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4.000 RUPLAA TUODESSA JA 6-TUNTINEN 
TYÖPÄIVÄ

Tällainen on valveutuneiden amerikkalaisten työläisten 
taistelutunnus. Meillä — he sanovat — on vain yksi poliitti
nen kysymys, ja se on kysymys työläisten tuloista ja heidän 
työpäivästään.

Venäläisestä työläisestä tällainen kaikkien sosiaalisten ja 
poliittisten kysymysten supistaminen yhdeksi kysymykseksi 
näyttää ensi silmäykseltä kovin kummalliselta ja käsittä
mättömältä. Mutta Amerikan Yhdysvalloissa, etumaisim- 
massa valtiossa, missä on melkein täydellinen poliittinen 
vapaus ja kehittyneimmät demokraattiset laitokset, missä 
työntuottavuus on saavuttanut äärettömän korkean tason,— 
•on aivan luonnollista, että kysymys sosialismista asetetaan 
•etutilalle.

Täydellisen poliittisen vapauden ansiosta Amerikassa on 
mahdollista laskea kaikkien rikkauksien tuotto maassa, 
tehdä tuotannosta parempi tilastoselostus kuin missään 
muualla. Ja tämä kiistattomiin numerotietoihin perustuva 
laskelma osoittaa, että Amerikassa on pyörein luvuin 
15 miljoonaa työläisperhettä.

Yhteenlaskettuna nämä työläisperheet tuottavat joka vuosi 
kulutustarvikkeita 60 miljardin, s.o. 60 tuhannen miljoonan 
ruplan arvosta. Se tekee työläisperhettä kohti 4.000 ruplaa 
vuodessa.

Mutta nykyään, kapitalistisen yhteiskuntajärjestelmän 
oloissa työläiset, jotka muodostavat yhdeksän kymmenes
osaa väestöstä, saavat tästä äärettömästä tuotannosta vain 
puolet, vain 30.000 miljoonaa. Toisen puolen ottaa itselleen 
kapitalistien luokka, joka muodostaa kaikkine puolustaji
lleen ja loiseläjineen kaikkiaan vain yhden kymmenesosan 
•väestöstä.
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Amerikassa, samoin kuin muissakin maissa, riehuu työttö
myys ja elinkustannukset käyvät yhä kalliimmiksi. Työläis
ten kärsimä puute käy yhä tuskallisemmaksi ja sietämättö
mämmäksi. Amerikan tilastot ovat osoittaneet, että lähes 
puolet kaikista työläisistä tekee työtä vajaan viikon. Ja 
kuinka suuret määrät yhteiskunnallista työtä vielä haaska- 
taankaan sen vuoksi, että on säilynyt tolkuton, takapajuinen, 
hajanainen pientuotanto, varsinkin maataloudessa ja kau
pan alalla!

Sen ansiosta, että vallitsee täydellinen poliittinen vapaus 
eikä ole maaorjuuttajatilanherroja, koneiden käyttö on 
kehittynyt Amerikassa voimakkaammin kuin missään 
muualla maailmassa. Amerikassa yksistään jalostavassa 
teollisuudessa koneiden tehon lasketaan olevan yhteensä 
18 miljoonaa höyryhevosvoimaa. Mutta samaan aikaan 
kaikki vesiputouksien energialähdetutkimukset ovat vuo
den 1912 maaliskuun 14 päivän selostuksen mukaan 
osoittaneet, että muuttamalla putoavan veden energian 
sähköksi Amerikka voisi heti saada vielä 60 miljoonaa 
hevosvoimaa!

Maa on äärettömän rikas jo nyt, ja se voisi heti kolmin
kertaistaa rikkautensa, kolminkertaistaa yhteiskunnallisen 
työnsä tuottavuuden ja täten turvata kaikille työläisperheille 
järkevän ihmisolennon arvon mukaisen, siedettävän toimeen
tulon sekä työpäivän kohtuullisen pituuden, 6 tuntia päi
vässä.

Mutta kapitalistisen yhteiskuntajärjestelmän vuoksi on 
Amerikan suurissa kaupungeissa sekä kylissäkin kauhean 
työttömyyden ja kurjuuden ohella, ihmistyön turhanpäi
väisen haaskauksen ohella havaittavissa miljardöörien ja 
pohattojen ennenkuulumaton ylellisyys, heidän rikkautensa 
arvioidaan miljardeiksi, tuhansiksi miljooniksi.

Amerikan työväenluokka valistuu nopeasti ja liittyy 
yhteen muodostaen voimakkaan proletaarisen puolueen. 
Myötämielisyys sitä kohtaan kasvaa kaikkien työtätekevien 
keskuudessa. Työskennellen mainioiden koneiden avulla, 
nähden joka askeleella tekniikan ihmeitä ja järjestetyn suur
tuotannon aikaansaamia erinomaisia työsaavutuksia, Ame
rikan palkkaorjat alkavat tajuta selvästi tehtävänsä ja esit
tää jokapäiväisiä, ilmeisen selviä, lähimpiä vaatimuksia: on 
saatava 4.000 ruplan tulot jokaiselle työläisperheelle ja 
6-tuntinen työpäivä.
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Tämä amerikkalaisen työväen tavoite on täysin saavutet
tavissa maailman muissakin sivistysmaissa; mutta sitä 
varten täytyy maassa olla vapauden perusehdot...

Ja vapaaseen tulevaisuuteen ei ole muuta tietä kuin työ
väen oman järjestön, valistavan, ammatillisen, osuustoi
minnallisen ja poliittisen järjestön tie.
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