsitetäänkin olevan 
meidän korkeasta kehity käestämme ja  tek
niikastamme kysymyksen, missä vuoden ja  
kymmenenkin vuoden aika on sangen lyhyt. 
Tuskinpa kukaan nykyään elävistä ihmisis
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tä sitä voi nähdä, että edes tämän maan 
liikennettä kuljettaisi yksinomaan sähkö, 
jossa koko maa olisi liitetty yhteen sähkö
verkkoon.

Am erikan sähköttäm inen.
Jo tta  Am erikan Yhdysvalloissa voidaan 

laittaa yhtenäinen sähköverkko, ei se ole 
lasten leikkiä. Voidakseen tuon sähkötyk
sen suorittaa, tarvitaan siihen äskettäin teh
tyjen  laskelmien mukaan ensinnäkin arvi
olta viiden biljoonan dollarin pääoma. Vii
me heinäkuun numerossaan Outlook-nimi
nen julkaisu huomauttaa asiasta se ura a- 
v a a : “ Me emme saa luulla, että tämä työ 
tulisi tehdyksi ja  ne rahat sijoitetuksi muu
tam assa vuodessa, eikä kymmenessäkään 
vuodessa. Sangen kyseenalaista on, nä
keekö kukaan nykyään elävistä ihmisistä, 
että edes se rautatieverkkokaan, mitä meil
lä  on olemassa, olisi kaikki sähkötetty. Se 
on pitkän matkan takana ja  siihen vain voi
daan pyrkiä järjestelm ällisen toiminnan 
tuloksena sen sijaan, että koetettisi sellai
nen pääm äärä saavuttaa ilman mitään e- 
deltäpäin tehtyjä laskelm ia.”

Näin siis huomaamme Am erikassakin 
korkeasta tekniikastamme, suurista virrois
tamme ja  vuoristokoskistamme huolimatta, 
jotka tarjoavat tarvittavan voiman sähkön 
synnyttämiseen, että vasta muutamilla tä 
män maan rautateillä taikka niiden osilla 
junien kuljetusvoimana on sähkö.

Kuitenkin meillä on paljon ssähköä käy
tännössä yleensä yhteiskuntaelämässämme. 
Silmätkäämme niitä saavutuksia, mitä meil
lä on olemassa sähköön nähden. Kiinnittä- 
essämme vähänkään niihin perusteellisesti 
huomiotamme, me tulemme huomaamaan, 
että ne saavutukset eivät ole tulleet ilman 
yhteiskunnallisia ponnistuksia. E räs sähkö- 
insinööri, Charles M. Ripley eräässä luen
nossaan sähkömoottorista, selvittää mitä 
kaikkia tarvitaan ennenkuin vähäisinkään 
sähkömoottori voi syntyä. Siksi mielenkiin
toinen on tämä selostus, että lainaamme sii
tä tähän pääkohdat sähkömoottoriin tarvit
tavista aineista.

Mitä sähkömoottori sisältää.
Mainittakoon tässä ensin, että kyseessä 

oleva insinööri on General Electric Yhtiön 
palveluksessa ja  niin muodoin hänen teh
tävänään näillä luennoillaan on ilmoittaa 
ja  edistää tätä yhtiötä. Niin muodoin tämä 
kyseessä oleva luento sähkömoottorista on 
annettu mainitun yhtiön radion avulla kai
kille, jo illa  radio on kotonaan ottaa sitä vas
taan. Mutta itse asiaan ja  siitä hän mainit
see seuraavaa:

“ Voidaksemme tuottaa pieninkin sähkö

moottori siihen tarvitaan toista sataa eri ai
netta. Epäilem ättä tämän puheen kuulo- 
piirissä on tuhansia sellaisia työläisiä, jotka 
ovat ottaneet osaa moottorien valmistami
seen. Toisia tuhansia työläisiä on, jotka 
ovat tuottaneet niitä aineita, mistä moottori 
on pantu kokoon.

“ Vieläkin enemmän. Muissa maissa on 
tuhansia miehiä, jotka tuottavat välttäm ät
tömiä aineita, joita ilman moottoria ei voi
da saada valmiiksi. Moni näistä työläisistä 
on puettu outoon mekkoon ja  puhuvat ou
toa kieltä, taikka heidän ihonsa on poltta
nut ruskeaksi troopillisen ilmanalan paah
tava aurinko. Kuitenkin he ovat toimes
saan joko vilja-alueilla, taikka pumpuli- 
pelloilla, kaivannoissa ja  muualla hankki
akseen sähkömoottoriin tarvittavia aineita.

