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Jo u k k o je n  Valtaannousu
Kirj. Kaltsey

TUOTANNOLLISEN kehityksen edellyttä
mänä on maailman kapitalistien keskei
nen myyntikilpailu saanut entistä enem
män vauhtia. Kukin ryhmä yrittää voittaa kil

pailussa entisiä tuotantoennätyksiä rikkomalla 
ja teettämällä työläislllään mahdollisimman pit
kiä työpäiviä omistamissaan tuotantolaitoksis
saan. Nämä toimenpiteet tietysti merkitsevät 
sitä, että kutakin työssä olevaa työläistä koh
den valmistuu nyt päivittäin enemmän tava
roita kuin koskaan ennen, joka taas vuorostaan 
merkitsee sitä, että yleismaailmallinen kriisi 
käy päivä päivältä työläisiä uhkaavammaksi.

Jo vuosia vallinnut työttömyys on antanut 
työvoiman riistäjille mainion tilaisuuden aiheit
tensa soteuttamiseen, ollen sillä halpaa — vali
tettavasti liian halpaa — työvoimaa yllin kyllin 
tarjolla; työläisiä jotka ovat järjestymättömiä 
ja niinollen kykenemättömiä valvomaan omia 
etujaan.

Plenomistus katoaa ja suurtuotanto valtaa 
plenomistuksen paikan. Pientuotanto el pysty 
suurtuotannon rinnalla kilpailemaan ja sen 
vuoksi ovat pienyrittelijät tuomittu häviämään. 
Luokkienvällsen ristiriidan synnyttämanä ka
toaa keskiluokka ja  sen mukana menettävät 
pienyrittelijät toimintamahdollisuudet. Täten 
jäljelle jääpi ainoastaan kaksi luokkaa, omista
va Ja omistamatoin. Se merkitsee sitä, että 
keskiluokan hävitessä joutuvat pienyrittelijät 
elämänsä turvaamiseksi suurtuotannon palve
lukseen. Kun vähittäismyyjät ja pienet yksi- 
tyisyrittelijät astuvat palkkatyöhön, niin siirty
vät he silloin palkkatyöväenluokkaan. Nain ol
len palkkatyöväenluokka lakkaamatta kasvaa, 
jotavastoin omistavaluokka jatkuvasti pienenee.

Tuotantolaitokset uusine koneineen ovat ra 
kennettu tieteellisten keksintöjen ja  huomattu
jen tiedemiesten vaikutuksesta. Edesmennyt 
teollisuus heijastaa vähäpätöiseltä nykyiseen 
verrattuna. Trustiutunut pääoma on vuosikym
meniä palkannut maailman etevimmät mekaa
nikot, Insinöörit ja arkkitehdit. Viimeksi m ai
nittujen tehtävät on tehtaiden kuosin nykyai- 
kaistuttaminen. Insinöörit ovat professorien

kanssa työskennelleet suurten tuotantolaitosten 
laboratorioissa, synnyttääkseen tuotantokoneita, 
joiden vaikutuksesta on edullisempi ja laajem
mat mahdollisuudet työvoimasta koituvaa lisä
arvoa ristää.

Tehoisaa työvoimanriistoa pyritään jäljittele
mään myös sellaisissa maissa, joiden tuotannol
linen kehitys on viime vuosiin saakka osoittau
tunut olevan feudaalisen aikakauden asteella

Tuotantolaitoksien valtaamisessa on Amerikan 
Yhdysvaltain rahamiesyhtymien vaikutus ulot
tunut kautta maailman, niin tehdastuotantoon 
kuin kalkkien rikkaiden kaivosalueiden kontrol
liin. Heillä sen kontrollinsa vuoksi on vaikutus
valtaa vieraiden maiden hallituksiinkin, joiden 
tehtävänä on valvoa amerikalaisten rahamies
ten etuja heidän omistamissaan tuotantolaitok
sissa ja alueilla.

Ei kovin pitkä aika sitten, kun Wall-kadulla 
New Yorkissa määrättiin kuka otti eronneen 
presidentin palkan Cubassa, jossa tiedetään 
luonnonrikkauksia ja tuotantolaitoksia hallitse
van Yhdysvaltain trustlutuneen pääoman, jonka 
vaikutusvalta siitä syystä ulottuu hallituksen 
kontrolliin niin pitkälle, e ttä se määrää kuka 
Cuban hallituksen esimieheksi valitaan ja kuka 
astuu virastaan syrjään, ellei hänen katsota 
turvaavan yhdysvaltalaisten pääomaa.

