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Järjestymisen Perusta
Kirjoittanut Net.

_____________________( K  U p a iln k lr j  o Itu* .)

Kuka ikinä lienetkin, on sinun joskus täytynyt kuulua jonkinlaiseen järjestöön; ainakin sinun on täytynyt antaa kannatuksesi jollekin järjestölle. Oletko sen tehnyt tiet- tesi taikka tietämättäsi, se ei muuta asiaa.Mutta kuinka moni meistä on kiinnittänyt huomiotaan siihen minkälaiselle perustalle se järjestö on rakennettu, mille hän kannatuksensa antaa? Ja onko sillä mitään mahdollisuuksia saavuttaa niitä vaatimuksia taikka pyrkimyksiä, mitä se lupaa toteuttaa?
Materialistinen maailmankatsomus on kaikkien tieteiden perusta. Sen päälle rakennetaan kaikki teoriat ja sen valossa tutkitaan kaikki tutkittavissa olevat ilmiöt. Nykyajan tiedemiehet väittävät, että se on ainoa lähtökohta kaikelle tutkimukselle, jos halutaan saada vanna tulos. Marx väitti “materialistisen maailman” olevan myöskin kaikkien “aatteellistenkin pyrkimysten lähtökohta”, josta ne ovat “heijastusta”. Ja jonka päälle rakennettuina ne voivat menestyä ja edistyä. Mutta tämä lyötynä laimin ne ovat pakoitetut häviämään ennemmin taikka myöhemmin.
Kaikki niin sanotut radikaaliset työväen puolueet ja järjestöt väittävät oievansa “materialistisia”. Aikomuksenamme on nyt koettaa tuoda esille ne päätekijät, joita vaaditaan materialistiselta järjestöltä, olkoonpa se sitten työväen, taikka porvariston järjestö, jos se pyrkii olemaan edistyskelpoinen ja sellaisena pysymään.
Kehoitainme kaikkia työläislukijoita tutkimaan niiden järjestöjen perusteita, mihinkä he kuuluvat. Jos niistä ei löydy vastausta tässä kirjoituksessa esiintuleviin perusvaatimuksiin, niin siinä tapauksessa on parhainta hyljätä ne ja etsiä sellainen, joka voi ne vaatimukset täyttää.
Nämä neljä perusvaatimusta, jotka ovat järjestön menestymiselle välttämättömiä ja joita tässä koetamme seurata, on alkujaan julkaissut Mills, Englannissa. Mutta meillä ei niitä tässä ole, joten emme voi asettaa mitään sulkumerkkien sisälle.
ÄRJESTYMISESTÄ puhuttaessa tulee ensim 
m äiseksi esille kysymys, mille perustalle se 
järjestym inen tapahtuu. M aterialiste ina ollen 

me väitäm m e e ttä  järjestym inen täy ty y  tapah tua  
taloudelliselle perustalle; se on pohja jonka päälle 
jä rjes tö  rakennetaan. Taloudellisella perustalla me 
tarkoitam m e ensikädessä s itä  e ttä  johonkin jä rjes
töön kuuluvat ihm iset hankkivat toim eentulonsa 
sam alla tavalla. Täm ä on tä rk e ä tä  sen tak ia  e ttä  
sam anlainen toim eentulon hank in ta tapa  vain voi 
pätevästi a iheu ttaa  sam anlaisen pääm ääräpyrk i- 
m yksen — ihanteen. Ihm iset, jo tka  hankkivat toi
m eentulonsa sam alla tavalla, ovat sam anlaisten  vai
kuttim ien alaisina ja painaa heitä sam at vaikeudet. 
Ne sam at syyt ovat kaikkien yksilöidenkin onnen 
edessä, m itkä on koko järjestön  ihanteen edessä. 
J a  Koska heillä on sam anlainen toim eentulon han
kin tatapa, niin se vaiku ttaa  siihen suuntaan, e ttä  
heidän pääm ääräpyrkim yskin on sam a. Tässä tap a 
uksessa ei täm änkaltaisista  aineksista m uodoste
tulla järjestö llä ole pelkoa siitä, e ttä  joku haluaisi 
joh taa järjestön  pyrkim yksiä väärään, sillä niin teh 
den hän loukkaisi omia etu jaan  ja ' n iitä emme usko 
kenenkään kuolevaisen pyrkivän vahingoittam aan, 
ei a inakaan  tahallisesti.

