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Poliittisista E lvytysto im en p ite istä

NYKYINEN Yhdysvaltain hallitus on ko
keillut monen erilaisilla elvytystoimenpl- 
teillä, m utta mikään ei niistä ole tois

taiseksi osoittautunut olevan kyllin tehoisa lo
pettamaan työttömyyttä tästä maasta. Ennen
kuin hallitus on mihinkään työttömyyttä lie
ventävään toimenpiteeseen ryhtynyt, niin on 
sen taholta selitetty numerollisestl kuinka pal
jon aikeen toteuttaminen tulee maksamaan Ja 
miten paljon sen kautta tulee työttöminä ole
vien työläisten lukumäärä vähenemään. Selos
tukset ovat olleet niin totuuden mukaisilta näyt
täviä, että suuri osa työttömistäkin on ottanut 
ne täydestä ja ollut varma siitä että vihdoinkin 
tulee kiusallinen työttömyys loppumaan.

Mutta hallituksen laskelmat, vaikka niiden 
tekijöinä on aina ollut parhaat saatavissa ole
vat kyvyt, ovat poikkeuksetta pettäneet itse 
laskelmien tekijöitäkin; puhumattakaan niistä 
työttömistä, jotka ovat odottaneet pääsevänsä 
vakituiseen työhön aivan tuossa tuokiossa. Lu
kuisien muiden työttömyyden poistamiskeinojen 
yhteydessä käsitti hallitus olevan tarpeellista 
rajoittaa myös maataloustuotteiden tuotantoa. 
Me palkkatyöläiset, jotka olemme poliittisesti 
lukutaidottomia, emme sitä kylläkään jaksaneet 
käsittää miten maataloustuotteiden tuotannon 
supistamisella tulisi työttömyys vähenemään. 
Mutta se ei kuitenkaan estänyt hallitusta sillä 
kokeilemasta ja niin tuotannan supistaminen 
astui voimaan. Hallitus maksoi tuotannon su- 
pistamiskustannukset, pitäen samalla hyvän 
huolen siltä, etteivät tuotannon supistamises
ta  saaneet palkkiota muut kuin suurten tilojen 
omistajat.

Tähän tuotannon supistamiseen sisältyi kyn
tää maan alle ruista, vehnää, kauraa, maissia, 
puuvillaa, pellavaa ja monia muita sellaisl maa
taloustuotteita, joita oli havaittu olevan liikaa 
jo entuudestaan. Sikojen, lampaiden ja lehmien 
lukumäärää oli myös supistettava hallituksen 
laskuun, sillä niitä oli myöskin havaittu tässä 
maassa olevan yli tarpeiden.

Plenfarmareilla näitä viljalajeja ei suinkaan 
ollut kylvössä niin paljon että niihin nähden 
olisi ollut mitään supistamisen varaa, joten he 
jäivä osattomiksi supistamisen toteuttamista

varten luovutetuista rahoista. Heillä ei liioin 
ollut tilaisuutta myydä hallitukselle syntymättö
miä sikoja, vasikoita, eikä lampaita, sillä ei
hän heille ollut niitä koskaan ennenkään monta 
syntynyt. Näinollen salvat suurvlljelijät koko 
supistamiseen luovutetun “potin”.

Työttömyyttä emme me palkkatyöläiset ole 
tuotannon supistamisen liioin havaineet vähen
täneen, vaan kylläkin on sen myönnettävä pie
nentäneen meidän päivittäisi voi- ja  liha-an- 
nokslamme.

Tämän tuotannon supistamisen kannattajat 
selostivat ennen sen käytäntöönottamista Yh
dysvalloissa olevan noin 30,000,000 eekkeriä Ui
kaa viljelyksen alaista maata. Mutta nyt va
kuutetaan kuitenkin tullun ilmi. että supista
misen kautta avattiin vain lisää markkinoita 
ulkomaisille tuotteille. Sillä el suinkaan ole mi
tään väliä missä meidän tarve-esineemme tuo
tetaan, jos me niitä saamme kylliksi kulutetta
vaksemme. Mutta yleensä kuitenkin näyttää 
siltä, että mikäli vissejä tuotteita tähän m aa
han tuodaan ulkomailta, niin ovat niiden hin
nat jo sitä ennen kohonneet huomattavasti kes
kinkertaisuutta ylemmäksi ja niin se näyttää 
tässäkin tapauksessa käyneen.

