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West Virginian sota
Viime vuoden toukokuusta alka
en on West Virginiassa käyty so
taa — sotaa se» sanan täydessä
merkityksessä, sotaa kiväärien,
pikatykkicn ja kuularuiskujen avulla, sotaa, jossa on hävitetty ko
teja, ajettu ihmisiä tai vasalle, ta
pettu ja haavotettu miehiä, vieläpä
naisiakin.
Mistä tämä sota?
Se on työn ja pääoman välisestä
ristiriidasta, tässä tapauksessa, lä-

ky vai sen ja näkymättömän kaivos
ten ympärillä ja kylissä, joissa kai
vosmiehet asuvat, alkoivat palk
kaamaan lakonrikkureita kaivok
siin ja “kaivosvahteja”, muka tur
vaamaan kaivosomaisuutta ja lakonrikkurien rauhaa, mutta joiden
tehtäväksi todellisuudessa
tuli
lakkolaisten sanoin kuvaamaton
vainoaminen. Kaivosmiehet ajet
tiin perheineen pois asunnoistaan,
jotka tietysti yhtiö omisti, paljaan

Lakkolaisten telttoja ja Yhdysvaltain lippu “ suojana”

himmin sanoen, palkka- ja järjestäyty naiskysymyksestä.
Hiilikaivostniehet vaativat korkeampaa
palkkaa, johon hii lipat ruunat eivät
olleet myöntyväisiä. Hiilenkaivajat ryhtyivät lakkoon, ja — silloin
oli sota valmis, Paint ja Cabin
Creekissä Kanavvha-kauntissa ole
vat itsevaltaiset yhtiöt, jotka, ku
ten tavallista, omistavat kaiken nä-

taivaan alle. Paitsi sitä, että häätö
toimitettiin mitä raakama isommin:
huonekalut ja taloustarpeet heitet
tiin kujalle, naisia ja lapsia potkit
tiin ja suoraan rääkättiin, kiellet
tiin vielä veden otto kaivoista, ja
ei ehkes kirkkoon haluavia pääs
tetty jumalaansa tuskissaan rukoi
lemaan — joka tuskin kuitenkaan
tässä hädässä olisi auttanut.
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Lakkolaiset pakenivat kaivoskylästä ylös metsikköön, johon pys
tyttivät telttansa. Mutta täällä
kään he eivät saaneet olla rauhas
sa. Yhtiön pyssyhurtat nousivat
vastakkaiselle mäenrinteelle, josta
ammuskelivat kaivosmiesten telt
takylää kohden, kaivosmiesten vas
taten myöskin kivääritulella.
Tilanteen tällaiseksi kärjistyes
sä oli valtion sotaväen väliintulo

täydellisin, aina kivääreistä kuularuiskuihin saakka, mutta se tapah
tui — mikäli sanomalehtikerto
muksiin saa luottaa — pelkästä ka
teudesta, että yhtiön pyssyhurtat
olivat paremmin varustettuja kuin
itse valtion sotavoima. Niin hyvin
teki sotaväki kuitenkin palvelus
taan kaivosyhtiölle, että "rauhan11
ja "järjestyksen” palauduttua ja
valtion virallisen sotaväen käytyä
sillä kertaa tarpeettomaksi, yhtiöt

Kaivosyhtiöiden varastosta takavarikoituja ampuma^aseita ja ampuma-

välttämätön. Lakkolaiset terveh
tivät — poikkeuksena tavallisesta
— sotaväen tuloa turvansa tuojana.
Mutta sotilasten kera tuli sotatilan
julistus. Sen sijaan, että lakkolai
set saivat ennen kärsiä yhtiön omavaltaisesta väkivallasta n. s.
kaivos vahtien eli pyssy hurttien
kautta, oli heitä vastassa nyt val
tion järjestetty sotavoima. Tosin
sotaväki takavarikoitsi yhtiön aseja ampumavarastoii, joka oli mitä

