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Köyhälistön diktatuuri 

Kysymys diktatuurista ja kansanvallasta on kulu
neen vuosikauden ajalla tyyten vallannut Amerikan suo
malaisen luokkatietoisen työläisaineksen nimellä kulke
van väestön mielen. Mutta kysymyksen selvittämiseksi 
ei valitettavasti ole tehty sanottavasti mitään niiden ta
holta, jotka siitä suurinta aäntä pitävät. 

Mitä on köyhälistön diktatuuri, siitä kykenevät aino
astaan aniharvat heistä antamaan minkäänlaista · seli
tystä. Vasemmiston nimellä kulkevat kiihkouskovaiset 
kansallismielisemme eivät uskalla ollenkaan ottaa käsi
teltäväkseen kysymystä köyhälistön diktatuurin mahdol
lisesta ilmenemismuodosta, sen todellisesta olemuksesta; 
vaan aito hihhulin tavoin huutavat että jokainen joka ei 
ole_ heidän kanssaan samaa mieltä, on köyhälistön dik
tatuurin kieltäjä ja siis työväenluokan vihollinen. 

Ikäänkuin voisi olla olemassa luokkayhteiskunnassa 
mitään muuta hallitusta kuin Juokkadiktatuuri. Tämän 
itsessään niin selvän kysymyksen kanssa on ajauduttu 
tuhoisaan ajatukselliseen haaksirikkoon ja tultu siihen 
sietämättömään tilanteeseen, että muka vasemmistolai
set sanomalehtimiehet, joiden pitäisi olla valmiit milloin' 
tahansa asiallisesti selittämään tätä kysymystä ja väit
telemään siitä, kauhistuvat väitteitä työväenliikkeen me
nettelytavoista ja ulvahtavat vastaväitteen kuullessaan 
kuten sonni punaisen vaatteen nähdessään. Surkutelta-. 
vampaan henkiseen haaksirikkoon ei voi kuvitella joutu- · 
vansa kuin on se missä n. s. kommunismilla keinottele-· 
vat suomalaiset työväenliikkeen johtajat .täällä nykyisin . 
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ovat. Väitteiden sijasta esittävät he solvauksia ja kii
hotvat mieliä. 

Mielikuvien luonti on paljoa helpompaa ku'in asioiden 
kiihkoton käsittely. Siksi onkin täällä niin. ajattelemat
ta antauduttu Venäjän vallankumouksen arvostelua kes
tämättömään ihailuun. Kun siellä selitetään vallitsevan 
köyhälistön diktatuuri, niin vedetään siitä se johtopää
tös,· että niin täytyy vallita täälläkin. Ja ktih sitte joku 
sanoo, että mahdollisesti sen ilmenemismuodot voivat 
olla ja ovat pakotettuja olemaan ·h1eman toisenlaiset, 
muissa maissa, niin keuluu huutoja:, "petturi", "kavalta
ja", jne., ikäänkuin .niillä ollenkaan selitettäisiin· asiaa. 

Ei köyhälistön diktatuurikäsityksen kie'ltäminen, vaan 
sen olemusmuotojen rriahdbllineil tirilaisuus e·ri maissa, 
muodostaa pohjan sille •katkeralle··;mielipiteiden erilaism.:i
delle, joka nykyisin repii maailman työväenliikettå; jo
kainen joka ollenkaan käsittää luokkayhteiskunnan luon
netta, käsittää myöskin sen, että luokkayht'eiskuntaa voi
daan hallita ainoastaan vallassaolevan luokan ·diktatuu-· 
rin avulla; että vallassapysymirien luokkana· on· niahdcil
linen ainoastaan diktatuurin avulla. 

Tämän väitteen sosialistien puolelta kieltävät summas
sa kiihkouskoiset kommu.nistiinme, joiden mielestä köy
hälistön diktatuuri voi ilmetä ainoastaan kansalaissota
na, aseellisena taisteluna' ja porvariston valtiollisten oi
keuksien asevoimin kieltä'misellä, toisin sanoen - aseel
lisena toimintana. Käsittämättä lännen ja idän, jos niin· 
sanoisimme, Venäjän ja länsimaisten valtojen erilaisfa 
historiallista ja taloudellista kehitystä. Ja tälle erilai
selle historialliselle ja valtiolliselle kehitykselle rakentu
nutta valtiollista ja yhteiskunnallista elämää,� väittävät 
he, että ellei, seurata venäläistä esimerkkiä ihan prikul
Jeen, ajaudutaan karille ja työväestön vallankumous jää 
tapaht�m.atta. -�, 

Marxilaisen historiankäsityksen ymmärtäminen aino
. astaan voisi luoda selväperusteisen yhteistoiminnan kaik

kien työväenliikkeen eri ryhmien välillä, sillä kaikkihan 
17 



n e  s elittävät pyrkivänsä köyhälistön valtaan - mutta 
tämän käsityksen selveneminen ei ole saavutettavissa 
muuten kuin ahkeran ja  vaivaloisen historiaan tutustu
misen ja  omien mielipiteiden perinpohjaisen ja  alituisen 
arvostelun kautta. 

Asevoiminko dikta-tuuriin vai asevoiminko diktatuuria 
puoltamaan ?  

Ylläoleva kysymys aukasee  harkittavaksi tämän kysy
myksen syväll isemmin kuin - mitä sitä on yleensä tähän 
saakka käsitelty niiden keskuudessa, jotka kiistävät ole
vansa köyhälistön diktatuurin itse vihittyjä apostoleja. 
· Onko totta, että köyhälistö voi päästä ja että sen tu

lee pyrkiä diktatuuriinsa ainoas taan aseiden avulla ? 
�ii

_
n s eli_t etään kommunistis issa oikeaoppisissa periaate� 

Juhstuks1ssa. Ja tämän kirjottaja  ottaa vastuulleen sa
noa sen jälleen tässä sil läkin uhalla, että joku kaikkiti e
tä väks i  i t seänsä kuvitteleva työväestön ajatusten jarru 
taas saisi t ilaisuuden oksentaa "ohrana"-nimityksiään. 
Tämä kommunistin-en väite on h ieman ristiriidassa sen 
marxilaisen väitteen kanssa, että köyhälistön valtaan
nousu saattaa tapahtua rauhallista tietä joissakin mais
sa, kuten Marx aikoinaan lausui; ajatellen sellaiset · mah
dollisuudet löytyvän ehkä Englannissa ja  Yhdysvalloissa. 

Käsittämättä ollenkaan tätä Marxin ajatuksen j ohdon
mukaista j uoksua, t ekasevat kommunistimme sosialistien 
suuhun sen väitteen, että nämä pyrkivät köyhälistön 
valtaan porvariston avulla, porvarillisen kansan vallan 
puitteissa. Sanomattakin on selvä, että kommunistien 
ensimäiseksi pitäisi asettua Marxia vastaan. täten väit
täessään, mutta kun Marx on liian suuri vaikenemaan 
vaadittavaksi  ja  kun hän onneksi jo on itse poissa vaa
timasta se lityksiä ajatuksistaan nykyisin annettaviin 
monikirjavaisiin tulkintoihin, niin jätetään Marxin tämä 
kohta s ievästi s elittämättä ja hyökätään kahta · kiihke
��mln sosia!ist ien kimppuun - ei väitteillä ja  selityksil
la, vaan parJauksilla ja  väärennyksillä. 
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Kun Marx lausui, että köyh'älistöil v·altaanpääsy saat
taa olla mahdollinen j ossakin maassa ilman a seellista 
taistelua, niin olisi  hän empimättä nykyisissä olöissa fa 
tämän lausuntonsa johdosta nyt syntyneitä ' : väitteitä 
kuullessa·an sanonut, · että vaikkapa valtaanpääsy- saat
taakin ' tapahtua ehkä rauhallista t ietä, . ni in ,. kokonaan 

· toinen asia on, miten siten saavutettu valta voidaan säi-

· lyttää. 
· ; Ja tässä tullaan askel eteenpäin tämän kysymyksen 
ymmärtämisessä. Vaikkapa saattaisi ' tapahtua sitenkin, 
e ttä köyhälistö saavuttaa luokkavallan käsiinsä; kohoaa 
vall i tsevaksi puolueeksi, ilman aseell ista taistelua, niin se 

. ei · suinkaan estä porvaristoa provosoimasta aseellista 
taistelua sen ·jälkeen. S e- tahtoo sanoå : porvaristo saat

. taa kyllä menet tää luokkadiktatuurinsa ennen - aseellista 
taistelua, mutta luopuuko s e  siitä i lman, nähdään v,i'sta 
kun s iihen asioiden käänteeseen tullaan. 

Mutta kysymys on s i lloin jo muuttanut luonnettaan 
melkolailla siitä minkälaisena sen kommunistit  nyt esit
tävät. Silloin ehkä joutuu köyhälistö ase kädessä puo

. lustamaan luokkadiktatuuriaan ; . tät'ä mahdollisuutta e i  
suinkaan voi kukaan vakavasti harkitseva ·s·osialisti jät
tää pois laskuistaan tulevaisuuskuvia luodessaan. 

Mutta turhaa on ennustella mitä mahdollisest i  tulee 
tapahtumaan. · :K'un· köyhälistö on kyllin voimakas otta-

· maan valta-aseman käsiinsä, ön s e  myöskin arvattavast i  
kylliksi  voimakas ·pitämään sen,  jos  s e  nimittäin oman 
luokkansa voimalla pelkästään valtaan kohoaa. Ja jos  
s e  näennäisesti siihen · kohoaa - kompromisseilla muiden 
luokkien kanssa, kuten esim. alituisesti  'riutuvan ja rap
peutuvan keskiluokan j onkun erinäisen kerroksen avul 
la, niin sil loin ei  voi olla kysymystä työväenluokan val
lasta, eikä s ellaisen vallan pysyväisyydestäkään ole ta
keita, 

Väite, että -köyhälistö ei voisi kohota valtaan muuten 
kuin ase kädessä, on vielä fodistamattomampi kuin ·se ,  
että se  i lman as.eita vallari" saavuttaa. Jälkimäinen väite  



nojautuu niin paljon enemmän historiallisille faktoille j a  
on sopusoinnussa tilanteen todelisuuden kanssa, että sil
l e  kannattaa antaa s uurempi huomio kuin edelliselle. 
Aivan 1>amalla tav�lla kuin työväestö saattaa lakkoutu
matta järj estyä ja vasta järj estyminen aiheuttaa lakon, 
kun työväestö järj estönsä kautta esittää vaatimuksiaan, 
voi työväestö. myöskin rauhassa kehittyä voimakkaam
maksi kuin mitkään porvarilliset puolueet kokoomuksi
neenkaan, niin että vallan otto sen käsiin , tapahtuu ku
ten Ranskan vallakumouksessa vuona 1789, j olloin kan
salliskokous julistautui hallitukseksi ilman että ketään 
olisi edes naaq:nuttukaan. 

Tätä saatetaan väittää . pelkäksi muodollisuudeksi, 
mutta itse asias_sa s e  on sangen merkitykseHinen muo
dollisuus. Samoin kuin järj estyneen työväestön vaati
muksia oloj en muuttamiseksi - palkkojen kohottaminen, 
työpäivän lyhentämineq, työsuhteiden parantaminen, jne. 
- ;aattaa seurata lakk_o, kaikkine . hirvittävine . teuras
tuksineen ja verinäytelmin_een, saattaa köyhälistönkin 
valtapuolueeksi kohoa,minen ja  köyhälistön etuj en mu
kaisten vaatimu�ten . toteuttaminen ajaa porvaris ton hä
dissää1i sellaisiin menettelyihin, joissa aseitakin koetel
laan. 

PorvariMo,n diktatuuri.n oleellin.ei:i muoto. 

Jos uskonkiihkoa muistu,ttavalla. raivolla toimivat kom
munistimme suostu1s1vat katsahtamaan porvarilliseen 
yhteiskuntaan vilahdu�seltakaan, . niin huomaisivat he, 
että porvariston diktatuuri on täysin mahdollinen ilman 
mitään aseellista taistelua.. Porvariston luokkavalta on 
pystyssä aseisiin turvautumatta, miksikä ei siis työväes
tön kin voisi olla ? 

Porvariston diktatuurin oleellinen muoto e,i ole asevoi
mainen pakkovalta, vaan ase1s1111 valmis muodollinen 
kansanvalta, j onka kautta porvaristo hallitsee muista 
luokista huolimatta. Tämä asevalmius on tietysti si ltä 
varalta, että alistettu luokka ma_hdollisesti pyrkii luo-
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maan harteiltaan porvariston ikeen j a  asettamaan oman 
luokkavaltansa sen luokkavallan tilalle. 

Epäilemättä tur.vautuu porvaristo aseisiin työväestöä 
vastaan ilman vitkastelu) a, milloin katsoo valtansa uha
tuksi. Mutta enemmistöpuolueeksi kohonnut työväestö 
onkin silloin jo toinen tekijä kuin aikana jolloin se vä
hemmistönä pyrkii asevoimin diktatuuriin. 

Mutta porvariston hyväkseen . käyttämä kansanvalta, käsite on yhtä oivallinen työväestön käsissä aikoinaan 
kuin se on nyt porvariston käsissä. Ja  todennäköisintä 
on, että läns imaissa, varsinkin anglo-saksisissa maissa, 
kuletaan työväestön diktatuuriin tätä n imellisesti kan
sanvaltaista tietä .; . s. o. tämä näyttää ainoalta mahdolli
s elta tieltä. Jos porvaristo kerran voi edukseen mene
tel lä tällä tavalla ja  määrätä työväestön elinsuhteet. it
sensä työväestön kautta, niin miksikä ei siis myöskin 
työväestö valtaan päästyään voisi sallia nimellistä kan
sanvaltaa, s. o. antaa porvaristolle äänioikeuden, y. m. 
valtiollisia oikeuksia samassa suhteessa kuin po"rvaristo 
on sallinut niitä työväestöl le ? 

Työväestö voi tehdä sen sitäkin vaarattomammin, kos• 
ka se tietää, että porvaristo ei enää koskaan voi koho
ta yhteiskunnallisesti tarpeelliseksi luokaksi, eikä sillä 
si is ole enää yhteiskunnallista tulevaisuutta., Sellainen 
menettely tasottaisi tietä sosialistiseen yhteiskuntaan, 
riistämällä porvaristolta väitteitä, j oilla se kiihottaa työ
väestöä vast�an s ellaista kans�nainesta, joka porvarilli
sen kasvatuksen vaikutuksesta edelleen pitää kiinni . ab
straktisesta kansanvalta-käsitteestä ? 