Henkilöt, joiden virkatehtävät m äärätään tois
ten maiden rahamiesyhtymien kautta, tulevat si
ten täydellisiksi määrääjiksi sikäläisten asukkai
den jokapäiväisiin olosuhteisiin. Virkailija, joka 
estää tyranni uudella vieraan maan rahamiesten 
kontrollin alaisena olevien tehtaiden työläisten 
lakkoutumiset, voi saada ylistävät lausunnot 
teollisuusparooneilta, joiden etuisuuksia hän ty- 
ranniuudella on ajamassa. Laiminlyöneeksi vir
katehtävänsä katsotaan sellaisen henkilön, joka 
ei lähetä amerikalaisten ja brittiläisten raha
miesten omistamille tehtaille sotilaita lakon 
puhjettua ja virkailijan muutos on välttämä
töntä.

Kuinka monta tuhatta  Cuban työläistä on
kaan joutunut ikuisiksi ajoiksi vainon ja kos
to nalaiseksi viimeksi käytyjen lakkojen aika
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na? Omassa maassaan, jossa on synytnyt ja elä
mänsä kovaa työtä raatanut, kielletään lakkou- 
tumisolkeus ulkomailla sijaitsevien rahamiesyh- 
tymlen vaikutuksesta. Luokkatuomiot ovat ol
leet kysymyksessä olevassa maassa jokapäiväi
siä sen vuoksi, kun lakkotapahtumat lisäänty
vät alhaisen elämäntason johdosta, työläisten 
koettaessa sitä lakkojen avulla kohottaa.

Amerikan omistava luokka Cuban omistavan 
luokan kanssa yhdessä on valmis työläisten lak- 
koliikkeet asevoimalla estämään. Ammatillises
ti järjestyneinä ovat Cuban työläiset heikkoja 
itseään puolustamaan. Järjestynyttä rahamies- 
ryhmää vastaan ovat sikäläiset työläiset oival
taneet parhaaksi perääntyä aikeissaan, jääden 
odottamaan sopivampaa hetkeä, jolloin järjes- 
tämlsrakenne muuttuu Cubassa toisenlaiseksi. 
Sellaiseksi, joka on yhdenmukainen omistavan 
luokan järjestyneisyyden kanssa.

Tämän järjestymiskysymyksen ovat Cuban 
palkkatöläiset oivaltaneet viimeisen vuoden ai
kana, koska olemme kuulleet teollisuusiinion 
jälleen muodostetun sikäläisten palkkatyöläis
ten keskuudessa. Se osoittaa valistuksen ja 
luokkatiedon levenemistä Etelä-Amerikan mai
hin, Tässä suhteessa olemme lähitulevaisuudes
sa toivorikkaita Cuban työläisten olosuhteiden 
korjaamisesta siedettävämmäksi.

Vallitsevana olevan pulakauden aikana on 
vanhat tuotantotavat syrjäytetty meikein tyk
känään monella tuotantoalalla ja uudemmat 
otettu käytäntöön. Tämän kanssa yhtärnnan 
on| myös osakemarkkinoilla käynnissä ennen- 
kuulumatoin huijaus, jonka kautta pienet osak
keenomistajat suistetaan sivuun, joten tuotan
tolaitokset keskittyvät yhä harvempiin käsiin 
kaikkialla entistä nopeammassa mittakaavassa.

Samanaikaisesti lisääntyy myös työvoiman 
riisto, joka merkitsee sitä että työttömyys tu 
lee entistä uhkaa vammaksi yhteiskunnalliseksi 
pulmaksi, Yhdysvaltalaiset pääomanomistajat 
ovat vaikuttaneet tähän siinä määrin, että siel
lä, missä on vielä ollut vallitsevana puoli-feu- 
daalinen tuotantotapa, ollaan nopeasti kehitty
mässä suurteollisuuteen ja työkilhko on nostettu 
samalle tasolle Amerikan työkiihkon kanssa.

Palkkatyöläisten Tehtävä
Mitä tulee palkkatyöläisten tehdä tällä aika

kaudella, jolloin tuotantoa yhä kehitetään tie- 
teellisemmälle perustalle. Palkkatyöväestön on