“ Ne 1 1 1  eri ainetta, mitä sähkömootto
rissa tarvitaan, joudutaan kuljettam aan yh
teensä 250,000 m ailia. Ne yhteensä tekevät 
siis neljännesmiljoonaa m ailia m atkaa me
rellä  ja  m aalla, paikoin elefanttien ja  ka
melien selässä, osan kantavat peonit olka- 
päillään ennenkuin ne joutuvat Y hdysval
tain sähkötehtaisiin, missä ne liitetään yh
teen sähkömoottoriksi.

“ A jatelkaam m e ensinnäkin m etallitanko
ja , mitä myöten sähkövirta kulkee sähkö- 
moottoriin. Nämät langat tehdään kupa
rista, mitä kaivetaan Montanan kaivoksis
ta ja  siellä sulatetaan, se puhdistetaan New 
Jerseyn  valtiossa ja  siitä vedetään langaksi 
Roomassa, N. J .  Myöskin Ansoniassa, taik
ka W aterberryssä, Conn, taikka Elizabet
hissa, N. J .  Muutamat näistä langoista pei
tetään silkillä, mitä keltaihoiset ihmiset te
kevät Kiinassa purkaen silkkimatojen teke
miä keriä Kiinan mulberi puista. Kun täl
lainen silkki on tuotu Tyynen Valtam eren 
yli Am er ikään, valmistetaan ne silkiksi 
Connecticuttin valtiossa.

“ Toiset langoista peitetään kumilla ja  si
tä  ruskeaihoiset miehet repivät irti kumi- 
puista Ceylonin saarella. Siihen sekoitetaan 
sinkki happoa ja  viimemainittua tuotetaan 
Missourista. Erikoista kalkkia tarvitaan 
myöskin osaksi ja  sitä tuotetaan Ranskasta 
ja  rikkiä tuotetaan Siciliasta taikka Lousi- 
anasta. V ielä on muutamia lankoja, jotka 
kuumenevat kovasti ja  ne täytyy peittää 
tulen kestävällä aineella ja  sitä varten as- 
bestosta sen peitteeksi tuotetaan Quebeckin 
kaivoksista ja  se puhdistetaan ja  tehdään 
asbestos langaksi New Jerseyssä taikka 
Pennsylvaniassa. “ Langat, mitä pannaan 
sähkö koileihin, peitetään ne pumpulikää- 
reellä ja  sen keräävät neekerit Texasin 
pumpulipellolta, se kehrätään North Caro
linassa, kudotaan Pawducketissa Rhode Is-
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F ro m  G en era l E le c tr ic  Co.
M iksi m u u lin  p ä ä  on p e ito ssa?  Siksikö e tte i  h y ö n te is e t  m ene silm iin ?  E i v a an  siksi e t te i  se  n ä e  

k a n ta m a a n sa  k u o rm aa . M iksi ty ö lä is te n  a iv o t  o v a t k ap ita lis tise n  a g ita tio n in  so k a isem at?

Iandissa, puhdistetaan Uticassa N. Y . ja  sen 
jälkeen se vasta tulee sähkötehtaaseen.

“ Kollit sitten kastetaan piikivellä seko- 
tettuun vernissaan ja  piitä tuodaan Filippi- 
neiltä taikka Singaporesta. Se ei ole kum
mempaa, kuin kivettynyttä puuta, joka on 
hautaantunut maahan näissä kaukaisen i- 
dän maissa. Edellämainittuun lisätään raa
kaa umpriaa, jota tuodaan Cypron saarel
ta taikka Turkista, siemen ö ljyä  tuodaan 
Argentinasta ja  se puhdistetaan New Yor
kissa.

Mutta vielä eivät kaikki aineet ole ver
nissaan saatu. Siihen tarvitaan kiinalaista 
puuoljyä, neekerien tuottamaa terpettiä 
Georgiasta ja  petroleumia Oklahomasta, 
mitä puhdistetaan Texasissa taikka New 
Yorkissa. Täm ä on kokoomus yhdestä la 
jista vernissaa, mitä tarvitaan sähkömoot
toreihin.

Rauta ja  Teräs.
“ Rautaakin tarvitaan moottoreissa ja  si

tä tuodaan Minnesotan kaivoksista. Se 
sulatetaan Etelä-Chicagossa ja  sekoitetaan 
joukkoon Michiganin kalkkikiveä ja  kok
sia, mitä saadaan Pennsylvaniasta, taikka 
W. Virginiasta tuodusta kivihiilestä.

“ Vieläkin täytyy tehdä laivam atka noin 
puoli kierrosta maapallon ym päri, jotta voi

daan saada puuttuvia m etalleja sähkömoot
toriin. Tinaa täytyy saada jä lleen  Singa
poresta ja  antimoni suolaa Kiinasta Monta
nasta saatavan kuparin lisäksi.