Näin voi työväestö aivan vaaratta menetellä. Mutta 
tekipi se siten taikka ei, nämä olettamukset ovat tar
peellisia ainoastaan sikäli kuin tahdotaan luoda valmis 
teoria yhteisk.untakäsitteistä. Kun ratkaisukohtaan saa
vutaan menetellään asianhaaroj en eikä ennakolta laa
dittuj e� t eorioiden mukaan, siitä on koko luokkataiste
luj en h istoria todistuksena. 

Mitä monipuolisemmin harkitaan asioita jo etukäteen, 
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si.tä · mpt)ipuolisempi asioiden ;käsittämismahdoll isurts öt1 
työväestön käytettävänä vall,rnkumouksen tapahduttua. 
,. San,alla t<1valla kuin hallitsi;van luokan diktatuuri 
epiintyi eri .muodoissa , Venäj ällä ja länsimaissa, saattaa 
sjtä esiintyä työväe.nluokan diktatuuriki,n. Ja j uuri tällä 
hj�toriallisen tot4uden k.äsittämiselle epäilemätt.ä perus
tuukin yllämainittu Marxin t,ä.rkeä lausunto. 

Valt'iölliset ja yhteiskunnalliset olot Venäjällä ' ja  län
simaissa ovat tykkänään erilaiset. Tästä ' johtuu että 
työvåenli ikkeen menettelytapojen tulee olla myöskin ' toi
senlaiset,' eikä ainoastaan se että n'e mahdollisesti voi
vat · olla · erilaiset. · Yhtä vähän kuin bolshevikit olisivat 
voineet säi·lyt tää valtaansa Venäjäl'lä - jossa ei ole työ
väenluokan 'vallan ja sosialismin toteuttamisen edelly
tyksiä ··_j· niillä keinoilla, j oita länsimaiden työväenliike 
on aina· pitänyt valta'.ankohoamiskeinoinaari; yhtäv'ähän 
voisi länsimainen työväestö päästä valtaan' 'bolshevikien 
Venäjällä · käyttämillä keinoilla. Siihen on yhtä vähän 
mahdollisuuksia kuin samanlaisten pukimien käyttämi
selle pohjoisnavalla ja päiväntasaajalla . . . 

' 1röväenluoka"n diktatuurin mahdol1i,siiudet 

Kun puhutaan työväenluok�n diktatuurist�. tode"i,li�J.�s.a 
marxi.lai �essa käsityksessä, täytyy j o  etukäteeq. '. kä,sittää, 
että työ�äen luokkaan kuuluvat kaikki . työläiset, · eikä 
ainoas.taan joku määräUy työläisten muodosta;·<\. puol9e. 
Toisin · sanoen, kun puhut;nme työväenluok�n diktatuu
rista, tarkota.mme todella luokka- eikä pu�luedikt�tuuria. 

Tämän käsittee� selviUe�aaminen on länsimaid�\1 i .a 
Yhdysvaltain oloi�sa sitäkin tärkeämpi kuill, Venäj.äl\ä, 
koska näissä. ,maissa ei voi päästä valtaat:1 puo\uedik,ta� 
tuuri luokkadiktatuurina, kuten Venäjällä on laita _:· ja 
kuten siellä oli ainoa mahdollisuus. ' ,, 

Työväenluokan diktatuurin täytyy ilmetä. järj esty,�t;e" 
nä, kuriin tottuneena muodostumana, muuten s.en, ;v;i.lta 
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ei voi olla pysyväinen · porvariston valtaa vastaan: Ja 
tässäkin suhteessa tarjoaa olevien yhteisku,rtna·llisten. 
olojen tarkkailu avaimen kysymyksen ratkaisuun:' ·Miten 
menettelee porvaristo · •omien luokkapuolueiHensa •suh� 
teen ? Niiden kesken jaetaan saalis sovinnossa, mikäli 
työväestö 0 11 kysymyksessä. Porvarillisten · puolueiden 
keskuudessa vallitsee sisäinen •kansanvalta todellisuudes
sa, ollen määräävä voima sillä puofoeell a jonka" taakse 
kansan enemmistö kulloinkin voidaan ryhmitytfää. Siitä 
huolimatta että luon11011is'esti· porvaristönkin' keskuudes
sa i lmenee etujen erilaisuutta, esiintyy se yksimielisenä 
aina työväestöä vastaan. Jos · porvaristo kieltäisi oman 
luokkansa joltakin osalta tykkänään sananvallan valtiol
lisessa ja · vaikutusmahdollisuuden· yhteiskunnallisissa 
asioissa, kuten se tekee työväenluokalta, niin asettaisi 
se k'oko luokkansa -edut vaaraan. 

Helppoa ' pitäisi · olla - kuv1teila mie-lessään mitä· seuraisi 
esi'm. Yhdysvalloissa, jos hallitseva republikaanipuolue 
täällä kokonaan syrjäyttäisi demokraatien edustusoikeu
den - ja siis yhteiskun'nallisiin kysymyksiin vaikutta
mismahdollisuuden '---'- kongressissa. Sitä seuraisi ·t i lan
ne, jossa niin republikaanien juin demokraattienkin 
hallitus olisi mahdoton. Ne voivat hallita ja alistaa työ
väestön ainoastaan yhteisesti. 

Ja samanlainen on ti lanne kaikissa länsimaissa. Por
varisto ei voi niissä kieltää oman · luokkansa ' minkään 
puolueen edustusoikeutta. 

Mutta vaikka se sen salliikin,' ei sen luokkadilffatuii,ti 
siitä kärsi, pikemmin päinvastoin ; va.sta sen sallimalla 
tekee se luokkadiktatuurinsa mahdolliseksi. 

Aivan niin on meneteltävä työväestönkin. Samoin kuin 
porvarillisen luokkadiktatuurin täytyy ilmetä J ärjestet
tynä hallituksena, täytyy sitä ilmetä työväen· d iktatuu
rinkin, ilman sellaista muotoa on · se mahdottomuus. Jos 
siis työväestön luokkadiktatuuriin pyritään jonkän · puo
lueen nimessä, kieltämällä kaikkien toisten työväenluo
kan puolueiden osanotto hallitukseen,· niin käy " samalla 
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tavalla kuin kävisi republikaaneille täällä jos ne yrittäi
sivät syrjäyttää demokraatit. 

Työväenluokan diktatuurin olemassaolo on siis mahdol
linen ainoastaan luokkakansanvallan nimessä, kuten por
;aristonkin. Se kansanvalta, joka nykyisin vallitsee kai
kissa ns.  kansanval_taisissa maissa, on porvariston luok
kakansanvaltaa, mutta samalla on se myöskin porvaris
ton luokkadiktatuuria. 

Ja tästä ' kysymyksestä on päästävä yksimielisyytee1 
työväestön keskuudessa, huolimatta s i itä, miten paljon 
väitellään siitä, mitä t ehdään porvariston kanssa. 

Olettakaamme että s eurataan esim. tässä maassa ja 
sama on suhde kaikissa länsimaissa - kommunistien 
esittämää menettelytapaa, jonka mukaan kaikki valta 
pitäisi kuuluman kommunisteille. Siitä seuraisi taistelu 
elämästä ja kuo1emasta työväenluokan omassa keskuu
dessa. Näissä maissa on jokaisessa kansa joukkona val
tiolliseen elämään tottunutta, vaikkapa se ei luokkaetu
jaan vie1ä käsitäkään. Minkä hyvänsä osan valtiolliset 
oikeudet riistetäänkään, asettuu se sotajalalle riistäjää 
vastaan. · Jos kommunistit pyrkivät johtaja-asemaan 
työväenluokan hallitessa, on se mahdollista heil le aino
astaan enemmistön ään,llä. Jos taas syndikalistit pyrki
vät siihen, voi se  tapahtua samaa tietä, eikä sosialisteil
lakaan ole muuta mahdollisuutta. 

Kieltäkää Yhdysvalloi ssa esim. maanvilj elijöiltä ääni
oikeus, tai as'ettakaa se vaikka yhtä epäsuhteettomaksi 
kuin äänioikeus on Venäj ällä maanvilj elijäin ja kaupun
kilaisväestön välillä, niin valtaanpäässyt työväestö ei 
säilyisi vallassaan kahta päivää ; tätä maanvilj elij ästön 
asemaa käyttäisi porvaristo hyväkseen ja kohoaisi 
maanvilj el ijäin taistelun kautta itse uudelleen valtaan. 

Tämä saattaa näyttää äänestykseen turvautumiselta 
ja sellaisenaan katkeralta syndikalisteille ja kommunis
teille, mutta siitä huolimatta on vallitseva asiantila täl
lainen, e ikä muutu muuksi kätyri- ja petturi-nimityksiä 
väitteinä esittämällä. 

Venäläinen ja länsimainen· diiktatuuri 

Diktatuurin muodot Venäjällä j a  länsimaissa ovat eri
laiset syistä j otka edellä jo o�at kaksikin kertaa esitetyt : 
valtiolliset j a  historialliset olot ovat toisenlaiset. Eikä 
tästä pälkähästä päästä sillä näköjään selvällä j ärkeilyl
lä, että sos ialismi voidaan nyt jo toteuttaa vaikka missä 
maassa, koska tunnetaan nykyaikaisen kapitalistisen ke
hityksen teoria,  kuten joku måtemaattinen problemi voi
daan ratkaista yhtähyvin Sa_haran erämaassa, Aasian 
aroilla taikka Kiinassa, kunhan ratkaisij a vaan · tuntee 
riittävästi matematiikkaa. 

Siten ei ole asianlaita. Sosialistinen yhteiskuntaoh
j elma on kunkin maan oman kansan _toteutett�va, eikä 
·s itä voida siellä suorittaa ulkomailta opittuj en teoriain 
summittaisella käytäntöönsovelluttamisella. Sosialismi 
edellyttää määrättyä historiallista ja taloudellista oloti
laa, jolle vasta voidaan rakentaa sosialistinen yhteiskun
ta pohj alle ja sitä vastaava valtiollinen j a  sivistykselli
nen päällysrakenne. 

Venäj än esimerkki on juuri tässä suhteessa täysin va
kuuttava. Vaikka myönnetäänkin, että köyhälistö siellä 
laillaan kohosi valtaan, niin kaikista sosialismin toteut
tamishaaveista on siellä ollut jo pakko luopua. · Ja  v�ik
kapa myönnetään sekin, että nämä luopumiset qvat 
osittain olleet seurauksena ulkomaisten · kapitalististen 
vai tai n menettelystä, niiri kieltää 'ei �oida, et'teikö V enä
jän takapaj uinen valtiollin·en asema j a  taloudellinen ke
hitys s entään olisi ol lut päätekijänä. Jos olett�mus, että 
Venäjäl lä o lis ivat vallinneet amerik.alaiset taloudell iset 
olot,  niin voimme olettaa, että siellä ei ol isi  oltu s iinä 
maarassä riippuvaisia muista maista kuin nyt oltiin. 

v_enäjän "ty�väertö� di�tatuuri'' on todellista työv�
·eston luokkad1ktatuuna aivan samassa suhteessa . kmn 
sikäläiset sosialismin toteuttamisyrityi<setkin - · j oiden 
rehellistä tarkotusta ei ollenkaan tarvitse epäillä - ovat 
sosialismia. Valtiollisesti valveutumaton köyhälistö · ei 
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ollut sen mahdollisempi panemaan luok)<:ana diktatuuri
aan voimaan kuin maan olot olivat mahdolliset sosialis
tiselle _yhteiskunnalle. Samalla tavalla kuin sosia.lismin 
toteuttamismahdollisuudet jäivät asiallisesti samalle ta
solle jolla olivat viime vuosisadan alkupuoliskon komm,u
nistiset siirtolayritykset, samalla tavalla jäi köyhälis.tön 
diktatu�rikin pelkäksi puoluediktatuuriksi, jossa määrä0 

ysvalta on melko pienellä työväenosalla, verrattuna Ve
näjän .köyhälistön. i<:ymmeniin miljooniin jäseniin. 

Mutta Venäjällä saattaa säilyä toistaiseksi tämä puoa 
luediktatuurikin köyhälistön diktatuurin nimessä, koska 
köyhälistö ei kokonaisuudessaan ole . oppinut ottamaan 
osaa valtiolliseen. elämään, eikä porvaristo siis niinollen 
saanut si�ä ;�tka.sevana hetke.nä t,aistelemaan puolestaan. 
Bolshevikien puoluediktatuurin ,menestyksen ehtona oli 
Venäjä.n köyhälistön al.aikäisyys,. .sen passiivinen alistu
minen valtion mahdin alle, eii<:ä siinä että sen takana oli 
Ve�äjän, ·kansan syvien rivien ene_mmist.ön _kannatus. Jos 
nii1; olisi ollut laita, ei bolsheviki<m olisi ollut pakko val
tansa �äilyttämiseksi hajottaa kansalliskpk0usta, joka oli 
kutsuttu koolle perustuslaki<1-_ . laatimaan . .  Jos. heillä siel
lä olisi ollut· enemmistö, niin. järjetöntä on ,ijatella, .että 
h-e ,.o}isiva�, ,pelännef. t .perustuslain laatimista, koska . .he 
olisivat vqinee,t te,4�ä siitä , .seUaisen kuin itse halusivat 
ja saanee·\ 11.iitä ·tukea_ seuraaville toimillee,n, jotavastoin 
perustusla'kik;,ikouksen hajottaminen synnytti ' .paljon vi
hamielisyyttä bolshevike,ja kqhtaap. . . Ei se näet, ole val
tion muoto, vaan sen .oleellin,en. luonne, joka viimekädes
sä . -määrä;i. sen minkä luokan . . eduksi se toimii. Englan
nin Saksan ja Yhdysvaltain hallitukset - valtiomuodot 
- �livat . ennen sotaa paikoin toisilleen täysin vastakkai
set, . mutta jokainen niistä sopi porvariston tarkotuksiin 
mitä parhaiten. 

Ja yhtä vähän kuin porv,iristol)e on välttämätöntä 
muuttaa monarkistinen valtiomuoto jokais.essa . t<1-pauk
sessa ns, kansanvaltaiseksi, yhtä vähän, , <1.n· työväestölle 
luokkadiktatuurinsa toteuttaakseen välttämätöntä pois-
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taa muodollista kansanvaltaa ja järjestää soviettien · -pe• 
rusteelle: Se on tykkänään muotoseikka, josta ei " kan-
nata väitellä. - Järjestyneellä hallituksella · täytyy olla 
koneisto, jonka kautta se toimii, ·samantekevä miksi- tä
tä koneistoa nimitetään. Käyttökelpoisin on kussakirl 
maassa se koneisto, jonka käyttämiseen laajimmat jou
kot ovat tottuneet. 