Täm än taloudellisen perustan  tärkeyden  vuoksi 
käytäm m e tässä  esim erkkinä sellaisia järjestö jä , 
jo tk a  eivät välitä siitä  perustasta  vaan jä rje s täv ä t

kaikki "so rretu t" sam aan järjestöön. Sellaisia jä r 
jestö jä  ovat muiden ohella Sosialidem okraattipuo- 
lue ja  Kommunistipuolue. Ne molem mat ovat meille 
tunnetu lta  ja  m olem m at ne raken tuvat samanlaiselle 
perustalle, kum pikaan n iistä  ei ole o ttan u t huomi
oon edellä m äärite ltyä  taloudellista perustaa  vaikka 
ne m olem m at v ä ittäv ä t oievansa m aterialistisia  jä r 
jestöjä. Se m aterialistisuus n iistä  kuitenkin on 
poissa, sen seikan huomaamme kun tutkim m e niiden 
perustaa.

Ne o ttav a t järjestöänsä pienporvareita ja  m aan
viljelijöitä. On kyllä to tta  e ttä  näm äkin  ainekset 
ovat so rre ttu ja  ja  so rta jana  niilläkin on sam a luok
ka, joka kaikista vaikuttavam m in palkka työläis iä- 
kin sortaa, n im ittäin  suurkapitalistien  luokka. M ut
ta  kun otamm e huomioon sen m illä tavalla  näm ä 
pienporvärilliset ainekset hankkivat toimeentulonsa, 
niin me huomaamme, e ttä  he hankkivat sen pienel
lä pääom alla yksilöllisesti. Silloin el heidän pääm ää- 
räpyrkim yksensä ja  ihanteensa voi olla sam a kuin 
palkkatyöläisten. He ovat ainoastaan ym päristönsä 
lapsia ja  niin ollen he eivät kykene näkem ään m uu
ta  m ahdollisuutta, kuin e ttä  suurporvarit ja  suur
pääom a on kukistettava. J a  sitten  saav at pienpor- 
v arlt vallan, käsiinsä. Täm ä on pienporvareiden 
m aailm ankatsom uksen ihanne, jo ta  to teu ttaaksensa  
he ovat halukkaita  käy ttäm ään  palkkatyöläisten  ta- 
laudellisia ja  poliittisia voimia (jos sellaisia on ole
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m assa) hyväkseen. J a  on varm aa, e ttä  jos he onnis
tu isiva t työläisten avulla kukistam aan  suurpääom an, 
niin sillain he kääntyisivät palkkatyöläisiä vastaan 
ja  o rjuu ttaisivat ne. Siis pienporvareiden taloudelli
nen asem a, eläm änsä hankinnan pohja, m äärää  e ttä  
he eivät pyri työläisten pääm ääräthän te e seen, vaan 
heidän ihanteensa on suurporväreiden kukistam inen 
ja pienporvareina yhteiskunnan hallitseminen. S itä  
vastoin palkkatyöläisten ihanne ei suinkaan ole suur
tuotannon hävittäm inen, vaan sen säilyttäm inen ja  
tehoistam m e n. Palkkatyöläisten  pyrkim yksien ihan
teena on tuo tta ja in  kollektiivinen omistus tuo tan to 
ja  jakolaitoksiin ja  niiden k au tta  yhteiskunnan hal
litseminen.