luovuttava vanhoista järjestömuodoista ja am
mattikuntaisista menettelytavoista. Vanhojen 
ammattijärjestöjen Ulalle on otetava uudempi - 
aikaiset järjestämistavat. Teollisuuden kehitys 
katkaisee jalat vanhoillisilta järjestöiltä, sillä 
ne ovat oh'marssin suorittaneet, jonka vaikutus 
ei ulotu enää nykyaikaiseen teollisuuteen. Val- 
misteteollisuus on kaikissa maissa kehittynyt 
tai on kehittymässä tieteelliseksi, jonka eteen 
parhaat insinöörit ja  professorit ovat jatkuvasti 
työssä. Ei ole pieneksi arvioitava etevien eks
perttien työskentelyä suurten tehtaiden labora
torioissa. Heidän jatkuva työskentely tulisi olla 
yhteiskuntaa hyödyttävää. Rrstojärjestelmän 
vallitessa eksperttien työskentely kuitenkin lan
keaa yksityisten kapitalistien hyödyksi, jonka 
omistavaluoka uskoo olevan oikeutettua itsel
leen anastaa. Tuotannon kehityksen juuret 
ulottuvat kaikkiin maailman teollisuusmaihin ja 
siten kasataan rikkauksia trustiutuneelle pää
omalle työvoiman riiston' kautta.

Kilvoittelu maailman kauppamarkkinoilla ny
kyisessä yhteiskunnassa vaatii teollisuuden ke
hitystä, samoin kuin se vaatii työvoiman tehois-. 
tumista kappaletyön kehoituksen kautta, jolla 
on taipumus luoda tuotteita suhteellisesti enem
pi pä’vätyöhön nähden. Työläiset ollessaan 
kappaletyön ääressä laiminlyövät v elvollis uuden- 
sa pysähdyttää kappaletyön, joka johtaa yhteis
kuntataloudelliseen kurjuuteen ja palkkatyöläis
ten taloudellisen aseman huononemiseen.

Ilman työvoiman käyttämistä ei valmisteteol- 
lisuudessa, enempää kuin muuallakaan, omai
suutta kasaannu yksityisomistajain käsiin. Il
man ainetta ei mitään maailmassa synny; siitä 
syystä ei mitään synny ellei työvoimaa valmis
teiden synnyttämiseen käytetä. Maailmassa on 
suunnattomat rikkaudet, joiden arvoa el par- 
haammallakaan neroudella voida täydellisesti 
arvioida, ne kuitenkin ovat merkityksettömiä 
ilman työvoiman käyttöä. Tässä suhteessa on 
merkille pantava, ettei työläisten tärkeys teolli
suuksissa olekkaan niin vähäpätöistä, kuten jot
kut sen saattavat arvioida.

Katsoessa siien seikkaan että teollisuuden ke- 
itys on vaatinut vissit miljoonat, on se kuiten
kin vähäpätöistä verrattuna siihen mitä koneel
linen kehitys on teollisuuslaitoksien omistajille 
tuottanut. Tätä seikkaa silmäillessä oivallam
me koneteollisuuden perustuvan tieteelliselle
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pohjalle ja havaitsemme tiedemiesten olevan 
rahavallan palveluksessa kehittämässä tuotantoa 
jatkuvan työvoimani'!iston lisäämiseksi.

Teollisuuden uudelleen järjestely syrjäyttää 
miljoonat käsivarret tuotantolaitoksista, joissa 
heitä kaikkia kenties ei tarvita milloinkaan tä 
män järjestelmän vallitessa. Se on teollisuuden 
kehityksen seuraus joka johtaa miljoonat palk
katyöläiset pakolliseen joutilaisuuteen.

Toiselta puolen huolimattomuus työläisten ta
holta tulee esiin siinä, että ahertavat edelleen 
vanhoillisten ammattijärjestöjen matkassa, jos
ta  on koko työväenluokalle ja sen tulevaisuu
delle vahinkoa. Sanan täydellisessä merkityk
sessä myrkyttää työläisten mielialan järjesty
miseen teollisuusoloja vastaavalla tavalla. On 
ahdasmielisyyttä olla itsepäinen luokkaansa 
kohtaan, etuisuuksien turvaamiseksi olisi työ
läisten pyrittävä suhtautumaan läheisemmin 
jarjestörakenteeseen, mikä merkitsee menestys
tä työn ja pääoman välisessä kamppailussa. 
Suhde järjestymiseen vanhoillisesti aikakaudel
la, jolloin kilvoittelu johtaa pulmallisiin tulok
siin, on tuomittavaa. Kuka hyvänsä pystyy ko
neita käyttämään, joista työnjohtajat tehtaissa 
huolehtivat. Ammattityö voi ma on ulos heitettyä 
hylkiötä, jolla ei löydy kuin aniharvoissa ta 
pauksissa tilaa nykyisissä tuotantolaitoksissa.

Näin käsittäen tulisi palkkatyöläisten ottaa 
ratkaisevampi askel, luodakseen itselleen teol
lisuutta vastaava oikeuksiensa puolustusliitto. 
Esimerkillisin olisi teollisuuksittain järjestymi
nen yhteen unioon. Se ehkäisisi riistoluokan 
aikeet tukahduttaa työläisten lakkoilemiset ja 
toiselta puolen vahvistaisi palkkatyöläisten luok- 
karintamaa, joka el murtuisi asevoimallakaan.