paikkasivat samoja sotilaita "kai
vos vahdeikseen.”
Seurauksena oli uusien raakuuk
sien jatkuminen, uuden sotaväkiosaston paikalle lähettäminen ja so
tatilan uudelleen julistaminen. Ku
vernööri puuttui persoonallisesti
välittäjäksi, mutta, vaikka kaivos
miehet olisivatkin suostuneet ku
vernöörin ehdottamiin ehtoihin, ei
kaivostenomistajia saanut keinoilla
millään myöntymään niihin. Hei
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dän taholtaan annettiin lausunto,
että he "eivät tule koskaan hyväk
symään, (rttä heidän JtyÖläisensä
järjestyvät United Mine Workersliittoon; että heidän työväkensä
järjestyy missään muodossa; että
valtio sekaantuu heidän asioihin
sa". Kuvernööri pani toimeen kuu
lusteluja, joissa todettiin, ne raakamaisuudet, joita yhtiö oli työläisiään kohtaan harjoittanut. Niinpä
m. m. todettiin, että eräskin vaimo,
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Mihinkään toimenpiteisiin yhtiötä
vastaan ei kuulustelun johdosta
kumminkaan ryhdytty.
"Raulia” palautettiin taas kivää
rien kuulilla ja lakkolaisten verel
lä. Sotaväki kutsuttiin työnsä suo
ritettua pois. Tilalle asettuivat
taas yhtiöiden pyssy hurtat. Kai
vosmiehet jotka rauhan nimessä olivat luopuneet aseistaan, olivat
taas pakotetut asestautuniaan. Uu
si sota väen väliintulo, uusi sotatila

varoja: kiväärejä, kuularuiskuja, diun-dum-kuulia ja tuhansia panoksia

joka oli juuri synnyttämäisillään,
ajettiin vuoteeltaan ulos asunnos
taan, ja hän sai tilaisuuden synnyt
tää erään tilapäisen kopin lattialla.
Eräs kaivospäällysmies, jonka vai
mo antoi suojaa eräälle raskaana
olevalle lakkolaisen vainiolle, sai
senjohdosta potkun työstään. Kaivosmiehiä oli pakotettu äänestä
mään yhtiön asettamia kunnallis
virkailija-ehdokkaita työstä pois
panemisen uhalla, y. m. sellaista.

olivat taas seurauksena. Ja sitä jat
kuu yhä. Kaivosmiehet asuvat tel
toissaan ei ainoastaan talven pak- .
kasen hätyyttämällä, vaan alttiina
yöllisille hyökkäyksille, joita teke
vät yhtiön asestetut joukot. Lak
kolaiset ovat koko ajan koettaneet
tehdä kaivoksiin tuoduille lakonrikkureille selväksi tilanteen kai
vosalueella, ja onnistuneetkin siinä
sen verran, että lakonrikkurit, joi
ta on väärillä tiedoilla houkuteltu
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kaivosalueelle, ovat tuon tuostakin
jättäneet seudun, sikäli kuin ovat
ankaralta vartioimiselta voineet —
sillä heitä pidetään ikäänkuin van
keina.
Näin ovat lakkolaiset olleet yhti
ölle vaivaksi nietsäkämpilläänkin
ollessa, Ja poistaakseen heidät ko
konaan pois näyttämöltä, suunnitteli yhtiö kätyriensä kautta äsket
täin yöllisen hyökkäyksen lakko
laisten leiriä vastaan. Pyssyhurtilla ja kuularuiskuilla asestettu, ko
konaan valoja vailla oleva juna

He aikovat pysyä lujina, Ja United
Mine Workers-liitto on astunut hei
dän tuekseen täydellä tarmolla. Sa
nottu liitto on päättänyt verottaa
lähemmä neljään sataan tuhanteen
nousevaa jäsenjotikkoaan viidelläkymmcnellä sentillä kuukaudessa
jäsentä kohden, saaden siten ko
koon likemmä kaksisataatuhatta
dollaria kuukaudessa. Mutta ennen
kuin tämä ' sota” on päättynyt,
kuinka monta miestä, naista ja eh
kä lastakin eikö siihen mennessä
ole joko saanut kuulan ruumiiseen-

La kk oiai pperli eitä ‘ ‘koti ’ '-toimissa,

kuletettiin vastapäätä lakkolaisten
leiripaikkaa ja yön pimeydessä alotettiin murhaava ammunta, jonka
silminnähtävänä tarkoituksena oli
tappaa niin monta lakkolaista kuin
mahdollista. Ja toistakymmentä
lakkolaista kuolikin. Eräältä lakkolaisvaimolta, joka oli makaamas
sa, ammuttiin molemmat sääret lä
pi. Eräs mies, joka oli juuri las
kemassa lastaan maahan kaivet
tuun kuoppaan suojaan kuulilta,
ammuttiin kuoliaaksi, j. n. e.
Mutta lakkolaiset ovat kaikesta
tästä huolimatta murtumattomia.