M utta  ennen kun tuo jä rjestö  on pysyväistä laa
tua, vaaditaan  siltä  täm än edellä, m ainitun talou
dellisen perustan lisäksi vielä m uutakin. Sen täy tyy  
olla sellaisen, e ttä  se vastaa tyydy ttävästi ihm isten 
henkisiin kaipauksiin. Se tahtoo sanoa, e ttä  se koet
taa  saada tyydytystä niille tunteille, ihanteille, joita 
meidän vaistomme meissä h e rä ttäv ä t ja  jo tka  eivät 
saa tyydytystä nykyisissä oloissa. V aistot ovat ne 
alkum otiivit, m itkä ovat ihmisolion saaneet k äy ttä 
m ään aja  tus ky ky ään. J a  vaisto t ovat ne voimat, 
m itkä hän tä vieläkin eteenpäin ajavat. Niiden vai
ku tuksesta ihminen rupesi käy ttäm ään  keppiä asee
naan silloin kuin hän alkoi aseen käytön k au tta  
ero ta m uista eläim istä ja  keh ittyä ihmiseksi. Sil
loin aivot alkoivat tehdä m uistiinpanoja, joista on 
tähän  aikaan mennessä keh ittynyt m onta laa jaa  
ta idetta . Vaistojen vaiku tuksesta  on ihminen raken
tan u t su re t m erihirviöt, jo tk a  ky n täv ä t kaikk ia me
riä. Niiden vaatim uksen tuloksesta joh tuvat nuo ym 
päri m aita  k ie rtävä t ra u ta tie t ja  niillä nopeasti kul
kevat höyryveturit, jo tka  v e täv ä t satojatuhansia  
tonneja painavat kuorm at kerralla . Sam at voim at 
pako ittivat ihm iset tunkeutum aan maanuumeniin, 
sie ltä  tuom aan ulos m etalleja, rakentam aan  jä tti-  
läiskaupungit ja  liitelem ään ilm assa kuin linnut.

Vaistojen päälle peruste ttu ja  jä rjes tö jä  me tu n 
nemme paljon ja  n äy ttää  siltä, e ttä  ne ovat saa 
neet pysyväisen tilan  yhteiskunnassa. Jos otamm e 
huomioon yh tenä tällaisena kristillisen kirkon, niin 
voimme sanoa, e ttä  se on pysynyt ja  hallinnut m aa
ilm aa — osittain  — to is ta tu h a tta  vuotta. Me myön
nämme, e ttä  sillä on suuri vaikutus vaistoihin, ja  
e ttä  vaistoilla on suuri vaikutus uskonnon pysyväi- 
syyteen, m u tta  e ttä  täm ä kuitenkaan ei ole pysy
ny t pystyssä vaistojen vaikutuksesta, vaan e ttä  se 
on saanu t taloudellisten voimain kannatuksen. Luok- 
kavaltioissa ovat om istavat luokat o ttaneet sen yh
deksi alem m an luokan hallitus- ja  a listus välineeksi. 
J a  se on tullu t pakolliseksi. S itä on opetettu  lap 
sille kouluissa ja  kirkoissa ja  se on ollut ulkopuo
lella kaiken “vapaan” arvostelun. Näin ollen on se 
voinut menestyä. M utta m ikä hyvänsä liike, joka 
on rakennettu  yksistään  vaistoille, ei voi kauaa 
aikaa m enestyä; sillä täy ty y  olla taloudellinen pe
ru s ta  ja  sen tulee tä y ttä ä  vaistojen vaatim ukset 
pyrkim yksensä pääm ääränä.

Mutta ennen kun Uimiset lähtevät tällaiseUe

taisteluretkelle, eli yh ty v ät taistelu järjestöön, niin 
siltä  vaaditaan, e ttä  pääm äärään  viepä tie  täy tyy  
olla selvästi käsitettävissä. Sen täy ty y  olla v a r
moilla asioilla todistettavissa. Sen täy ty y  olla tie
teellinen, sillä kukaan  ei halua läh teä  m yrskyyn ellei 
hän ole varm a aluksensa kestävyydestä. (Emme 
tarko ita , e ttä  ei ole yh tään  sellaista, sillä hassuja 
ja  a jatte lem attom ia on monta.)