Tuotannon supistamisen alaisiksi nimitetty
jä maataloustuotteita tuotiin ulkomaista tähän 
maahan hiljan eräältä taholta julkisuuteen an
netun tilaston mukaan vuonna 1935 seuraa
vasti;

Villoja 202,000,000 paunaa, ollen se 85 pro
senttia enemmän kuin mitä niitä tuotiin maa
han v. 1934 ja sisältyen siihen 25,000,000 lam
paasta saadut villat. Pellavan siemeniä tuotiin 
maahan 17,500,000 pusselia, ollen se 24 prosen
tin lisäys edelliseen vuoteen verraten ja on sen 
tuottamiseen tarvittu 1,750,000 eekkeriä ulko
maista maata. Vehnää tuottlin maahan 27,400,- 
000 pusselia, lisäys ollen edelliseen vuoteen ver
raten 255 prosenttia ja  oli sen tuottamiseen 
tarvittu 1,830,000 eekkerin ala maata. Maissia 
tuotiin m aahan 42,200,000 pusselia, lisäys ollen 
1,361 prosenttia ja  edusti se 1,000,000 eekkerin 
laajuisen maa-alan satoa. Rukilta tuotiin maa
han viime vuonna 9,600,000 pusselia, ollen lisäys 
edelliseen vuoteen 27 prosenttia ja tarvittiin
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sen tuottamiseen 640,000 eekkerin laajuinen 
maa-ala. Puuöljyä tuotiin maahan 166,000,000 
paunaa, ollen lisäys edelliseen vuoteen verrat
tuna 1,720 prosnttia.

Edellisten lisäksi tuotiin maahan 364,623 nau
taeläintä, joihin nähden lisäys oli edelliseen 
vuoteen verraten 532 prosenttia. Voita tuotiin 
maahan viime vuonna 22,674,000 paunaa, lisäys 
ollen edelliseen vuoteen verraten 1,948 prosent
tia,

Muita meijerituotteita tuotiin viime vuonna 
maahan niin paljon, että ne yhteensä vastaa
vat 1,118,000 maitopaunaa. Laskien lehmän 
tuottavan keskinkertaisesti 4,000 paunaa maitoa 
vuodessa, niin olisi tämän maan maitoa tuot
tavilla farmareilla pitänyt olla 279,000 lypsy
lehmää enemmän kuin mitä heillä viime vuon
na oli, ettei olisi tarvinnut turvautua ulkomai
siin meijerituotteisiin. Näiden eläinten rehun 
hankkimiseen olisi täytynyt olla viljelyksen 
alaisena useita satojatuhansia eekkereitä maata.

Näitä tämäntapaisia poliittisia erehdyksiä on 
tämän, samoin kuin kaikkien maiden, halli
tus tehnyt jatkuvasti ja tultaneen niitä 
tekemäänkin niin kauan kuin poliittisia hal
lituksia on olemassa. Nykyinenkin Yhdysval
tain hallitus on niitä tehnyt niin paljon ettei 
niitä kaikkia voisi täm än julkaisun palstoilla 
käsltelläkään; eikä tämä ole sitä varten ole
massakaan. Polltikoltsijat muuten näyttävät pi

tävän huolen toistensa virheiden penkomisesta 
jokaisena vaalivuotena. Niinpä nytkin kerro
taan Republikaanlpuolueen perustaneen oman 
"Järkitmstlnsa”, jonka tehtäväksi on annettu 
nykyisen hallituksen virheiden esille penkomi
nen, Tämän "trustin’’ ilmi saamia “faktoja” 
sitten tultaneen käyttämään vaallklihoitusta 
tehdessä sanotun puolueen eduksi.

Muuten lähemmin asiaa ajatellen tulee jokai
nen ajatteleva ihminen, jolla ei ole mitään tu 
loja poliittisista lähteistä, siihen käsitykseen, 
että koko poliittinen toiminta on suuri virhe — 
maailman suurin. Nykyinen yhteiskunta, jonka 
perustana on joukkotyöskentelylle perustuva 
tuotanto ja jako, el siedä politikoimista ollen
kaan. Valtiot, joihin yhteiskunta on nykyisin 
jaettu ja  jotka edellyttävät politikoimista, ovat 
muodostuneet Ihmisten jokapäiväistä toimintaa 
ja työskentelyä häiritseviksi tekijöiksi. Ne ovat 
tulleet itseään kannattamattomiksi aivan sa
moin kuin käsityökin ja alkuperäisillä työka
luilla työskentely.

Mutta suuri osa ihmisistä ei vielä kuitenkaan 
jaksa käsittää sitä ja siksi politikoltsljat voivat 
vielä pitää valtioita hengissä, "joskin niillä on 
siinä nykyisin paljon enemmän työtä ja tus
kaa kuin menneinä aikoina, sillä hallitussatu- 
lassa pysyminen on tullut Jo hyvin kyseenalai
seksi.

Työläisille
Kirj. HUUTOLAISPOIKA

Tuulen tuvat, utukuvat, 
jos voit mielestäsi poistaa; 
silloin vasta sielustasi 
alkaa tiedon säteet loistaa.
Kun tunnet oman voimasi, 
niin siihen vain voit luottaa. 
Ei kullat eikä tim antit 
voi koskaan mitään tuottaa.

Olet yksi jäsen voimasta, 
joka kaiken yllä pitää.
Suli’ yhteisomistusoikeus on, 
m utt’ yksilönä ei mitään.
Kun koti on vain minulla, _ 
on tiedon jyvät teillä.
Usko, toivo, luottamus on 
järkenä vain meillä.

En vaihtais kotiin, palatsiin, 
en kultaan jalokiviin;

■' aatteita joiden puolesta 
____________ ______ kuulun palkkaorjain- riviin. ■