Miten olosuhteet olisi korjattavissa?
Tieteellisesti perustettu teollisuusunionistinen 

järjestö, I. W. W., on sen perustamisesta asti 
havaittu olevan tärkeä tekijä nykyisessä yhteis
kunnassa, jossa työvoimanriisto jatkuvasti ke
hittyy. Ei mikään toisenlainen järjestymismuo- 
to voisi menestyä, paitsi hetkisen. Työväenluo
kan olosuhteiden korjaus ei menesty muuten, 
paitsi yhteisten pyrintöjen ja vaatimusten sekä 
solidarisuuden kautta. Muilla järjestöillä, jos 
kaikenlaisia onnenonkijoiden järjestöjä voidaan 
ensinkään työläisten järjestöiksi kutsua, puhu
mattakaan siitä että ne niitä olisivat, ei ole 
mitään mahdollisuuksia. Niihin kun kuuluu

kaikista yhteiskuntakerroksista ainesta, joiden 
taloudellinen asema on vastakkainen toisilleen, 
niin ne eivät menesty nykyisellä aikakaudella. 
Useisiin järjestöihin tiedämme kuuluvan jäseni
nä työnantajia, pieniä liikemiehiä, lakimiehiä, 
jopa pieniä tehtailijoitakin.

Miten voidaan olettaa mahdolliseksi järjestää 
yhteiskunta aineksia yhteen, joiden välillä syn
tyy ristiriita, kun toiset saman seuran jäsenet 
etsivät työvoimalleen ostajaa oman seuran jä
senistä? Työvoimaa ostetaan sen riistämisen 
vuoksi, ei sitä osteta minkään hyväntekeväisyy
den nimessä. Olkoon henkilö kuka tahansa, 
joka aikoo työvoimaa ostaa palvelukseensa, os
taa hän sitä siitä syystä, että hän työvoiman 
avulla voisi saada itselleen niitä rikkauksia, 
joita hän on liikkeensä kautta lähtenyt tavoit
telemaan.

Näin me huomaamme järjestymisen perinpoh
jaisen tutkimisen tuloksena riistojärjestelmän 
aikana olevan sen, että järjestö täytyy olla pe
rustettu, kuten nykyinen teollisuuskin on, tie
teellisesti taloudelliselle luokkapohjalle. • Täten 
perustettiin enempi kuin neljännesvuosisata sit
ten I, W. W., jonka tuloksena on ollut se että 
siellä, missä I. W. W. on lakkotaistelun johdossa 
ollut, ovat saavutukset olleet suurenmoiset.

Jos me hylkäämme viimeksi mainitun järjes- 
tyraistavan, niin siinä suhteessa palkkatyöväes
tö jää yhä edelleen aliravituksi. Mutta jos me 
hyväksymme palkkatyöläisinä I. W. W:n järjes
töksemme, niin me saatamme koko työväenluo
kan onnelliseen asemaan luokkataistelun kautta 
ja avulla.

Samoinkuin me aikaansaamme jonkin väli
neen ollessamme joukkona tuotannon palveluk
sessa, saamme myöskin aikaan hyvinvoinnin 
yhteiskunnassa yhteistyöskentelyn avulla. Kuu
lumalla yhteen siten että yhdymme teollisuus
alamme unioon olemme me kaikki teollisuus- 
unioiden kautta yhden suuren union jäsenyy
dessä. Tällainen järjestö on i. W W. ja se on 
perustettu sitä varten että palkkatyöläiset sai
sivat korjauksia olosuhteisiinsa siihen yhtyneinä 
taistellen. Toisenlainen järj estymisin uo to ei 
ota menestyäkseen kone aikakaudella, niitä on 
koitettu ja tulokset ovat olleet huonot.

I. W. W. on kuitenkin osoittautunut niin te- 
hoisaksi, että missä hyvänsä järjestömme on 
lakon kanssa tekemisissä jäseniensä avulla pe-i
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lolttaa se työnantajia, Jotka ovat vuosia koitta
neet kalkilla mahdollisilla tavoilla järjestömme 
edistymistä ehkäistä, siinä kuitenkaan onnis
tumatta. Luokkataistelu antaa työläisille ta 
loudellisia kokemuksia, joiden kautta he tulevat 
sellaiseen tulokseen järjestömme menettelyta
poihin nähden, ettei minkään muunlainen jär
jestö voi toimia työläisiä hyödyttävästi teolli
suusmaassa, paitsi teollisuusunionlstinen, joka 
teollisuuksittain palkkatyöläisiä tuotannossa 
järjestää.