Mutta jos diktatuuri Venäjällä oii mahdollince·n aino0 

astaan puolueen- kautta, eikä koko· luokan, niin ·ort se 
län·simaissa mahdollinen ainoastaan ·Juokan känsitnval0 

taisuuden perusteella, syistä jotka edellä jo ova-t °  esite.! 
tyt. Maan asioiden hoitoon vaatii oikeuden 'länsimaissa 
yhdelä · tavalla vanhoillinen ammattiunionisti · ·kuin tuli
punainen kommunistikin, ja kieltoa puolelta ·tai toiselfa 
seuraa s·isäinen taistelu työväenluokan keskuudessa, jö1 
ka · ehdottomasti kukistaa työväestön vaflan. Tu.ntuu vaa
rattoman lapselliselta ajatella, että esim. Engla'1frrin kom·c munistit pyrkivät kourallisena selittämään, että sikäläi
selle Työvaenpuolueelle ei olisi annettava sananvaltaa 
hallituksessa. Se on sama kuin selittää, että Englannis
sa on sallittava ottaa osaa valtiollisten asioiden hoitoon 
vain muutaman miehen, mutta työväestön laajat joukot 
ov�t sulettavat siitä, elleivät liity kommunistiseen puo
lueeseen. Ja samoin olisi laita sikäläiseen miljoonia kä
sittävään osuustoimintaväestöön. Kyllä niille on annet
tava sananvalta puolueena ja niine valtiollisine ajatuksi
neen joita ne kulloinkin edustavat, muuten ei työväen
luokan diktatuuri ole ensinkään mahdollinen. 

Puoluemuodostumat Englannissa, samoin kuin Ameri
kassakin, tekevät jo sinänsä puoluediktatuurin mahdot
tomaksi. Mutta luokkadiktatuuri on mahdollinen puo
lueista erillään; - ainoastaan siten se voi olla mahdol
linen koko työväestön voiman kokoojana. 

Köyhälistön diktatuuriin saavutaan parlamentarista 
tietä, selittäkööt kommunistit tätä kysymystä miten ta
hansa ja ivailtakoon parlamentarista toimintaa miten 
paljon tahansa. Muuten siihen pääsy on mahdottomuus, 



s illä jos si ihen aseellista tietä pyritään, täytyy tätä 
aseellista taistelua j ohtamassa olla j oku määrätty puolue 
- ellei kerran hyväksytä työväenluokan sisäistä kan
sanvaltaa, joka koko luokan käsittäen taistelua j ohtaisi .  
Jos se taas hyväksytään, ni in silloin ollaan siinä missä 
sosialistipuolue on nykyisin : kaikkien työväenluokan 
ryhmien kokoamisessa yhteiseen taisteluun. Työväenlu·o
kan voitto olisi  kaukaisen tulevaisuuden asia länsimais
sa, ellei se  voisi toteuttaaa luokkadiktatuuriaan muuten 
kuin kommunistien es ittämillä keinoil1a, koska niillä 
keinoilla ei sitä voida saavuttaa ennenkuin työväestö on 
sisäisissä aseell isissa taisteluissa vuodattanut verensä 
melkein kuiviin. Onneksi ei s entään ole mitään h istori
allista edeltäjää, joka viittaisi siihen, että näin täytyy 
tapahtua. Mitä sitte tapahtuu kun työväestö on kasva
nut valtioll isesti suurimmaksi puolueeksi ja asettaa ohjel
mansa käytäntöön, ei ole nykyisin nähtävissä. 

W. N. Reivo. 

\ 

Kansainvälin�n työväenliike 

Kulunut vuosi on ollut j atkuvaa selvitt elyä kansainvälis·en 
sosialistisen työväenliikkeen alalla. Moskovan' :Kommun·is
tis•en kansainvälisen 2 1  Jiittymis,e.htoa vielä v. 1 92·0 lopussa 
ylläp'tivät kiivasta taistelua useissa Länsi�Europan suu.ri•ssa 
so,�ialistisissa työväenpuolueissa. Vuoden 1 920 lopus sahan 
vasta tapahtui ,Moskovan toivoma ja kiihoittama ha·j a annus 
Ranskan . j a  Italian sosi:tlisti·puolueissa, en.siksimai.nitussa 
maassa huomattavan enemmistön j a · v: imeksi · mainitussa pie
nen v,ähemmistön mennessä kommunis-tisen karisainvälis�n 
puok!lle. 

Tähän asti, u seimmassa tapauksessa Moskovasta käsin 
rahastet u n, kommunistisen agitatsionin vai-kufos Länsi-Eu.ro
pan työväenliikkeen sisällä oli · ollut kielt�mättä suuri .  Vari
hoj en menettelytapoj en ja erikoisesti vanhojen j ohtaj ain p et
turei-ksj syyttämisellä j a vafäeellisella parj aamisella oli ollut 
suuri va:kutus niihin kouluuntumattomiin ja sosialismin 
periaatteista kokonaan tietämät'tömiin su uriin työläisjouk
koihin, j otka sodan j älkeinen kurj u.u s  oli · t·emmannut työ
väenliikke,en · mukaan. Se synnytti kat,keran ri idan · jokaisessa j ärjoestössä ,m :kä ei vast aan:panematla alistunut noudatta
maan kommunistisen kansainvälisen asiami•ehen röyhkeitä' 
j a  nöyryyttäviä määräyksiä. Näissä · merkeissä a'!ka�e·et tak
tiikka-ri idat j o.htivat viime vuoden aj alla, kuten aluss� j o  
huomautetti 'n, · haj aannuksiin kaikissa maissa, missä kommu
nistiset aine-kset ,eivät jo sitä ennen olleet eriståytyneet muun 
työväenliikkeen riveistä. 

Mutta niin pian kun kommunist it olivat eronneet muun 
työväenlitkkeen y,ht,eydestä, ha}o'tustyön j a  kommunistisen 
agitatsionin vastavaikutus alkoi tuntua its,ensä ,puhtaasti 



kommunistisen liikkeen sisällä. Maailman vallankumous, 
j ota luvattiin valtiollisesti kouluuntumattomm.e työläisjou
koille niin pian kun he  ovat vapauttane·et itsensä "keltaisista 
johtaj ista" ja puhdistaneet rivinsä "sosialipettureis,ta", ei  
tullutkaan. Tapahtuma;n kulku osoitt i  aj atteleville työläi
siHe, j oskaan -ei vielä kommunismiin uskoville, ,että sosia
listinen yhteiskunnallinen vallankum'.ous on jota\cin koko
naan toista kuin pienten "ro'hkeitten ja tarmokkaitten vä
hemmistöj en" työtä. Kun r\ä 'n kävi, täytyi salaisten ja j ul
kisten kommunististen j ärjestö j en  käydä työhön, valmistaak
s,een työväenluokan ' vallai1 kumoukse,en. Ja tämän työn 
alalla on kommunistinen liike länsimaissa - kohdannut Water
loonsa. Ensinnäkin kommunistien omassa leirissä syntyi 
heti kiivas kiista ja riita niistä mrnettelytavoista, joita kysy- · myksenalaisessa työs'sä -t ultaisiin noudattamaan. · Nämä kiis
tat, k.ut·en esim. Ruotsissa j a eri·koisesti Saksassa maaliskuun 
v, 1 92 t  kapi'nan j älk•een ovat• Johtaneet ·haj aantumisiin kom� 
muni�tipuolu,e:ssa. Toiseksi agitatsionissaan ja käytännölli-
sessä toiminnassaan kommunist.johtaj at eivät ole myöskään 
kyennee:t kehittämään mitään sellaista, joka olisi onnistunut 
vetämään työläisjoukkoj a heidän li'ppunsa j uurelle. Katu
mielenosotukset, yleislakot ja ase,e!liset nousut, jo 'hin kom
munistis,et agitaattorit ovat työläisiä kiföoittaneet milloin · 
minkin syyn perust eella, toivossa, että niistä pa·\suisi s e  
j oukkoliike, joka suistaisi kapitalismin vallasta, ovat menet
täneet viehätysvoimansa ·j a  s,en sijasta, että niistä olisi ollut 
hyötyä ,työv.äe,nluokalle, ne ovat vahingoittaneet työväenluo
ka,n asiaa , j a  loppuj,en lopu.ksi koituneet vahingoksi myös 
kommunistien omalle asialle. Suurlakko-, mielenosoitus- ·j a  
kapinayr:tykset, j otka j o  alussa · ovat olle.et tuomitut häviä
mään, ovat johtaneet työläisten j oukottaisiin ·kommunisti
j ärj estöistä luopumisiin. Täten .  kommunistien j oukkojärj es
töt kaikissa länsieuropalaisissa maissa, ehkä Ranskaa lukuunottamatta, ovat kutistun·eet ko'ossaan. 

Samaa kiistaa, mikä on hajoittanut maa:ilman sosialistis,et . 
työväen puolueet keskenään t aist,eleviksi ryhmiksi, on . eri
koisesti v.- 1 92 1  aj alla Mos·kovasta käsin yritetty ulottaa · 
myös ammatil l isen liikk�en alalle n. k. "punaisen ammatilli-
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sen kansainvälisen" kautta. Samat mi·ehet, jotka j ohtavat 
politillista kommunistista kansainvälistä, ovat punaisen am
matillisen · kansainvälis•en nimessä j ulaiss eet vetoomuksia; 
joissa j ärj estyneitä työläisiä kehoit,et aan hylkäämään "op
portunistiset jo.htaj ansa", eroama3r1 Amsterdamin ·"keltai
hesta'' int·ernational'esta ja liittymään Moskovan punaise.en 
kans·ainväliseen. Näitä j ulistuksia on j ulaistu kommunisti
sissa sanomalehdissä kautta maa'lman ja Moskovan punaisen 
amm'atillis,en kansainvälisen lähettiläitä on käynyt melkein 
j okaisen huomattavimman europalaisen ammattij ärj estön 
kongressissa viime vuoden ajalla. Vaikka tällä hajoittamis.i 
ag:tatsionilla on kin ollut vaikutusta nykyisessä tilant·e,essa 
kun ' yleismaailmallinen taloudellinen pula on heikoi:rtanut 
ammatti järj estöjen asemaa -eivätkä n e  ole kyenneet riittä
vässä määrässä valvomaan työläisluokan etuja; niin sittenkin 
on ilolla mer,kitt ävä s·e seikka, ettei se ainakaan vi,elä ·ole 
kyen nyt aikaansaamaan sellaista hajaannusta ammattij ärj es
töissä kuin mitä · on tapahtunut valtiolli sen työväenliikkeen 
alalla. Vain yhdessä Europan maassa, nimittäin Tshekko
Slovakiassa, orf tätä kirjoittaessa t apahtunut repeämiä ain
mattij ärj estöissä Ta Ranskassa on repeämisen vaara suuri.' 
Mutta kinast·elut ·j a  katkerat riidat usei-den maiden ammatti
j ärj estöissä ovat j äytäneet niiden voimia ja heikentäne.et 
niitä jokapäiväisessä luokkataistelussa. 

Viime aikoina on ,kuitenkin ollut havaittavissa j ärkiinty
misen merkkejä melkein kaikissa maissa. Yksinpä Norj an
kin ammattijärj e stö, j oka on us·eiden vuosien aj an voimak• 

. kaasti . "kallistunut Moskovaan päin", viimeisessä kongres
sissaan huomattavan suurella enemmistöllä hylkäsi Mosko
van punaiseen ammatilliseen kansainväliseen liittymrsesityk
sen ja päätti pysyä edelle·enkin Amsterdam'n ammattij ärj es
töj en  kansainvälisessä liitossa. 

· Moskovan punainen ammatillin en · kansainvälinen ei · ol e  
vielä täihän mennessä onnistunut s aamaan puolelleen. 'Venäc 
j ää lukuunottamatta, yhd·enkään maan ammattij ärjestöä ko
konaisena, eikä edes ammatti·j ärj estön enemmistöäkään. 
Moskovassa kesällä v. 1. 9 2 1  pidetyssä punaisen ammattillis,en 
kansainvälisen kongressissa oli edustettuina vain pieniä koril-
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munististen j a  syndikalististen unioj ärj-estöj en edustaj ia er\ 
maista ·kuin myöskin Amsterdam' n  kansainväliseen j ärjes
töön ,kuuluvi-en ammattijärj es töj en yksityisiä kommunistis ia 
·J aseniå. Viimeaikais�t t apah.tumat kuit_enkin osoitt avat, että 
syndikal !st iset . j ärje�töt -toimivat kommuni stien kanss-a yh
dessä vain sikäli, mikäli 's·e r.ajoittui vmhojen sosialidemok
raat't isten j ä,rj estpj en ha,joittamisyrityksiin, mutta j atkuvan 
yhteistyön .e:s: lie . tul lessa pesäero tapahtuu niidenkin .välillä. 
Saksalaiset syndikalistiset j ärj estöt suunnittel-evat jo syndi
kalist isen k·ansainvälis·en muodostamista , yhdessä Amerikan 
1 .  W. W. liit�n kans.sa. · Täten kommunistisen liikkeen kier
tokulus�a· on hava:ttavissa sama prosessi taloudellisen 'j a  
valtiollisen liikke·en alalla. Ens innä -on kaikkien jo  •ennen · Ven'äj äi1 vallankumousta olemassa olleiden työväenliikettä 
vastaan i lmikap inassa olleid,en rYhmien yhteistyö : sosialisti-