Niin on tässäkin. Ihm isten täy ty y  saada varm a 
käsitys siitä, e ttä  se järjestö , jonka lipun alla he 
taisteluun lähtevät, on taloudellisesti kyllin voima
kas ja e ttä  sen pyrkim ysten pääm äärä on sam a kuin 
heidän kaipauksiensa ihanne. J a  e ttä  se pääm äärä- 
pyrkim yksen saavutusm ahdollisuus on tieteellisesti 
ja  tilastollisesti todistettavissa.

M utta järjestön sisäinen lainlaadinta ei saa  m en
nä kovin ahtaaksi, sillä nykyinen yhteiskunta on 
niin kovin laaja, e ttä  sam an luokan jäseniä on mo
nenlaisissa suhteissa sam aan asiaan  nähden. J a  
tässä  tapauksessa ta rk k a  lakim ääräys voipi saada 
vankkaa vastustusta  joltakin taholta, sen tähden, 
e ttä  se suoraan loukkaa jonkun osan etuja. T ästä  
on esim erkkinä meille I.W.W :n jäsenille v. 1 9  2 1 
puutavaratyöläisten  unien 120 tekem ä päätös, jossa
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kontrah tityö tä  tekevät k iellettiin  jäsenyydestä. Se 
päätös oli liika an k ara  ja  sopim aton kontrah tityön  
tekijöihin nähden. Ne jä ttiv ä t järjestön , vaikkakin 
heidän pääm ääräpyrkim ys oli sam a kuin toistenkin. 
Siis on sa llittava  jonkun verran  vapau tta . J a  kun 
kaikkien yhteinen p ääm äärä  on myöskin yksilöiden 
ihanne niinkuin tässäkin  oli —■ niin he kaikki ovat 
halukkaita  om aa onneansa hakem aan ja  toim ivat 
sen saavuttam iseksi, kun s itä  ei p ikku seikoilla häi
ritä .

M utta ennenkuin m ikään jä rjes tö  on edistyskel- 
poinen, täy tyy  sillä olla kunnolliset toim itsijat, jo t
ka  pystyvät ohjaam aan ja suunnittelem aan jä rjes
tön asiain juoksua. Toim itsijoilla on aina kaik ista  
vaikutusvaltaisim m at paikat järjestön  toim issa. He 
ovat juuri niissä tärkeissä  paikoissa, joiden k au tta  
eri yksilöt ja ryhm ät yhtyvät. Jos he eivät kykene 
näissä tehtävissä saam aan oikeita yhteenvetoja eri 
asioista, niin silloin ovat kaikki asia t epäkunnossa 
ja edistys on niinollen m ahdotonta.

Järjestön  jäsenet ja  ryhm ätkään  eivät voi aina yh
tyä, kokoontua yhteiseen kokoukseen asioita p ä ä t
täm ään. N äin  ollen järjestön  toim itsijoiden tulee 
olla kykeneviä, asiaa  ym m ärtäviä , ta rk k o ja  tieteelli
siä suunnittelijoita, niinkuin esim. rakennusinsinöö
rit. Ne suunnittelevat koko rakennuksen valm iiksi 
omassa päässään, kun saav a t ensin alkutiedot, min- 
käkaltaiseen tarkoitukseen s itä  tullaan  käy ttäm ään . 
Heidän tarv itsee saada ainoastaan tie tää  kuinka

paljon tav araa  ta i ihm isiä siihen tu llaan  s ijo it
tam aan, se on he ta rv itseva t a inoastaan ta rk a t 
tiedot kaik ista  asioista, m itä  siihen kuuluu, niin 
heidän suunnittelunsa on silloin tieteellisesti varm a. 
Sam a on järjestön  v irkailijainkin la ita  kun he ovat 
tehtävänsä tasolla. Saatuaan  tiedot eri asioista he 
kykenevät niiden perusteella an tam aan  yleisestä 
tilan teesta  ta rk an  selostuksen ja  kehoittam aan jä 
seniä toim im aan oikeaan aikaan ja  suuntaan. Täm ä 
jos m ikään on tä rk eää  lakkojen ja  muiden senlais- 
ten  taisteluedesottojen aikana.