“ N yt tällainen koili asetetaan okas pyö
rän sisään ja  sen okaat tehdään erikoisesta 
piillä sekoitetusta teräksestä ja  ne teräs le
vyt ovat vain vähän paksumpia, kuin taval
linen käärepaperi.

“ Tähän yhdistyvät langat liitetään yh
teen Coloradosta taikka Mexicosta tuodun 
lyijyn  avulla ja  siihen sekoitetaan vielä ti
naa, mitä saadaan Itä-Indiasta.

"V ielä  ne päällystetään marmorimuralla 
(Chellac). Kuinka moni käsittää, että vii
me mainittu on eläinten tuotetta. Indiassa 
sitä pikkueläimet jättävät puiden haaroi
hin. Ruskeat miehet kiipeevät puihin, raa
puttavat sen pois, lähettävät sen Y hdysval
toihin ja  tää llä  se sekoitetaan Michiganista 
tuotettuun puu alkoholiin ja  siitä syntyy 
tällainen kiteyttävä aines. Päällim äiseksi 
pistetään vielä fosforiliuoksessa valmistet
tu pronssinen päällys. Jokainen hiukkanen 
langoista, mitä asetetaan täten sähkömoot
toriin, sisältävät aineita joiden kulkumatka 
on ollut ensimäisestä raaka-ainelahteesta 
lähes 16,000 m ailia.”

Tämän ylläolevan selostuksella olemme
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WORLD WIDE RELATIONSHIPS
O fINDUSTRY

F rom  G e n e ra l E le c tr ic  Co.
T eo llitu u d en  riippuv a isuus  ra a k a -a in e lä h te is tä ä n , to is is ta  teo llisu u k sis ta .

pyrkineet osoittamaan, missä määrin suuri 
teollisuus yleensä on riippuvainen toisista 
teollisuuksista.

Niin yksinkertaisen näköinen laitos, kuin 
on sähkömoottori, sisältää sellaisenaan tois
ta sataa eri ainetta. Ne täytyy tuottaa mil
tei jokaiselta maailman kulmalta. Suhde 
itse asiassa on saman laatuinen muihin suu
riin teollisuuksiin myöskin, missä tarvitaan 
sangen monenlaisia raaka-aineita. Kuvaan
nollisesti puhuen voimme sanoa, että m aa
pallomme asujamisto on nyt jo  nykyisen, 
kapitalistisen kin järjestelm än vallitessa 
sangen läheinen taloudellinen yhtenäisyys.

Palkkatyöväellä on mielestämme erikoi
nen syy kiinnittää tähän kysym ykseen huo
miotaan. Erikoisesti palkkatyöväestö, joka 
jo  käsittää, että kapitalistista yhteiskunta 
järjestelm ää ei voida paikkailla, vaan että 
yhteiskunnallinen ja  perusteellinen muutos 
tämän suunnattoman tuotantojärjestelm än 
omistussuhteissa on välttämätön, joutuu pa
kostakin kiinnittämään tuotannon moni
mutkaisuuteen huomiotaan. Tässä on val

lankumouksellisuutemme perusta.
Työväenluokka, kenelle tulee vastuuna

laisuus tuotannosta, milloin yhteiskunnalli
sen vallankumouksen hetki on ovella, ei voi 
jääd ä  välinpitämättömäksi minkä tahansa 
vallitsevan tuotannon kokoonpanosta ja  sen 
mahdollisuuksista käynnissä. Näin muodoin 
kolme seikkaa ovat ehdottomat mihin tuo
tantoon tahansa, jotta sitä voidaan onnistu
neesti pitää käynnissä: Ensiksi kyky johtaa 
tuotantoa missä tahansa tehtaassa; toiseksi 
tietää raaka-ainevarastot, mitä tehtaassa 
tarvitaan ; kolmanneksi tietää markkinat, 
minne tuotteita viedään.

Ellei ylläolevista seikoista ole tietoa, min
kä tahansa tehtaan käynnissä olo pysähtyy 
sangen lyhyeen.

I. W . W. Liitto teollisuuaunioineen on ai
noa työväen järjestöistä, jo k a  on koskaan 
lainannut tähän kysymykseen huomiotaan. 
Varsinkin poliittiset vallankumoukselliset 
liikkeet ovat jättäneet nämät inhimilliselle 
yhteiskunnalle välttäm ättöm ät tekijät, tuo
tannon järjestäm isen ja  käynnissä pitämi
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sen tulevaisuuden ratkaistavaksi kiinnittä
mättä siihen mitään huomiotaan. Sekasorto 
ja  kaaos on sellaisen seurauksena. Tässä 
onkin I. W. W :n vallankumouksellisuuden 
perus ja  yhä enemmän siihen palkkatyövä
estö joutuu kiinnittämään huomiotaan, ni
mittäin tuotannollisiin seikkoihin.