. pu�lueiden ja ammatt! järj e_stöj en ·hajoittamiseksi. Niin pian 
kuin h ajoitt amistyö on s uoritettu .. t ai s•en kautta j ouduttu 
muusta työv�·enliikkeesiä eroon ja p itäisi alkaa j ärj estämis
työ omaan , i'askuun,. i lme n.evät erimielisyydet omassa leirissä 
ja hajaantµmis-ja xap_peutumiskausi alkaa ensin kansallisessa 
ja sittemmin kansainvälisessä mittakaavassa. Mutta vaikka Kommunistisen Kansainvälisen 21 l iHtyrriis
.ehtoa ovatkin kulu.ne�n vuoden aj alla men,ettäneet hajoitta
V�ll t;ikavoim;nsa j a  vaikka kommunistinen liike on epäon
nistunut työväestön joukkopuolueiden j a  j ou·kkoj ärj estöj en 
j ä rj estämisessä kansallisesti J a  . . kansainväli sesti, ni in sittenkään s,e kaaostila, mihin maailmansota työväenliikkeen saat
to:, ei o!.e vielä ·poisturut .  Toinen Kansainvälinen on vielä 
numerollisesti voimakas, mutta se .on retformistin-en ja toime

toin. Wi-enin sosial!st inen työskentelyliitto, joka perustet
ti in v. 1 9 2 1  helmikuuUa , ja joka teoreettisissa lausunnois
saan edustaa se'ivintä marxilaista suuntaa, , ei myöskään ole 
saanut laajempa{ kanna•tu�ta osaks-een, vaikkakin sen asema 
on päivä päivältä ·;o:mistunut Europassa, Amsterdamin am
matti'j ärj est.öi en ,kiipsainväl inen liit to, j ohon kuuluu kolmat
t akymmentä miljoÖnaa j ärjestynyttä työläistä, on vielä t ällä
kin hetkellä kaik,ist� toim, ivi i:i ja merkityksell i s 'n kansainvä
l inen työ'_v�enj frj est9, .11Ja3,ilmassa. 
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Kulunut vuosi ei  si is vielä n ähnyt maailman todella sosia
list : sten j a  vallankumouksell isten voimien yhteen liittymistä. 
Mutta yhä laaj emmissa työläispiireissä alkaa selvitä · kommu
nistisen oportun :smin ja ·todella vallankumouksell isen so
sialismin välinen eroavaisuus. Ne kaksi j a  puol: vuotta, j ot
ka ovat kulun eet ,kommunistisen kansainvälisen perustami
sesta ovat riittäneet ·osoittamaan, ettei kommunismi o l,e mi
t ään 'muuta ku 'n j älkipainos e dell isen vuosi,sadan bakunilai
su udesta mikä luottaa siihen, että keskit etyt salaliittolais
j ärj estöt: työväenluokan t ietoinen vähemmistö, kommunist i
n,en etuvartij ajo ukko, oi"kein valitulla hetkellä alkamansa 
taiselun avulla voi · kukistaa ,kapit alismin, pystyttää köyhä
listön diktatuurin . sen sij alle j a  tämän v,allan avulla luoda so
sialistisen · yhteiskunnan minkälaisissa yhteiskunta  taloudelli
si9sa olosuhteissa tahansa. Kommunistit siis laskevat yhteis
kunnallisen val la·nkumouksen menestyksen polit i l l is ist a ti
lanteista ri ippuvaiseksi. Marxilaiset sosial ist ' t  toiselta p uo
len näkevät yhteiskunnall isen .vallankumouksen j uuret kapi
t alistisen tuotannon ja yhteiskunnalliste.n s uhteiden kehityk
sessä, . kansan enemm:stön proletarisoitumisessa, työväen
luokan valistumisessa ymmärtämään tuot antotekniikkaa j a  
yhteiskunnallisia asioita, joka n umeroll inen l isääntyminen j a  
valistuneisuus saattaa s-en hallit sevaksi j a  vallits evaksi luo
kaks', mikä. toteuttaa sosialismin. Tätä e i  voida suorittaa 
vallanka.appau'ksella eikä diktatuurilla. Vasta sitten kun tä
mä tietoisuus sosialist isen yhteiskunnallisen vallankumouk
sen todell isesta l uonteesta tulee laaj empien työläisjoukkoj en omaisuudeksi ja  syven tyy työläisten miel: ssä, ne haavat, mi
tä Venäj än vallanku mouksen säilyttämis·en nimessä synny
tetty sairaloinen kommunistinen kiihotus maailman työ
väenliikkeeseen iskivät, paranevat kokonaan umpeen. 

KANSAINVÄLISTEN JÄRJESTÖJEN VOIMASUHTEET. 

Seuraavassa yr.' tämm.e antaa mahdollis imman -t arkat tiedot 
eri maiden sosialististen ja kommunististen puolueiden j a  ammattij ärjestöj en kansainvälisistä suhteista. Tarkkoj a nu
merotietoj a täl la isen h aj aannuksen aikana on ma•hdotoin 
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'. ; (I • . . , antaa. ,Nä�äkik tiedot ovat , liit'etty nijstä mai_st1, mistä , s�l-
laisia ,on ollut saatavissa. , . . 

Venäjä: _:_ Venäjän ,kommunistipuolueessa kommunisti
sen kansainvälisen , p erustajassa, j onka j äsen määrä v. 1 920 

loppupuolel la sa'n:o:ti in , nous,evan 600 , 000; oli· lokakuul_la v. 

1 92 0 ,enää vain ' 2 00 , 0 0 0 . Puolu,een nopean j äsen määrän 
a lentuminen j ohtui työläisten iisääntyvästä väLnpitämätt ö
myyde�tä p uoluetta kohtaan , j a  er9itfamisis ta. , Venäjän  
ammatli� nfot, j oi'den j äsenluku on kohonnut viiteen miljoo
naan bolshevistisen . val lankumouksen j älkeen sen kautta, 
että, hailitul velvoittaa , j okaisen työlä 'sen kuulu maan tuo
t ant�ai'ansa j ärj estöön, ,, , kuulu;at , ' kut�n odottaa sopiikin 
Moskovan punaiS'een amma(tiunioiden kansainväl iseen. Ve
n äj ä n  .sosia li d,emokraati t , (mensheviki t )  kuuluvat Wien :n 
työskentelyliittoon. , . . , r• Saksa: - ·saksan ,v:anha sosiå,id0em)kratinen · .puolue 
( enemmistösosialistit) , 'jonka j äsenmäärä lokakuun alussa 

. pidet'yn Görlitzin puoluekokou_�sen a:kana nousi 1� 7 ·00, 0 0 0 , 
kuuluu tois•eert kansainvälis een ·j a on, Englannin , työväenpuo
lueen j älkeen,  ·sen suur:n, yksityi�ep kansall inen j ärjestö. 
Saksan itsenäinen• sosialistipuolue, )Önka j äsenmäärä Hal len 
puoluekokouksen · , jä lkeen aleni 200 , 0 0 0, kuuluu Wierr'n 
kansainväliseen · työy·hteyteen.  , S aksan :kommm1is.tipuolu,e, 

. , j oh,on itsenäfsessä sosialist ipuolueessa t ap ahtuneen ,hajaan
nuksen j älkeen kuului lähes puoli ,m�ljoonaa, jäse-ntä, ,mutta 
j onka j äsenmäärä maaliskuun, v. 1 9i i ,  onnettoman kapinan 

, j äl keen ale ri i  1 6 1 , 1 4 6, kuuluu 'ko,mmunist :seen kansainväli
s een. Tämän lisäksi Saksassa on . . vielä pieni  ·kommunistin en  
työvi1enpuohie,' j ot a  ei, ol e ,  hu_oli.tt µ · k,o·mmuni'sfis,een kan
sainväl'iseen ja joka puolesta11n pitää kommunistista kansa:n
välistä l i ian opportunistisena. Saksa� ammattij ä-rj estö, jon-
1ka j äsenmäärä v. 1 920 - lopussa o l_i 8, 0 2 5 , 0 0 0  kuuluu Amster
damin ammattijärj,estöj en kansainväliseen l i i ttoon. , 

, ·" E :glanti: - 1Engla,nni11 sµuri työväenpuolue, johon kuu
. l�u 4 , 3 3 9, 0 0 0  j äs:entä, kuuluu t,oiseen kansainväliseen,  mu,o-

d ostaa sen· .sielun. Englannin. .  i ts�näinen työväen p uolue, 
j onka ·j äs,enmäärä viime vu.on n a  tapå:li tuneen ,haj aannuksen 
j ä:keen  aleni  ,5 0 , 0 00, ,.vaikka kuuluukin työväenpuoluee-
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seen: siitä _huolimatta kuuluu Wienin .työyhteyteen. 1Englanmn yhd: stynyt · kommunistipuolue, j oka muodostettiin 
' Yhdistämällä erinäisiä pienempiä puolueryhmiä, j a, johon tät ä '  
nykyä kuuluu kuusi tai seitsemän tuhatt a ,  j äsentä,'.. kuuluu ,, .' 
k ommunistiseen kansainvälise:en. , , Englann in , amm,ättiunio'� , 
den kongressi, käsittäen noin kuusi miljoonaa jä�en tä, kuu'-
luu Amsterdamin ammatil l iseen kans ainväliseen J i,: t foon. 

Ranska: - Ranskan sosia! istipuol ue, , käsittä'e� · noin 
5 0 , 0 0 0  j äsentä, kuuluu Wienin kansainväliseen työ�ht,eyt�d1. 
Kommunistip uolue, j oll'ka j äsenmäärä on 60 j _a 7 0 tuhannen 
välillä,, kuuluu kommun'st iseen kansainvälise·�·n: Ran.skari : -
ammattij ärj estö Confod•eration Generale du Travail ,j onka 
j äsenmäärä aleni vuo'ct,en ajalla rio:n kahdesta �ilj�onasta 
kuuteen sataan tuhanteen, kuuluu Amsterdamin _ammatti- ' 
j ärj estö-j en kansainväliseen l i ittooni 

Italia: - Italian sosiali stip uo!ue; jonka" j äsce�määrä . 'on 
noin 20 0 , 0 0 0 , ei tällä hetkellä kuulu m:hinkään kansainvä
l iseen j ärjestöön. 'Italian kommunist 'puolu,e, joka 'muodos
tett i in vuoden 1 92,0 lopussa t apahtuneen haj aannuksen j äi- · •" 
keen j a  jossa Syyskuulla V. 1 92 1  oli vähän yli yhdeksän tu
hatta jä s entä, kuuluu kommunist iseen kansainv,äl iseen. I t a: 
l i an a�matt i järj estö, j onka jäsenmäärä on kahden miljoonan 
s,eutuv1Ila, kuuluu Amst,erdamin kansainväl ' seen .  se', o n  lä
hettänyt ,edustajiaan myös M·oskovassa pidet täv:in kansain
välisiin kongr,esseH1 in .  Tämän lisäksi Italiassa on vielä j o '
takin pienemp'ä syndikalistisia j ärj estöjä, jo�tka ovat liitty-
neet punaiseen ammatil l iseen kansainvälis een ·j ärj est,öön. 

Belgia: - 8e'.gian sosialistinen · työväenpuolue 6 :20 ooo  
j äsentä, kuuluu toiseen kansaii1väl iseen. · Viime t;,ukok�ul la 
erosi  työväenpuolueesta pieni ryhmä, erään Jacquemotten 
j ohdolla j a  l ienee yhtynyt kommunist iseen kansainvälis een 
Belgian ammattijärj estö, noin 7 0 0, 0 0 0  j äsentä, kuulu� 
Amsterdamin liittoon. , 
. ,, ltäv�l�a:_ -:--,, I:täv�I lan ,sosi alidemokraatt inen puolue, jonka 
Jasen,maara hsaanty1 kesakuun 3 0 p :stä v. 1 92 0 3 3 5  86'3 :sta 
kesä'kuun 3 0 .päivään v, 1 9 2 1  mennessä 4 9 t, 9 5 o, ' kuuluu · Wienin kansainväliseen ' t}by,ht,ey-t,een .  Pieni kommu;1 · s t i
ryhmä, joka erosi sosialid�(in okraatt isesta puo/ueesta, kuu-, ,  
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luen kommunistiseen kansainväliseen. Ammattij ärj estö 
kuuluu Amsterdamin liittoon. 

Sventsi: - Sveitsin sosialidemokraattinen puolu,e, jolla on 
685 paikallisjärjestöä ja 5 3 , 9 10  jäsentä, kuuluu Wienin ,kan
sainväliseen työskentelyliittoon. V .  1 9 20 a,j alla muodos
tettu pieni kommunistiryhmä kuuluu kommunistiseen kan
sainväliseen. Ammattijärj estö kuuluu Amsterdamin l:it-
toon. 

Rumania: - Rumanian sosialistipuolu.e, jonka j äsenmää-· 
rästä meillä ei ole tietoa, äskeisessä kokouksessaan p äätti 
liittyä Wien'n kansainväliseen työyhteyt-een. 

Hollanti: - .Hollannin sosialidemokraattinen työväenpuo
lue  kuuluu tois-een kansainvälise,en. Kommunistipuolue, 
j ossa on vähän toista tuhatta j äsentä, kuuluu kommunisti
seen kansainväliseen. Ammattiuniot, lukuunottamatta kr:s
t.illisiä yhdistyksiä, kuuluvat Amsterdamin ammatti] ärj estö-
j en kansainväliseen liittoon. 

Tanska: - Tanskan suuri sosialidemokraattinen p uolue 
kuuluu toiseen kansainväliseen j a  ammattijärjestöt kuuluvat 
Amsterdamin liittoon. Tanskassakin on hyvin pieni kom
munistinen ryhmä, joka muodollisesti ,edustaa kommunistis-
ta kansa:nvälistä maassa. 

Norja: - Norjan sosialistinen työväenpolue, joka mu,o
dostu u pääasiallisesti ainmattij ärj estöistä, oli Italian sosiaHs
tipuolueen · ohella ainoa, j oka alussa ryhtyi kokonaisuud.es
saan kannattamaan Mos.kovassa keväällä v. 1 9 1 9  p·erustettua 
kommunistista kansainvälistä: Kommun'stisen kansainvä
lisen 2 : s sa  kongressi·ssa hyväksytyt 21 liittymisehtoa aiheut
t ivat hajaannuksen Norj ankin p uolueessa. Enemmistö j äse
nistä kannaHi .e'htoj en hyväksymistä, kun taas niitä vastus
tava vä·hemmistö, heidän mukanaan kaikki parlamenttiedus
taj at, muodostivat oman ·puolueensa. Norjan ammattijär· 
j estö, jonka j äsenmäärä on ·200 ,000 vaiheilla kesällä v. 1 9 2 1  
päätti huomattavan suurella enemmistöllä pysyä ede11een Amsterdamin kansainvälisessä. 

Ruotsi: - Ruotsin vanha sosialidemokraattinen puolue; 
j oka näyttää viime aikoina  huomattavasti vo:mistuneen, saaden m. m. syys.kuulla v. 1 9 2 1  pidetyissä parlamenttivaaleis-
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sa huomattavia voittoja, kuuluu edelleen toise-en kansainvä
liseen. Ruotsin vasemmistososiali stinen puolue -maaliskuul la 
v .  1 9 2 1  p·' t ämässään kokouksessa pää:tti 1 7 3 äänellä 3 4  

· ääntä vas aan hyväksyä kommunistisen kansainvälisen 2 1  
liittymisehtoa j a  yhtyä kommunistiseen kansainväliseen. 
Vastaan äänestäj ät, n .  s. Lindhagenin ryh mä, muodostivat 
tälloin kolmannen puolueen. Ru-otsin ammatti järj estöt 
-kuuluvat .Amsterdamin kansainväliseen. 