Tässä huom aam me kuinka tä rkeä  teh tävä on 
virkailijoilla järjestössä. Juuri sen tärkeyden täh 
den he eivät saa  olla Itsevaltiaita m ihinkään tä r 
keään asiaan nähden, m u tta  ylin päätösvalta jä r 
jestössä täy tyy  aina olla jäsenistöllä — siis a lhaalta  
ylöspäin — sillä ihminen on sellainen olio, olkoon 
se kuka hyvänsä, e ttä  kun hän saav u ttaa  siedettä
vän olotilan, niin hän  pyrkii sen säily ttäm ään. Ja  
tässäkin  on juuri se sam a v aara  tarjolla. Sillä 
jos v irkailija t olisivat päätösvaltaisia järjestön  tä r- 
keihln asioihin nähden, niin silloin he pian muodos
taisivat kum ouksellisesta, jäsenvaltäisestä jä rjes
töstä, virkailijain  hallitsem an järjestön, jossa ei 
enään katso tta isi jäsenistön etu ja vaan virkailijoi
den yksity isiä etuja. Jäsenistön pyrkim ykset saisi
v a t olla m issä m uualla hyvänsä, vaan ei sellaisen 
järjestön  virastoissa.

Täm ä ei ole teoriaa, vaan  se on tapah tunu t käy
tännössä lukem attom ia kertoja, lukem attom issa työ 
väenjärjestöissä, sekä taloudellisissa, e ttä  poliitti
sissa. On o te ttav a  huomioon, e ttä  poliittisissa jä r 
jestöissä käy näin jokaisessa ilman poikkeusta. Voi 
sanoa, e ttä  kun poliittisen puolueen jäsen, virkailija, 
ta i kuka tah an sa  pääsee ehdokkaaksi johonkin v ir
kaan  ja  silloin kun h än tä  äänestetään, niin voi 
hän sanoa meille kaikille tunnetun laulun säve
leellä, e ttä  "tuo kaukainen ran ta  jo  tuo lta  hääm öit- 
tä ä ”. J a  jos hän  tulee vo itta jana  ulos, niin hän sil
loin sanoo, e ttä  n y t se saavutettiin .

Senpä tähden onkin aivan välttäm ätön tä, e ttä  
jäsenistöllä on ylin m ääräysvalta  kaikissa jä rjes
tön tärkeissä  asioissa. Sillä jäsenistö ei voi n a rra ta  
itseään, eikä se voi peru staa  m itään sellaista väli- 
tilannetta , m ikä olisi sille vahingollinen, se tahtoo 
sanoa ei ainakaan  tietoisesti, koska heidän pääm ää
räpyrkim ys yksilöinä on sam a, kuin kaikkien yhtei
nen pääm ääräpyrkim yskin. Ja  kun yhdellä parem 
min kuin toisellakaan ei yksilöinä ole m itään m ah
dollisuutta s itä  saavu ttaa . Näin ollen heillä kai
killa on yhteiskunnallisen tilanteen ulosloihtima 
pakkolaki, joka panee yhdessä toim im aan. He eivät 
voi tu lla  taantum uksellisiksi, sillä heitä a ja a  eteen
päin ne sam at va isto t ja  kaipaukset, jo tka  ovat ih 
misiä tähänkin  a s ti pakolttaneet toim im aan ja  ta is 
telem aan olosuhteidensa parantam isen puolesta. 
M itä suurem pia voittoja he saav u ttav a t s itä  rohke
am m iksi he tulevat, silla  täm ähän  on meille kaikille 
tunnettu, niin kuin vanha sananlaskukin sanoo, e ttä  
"saalis m iestä yllyttää'*.