sa, tahi paleltunut tai saanut kuolemantaudin kankaisissa teltois
saan talvikylmässä asuen? Ja silti
työhön palaaminen entisillä ehdoil
la on mahdoton. Se olisi täydelli
sesti yhtiön armoille alistumista,
vähintäin yhtä kehnoa kuin tulla
suoraan ammutuksi. "Äiti Jones” ,
joka, jos kukaan tietää hiilikaivantomiesten olosuhteet, sanoo näiden
hiilenkaivajain työsuhteista puhu
essaan :
"Jos kaupungeissa tai muualla
asuvat ihmiset tietäisivät ja ajattelisivat minkälaisissa olosuhteissa
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niiden ihmisten täytyy elää, jotka
kaivavat maan uumenista hiilet,
joilla ihmiset pitävät asuntonsa
lämpimänä talvisin, niin he näkisi
vät kyyneleen jokaisessa tomuhiutaleessa joka hiilenkappaleen muo
dostaa, ja loimuavassa hiilivalke
assa he näkisivät punaisia, verestä
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viä silmiä ja syyttäviä sormia, osoittaen niitä, jotka ovat vastuuna
laisia tämän orjuusjärjestelmän yl
läpitämisestä, missä noin kauheat
olosuhteet ovat mahdollisia; he nä
kisivät, että jokainen hiilenkappale on työläisten verellä kastettu.”
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Viime vaalien tulokset
Tunnettua jo on se seikka, että 011 se enemmän kuin kaksinkertais
kaikkien muiden paitsi sosialistitunut; kahdessakymmenessä yh
puolueen äänimäärä aleni viime
dessä valtiossa on se noussut 100
vaaleissa. Demokraatit jäivät vä- ja 50 prosentin välillä, ja ainoas
hemmille äänille kuin edellisenä taan viidessä vähemmän kuin 50
presidentin vaali vuonna, vaikka
%, Massachusetts ollen niistä vii
heillä olikin nyt tilaisuus voittaa, meisimpänä (lisäys vain 17% ).
mutta se tapahtui republikaanipuo- Tutkiskellessa eri valtioiden äänlueen kahtia hajaantumisen tähden. tentuloksia on tietysti otettava huo
Republikaani- ja edistyspuolueen mioon kuinka suuri on puolueem
yhteenlaskettu äänimäärä on myös me saama äänimäärä kaikkiin maa
pienempi kuin republikaanipuoluleissa» annettuihin ääniin verraten,
een sen edellisissä vaaleissa yksin
se on, kuinka suuri on sosialistipuoluetta äänestäväin prosentti.
saama äänimäärä. Samoin kieltolakipuolue sai tyytyä vähempään
Vasta tämä mitta antaa oikean ku
ääni lukuun kuin edellisellä kerral van eri valtioiden edistyksestä so
la. Meidän puolueemme äänesräsialististen äänestäjäin luvun suh
jäjoukko sitävastoin kasvoi noin teellisessa kasvamisessa. Tätä o1 12 prosentilla, toisin sanoen, se sottaa tähän liitetty toinen taulu.
enemmän kuin kaksinkertaantui. Ja tämäkin osottaa sen ilahottavan
ilmiön, että puolueemme suhtecMiOn valtioita, kuten West Virginia,
nen äänimäärä on noussut jok’ikijossa puolueemme äänestäjäiuku,
sessä valtiossa; missään ei se «so
kuten alempana olevasta taulusta
ta alenemista. Eri valtioiden jär
nähdään, lisääntyi enemmän kuin
nelikertaisesti, eli 317 prosenttia; jestys on tosin muuttunut enem
kahdessa valtiossa (Texas, V irgi män tai vähemmän, toiset rynnä
nia) on se kolminkertaistunut; yh ten äänestäjäin prosenttimäärässä
deksässätoista valtiossa (Alabama, edelle, toiset jääden entisestä järCalifomia, Colorado, Delaware, Il jestyssijastaan taemmaksi, mutta
silti jokaisessa valtiossa on nyt
linois, Indiana, lova, Kansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Mis suhteellisesti enemmän sosialistisia
sissippi, Nebraska, New Mexico, äänestäjiä koko äänestäjäin lukuun
verraten kuin edellisissä vaaleissa.
North Carolina, North Dakota,
Ohio, Pennsylvania, Washington)
Ensimäiset kahdeksan ovat kuiten-