Suomi: - Suomen SO'Sialidemokraattinen puolue, vaikka 
onkin selittänyt olevansa myötätuntoin'en niille p eriaatteille, 
j oita Wieryin kansainvälinen yhteistyöliitto edust aa, ei muo
dollisesti kuulu mihinkään kansa· inväliseen j ärj estöön . . Suo
men sosialistinen työväenpuolue, j okå perustettiin keväällä 
v. 1 9 20, · -ei myöskään muod·ollisesti kuulu mihinkään kan
sainväliseen j ärj estöö.n. Tosiasiallisesti sos ' alisti nen ·työ
vä,enpuolue kuitenkin on Moskovassa perustetun j a  Suomes
sa maånalaisena j ärjestönä toimivan kommunist i p uolueen 
johdettavissa. _Sosialistinen työ·väen1 uolue on huonosti pei 
tetty kommunist :puolueen j ulkinen j ärjestö. Suomen am
mattijärj estö, jonka jo·hdossa kommunist0it ovat enemmis
tönä, on tätä kirj otetta,es:sa itsenäinen. Ammattijärj estön 
jäsenmäärä on viime aikoina  huomattavasti alentunut. 

Latvia: - Latvian sosialidemokraattinen puolu-e t ukee 
W:enin kans_ainvälistä yhteistyöliittoa. Maanalai sena  toimi
va kommu,nist ipuolu,e toimii Moskovan määräyksien .mukai
sesti. 

Liettua: - Liettuan sosialidemokraattinen puolu,e kuuluu 
Wienin kansai nväliseen j ärj estöön. 

Puola: - Puolan sosialistipuolue ei tät.ä kidotta,essa kuu
lu mihinkään kansainväliseen j ärjestöön. Puolue, j oh�n 
kuuluu m. m. tasavallan presidentti Joseph Pil�udsky, on 
kehittynyt niin natsionalistis-eksi, et.tä se on menettär\Yt p al-: · 
jon j äseniään j a  useit.a vanhoj a kpkeneita j a  luot-ettavia toi
mitsijoitaan kommunistipuolueeseen, joka kuuluu kommu
nisti-seen kansai,nväliseen. Enerp:mistö Puolan ammattijär
j estöistä kannattaa Amsterdamin kansainvälistä, mut�a huo-
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mattavan voimakas vähemmistö on punaisen amm.atillis,en 
kansainvälisen kan nalla. 

Etelä-Slaavia: - Etelä-Slaaviassa oli kevää·s.een v. 1 92 1  
s aakka voimakas kommu n istipuolue, joka sai parlamentti
vaaleissa h uomattava-n korkean äänimäärän. Et.elä-Slaavian 
puolue, samoi n ku'in Saksan k'ommu n ist ip uoluekin, ryhtyi 
kommunistisen kansainväli-sen ,toimeenpane·van komitean 
vaat imuksesta ja rahastamana· tekemään vallankumousta. 
Hajallis.et kap inayritykset siellä j a  t äällä, agrar.il evo.ttomuuk
siin ki:hoittamiset Kroat i assa, pommiräj ähdyksien toimeen
pano! y. m. s ellaiset toimenp it,eet johtivat äärimmäiseen 
t aantumukseen, joka j ulisti kaikki työväenj ärj estöt Laitto
mi.ksi. Etelä-Slaavian kommunistip uolu.e maanalaisena j är
jestönä on he' kontu nut j a  menettänyt sen vaikutus·vaUansa, 
mikä sillä vielä vuosi takaperin oli maan vähäv�rais-een väes
töön. Tämän lisäksi malti llis,emmat sosialis t iset ainekset 
ovat perustaneet uuden sosfalistipuolueen, joka ·hylkää kommu nisfi.e n salal ' ittotaktiikan. 

Espanja: - Espanj an sos'alistipuolue  kongr-essissaan huih
t ikuulla, v. 1 92 1 ,  p äätti 8 ,808 äänellä 6,02 5  äänt ä  vastaan 
hylj ätä kommunistisen kansainvälis,en 21 liittymisehtoa. 
Puolue ei ole tämän jälkeen kuulunut mihinkään kansain
väli seen järjestöön. Osa kommun'l-st ista kansainvälistä kan
nat.taneis·ta j äsenistä on yhtynyt akais,emmi.11 perust.eHu un 
kommunist ipuolueese,en. Espanjan yleinen työväenliitto 
kuuluu Amsterdamin kansainväliseen j ärj estöön. Metalli
työläisten j ärjestö on päät tänyt liittyä Moskovan ammatil li
s.een kansainväl :seen . · Toiset jälellä ole·va,t työvä,enj ärj estöt ovat enemmän tai ·vähemmän anarkistisia luonteeltaan. 

Tshe.kko-Slovakia: - Uuden Ts-he'kko-Slovakian tasaval
lan t shekkiläisen sosiali-d-emokratisen puolueen . . enemmistö 
on liittynyt kommunist iseen kansai nvälise•en. Vähemmis
töks' jäänyt ryhmä, johon m. m. ·kuu luu tasavallan p resi
dentt i  Masaryk, kuulunee toiseen kansainvälis'een. Tshek
ko-Slovakian saksalainen sosialidemokraattinen puolue kuu
luu Wienin  ,ka1�sainvälis·een yht,eistyöj ärj estöön. Ammat'ti
j ärj estöt ovat hajaant uneet Moskovan ja Amsterdamin liitto
j e n kan nattajiin. 

Bu_lgar'ia: - Bulgarian sosialistinen työväenli ike oli j o  
en nen maailman sotaa hajaantu nut . kahtia 11. · s. "ahdasmie-: 
lisiin" j_a "avaramielisiin" sosialist'.eihin. Sodan · lopp upuo
le l le s aakka "av·aramielis•et" ,muo.dostivat en emmistön , ollen 
heillä use i ta ectustaj':a maan parlamentissaki n . Sodan pää
tyttyä muutt ui va,t suhteet aivan päinvastaisiksi. "Ahdasmie7 l ist en ' '  puolue, joka lopulta hyväksyi kommun istisen kan
s.ainvälis,en periaatteet, kasvoi j ätti iäisaskelin. ·Yle :s lakko
yritys ke,äällä v. · 1 920, jota  puolue suunnitt.eli vas,tust.aak
seen valkovenäläisten avustamista ·Bulgariast a  käsi n ja jonka 
maan agraarihall i tus liit tolaist-,e.n avustamana' k:ukist', tul i  
taka-askeleeksi puolueel le. . Kummankaan puolueen enem
pää ,kui,n ammattijärj estöjenkään jäsenmäärästä ei ole · t ällä 
hetkellä tietoa. · · 

Unkari : - Neuvostotasavallan kukistumisen. j älkei nen 
hirvittävä valkoin en terrori hävitt :  ,melkein tykkänään ka-iken 
työvä.en l i ikkeen Unkarista. Hävitystyö oli n i 'n  perinpoh
j aista, ettei va'. tiollista työväenliikettä ol,e v ie läkään h u·omat
tayammassa määrässä· i lmennyt. A mmatti,j ärj esfot sitävas
to'.fi ovat, työläist en jokapäiväis•en tarp,een paka: t t amina, vuoden 1 92 �  aj alla huomattavasti kasvaneet. Syyskuulla v . . 1 92 1  ni : 'den jäsen määrä oli 2 5 0,000.  Niiden kansainväli-
sistä suhteis,ta ,ei ole ti etoa. · 

Kreikka: - Kreik_an t,yöväenliike on tällä hetk,ellä ·haj a
naisempi ·ktii n ehkä mi nkään muun maan. S e  johtuu en
sinnäkin maan talotict.ellis esta kehittymättömyydestä j a  toi
s eksi kommunistien hajoituks·esta. Maassa, jonka ·väki luku 
o.n viide n ja kuuden milj ,oonan välillä j a  )J al kkaityöläisten 
luku nousee tuski n neljän nesmiljoonaan, ei vie lä voi · -puhua suuresta luokkat:,et·oisesta työvä,enliikkeestä. Tästä  kehit
tymättömyydestä huolimatta kuului joku aika s itten am
m�1ttijärj estöihin noi n 60 t uhatta työläistä j a  sosialistis,en 
t yöväenpuolueen kasvu oli myös lupaava. Mutta · Kreikassa
ki n tu i i  esi l le kommunistinen ha,jotustyö. Sen· seurauksena ammattiffttoje n kes.kusjärj· estö on ·haj-onnut  ja valt iolli nen 
puolu·e on mennyt ·ka-htia - muodostaen nyt kommunis
t isen j a  sosialist isen puoluee·n. Kumpikin on tällä hetkellä 
hyvi n pien i, vain muutamia satoj a j äseniä käsittävä. Kom-

39 



munistipuolue selittää kuuluvansa kommun:stiseen kansain
väliseen ja sosialistipuolue kallis tuu Wienin kansainväliseen 
y h t eistyöl iittoon. 

YihdysVallat: '--,-- Yhdysvaltain sosialistipuolue, jonka j äsen
määrä kesäkuulla v. 1 92 1  oli 1 7 ,000, - ei kuulu mihinkään 
kansainväliseen j ärj estöön. Kommunistinen liike on keski
näisten · r i itoj en kautta hajaantunut melkein · o!.emattomiin. 
Yksi kommunistiryhmä "Yhdistyneet" · kommunistipuolue, 
j onka j äsen määräs,t ä  e: ole ,mitään tietoa, on virallisesti tun-, nustet tu kommunistisen kansainvälisen amerikalaiseksi j aos
toksi. Sosialistin'en työvä.enpuolue, muutaman tuhannen 
j äsentä käsit tävä ryhmä, on myös erossa kansainvälisistä 
j är jestöistä. American federation of Labor, johon enem
mistö amerikala-'. s ista ammattiunioista kuuluu j a  jonka j ä
senmäärä on pyör,eissä luvuissa nelj än miljoonan korvilla, 
erosi keväällä v. 1 9 2 1  Amsterdamin ammatil l isesta kansain
välis.estä "s,en vallankumouksellisuuden ja sosia-listis·uuden 
tähden". Yhdysvalloissa on A,merican fede·ration of Laborin 
ohella suuret raut aEeläist,en  velj eskunnat, j oissa on · yhteenså 
puoli . mHjoonaa j äsentä, jotka eivät myöskään kuulu mihinkään kansainvä.Jiseen. Pieni syndikalist inen I.· W. W. liitto .. on myöskin itsenäinen. 

Meksiko: - Vaikka maassa on kin huomattavaa rad':kaa
lista työväen agitat sionia j a  ·vaikka useat kongressin jäsenet 
kutsuvat its,eään "sosialist eiksi", nii-n työväenliike tästä huo
limalita on suuressa haj aannuksen, til-assa, kuten on a i·van 
luonnollista niin kehittymättömässä maassa. Meksikon työ
väenliitto kuuluu yleisamerikalaiseen työväenliit toon A. f. 
of L :n ka.nssa, kun t aas· pieni radikaaliryhmä kuufou 1 .  W. 
W. liittoon. · Maassa on työväenpuolue, joka yle·:spolit iika-s
sa kannaHaa presidentti Obr,egonia. Työväenpuolueen ohel-

. l a  Meksikossa on sosialistipuolue, . j ota johtaa Yucatanin 
valtion entinen kuvernööri Alvarado ja kommunistipuolue. 
Yksikään näistä puolueista ei ole t arkemmin määritellyt 
kansainvälistä kantaansa, paitsi kommunistit, jo,tka s elit tä
vät kannattavansa  Moskovan kansainvälistä. 

Argentina: - Argentinan sosialistipuolue on ,eronnut toi
sesta kansa:nvälisestä, mutita samalla on kieltäytynyt yhty-
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mästa kolmant.eenkaan. Pieni kommunistipuolue on hyväk
synyt kommunistisen kansainvälisen ohj elman. Ammatilli
nen liike on haj aan tunut kaht,een osaan. Suur:·n niistä kuu
luu Amsterdamin kansainvälis.een järj estöön j a  pienempi 
muodostuu anarko-synd'.kalisfisista aineksista. 

Chile: - Chilen sosial istipuolue, joka maaliskuulla, v. , 
1 9 2 1 ,  toimit.etuissa vaale :ssa valitsi ensi,mäisen edustaj ansa 
edustaj akamariin, on päättänyt liittyä kommunistiseen kan
sa' nväliseen. ' 

Uruguay: � Uruguayn sosialistipuolue on liititynyt kom
munist iseen kansainvä!is,een.  

Canada: Canadan ammatt i j ärj estö, joka on 'viime vuosina 
suuresti kasvanut, kuuluu Amsterdamin kansainvälisee.n. 
Polit il l iset ryhmät, j otka ·ka-'kki ovat pieniä ja vähämerki
tyksel lisiä, ovat its enäis iä. 

Au�traalia: - Austraaliassakin on hyvin pieni ryhmä, jo
ka kutsuu itseään kommunistipuolueeksi. Työläisten jouk
kojärj.estöinä e delleenk'n ovat säännölliset , amimattiuniot 
ja työväenpuolue, josta sodan ajalla natsionalistiset ainek
set erosivat. 

Etelä-Afrika: - Etelä-Afrikan Unionin valtiollis,en työ
väenliikkeen äärimäiset ainekset ovat yhdistyneet kommu
nistipuolueeseen, j oka on hyväksynyt Moskovan 21 liitty
misehtoa. Maltilliset ainekset muodostavat työväenpuo
lueen.  * * * 

_).. Jäsenmääränsä p erusteel la toinen kansainväl inen on suu
r in .  Siihen kuul uvien puolueiden j äsenmäärä nousee hyvän 
j ouko n  yli s eitsemän miljoonan. Seuraavalla tilalla j äs en
määränsä suuruudessa on Wienin yhteistyöliitto j a  vasta 
kolmannel la sijalla on kommunist inen kansainvälinen, Näiden lisäksi on vielä useita huomattavia sosialistip uolueita 
aivan i tsenäisinä. Toisen kansainvälisen merkitys on kuitenkin hyvin vähäi
nen ; tosiasiallis·esti se on 1haj oamistilassa. Englannin työ
väenpuolue, toisen kansainvälisen suurin kansal l inen puolue, 
kesäkuulla v. 1 9 2 1  pitämässään kongressi s s a  huomasi t ä-
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män j a  velvoitti toimeenpanevan ·komiteansa ryhtymään toi
menpiteisi in toisen kansainvälisen vahvistamiseksi, . m. m. 
kutsumalla Wienin yhteistyöliiton neuvotteluihin. Viime·k
simain . t tu  on hylj ännyt neuvottelut pikaisen yhtym' sen  ym
märryksessä, mutta on lupautunut neuvottelemaan tarkotuk
sella edistää yMeisymmärrystä maailman työväenliikkeen 
keskuuteen. 