Tutkimuksiemm e tuloksena ny t voimme sanoa
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e ttä  järjestön, jolla on taloudellinen pohja ja  jonka 
pääm ääräpyrkim ys on sam a kuin sen yksilö jäsen
tenkin kaipausten kohde, ja  joka om aa teh täväänsä 
kykenevät toim itsijat, jäsenistön om atessa korkeim
m an päätösvallan järjestön  kaikissa asioissa, ei ta r 
vitse epäillä onnistum isestaan. Ainoa tä rk e ä  teh 
tävä  on se, e ttä  täm ä saadaan  tunnetuksi laajojen 
palkkatyöläisten  joukkojen keskuudessa.

INDUSTRIALr WORKRS OF THE WORLD 
(LW.W.) on se järjestö , joka v astaa  näihin kaa- 
vakkeihin kaikista lähim min kuin toiset m itä tänä- 
päivänä olevista työläisten järjestö istä  tunnetaan. 
Ensiksikin, sillä on taloudellinen pohja. Täm ä ilme
nee siinä, e ttä  siihen ei pääse jäseneksi kukaan  muu 
kuin palkkatyöläinen. J a  hänenkin täy ty y  vielä olla 
yhteiskunnallisesti hyödyllisen työn suoritta jan .

Sellainen palkkatyöläinen, joka on o te ttu  entisen 
om istajan  paikalle, t.s. joka on o te ttu  työhön valvo
m aan om istajan  riistoetuja, om istajan  tu ltu a  lois- 
eläjäksl, ei pääse tähän  järjestöön, sillä hänen talou
dellinen tilan teensa on kokonaan vastakkainen tois
ten  palkkatyöläisten kanssa. M utta  olkoonpa hen
kilö kuinka korkea oppinut tahansa, kun hän ker
ran  on palka ttu  edistäm ään yhteiskunnallisesti hyö
dyllistä työtä, ovat teollisuusunion ovet aina hä
nelle auki, o ttam a tta  lukuun sitä  m itä hän tekee; 
onko työ jo ta  hän suorittaa  teknillistä, tieteellistä 
ta ikk a  ainoastaan alhaista  toim eenpanevaa työtä, 
niin hänen paikkansa on teollisuusuniossa. T ästä  
johtuu, e ttä  heillä kaikilla on sam a toim eentulonsa 
hank in ta tapa  ja  niin ollen heillä kaikilla täy tyy  
myöskin olla sam a m aailm ankatsom uskanta, siinä 
tapauksessa, e ttä  he ovat tietoisia om asta yhteis
kunnallisesta tilan teestaan , ta ikk a  k äs ittäv ä t nykyi
sen yhteiskunnallisen luokkajärjestelm än.

K uten yllä sanottiin  tä ssä  ei ole Kysymyksessä 
ainoastaan  työ tä tekevät työläiset, vaan  sellaiset 
palkkatyläiset, jo tk a  su o rittav a t yhteiskunnallisesti 
hyödyllistä työ tä , ja  jo tk a  m uodostavat erityisen

luokan tässä nykyisessä yhteiskunnassa. Täm ä on 
se teollisuusunionismin vankka taloudellinen pe
rusta , jonka päällä se lepää.

Teollisuusunion periaatepyrkim ys myös v astaa  
niihin kaipauksiin, m itä  vaisto t ihmisiin palkkatyö
läisinä synnyttävät, n im ittäin  palkkajärjestelm än 
poistaminen. Palkkajärjeste lm ä on palkkatyöläisen 
ikuinen vaiva, josta  täm ä ei pääse vapaaksi m iten
kään muuten, kuin e ttä  koko yhteiskunnasta pois
te taan  palkkajärjestelm ä. Tässä on luullaksemme 
kylliksi ihannetta jokaiselle palkkatyöläiselle, siksi 
kunnes se on saavute ttu .