Jos ammattijärjestö on työmaan kontrollissa 
ja maalarit menevät lakkoon, niin puutyöläis- 
ten, samoin kuin kaikkia multakin rakennus- 
työalaa koskevat työläiset ovat edelleen työssä. 
He eivät tarjoa saman union jäseninä kättä 
toisilleen, ahertavat itsepäisesti hyödykseen ja 
palvelevat työnantajan vaatimuksia tällä itse- 
pälsyydellä, johon ammattiuniomuoto perustuu. 
Miten käsitämme työläisten olsuhteita voitavan 
korjata edellämainitulla tavalla.

I. w, w: Iäiset jos ovat työmaan kontrollissa, 
niin julistetaan lakko koko työmaalla. Kaikki 
ovat yhden ja yksi kaikkien puolesta.

Emmekö huomaa suurta eroavaisuutta am-
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Ku ivuus Tuhonnut

KEVÄTKESÄN kuivuus ja heinäkuun en
simmäisellä puoliskolla vallinneet kuu
mat ilmat ovat aiheuttaneet kadon laa

jalla alueella Yhdysvalloissa. Se on tehnyt va
hinkoa Kalliovuorista aina New Yorkin valtioon 
saakka Itään ja Canadan rajasta aina niin 
kauaksi etelään kuin Texasin valtion pohjois
osaan.

Heinäkuussa olivat ilmat monissa valtioissa 
niin kuumat, että ne rikkoivat kaikki entiset 
rekordit. Esimerkiksi Wishek’issa, North Dako
tassa, on lämpömittarin ilmoitettu osoittaneen 
120 astetta yläpuolelle nollan, Fahrenheitin 
lämpömittarin mukaan; Moorhead, Mlnn., 114 
astetta; Mile City, Mont., 108 astetta; Omaha, 
Nebraska, 110 astetta ja Rapid City, South Da
kota, 106 astetta.

m atittaln ja teollisuuksittain järjestymisen vä
lillä. Lahkokunta ei menesty, työmaalla täytyy 
olla aina koko teollisuusaloittani työläisten jär-«j estyneitä eikä hajoitettuna pieniin ryhmäkun
tiin, kuten ammattiuniot tänäpäivänä ovat.

Niin ansiokasta luokkataistelun historiaa ei 
tunneta maailmassa minkään toisen järjestön 
osalle kuin on taistelevalla luokkajärjestöllä I. 
W. W:llä. Yksinkertaisesti sen syyn tähden, että 
I. W. W. on perustettu tieteelliselle luokkaperus- 
talle, sille on luotu pohja joka merkitsee tuo
tannon työläisten haltuunsa ottamista ja palk
kajärjestelmän tykkänään poistamista.

Tässä suhteessa järjestömme taholta pyritään 
palkkatyöläisten riveissä luokka valistusta jatka
maan saadaksemme heidät valistustyön kautta 
luokkatietoisiksi. Tämän jälkeen me nousemme 
joukkoina — tietoisina joukkoina — ja otam
me tuotantolaitokset haltuumme sekä käytäm
me niitä yhteiskuntaa hyödyttävästi.

Älkäämme milloinkaan älitsuko armeliaisuu- 
ren varaan, se tarkoittaa työläisten henkistä 
vararikkoutumista. Sensijaan liittäkäämme It
semme Yhteen Suureen Unioon, ottakaamme 
teollisuuden palkkatyöläisten käsiin niillä kei
noilla kuin parhaaksi näemme.

A

Ison O s a n  S a d o s ta
Tämän kuumuuden ja kuivien ilmojen aiheut

taman kadon on ilmoitettu aiheuttaneen sen, 
että yli 200,000 perhettä on joutunut täydelli
sesti hallituksen avustuksesta riippuvaiseksi. 
Heidän lisäksi joutuu hallitus osittain huolehti
maan noin 5,000,000 henkilön toimeentulosta yli 
20 Yhdysvaltain valtiossa. Kuivuuden vakuu
tetaan aiheuttaneen noin 300,000,000—400,000,000 
dollarin vahingon jo tähän mennessä ja sen 
päättymisestä ei ole vieläkään laajalla alueella 
mitään tietoa.

Kymmenettuhannet maanviljelijät ovat jo 
anoneet hallitukselta pikaista avustusta, sillä 
heillä ei ole mitään keinoa toimeentulonsa eikä 
perheittensä jäsenten vaatetuksen hankkimi
seen nähden. Liittohallituksen taholta toi
meenpannun tutkimuksen mukaan näyttää se