Kolmannen kansainväl isen merkitys on myös kadonnut 
niistä syistä kuin kirjotuksen alkuosassa huomautettiin. 
Wienin kansainvälisen yhteistyöliiton vaikutus sitävastoin on 
lisääntynyt. Se, vaatiessaan periaatteellista yhtenäisyyttä j a  
myöntäessään' t äydellisen toimintavapauden tunnustettuj en so.s ,·aiis tisten p·e riaatteiden sisällä, edustaa s i tä  pohj a·a, jol le 
tu leva sosial is '. inen kansainvälinen on  muodost uva. 

Y. M-lä. 

... .  ' '  

,1 

Viimeinen hajaannus 
s� s. Järjestössä 

S. S. Järj e stö on ollut erikoisemmin arka sisäisten riitai
suuksien tartunnalle, j ohtuen siitä s eikasta, että s en  asema Amerikan työväenliikkeessä ei ole antanut si l le jokapäiväisiä 
tehtäviä, joista koituva aineell inen hyöty olisi ollut aina j är
j estön j äsenille kouraantuntuva. 

Tämmöinen j ärjestö on todellakin arka s isäisil le reHe
löille. S. S. Järj estö.n hi storia on tästä elävä todistus .  

Kaikissa niissäkin työväenliikkeen j ärj estöissä, j oissa aat
teelliset· ·h arrastuikset ovat pääasiallisempana järj estymisen 
pohj ana, on vaarat sisäisil le re,peämisille suuremmat kuin j är
j estöissä, j oihin työläiset liittyvät jokapäiväisen le ipätaiste
iun tähden j a  tun tevat, että he saattavat saada t aist elulla, 
vaikka reformistisellakin, ai11ee!lisia etuja .. 

Pantakoon merkille, että reformistinen ammattikunta:j ärj estö pysyy koossa .kiihk9nkin a:1kana paremmin kuin p elkäs
t ään p eriaatteitten selvittämistä varten toimiva työväenyhdis
tys, jopa  sittenkin, vaikka, ·työväen yhteiskunnall isen j a  val
tiol l isen taiste lun peri,aat teitten s elvittämisekisli �oimivien  
yhdistysten ylimmä1ksi moraaliseksi ·käsitykseksi tunnu·s te
taan t ietoisuuden j a  yhteistunnon terottaminen. 

Tämä lausuttakoon . a�ian selittämiseksi, eikä s uinkaan 
hämmästyttävänä sei kkana. Niille, jotk a  ymmärtävät j a  mie
l essään aina pitävät, että aineelliset vaikuttimet ova,t vah
vimmat vaikuttimet, on · yllämainitun asian ti lan tunteminen 
vain 11,1aterialistista historian käsitystä vahvistava. 

S. S. Järj estö on ollut p uolittain aatteell inen puolittain 
s euraelämäyhdistys. Suoranaisesti se e i  ole toiminut t ä-
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mänpa1va1sen leivän vahvistamista varten, vaikka se kieltä
mättä välillisellä vaikutuksellaan on paljon kohottanut Ameri
kan suomalaisten työläisten elintasoa. 

Tämmöisenä ollen siinä on saattanut saada melkein kuka 
tahansa ai,kaan haj aannusta synnyttäviä riitoja sopivan het
ken j a  olosuhteen t ullen. 

Kaikille S. ·s . Järjestön olemusta oikein ymmärtäville j a  
sosi_alismin aattee!aista yhteenpittymisen historiaa tunteville 
oli selvää jo kolmisen vuotta sitten, että toinen suuri haj aan
nus tulisi tapahtuma�n. ,E.nsimäine� oli �llut muutamia vuo- · 
sia aikaisemmin. 

Viimeiseen hajaantumiseen j ohtanut riita alkoi pahoissa 
merkeissä. Siinä oli kaikki vaikean kriisin merkit : uskon
nollista mielenkiihkoa muistuttava mieliala, joka imi elin
voimansa Veoäjfo . vallankumouksen synnyttämistä tunne
aalloista j a  Suomen onnettoman sisällissodan jäJ,kinäytök
sestä, ihmisj ärkeä sokaisevasta kauhun tunteesta, minkä j ul
m uudessa vertaistaan löytäniätön valkoinen terrori herätti. 
Tähän yhdistyi määrätyllä tavalla j ärjestön j äsenmäärän suu
ruuteen nähden pieni tietoisuus. Kilpailu persoonallisesta 
kunniastakin oli yhtenä huomattavana aineksena. Ja vih
doin, mutta ei pienempänä eräitten palkattujen toimitsijain 
halu voittaa aineellisia etuj a järj es'töriidan kustannuksella. 

Jokainen sisäinen riita aatteita harrastavassa yhdistyksessä 
j a  järj estössä alkaa tietysti siitä mitenkä joku aate olisi ym
märrettävä tai sovellutet tava aj an esille tuomaan tapahtu
maan. Vaikka arkaillen ja vastenmi·elisesti eräät S. S.  Järj estön 
sanomalehtien · toimittajat huomauttivat hetimiten Venäj än 
vallankumou,ksen tapahduttua  si itä seikasta mitä oli · p idetty '.<> 
noin viisikymmentä vuotta yleisesti j a  yksimielisesti marxi
laisen sosialismin tärkeimpänä j alustana, ett ä sosiali'smi to
teutuakseen vaatii r ap,peutumisasteelleen kehittyneen kapi
talistisen j ä rj estelmän. Tästä vedettiin arkaileva j ohtopää
telmä, että koska Venäjä vallankumoukseen joutuessaan ei 
ollut vielä kunnolleen kapitalistisen kehityks�n alkuasteella
kaan, vaan t alonpoikaiskansan maa, on 1kysymyksenalaista 
yrittää· sosialistisen järj estelmän toteuttamista, 'j a  niin siis 
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voisi hyvinkin ajatella . oikeaksi, että Venäjän marxilaiset so
sialistit ottaisivat politiikakseen sen mikä sosialistien s uhde 
muissa yhtäläisissä tapauksissa oli ollut, nimittäin t ukea 
niitä venäläisestä yhteiskunnasta nousevia v,oimia, joita l uon
nolliset edut aj avat vasfarintaan "vonhojen kaartien" t akasin, 
palaamiseen estämiseksi. 

Mutta Venäjän vallankumous kun oli valon ja toivon sa
lama vuosikausia kestäneessä hirvittävässä pimeydessä, otti
vat j otkut S. S .  Järj estön aatemestarit t uon tunteen ratsuik
seen j a  kävivät ankaraan turnaukseen "kerettiläisyyttä" vas
taan. · Ja  kuten uskonnollisissa tunneasioissa aina, niin täs
säkin kärki kääntyi "kerettiläisen" mielipiteen lausuneita 

.henkilöitä kohtaan. Mitä pitemmälle asian käsittely meni, 
sitä · valtaisa'mmaksi muodostui visseihin henkilöihin suun
nattu solvaus. Ja täytyy myöntää, että kenen mieli oli altis 
ottamaan vastaan noita toinen toistaan rivompia solvauk
sia j a  nimittelyj ä "kerettiläisistä", hän taipui piankin i'hmet
telemään kuinka maan päällä voi olla niinkin alhaisia j a  il
keitä ihmisiä. Ei . kulunut kauan kuin jo levitettiin· "maan
alaista" · lentokirj asiakin, jossa. kunnon vallankumouksellisen 
oikeudeksi myönnettiin pariin nimeltäänkin mainittuun ke
rettiläiseen kuolemantuomion täytäntöönpano !  Tämän ohella 
sepusteltiin ahkerasti julkisia viittailuja 'ja y1ksityisteitä levi
teltiin suorasukaisia j uoruja, että nuo kerettiläishenkilöt oli
sivat h allituksen  urkkijalaitosten palkkalaisia. 

Riidan alkaminen näissä merkeissä, ennusti selvää hajaan
tumista. Vaikkapa olisi niinkin käynyt, että alkuperäiset 
kerettiläishenkilöt olisivat siivosti väistyneet, tästä ei olisi ol
lut muuta apua kt: i n  että t ätä olisi 1käytetty lisä-todistuksena 
heidän syyllisyytensä osottamiseksi ja kerettiläisiä olisi tehty 
lop.pumattomiin toisista, sillä kaikkina historian aikoina on 
nähty, että uskonnollinen vimma hankkii itselleen keretti
l äisensä. I lman .niitä se ei tule toimeen, sillä Jumalakaan 
ei tule toimeen ilman perkelettä. 

Riidan tässä alkuasteessa tehtiin yritys sovitella. ,. Pidettiin 
j ärjestön toimitsij ain edustajakokous. Mieliala oli jo kum
minkin .pahasti myrkyttynyt, j onka myrikytyksen voimaa li
säsi se seikka, että hallituksen tiholta oli pantu Raivaajan 

45 



J • ·. 

johdon vastattav aksi kysymys : mukautuvatko S. S. Järj e stön - � sanomale·hdet sota-a:j an  oloihin sillä t avalla, että niiden ilmes
tymisoikei.: s  lailt.isina lehtinä voidaan tunnustaa. Raivaaj an ' edustaj at vastasivat tähän omasta  p uolestaan : 

"Että Raivaaja· on sosiaHdemokraattinen l ehti, 'j oka tahtoo 
sosialismin tot euttamist a p arlamenttarisin keinoin ; 

"että Raivaaj a pitää s aksalaista militarismia ja imperialis
mia semmoisena vaarana maailmalle, että taistelu sen tuhoa
miseks i  on katsot tava oikeutetuks i ;  j a  

"että suhteessaan Venäjään Raivaaj a uskoo, että Venäj än 
vall an•kumouksen on · s allittava mennä menoj aan s i ten kuin 
se  tuon  .kansakunnan yhteiskuntaluokkien välisessä t aiste
l ussa m!!nee, sil lä ulkopuolinen sekaantuminen vain p ahen
raisi asemaa." 

Raivaaj an edustajain taholta oli s elitetty, että muut j ärjes
tömme l ehdet noudattavat �amaa suuntaa j a  annettiin ikään
kuin vakuutuksiakin t ästä. 

Mutta  S. S. · Järj estössä riehumaan p äässeet noitien poltfa-
. jat  näkivät tässä sovittelutoiminnassa s emmoisten suhteitten 

muodostumisen "Raivaaj an ja s alapoliisin välillä", etteivät 
kunnolliset j ärj estötoimitsij at enää voi olla lainkaan tur
vassa. 

Oli kerrassaan naurettavaa kun yllämainittuun 
j akokoukseen rkokoonnuttiin, tarkastelivat jotkut 
tu  neet, aatteeJlisesti pillastuneet, kokoushuoneen 
koska huoneessa m ahdollisesti voisi olla diktafoni 1 

toimitsi
hermos
nurkkia, 
Ihmeenä 

pidettiin ·s itä; että hallituksen vakoojatoimisto tiesi ·kokouk
sen pitämisestä - jonk_a pitämisestä sivumennen sanoen l eh-

. dissämme oli ,p alj,on p uhuttu - j a  kerrassaan kauhistut
t avana pidettiin sitä s eikkaa, että joku epältyttävä henkilö oli 
käynyt j ärj estön virastossa kyselemässä F. J. Syrj älää. Tämä 
asia oli kyllä . hyvin. yksinkertaisesti s elitettävä. Se henkilö 
kyllä oli hallituksen asiamies, joka olisi mielellään tahtonut 
ottaa vastaan toimitsijoitt en kokoukselt a lausunnon miltä 
Suomen · sosialistien s u,hde näyttää s aksalaiseen ylivaltaan 
rnaassa, mikä s iellä silloin vielä rehotti j a  mitä toimenpiteitä · 
Suomen sosialistit voisivat pitää sopivana Suomen kohtalon 
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määräämisessä, johon liittolaishallitukset j uuri silloin valmis
tautuivat. 
. Sivumennen sopii ·sarioa, ' että vähä myöhem min olikin 

eräifte n  Suomen kommunistieh · j a  'sosiålidemO'kraattist,e n  so-
. sialistien t aholta kosketusta tässä samassa asiassa: 'jonkun 
l i i tt_olaisvallan edustaJ an kanssa/ eikä· kukaan o le  välittänyt, 
etta tu·lokset tästä olisivat olleet '  huonot. 

S .  S.  Järj estöry sisäise_n riidan sovittelemista t arkoittava 
toimitsijain kokous kokoont,ui ·siis s airaan mielh\lan mer
keissä . Se olisi kenties, s aanut ai•kaan yhteisymmärrystä el
l eivät muutamat toimitsij at olisi vajonneet jo niin pitkälle 
kere1ttiläiskauhussaan, että_ hl;! eivät voineet aluksikaan j ättää 
taistelua vääräoppisten tuhoamiseksi. 
, Kun sitten sodan päätyttyä �!koi p�lrnerilaisu udella vah

vasti muonitettu kommunistinen Jiike ' sosialistipuolu�en ha-
,. j ottamiseksi, j äi S .  S. Järjestö 't.ässä" aluksi vähän rsyrjään. 

Mutta . S. S .  Järjestön toimeenpanevt komitea ja Työmies 
�'.tivat �umminkin sen kannan, että tuo joka suhteessa kurja 
l l lke oh moraal i sesti .oikeut·ettu j a  puoluee'n johto vaan t eki 
sitä vastaan s uuria rikoksia. 

Ryhdyttiin valmistelemaan S. S. Jä,rjestön varsinaista edustajakokousta Chicagcion .. . Toimeenpaneva komite a· vakuutti 
viralli s esti, ettei · s en  taholta;. eikä muultaka:rn taholta  nos
t<)ta kysymystä j ärjestön , erottami�eksi Sosialistipllolueesta. 

· Mutta. kokousvalmisteluissaan ,toimeenpaneva : komitea j o, 
tietäen, että kaikki edusta•jat  itävaltioista t'ulevat olemaan 
p uplueessa pysymisen kannattaj ia, antoi keski- j a ·  Jänsivalti
oille varustettuja edusta·j apai<kkoja . vähintain ' 6 Saadakseen 
p uol uetta vastustavain edustaj all}äärän suureksi. 