Minkä tahansa kansakunnan joutuessa 
sekasortoon, vaikuttaa se häiritsevästi tois
tenkin kansakuntien elämään. Kapitalisti
nen tuotantotapa ja  sen edistyminen on it
sessään taloudellisesti lähentänyt erinäiset 
tuottavat orgaanit toisiinsa. Toiselta puolen 
kapitalistinen riistäntä ja  sen synnyttämät 
ristiriidat häiritsevät taloudellista yhden
mukaista eteenpäin menoa. Niiden poista
miseksi vain kykenee tehokkaasti toimi
maan tuottavien työläisten tuotannolliset 
orgaanit, tuottajat itse.

Tässä avautuukin teollisuusunionismille 
työala kaikessa laajuudessaan. Tässä on 
teollis u usunionismin vallan kumouksel linen 
luonne. Sam alla kun se poistaa ristiriidat, 
mitkä ovat syntyneet kapitalistisesta omis
tuksesta ja  riistännästä, niin sam alla sen 
kautta työläiset joutuvat ja  valmistautuvat 
ottamaan yhteiskunnallisen tuotanto- ja  j a 
koi aitoksen käsiinsä ja  pitämään sitä käyn
nissä sen jälkeen  kun kapitalismi on kukis
tunut.

P itts f ie ld in  sähköasem a, m is tä  jo h d e tti in  ih m isten  
tek em ä  ukk o sm y rsk y  sähkö n  av u lla . K u v assa  n ä k y y  

rakennukset»  m is tä  se  lä h e te t t i in  ilm aan .

KESKITTYMISTÄ KOHTI.
ANO M ATTO M AN nopeaa on kapi
talistien suuren union voittokulku.
Kuka tahansa, varsinkin valveutu
nut palkkatyöläinen, joka  seuraa 

tätä taloudellista keskittymistä kapitalisti
sessa tuotannossa ja  pääomien keskittymis
tä suuriin yhtymiin, voi helposti käsittää, 
miksi keskiluokka velkaantuu ja  joutuu 
huutamaan kaikkia reform eja “ Velkojen 
siirtoa’’ (M oratorium ). Siten on esim. vii
meksi perustettu Federated Farm er Labor 
Party laatinut ohjelmansa keskiluokan säi
lyttämiseksi.

Eihän ole kauvaa kun Armourin lihan- 
pakkauslaitos nieli Morris plantin omai
suuksineen ja  kaikkineen. Vain lyhyt aika 
on siitä, kun Bell Telephone Co. nieli poh- 
jois-lännen valtioissa kilpailevan telefooni 
yhtiön. Samanlainen pääomien yhtyminen 
on havaittavissa kaikilla vallitsevilla a- 
loilla.

Metallituotannossa on vasta viime kuussa 
suoritettu tällaisen suuren union muodosta
mista, Am erikan kuparituotanto alkaa nyt 
jo  olemaan yhden kiinteän trustin hallussa, 
kuten seuraava viime elokuun toisena päi

vänä julkaistu ilmoitus osottaa:
“ Komitea käsitellessään kuparituotan

non keskittämistä, ilmoittaa, että Calumet 
Hecla Mining Co., Allouez Mining Co., Cen- 
tennial Copper Mining Co., Ahmeek Mining 
Co. ja  Osceola Mining Co. ovat muodostu
neet yhdeksi yhtymäksi, jonka yhteiseksi 
pääomaksi on hyväksytty 2,000,000 osaket
ta ja  niiden nimellisarvo on $25.00 kap
pale” .

Nämät osakkeet ovat sitten jaettu  näiden 
kunkin yhtiön osakkeen omistajille tehdyn 
sopimuksen mukaan.

Mitä olemme tuolla ylläolevalla tahto
neet osottaa, on täm ä: Kapitalistein keskit
tyminen on nykyään niin nopeaa, että palk
katyöläisten täytyy pitää kiirettä, että k y 
kenevät liittymään yhteen ja  rakentam aan 
omaa SU URTA UNIO TAAN niin nopeasti, 
että se vastaisi kapitalistein alati kasvavaa 
ja  järjestynyttä teollista valtaa,

Tässä emme välitä kiinnittää huomiotam
me niiden, työläisten johtajiksi itseään ni
mittävien henkilöiden rikoksiin, jotka rik
kovat työväen luokkaa vastaan sillä, että 
yrittävät palkkatyöväestöä pitää erillään
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