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LÄ.ä lukumääräänsä läheskään suhteellisena vä
estöön, kuten ennen. Koneproletariaatti ei löy
dä pakopaikkaa maalta. Nykyinen maailma 
elää teollisuustuotannolla ja koneisto on vält
tämätön sen elämälle. Ero teollisiinselämäu 
yhteydestä tarkoittaa nykyaikana kuolemaa.

No, mitä tehdä! Vastaus karkeasti sanoen 
on: “ Auttakaa itseänne.’ ' Me olemme selittä
neet pulman. Meillä ei ole ratkaisua, joka ei jo 
olisi kehittymässä olosuhteiden vaikutuksesta. 
Maailma järjestyy saadakseen voimaa ja te
hokkuutta pysyäkseen olemassa. Pääoma jär
jestyy ja yhteen kietontuu vielä suuremmalla 
vauhdilla saadakseen —■ voimaa. Voima tar
koittaa olemassaolon mahdollisuutta. Työ- 
väelnokka yrittää järjestyä. Jos se järjestyy, 
muodostaa se voimaa olemassaoloa varten ja

tulee olemaan uhkavaarana kapitalistiluokan 
voimalle. Tästä johtuu diktaattorilla ja  sorto. 
Taipuvaisuus järjestymiseen on automaattinen 
toiminnassaan. Kukaan ei ole sitä keksinyt. 
Se on pyrkimys säilyä olemassa siellä, missä 
yksilönä ei voi säilyä olemassa. Täytyy joko 
järjestyä järjestyneessä maailmassa, tai se 
luokka, joka laiminlyö järjestymisen, ei tule 
sovittautumaan ja lakkaa olemasta. Tätä vää
jäämätöntä lakia ei voida välttää. Jos työ
väenluokka ei voi järjestyä avoimesti diktaat- 
tonuden edessä, tulee se järjestymään muita 
teitä. Järjestymisen välttämättömyys meidän 
luokallemme on yhtä ilmeistä kuin luokkamme 
orjuus ja eritteleminen epätehoisiin menette
lyihin on kapitalistiluokalle. Tehokas järjes
täytyminen voi tarkoittaa ainoastaan teolli- 
suuksictain järjestymistä.

Tuottajien Järjestettävä M aailm antalous
AM ALLA kertaa kun kansainväliset uuti
set tiedottavat jokaisessa maassa yhä li* 
siittävän kustannuksia sotavarusteluja 

värien, osoittaa Yhdysvaltain presidentti tässä 
piaasia oltavan sota varus teloihin varojen luo
vuttamisessa edellä lukuisia militaristisiksi 
Umnetuifca maita. Tämän mukaan on Yhdys
vallat siis ensitiloilla militarismissa. Viime 
vuoden aikana maksoi milita
rismi Yhdysvalloille noin tu
hannen miljoonaa laskettuna 
vain suoranaisiin, armeijan, lai
vaston ja veteraanien ylläpi
toon käytetyt summat.

Hallituksen 
maksettavista veroista 
tiili vain 7 prosenttia varsinai
siin liittohallituksen rahallisiin 
astioihin; 8  prosenttia varsinai
sen Hallituskoneiston käyimis- 
räi pitoon; 13 prosenttia yhteis
in lonti)isiin ja muihin yleis- 
rtpnibiii, mutta 72 prosenttia 
menneiden setien ja nykyisten 
varuste) n j en kustannuksiin,
KutPii tämän yhteydessä oleva 
äihekuva sattuvasti osoittaa.

Varsinaiseen n.k. kansalliseen puolustuk
seen käytettiin viimeksi päättyneellä fiskaali- 
vuodella 730 miljoonaa dollaria, joka osoittaa, 
että tähän tarkoitukseen on viiden vuoden 
ajalla lisätty menoja 113,000,000 dollaria vuo
dessa. Ellei mitään muutosta tapahdu, tulee 
Yhdysvaltain kausan varoilla rakennettavaksi 
sotalaivastoa tulevan kuuden vuoden aikana



1 ,2 0 0  miljoonan dollarin arvosta, tiima koskien 
vain niisien sotalaivojen rakentamista. Viime 
vuonna maksoi laivaston ylläpito lähes 332 
miljoonaa dollaria. Mitä se tulee maksamaan 
tulevaisuudessa, kun siihen tuon satumaisen 
summan arvosta lisätään uutta ylläpidettävää, 
sitä ei voi kukaan etukäteen arvioida.