' j , Ja  kun edustai'åkoköus alkoi, teki 'toimeenpaneva komitea 
kannattaj ainsa kanssa ·eröamiskysymyksestä edustaj akokouk
sen , pääasian, vaikka · asiasta ei ollutkaan yhtään virall ista 
alustusta. Omituinen käsitteiden ja aseman sekavuus teki 
sen, · että vai•kka p·uolueen kannalla o.levilla oli enemmistö 
edustaj is ta, yhden äänen enemmistö s aatiin esitykseHe että 
j ärj estö eroaa p uolueesta. : Järjestön yleisäänestys tämän 
esityl,:sen �ummink:-u kumosi 2-� äänten enemmistöllä. 



Mutta toimeenpanevaan komiteaan oli kumminkin valittu 
puolittain j ulkisesti e roamiskannalla olevat henkilöt. Sen 
sij aan, et tä  ne olisivat olleet uskollisia yleisäänestyspäätök
selle ja toimineet sitä kunnioittaen, niiden tieten j a. tahtoen 
perustettiin �_uperiorissa pidetyssä salail;essa koko.uksessa 
salainen komitea, jonka eri·koistehtäväksi tuli salaisen masi
nan muodostaminen eroamisasian ajamista varten. Tälle ko
mitealle valitti in ainakin osittaista säännöllistä palkkaa j a  
palkkiota n _auttivia asiamiehiä tärkeimpiin puolueosastoi
hin ja vapaaehtoisia innostuneita _saattiin melkein kaikkiin 
osastoihin. Viralli nen toime'enpaneva komitea valitsi j är
j estön puhujiksi tuon salaisen komitean ohjeita seuraavat 
puhuj at ja salaisen  komitean johtaj a  valitt i in virai'lisen komi
t ean agitatsioniosaston hoitajaksi, vaikka tämmöisen virka
paikan perustamiseen komitealla ei ollut .edes oikeutta. 

Kaikille, Jotka ilmastakin osaavat haistaa mitä kulloi nkin 
on menossa, oli selvillä, että j ärjestön hajottamiseksi toimi salainen masina. Niin j ulkinen kuin salainenkin masina oli 
petollisen kiero. Länsi- ja keskivaltioissa liikkuvat j arj es
tön puhujat selvittivät kuulijoilleen, että' he eivät 'ke,hoita 
ketään liittymään niin kurjaan puolueeseen kuin Sosialistipuolue on, mutta itävaltioissa liikkuvat puhujat, kun oli tie-' 
dettyä, että Sosialistipuoluetta kannattavilla ol i  vankka enem
mistö, neuvoivat puolueen vastustajia -liittymään puolue
osastoihin, 'jotta siten saataisiin osastoihin enemmistö- puo
lueen vastustaj ia. Monet yksinkertaiset uskoivatkin, että 
j ärj estön toimeenpaneva komitea sentään katsoo itsensä pa
kotetuksi noudattamaan järjestön päätöstä ! Tavalliset suo
ramielisyyteen tottuneet ihmiset, eivät voineet sulattaa, että 
heidän järjestönsä virall inen johto oli siveellisesti noin mä
däntynyt. Raivaaja luonnollisesti sai moitt eita ja uh1kauk
sia yrittäessään paljastaa vehkeilyä ja kieroutta. 

Vielä niinkin myöhäseen kuin kolme kuukautta ennen 
Waukeganin haaksirikkokokousta, kielsi j ärjestön toimeen
paneva komitea aikeensa. Mutta sitten alkoi sataa eroa
mista vaativia virallisia alustuksia. . Vai•kka niitä tu l i  pian 
kymmeniltä osastoilta, niin niiden koneki rj otuksesta ja käsin 
tehdyistä ko·rjauksista näki, että ne  olivat läM�1.1e�t S. s: Jär-
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j estön agitatsionitoimiston johtajalta j a  hänen ,hoidossaan 
olevan salaisen komitean myllystä. 

Epävarmoissa alueissa oli asia j ärjestetty siten, että' salai
sen komitean salaiset · agentit olivat puolueessa pysymisen 
kannat taj ia vaikka he esiintyivätkin "vasemmistolaisina". 
Siten saattoi helposti päästä edustaj aksi W aukeganiin, saaden 
niin "vasemmiston" kuin "oi1keistonkin" äänet, kuten t apah
tui New Yorkin alueella. Sosialistip uolueen asian ja aseman vahingoittamin· en  oli S.  
S. Järjestön virallisen johtokunnan tärkein t ehtävä parina 
viimeksi ku luneena vuotena ennen Waukeganin ·kokousta. 
Tavalliset työläiset eivät osanneet mielessään kuvitellakaan 
mitä sabotagea ja kieräilyä S. S. Järjestön viralli nen ja'  sa
lainen johto har}otti Sosialistipuolueen vahingoittamiseksi. 
Yksi asianhaara kannattaa tässä mieliin palauttaa, mikä kyllä 
on ruokottomin, mutta semmoisena hyvin kuvaava minkä
moisiin •keinoihin alentua  voitiin. 

Kun kaikenkarvaiset sosialismin viholliset tunsivat pa
hoinvointi'a E. V. Debsin ruvettua presidentinehdokkaaksi 
Sosialistipuolueen nimittämänä, saivat he S.  S. Järjestön to),meenpanevasta komiteasta bulvaanin, j oka saattoi olla 
kyllin häikäilemätön yrittämään kostoa Debsille. 

S. S. Järj estön toimeenpaneva komitea fähetti sihteerinsä Atlantan vankilaan vaatimaan Debsiltä selitystä · mikä hänen 
kantans·a on Kommunistiseen Internationaleen. 

Jokainen ajatteleva ihminen ymmärtää kuinka vaikeata 
Debsille täytyi olla t uon kysymyksen vastaaminen. Hän ei 
l uonnollisesti fahtonut lausua mitään, mikä· olisi voit u  toitot
taa maailmalle luottamattomuuden osotuksena venäläisiä 
taistelijoita kohtaan, mutta ristikkoj en takana olevalle mie-

- helle on avomielinen puhelu Kommunistisesta Internationa
l esta arkaluontoinen ' asia. 

S. S. Järjestön johtajisto ja n e, j otka olivat sen t akana, 
laskivat siten, ett ä  jos Debs tuomitsee Kommunistista In
ternationalea, sopii hänestä levittää halpamielisiä j ut tuj a. 
Suosittelu taas voi vaikuttaa sen, että Debs saa maksaa ris
Hkkoj en takana istumisella täyden hinnan siitä, ett ä · antau-' 
tui Sosial istipu.olueen ehdokl.aaksi. 
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S.. '. S. Jä'rjestön j ulkinen j a  s alainen johtajako.pla osasi oll:/
yhtä häikäil emätön esiinty!llisessään Sosialistipuoluetta j a  
sitä kannattavia ihmisiä j a  laitoksia kohfaan kuin s e  oli rauk-
.kamaisen, arka ja p elkuri itsen.sä s uqjaamisessa. · ·· r ., . 

* * * 

Lopuksi s·aakoon, tässä sijansa lyhyt katsaus haj aantumi
seen joht�neen riidan . "aatteeWseen" sisältöön, koska s e  
s att.uvasti valaisee sitä tietoisuustasoa millä n u o  · "sokeat Johtajat" ,olivat. 

. Yhtä ti:e tämätön kuin röyhkeäk'n oli Moskovasta humal
tunut osa ·S. S . Järj estössä silloin kuin riitai suudet .alkoivat 
ja koko ajan· kun ne -kehittyivät. Alussa sen edustajat luuli
vat, että "uusi sosi1llismi" its e· . asiassa  ei sisältäisi muuta 
k,u.\n viss ejä  j yrkennyk�iä tavallisissa laillisissa menettelyta
voissa. Tämä nähtiin neurettavan selvänä -syksyllä v. 1 9 1 8  

· pidetyssä toimitsij a)cokouksessa Chicagossa. · Moskovasta 
humaltuneet tekivät , sieHä j ärj estön p eriaateselityksen, jossa 
;sanotaan, ett ä j ärj'estö on parlamenttaarisen, osuustoimin.nallisen ja ammattikunnallisen _toimintatavån • kannalla, vaikka 
Raivaajan '  toimitu>ksen edustajat siellä osottiv.it että mosko
Vi)laisuus vaatii näitten ·j ättämistä historiaan ja ·uhtymistä 
"sisällissoda·n taistelumenetelmHn" . · Kenenkään päähän ei 
pälkähtänyt esitt ää, että periaateselitykse,en olis:· pantu edes
viittauksia parlamentaarisen demokratiakäsitteen hylkäämi
s�stä ja· sen korvaami;estå: köyhälistön diktatuurikäsitteellä 
tai että · taistelussa ,kapitalismia vastaan , tärkeimpänä olisi 
oleva sota-aseet. Kun m. m. allekirjottanut· huomautti ko
kou•ksess a, että ken tahtoo moskovalaisuuden tunnusmerk
•kejä �eu räta j a  tunnustaa, hä�en täytyy hylj ätä . ,demokraat
tinen parlamenttarismi ja ajatella sen ti lal l e  taistelua kiväärit 
kourassa, ,p itivät . moskovalaisuuteen kovasti kiihtyneet tätä 
osotuksena . ,h alusta vääristellä bolshevismia yht-äläisesti kuin porvari!: 

Niinpä siis toimitsijatµ k�k�u.s saattoi aivan yksimielisesti 
hyväksyä j ärjestön p eriaatteita 'tulkitsevan lausu·nnon, sillä 
moskova!aisuuden ritarit eivät tietäneet miikä Moskovan 
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aatt eet olivat, eivätkä uskoneet,  jos joku heille yritti s elittää 
. niitä., .  Raivaaj a oli yrittänyt s elittää niitä, mutta meidän Mos
kova-sankarimme väittivät, että Raivaaja val ehtelee !  

Kun Kommunistisen I nternationalen perustava kokous oli 
jo pidetty ja kun Raivaajassa oli oiJ,cein s el itetty, että tuo in
t ernaHonale vaatii ohjelmassaan j a  säännöissään kaikilt a  sii
hen liittyviltä p'uol ueilta tunnustu sta, että aika on kyps ä  valmistautua  sisällissotaån ja että �okaisen Komm unistisen ln
ternationalen p uoluee·n on haettava ohj elmalleen vahvistus  
Moskovan toimeenpanevalta komitealta j a  toteltava s en  an
tamia ohj eita ja  määräyksiä, niin t aaskin meidän Moskova
sankarimme syyttivät Raivaaj aa valheitten sepittämisestä ' j a  
s elittivät e t t ä  Kommunistiseen Internationaleen l iittyvät 
p uolueet' saavat ,oikeuden määrätä ohjelmansa ja menet·:ely-_ . . t ap ansa. ' . 

, Kun Sosialis· t ipuolueen konventsionin vähemmistö oli esit-
tä.nyt liittymistä Kommunistiseen Internationaleen h uomau
tuksella, että liittyminen e i  merkitseisi moskovalaisten oh
j elmien ja m·eneHelytapbjen tunnustamista, niin meidän j är
j estömme m'oskovalais.et ,pitivät t ätä  mainiona asiana ja vaativat sen hyväksymistä. Huvittavana p uolena tässä asiassa oli 
se, että Raivaaja myöskin saattoi hyvällä syyllä ke-hottaa 
äänestämään j uuri t uon esityksen puolesta !  1"aivaaja tosin 
huomautti, että Moskova· kyllä hylkää t arjouksen, kuten kä
vikin ja  lau·sui t i.:on esityksen  t ekijöistä p urevan arvostelun 
ja syytöksen . 

Vielä niinkin myöhään kuin S. S . Järj estön Chicagon ko
kouksessa v. 1 9 1 9  panivat kommunistisen Internationalen 
kannalla .olevat p äätösesitykseensä seuraavan kohdan : 

"Että tämä j ärjestö tunnustaa jo perustetun kolmannen 
kansainvälisen siksi johon kaikkien maitten  sosialistipuolu
eitten on yhdyttävä . . . .  , käsittäen, että kunkin maan työ
väenliike itse määrää omat menettelytapansa vallitsevia oloja 
vastaaviksi,,, Tämä antoi mainion tilai suuden niille j oita oli moitittu j a  
tuomittu vihamielisyydestä Kommunistista I nternationalea 
kohtaan, kirjottaa kantansa selityslausuntoon yht äläisen p y
kälän i 
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Moitteet j a  tuomiot t ulivat siis vain siitä, että viimeksi
mainittuj en taholta oli _osotettu minkämoiset Kommunisti
seen lnternationaleen liittymisen ehdot olivat ja että Sosialis
tipuolueen sekä myös S. S.  Järj estön, niin enemmistön kuin 
vähemmistönkin, kannattamislupaukset lepäävät anti-mosko
valaisella pohjalla. 

Vielä sittenkin kun Kommunistisen l nternationalen toi
nen kongressi oli j ulaissut 21 liittymisehtoa, oli S. S. Järj es
tön Kommunistisen lnternationalen miehille p erin vaikeata 
sulatettava, että e-hdot todella semmoiset olivat. Kun Rai
vaaja ne j ulkaisi, alkoi t aas kuulua väitteitä, että Raivaa:j assa 
puhutaan perättömiä. Lopulta kumminkin täytyi noiden t ie
tämättömyyden ritarienkin uskoa, että ehdot ovat semmoiset. 

Tästä lähtien he ,selittivät, että Amerikassa  ei voida hyväk
syä noita ehtoja,  mutta 'Kommunistista lnternationalea. kum
minkin t äytyy kannattaa! Sosialistipuolueelta vaadittiin noi
den ehtojen hyväksymistä, mutta sitten kun vaatijat erosi-' 
vat Sosialistipuolueesta ja olisivat siis oll ee, t i lai suudessa 
hyväksymään ne ja liittymään ehtojen alai�·ena toimivaan 
kommunistipuolueeseen, kieltäytyivät he t ästä, Julistautuen 
itsenäise·ksi kansalliseksi seuraksi. 
. Tämmöiset ova·t' S. S. Järjestön viimeis.en hajaantumisen 

yleispiirteet. Seikkailua oli Sosialistipuolueesta eronneen 
osan politiikka ja seikkailua on sen alati surkastuva elämä. 

.,. 
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Kokemusten koulun oppikurssi 

Viimeksi ,kulunut vuosi on melkein päättänyt Venäj än val
lankumouksesta saatavat oppikurssit. Tärkein voisi olla 
opetus siihen nähden, että yhteiskunnallisen kehityksen 
suuntaa jossakin maassa ei voi nähdä suurtenkaan j ohtajien aatteist a ja tahdosta. Sosialismia tahtovat johtajat ,  vaikka 
heidän käsissään on valtakin - jopa kaikki valta - kuten 
Venäj ällä on ollut, eivät saa aikaan s•osialismia, ellei muut,  
johtaj ain tahdosta riippumattomat t ekijät vai,kuta tahtoa 
edistävästi. 