Tieteellinen puoli teollisuusunionismissa on myös 
hyvä, sillä siihen on saatavana kaikki yhteiskun
nassa ilm ehevät teo llisuu tta  käsitte levät yhteiskun
nalliset tie tee t ja  -ta itee t, sekä hallitukselta e ttä  
teollisuuslaitoksilta. N äm ät tilas to t n ä y ttä v ä t to 
teen  sen, e ttä  teollisuusunionismi perustuu  tieteelli
sesti varm alle pohjalle. Myöskin sen m enettely tavat 
pääm äärään  pyrkiessänsä ovat oikeat ja  selvästi 
ym m ärrettävät.

Yksi tek ijä  m ikä tässä  m ainittiin  järjestön  m e
nestym iselle välttäm ättöm äksi oli, e ttä  sillä tulee 
olla e tevät toim itsijat. T ätä  puolta emme kykene 
varm uudella todistam aan järjestössäm m e. K uiten
kin tiedämme sen, e ttä  sinne on py ritty  saam aan 
henkilöt vuodekseen, jo tka  on tunnettu  etevinä to i
mitsijoina. Siis ne ovat olleet etevim m ät tunne
tu ista  sinne saatav issa  olleista henkilöistä. K uiten
kin olemme valm iit epäilemään, e ttä  tä ssä  on ollut 
teollisuusunion toim innan heikoin puoli näin peri
aatteellisesti katso ttuna. M utta  vaikka toim itsijat 
olisivat olleet heikkojakin, niin teollisuusunionismia 
kuitenkin ovat edistäneet edellä m ain itu t tieteelli
sesti vankat tek ijä t, milloin taloudellinen pohja, 
vaisto ja  vastaava pääm ääräpyrkim ys, tieteellisesti 
tod iste ttavissa oleva pääm äärä  pyrkim yksen saa- 
vutusm ahdollisuus j a  viimeiseksi se, e ttä  siinä on 
jäsenistöllä ylin v a lta  kaikissa asioissa.

Amerikan Presidentti Menettämässä Arvoasemansa
A m erikassa puhutaan  ivallisesti, e t tä  presidentti 

a lkaa  m enettää arvoasem ansa. V. 1933 pidetään 
Chicagossa vuosisataisen edistyksen näyttely. N yt 
on odotettu, e ttä  p residenttiä pyydettäisiin täm än 
näyttelyn  koneiston käyntiin  panljaksi. Niin ei kui
tenkaan tapahdu, vaan  käyntiin  panon suorittaa  
suuresta  A rk turus-tähdestä  tuleva valo. Säde ohja
taan  fotom eteriin, m issä se m uunnetaan voimaksi, 
suurennetaan ja  k äy te tään  käyntiin  panevana voi
mana. Joku, joka on laskenut, e ttä  A rk turus on nel
jänkym m enen valovuoden päässä m eistä, p itää  tä l
laista  keksintöä nerokkaana, sillä valo, joka sieltä 
tulee, on läh tenyt m atkaan  v. 1893, siis jo Colum
bian m aailm annäyttelyn aikana. Se v ie ttää  siis nel- 
jäkym m envuotista juhlaansa.

M utta  esitettäköönpä tälle suunnitelm alle min
kälaisia puolustuksia tahansa, Valkotalossa sitä  k a t
sellaan viham ielisesti. A jatus voi levitä. P ian  voi
daan A rk turukselta  tulevaa valoa k äy ttää  ensim
m äisen pesäpallon heittoon pelikauden alkaessa, ja  
sen jälkeen epäilem ättä tulee “A rkturus presiden
tiksi' agitatio .

M utta häviäisikö täm ä m aa vaikka täh ti valit
taisiinkin presidentiksi? kysyy m uuan am erikalai- 
nen lehti. Viimeisiin viranhoitajiin  v erra ttu na  siinä 
voitettaisiin. E ihän silloin tarv tsesi presidentille 
m aksaa palkkaa, ei tarv itseisi presidenttiä suurilla 
kustannuksilla läh e ttää  sotalaivalla “hyväntahdon” 
m atkalle j.n.e.