Nykyään on maailman valloilla aseissa hy
vän matkaa yli 6 milj. miestä ja  milloin ta
liansa arvioidaan voitavan kutsua aseisiin lä
hes 34 miljoonaa miestä. Maailman sodassa 
lasketaan menetetyn 37,499,38$ miestä kaatu
neissa ja  haavoittuneissa; yli kahdeksan ja  
puoli miljoonaa suoranaisesti tapettiin ja  yli 
2 1  miljoonaa haavoitettiin, joista jälkeenpäin 
kuolleista ei ole minkäänlaista tilastoa. Miten 
monta näistä haavoittuneista on jälkeen sodan 
kuollut ja siis tulisi laskettavaksi tapettujen 
luetteloon, saamme heikon käsityksen siitä, 
mitä olemme lukeneet tässäkin maassa oleville 
haavoittuneille tämän tuosta tapahtuneen. 
Tuskin, muutama vuosi sitten meni yhtään 
päivää, etteikö lehdissä ollut uutisia sen tai 
tämän veteraanin kuolemasta ja  monestako 
heisiäkään mitään lehdissä mainittiin. Puhu
mattakaan, mitä muissa maissa on haavoittu
neita jälkeenpäin kuollut, joissa haavoittunei
den luku on ollut monenkertaisesti niin suuri 
kulu tässä maassa.

Ottaen huomioon viime sodassa menetetty
jen luvun, nykyään olevan mahdollisuuden 
43 :n miljoonan miehen aseisiin lyömisestä ja 
nykyään käytettävissä olevien murha-aseiden 
määriin ja  laadun, tuntuu kokonaan uskotto
malta, että maalima enään voisi sellaiseen lah- 
tuiikseen antautua. Mutta kapitalismille, iriis- 
toetujensa säilyttämiseksi ja  niiden valloitta
miseksi toinen toisiltaan, on tuo välttämätön
tä. He tietävät sen olevan edessä kuin huomi
sen päivän. Ilman aikojaan eivät maailmaa 
vallat kiirehtisi niin jättiläismäisiin varuste
luihin, kilin nykyään tehdään. Rauhasta pu
huminen on vain merkki siitä, että sota on tu
levaisuudessa edessä. Lukija esim. ei puhui
si kenellekään henkilölle sovinnosta ja rauhas
ta, ellei hänellä olisi ajatus varmana, että tuon 
henkilön kanssa pitää tapella. J a  kapitalisti
sen järjestelmää kulku ei ole kenenkään tah-
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ilosta riippuvainen. Sen sisäisten pulmien syi
tä ei voi minkäänlainen Kansainliitto eikä rau
hanneuvottelu poistaa, eikä edes vähentää 
tai niiden vaikutusta heikentää.

Todellisuudessa ei milloinkaan näillä liitoilla 
tai neuvotteluilla ole sellaista aikomustakaan. 
Kansainvälinen sota on osa luokkataistelusta; 
niinkauan kuin on olemassa ilmaisen työn riis
toa, on luokkataistelua ja sotia. Pääoman 
oraistajaluokka voi olla olemassa vain sillä eh
dolla, että se voi riistää työn tuloksia ja sen 
seurauksena ei maailman taloudellinen pulma 
tule koskaan kapitalismin aikana ratkaistuksi. 
Mutta ratkaisu sille löytyy. Sodat eivät ole 
välttämättömiä ihmiskunnan elämälle. . Päin
vastoin, ne ovat sille sanoin kuvaamattomaksi 
turmioksi. Tämä tullaan kerran osoittamaan 
ja  nuo biljoonat velkataakat, joita kapitalisti
nen järjestelmä työtätekevien hartioille nyt so
dillaan sitoo, tullaan samalla lakaisemaan 
maan päältä, kun työväestö lopettaa sotien 
syyn, riiston. Kirjoittaessaan Kansainliiton 
mitättömyydestä kapStalismin Tuomaa sodan 
pulmaa ratkaistaessa, esittää Scott Nearing 
seuraavan teollisuusunionistiseu ajatelman: --

“ Maailman talouden järjestäminen on nii
den otettava suorittaakseen, joiden jokapäi
väistä elämää taloudellinen epäjärjestys kos
kee ; niiden naisten ja  miesten, joiden kyvyillä 
tuotannon rattaat valmistetaan ja  käynnissä 
pidetään. Uusi, koko maailmaa käsittävä ta
loudellinen järjestelmä täytyy olla tuottajien 
järjestön järjestelmä, joka rakentaa aikamme 
tuotannollisen toimialan ääriviivojen mukai
sesti. Kulje tus työläisten, rakennus-, kaivos-, 
maanviljelys- ja  tehdastyöläisten ollessa yh
distyneinä tuotannollisen toimialansa järjes
töihin, muodostuisi siitä perusta koko maail
maa käsittävälle tuottajain yhteydelle, jolla 
olisi ne kyvyt, joilla voitaisi ratkaista suhteet 
luonnonrikkauksiin — raaka-aineisiin, niiden 
valmistukseen ja tuotteiden kuljettamiseen; 
suhteet finanssi-kysymyksiin ja kaikkjin maa
ilman taloutta koskeviin kysymyksiin ja  rat
kaista nämä kaikki yhdenmukaisella ja tie
teellisellä perustalla.”  Siinä lyhyesti on I. W. 
W :n vastaus kysymykseen sodasta.
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