Yhteiskunnallisen kehityssuunnan tutkijan, tietääkseen 
mitä t ulee, ·täytyy lainata koko -huomionsa yhteiskuntaluok
kiin j a  missä suhteessa mihinkin yhteiskuntaluokka on kan
sakunnan olemassaololle välttämättömiin tuotanto-oloihin. 

Saadaksemme ymmärrettävän kuvan Venäjän vallanku
mouksen yhteis:kunn:illisesta sisällöstä, t äytyy tutustua maan 
eri ·luokkien a.semaan, vallanikumouksen alkaessa ja niide,n 
aseman muuttumiseen vallan'kumouksen j älkeen elettyinä 
vuosina. 

Maaliskuun vallankumouksess;i v. 1 9 1  7 clivat Venäjän 
porvarit, työläiset ja talonpoikaiskansa tsaarij ärj estelmän 
vastustaj ia. Jokaisella näistä l uokista oli pakoittavat syyt 
kapinoida tsaarivallan yhteiskunnallisia ,j a· valtiollisia oloja . ' . vastaan. 

Tsaarivallan yhteiskunnallinen ja taloudellinen j ärj estelmä 
esti p·orvarillist en ·etuj en kehitystä. Ottaen huomioon, että 
Venäjä on luontonsa puolesta maailman rikkaimpien maitten 
joukkoon kuuluva, se olisi  voinut j o  kauan sitten, _kuten 
Amerikka, kehittyä valtavaksi kapitalistiseksi kansakunnaksi 
el lei  ol is i  ol lut ni itä esteitä, j otka sisältyivät tsaarij ärjestel-
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män olemassaoloon.' Porvarillinen lu,okkaetu pakotti siis 
,kapinallisuuteen . Tästä saa selityksensä se, dtä useimmat 
Venäjän  porvaril l isen t ahdon j ulkisista edustajista enemmän 
tai vähemmän lukeutuivat kapinallisiin. 

Mitä taas Venäjän työläisiin· tulee, oli luon nollista, että 
tsaarij ärj estelmän olot herättivät · heissä vall:mkumouksern
s'ia  tunteita. Työläisiltähän puuttui  oikeus p uhua j ul kisesti, pitää ,kokouksia, liittyä työväenyhdistyksiin t ai levittää työ
läisluokan elinetu'ja käsittelevää kirj allisuutta j a  s anomaleh
tiä. Ilman . näitä oikeuksia teollisuuselämään vedetyt kansa
j,oukot olivat avuttomia. Niiden voittamiseksi t aisteli j okai
nen työläinen, j oka hiukank:·n oppii asemaansa -taj uamaan. 
Taist elu näitten oikeuksi.en p uolesta tsaarivallan Venäj ällä 
oli mahdol l inen suuremmalta osaltaan väkivaltaisen  kapinan 
m erkeissä. 

Maanvil j e lijäluokka ; oli kapinallinen,  kos'ka se oli sidottu 
kartanotilallisten turpee,seeri. Se sai 'joka päivä s el�ssään 
tuntea ylimysluokan piiskan. Ja länsimaalaismallisen maan
vflj elijäl uokan ke,hitys oli mahdoton tsaarivallan yhteiskunta
j ärjestelmän rajoissa. 

Näin siis · Venäj ällä ,oli val lankumouksen p uhjetess a  kolme  
,r.tl larnkumouksell ista yhteiskuntaluokkaa. Ja  vaikkii jo
kaisen luokan päämäärä oli erillainen,  s e  asema missä n e  oli
vat, yhdisti niitä taistelussa tsaarij ärj estelmän tuhoamiseksi. 
Oli siis olemassa kolmen luoka.n liitto vanhan ylimysluokan 
Iuokkavallan tuhoamiseksi. 

Maaliskuun vallankumous v. 1 9 1  7 muutti huomattavasti 
l uokkien välisiä s uhteita. Porvaristo tunsi tul'Ieensa p ää
maaraan. Se onnistui ensiksi ottamaan vallan ohjakset kä
si insä. Mutta samalla nousi kysymys myönnytyksistä maa
laiskansalle :j a työläisil le. Niin pitkälle oli Venäjän kapi·ta
I ist inen j ärjestelmä jo ehtinyt kehittyä, että sen hienoim
mat hermot ja verisuonien latvat ulottuivat feudaaliseen maa
talouteen. Mutta vaikka porvaristo olisikin voinut hiljalleen 
luovuttaa maat talonpojil le j a  hävittää siten ylimyssukuisen 
suurti lal l isten luokan, se ei ollut valmis tähän ratkaisevaan 
tekoon heti. 
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Vallankumouksen  1aineet kävivät edelleen vaahtopäisinä. 
Tällöin astui näyttämölle Venäj än sosialidemokraatt isen p uo
lueen vasen siipi, j t:jistaen, että maa kuulukoon niille, jotka 
maata viljelevät. 
· Tämä teki tilanteen semmoiseksi, että muodost ui työläis
ten ja t alonpoikien liitto hallitukseen kohonnutta porvaris
toa vastaan. Porvaristo kukistui j,o marraskuussa v.  1 9 1 7  
j olloin maan . hallitus j äi työläisten j a  talonpoikain käsiin, 
- enemmän kumminkin ensiksimainittujen.  

Tässä s itten täytyi nousta kysymys : voiko työläisten j a  
talonpoikain hallitusl iittq kestää? Sillä työläisillä j a  talon
.pojilla on - niin Venäj ällä kuin muuallakin - ehkäpä Ve
näjällä enemmän kuin muualla, erillainen p äämäärä kuin 
työläisillä: Työläisten lubkkaetu· ohjaa pyrkimään maan j a  
t uotantoväli kapp aleit ten yh t eis kun n ali istuttamiseen; Talon
poikaisl uokan luokkaetu taas ei s uoranaisesti  vastusta t e·olli
s uusaloj en ja suurten liikeI1nevälin eitt en yhteiskU:nna.Jlistut
tamista, mutta ;kukin maalairien t ahtoo ottaa maatilan omiin 
käsiinsä 'j a  aidata �en eroon muitten · maatiloista. Tämä tie
dettiin mutta tilanneth luultiin voitavan auttaa sillä, että opetettaisiin maalaisil le, : että olisi parempi vilj ellä maata 
omistamatta sitä, kuten työläinen tekee työtä omistamatta 
tehdasta. 

Mutta muutamia kuukausia sitten, kun Leni11 valmistautui 
esittämään Venäjän "uuden talouspolitiikan ohj elmaa", tun
nr sti hän,  että luokkia ei voida poistaa opetustyöllä, e ikä 
semmoista luokkaa voida hävittää väkivallallakaan, jonka j uu
nt ·on lujassa J<;ansakunhan olem'assaoJoq e·hdoissa. Täm
möinen luokka Venäj ällä · on maatilallisten l!,1-okka. 

Kun Lenin alkoi puheensa, kiinnitti hän kuulijainsa huo
mion seinälle asetettuun tunnuslluseeseen, jossa luetti in : 
"Työläisten ja talonpoikain valta kestää ilk:uisesti''

0

• Tuo t un
nuslause on tieteen j a  historian kannalta katsoen väärä, j u
listi hän· armottomasti. Että t uonkin  tunnuslauseen kirjot
tavat miehet, joiden käsissä on Venäjän v.1,ltioll inen ja yhteis
kunnall inen elämä, os·ottaa vain kuinka paljon käsitetään vää
rin niitä. kysymyksiä, ·j oita täytyy ·käsitel)ä, j a_ ratkaista. Tä
hän tapaan, ellei näillä sanoma·kin, opetti Lenin seuraaj iaan, 
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selittäen l aajasti kuinka talonpoikaisluokka jat kuvasti eris
täytyy itsenäiseksi luokaksi j a  vaatii pikkuporvarillisten luok- · 
kapäämääriensä tunnustamista. 

Tosiasia onkin, että vain se, että Venäj ällä ei ole sitten · 
marrask12un vallankumouksen tunnustettu muitten  puolu
eitten j ulkista: esiintymistä kuin -hall ituspuol ueen, tekee ase
man semmoiseksi, että varsinaista puoluetaist elua ei paljo� 
huomaa talonpoikaisluokan erikoisten l uokkaetu jen edus
tajain puolelta. 

Mutta asiallis esti asel)lan totuus on se, että työläisten j a  
talonpoikaisluokan luokkaLitto o n  lakannut olemasta. · So
sialismin tai kommunismin toteuttamisen elävä harrastus 
kuuluu nyt yksistään työläisluokalle. Kaikki muut luokat · s itä enemmän tai vähemmän vastustavat. 

Luokkien asema ja luokkien väliset s uhteet Venäjällä, ku
ten jokaisen silmillään näkevän j a  korvillaan kuulevan ihmi
sen täytyy tietää, ovat ,paljon muuttuneet viimeks i  kuluneen 
neljän .vl!oden aikana. 

Muutos voidaan lyhyesti esittää s euraavasti : 
Neljä vuotta sitten oli kolmen luok.n taisteluliitto tsaari. 

vallan tuhoamiseksi · ja nykyään on kolmen luokan kokoomus 
vastustamassa kommunististen suunnitelmien toteuttamista. 

Mitä tämmöinen olosuhde vaikuttaa, kun siihen vielä lisä
t ään ne vaikeudet, joita maailman kapitalismi ! a  imperialismi 
tuottaa, nähdään si itä Venäjän hallituksen nykyisestä s uun
nasta, minkä nimenä yleisesti käytetään :  "uusi talouspoli
t iikka". 

Maatalouden alalla on ke·hitys Venäjällä r.iennyt seuraa
vasti : 

Hallitus j ulisti ensin, että Venäjän maat yhteiskunnallistu
t etaan. Tällä j ulistuksella oli kumminkin enemmän p eriaat
t-ee! l inen kuin käytännöllinen merkitys. Maalaiset ottivat 
haltuunsa maita ja ryhtyivät vilj elemään niitä ominaan. Sitä 
voimaa ei löytynyt mi,kä olisi tehnyt yhteiskunnallistutta
misen tosiasialliseksi. · Puuttui kaikki ne taloudelliset ehdot 
mitkä yhteiskunnallistuttamisen todell i seks i  tekevät. Sitä� 
vastoin oli olemassa j u uri ne taloudelliset ehdot, jotka j-oh
tavat maan- yksityisomistukseen. 
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H allituksen käsissä oli vain yksi keino, jota s e  yritti. S e  
otatti n. s .  "luontaisveroa" niinkuin tuolla nimellä otetut 

· maataloustuotteet olisivat olleet ottaj an omaa. Mutta tällä ottamisella oli rankaiseva yhte:'skuntataloudellinen vaikutus. 
Maanvilj elijät ·kävivät passiivisiksi. Ne katsoivat maan vil
j elemistoimissaan vain sitä tulosta, minkä vil jelij äperhe tar
vitsi. Ylij äämät ja omaksikin tarpeeksi tarpeellisia tuotteita 
s e  piilotteli. 

Tämä pakotti ensiksi siihen, että alkuperäinen maan yh
teiskunnallistuttamissäädös muut ettiin tai s elitettiin s em
moiseksi, että maanviljelijät tulivat entistä enemmän vakuu
tetuiksi omistus-oikeudesta maatiloihinsa. Tätä s eurasi pian' 
n .s .  "vapaan kaupan" myönnytys, jonka Lenin h allituksen 
puolesta selitti merkitsevän palaamista _porvarillisi in oloihin, 
mutta muutakaan tietä ei ole. Olisi hyvä, lausu i  hän, jos s aa
t aisiin syntymään edes valtiokapitalismia, tulla,kseen pohjaksi 
sosialismin toteuttamiselle tuilevaisuudessa. 

Venäjän teollisuuden yhteiskunnall istuttaminen alkoi heti 
lokakuun vallankumouksessa siten, että työläiset kussakin 
teht aassa muodostivat neuvoston j a  valitsivat vissejä elimiä 
tai lcomiteoita, joiden tuli ottaa tehtaan hallinto- ja j-ohtotoi
met käsiinsä. Tässä tuli heti näkyviin, että Venäjän t eolli
suustalous ei ollut kehittänyt työläisten .keskuuteen lähes
kään riittävästi t uotannon j ohtoon pystyviä voimia. Puuttui 
si is sitä, mitä pitkälle kehittyneissä kapitalistis i ssa  maissa  
on jos kuinka j a  paljon joutilaanakin, nimittäin teknillistä 
tietoa j a  t"aitoa. 

Niinpä si is ,  ·kun entisten yksityisten omistaj ain palveluk
sessa  -ol leet teoll isuusjohdon mestarit ottivat kiusanteko
kannan, meni tuotanto ·kurj alle kannalle. Tästä päästi in pa
rempi in  oloihin kun tehtaitt-en yihte 'skunnallistutt amisen al
kuperäisestä muodosta luovuttiin, lakkautettiin tehdasneu
vostoj en asettamat johtaj akomiteat j a  niiden tilalle asetettiin, 
mikäli mahdollista, hallitu kselle vastu unalaisia asiantunti
j oita. 

Ja  nyt sovellutetaan "uuden talouspolitiikan" ohjelmaa 
siten, että ainakin kai,kki pienemmät työpajat ja t eollisuus
laitokset annetaan yksityisille, käyttääkseen niitä kuten lii-
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kevoittoa tuottavia liikeyrityksiä käytetään, samalla kun kau
pan alalla yksityinen yritteliäisyys "kukoistaa" j älleen niin 
paljon kuin se  kukoistaa voi maassa, j onka t eolli suus,  •kauppa 
ja finanssiolot · ovat ottaneet ankaran· "nä'lkäkuurin". 

Kaupunkitaloj a  n iinikään palautetaan yksityisille omista
j i lle, s i l lä  sosialismia tahtovi�n i nnokkaista ponnisteluista 
·h, 1H>limatta n·e ovat. kovasti rappeutuneet ollessaan talo_us
neuvostoj en  hoidossa. 

Ja yrityksiä- p alata t avall iseen ,rahaj ärj estelmään, t ehdään. 
Aikoinaan l akkautetun pankkilai.toksen uudelleen •käyntiin
p anoa valmistellaan; kut�n ilmotet aan, Ranskan valtiopan

. lc'.in  malliin, j ossa  hallitus ·j a yksityiset tasaväkisesti hallit
s evat. 

Ulkomaalaisen ,pääoman ja yritteliäisyyden vetämiseksi Ve
näj älle, tehtiin laki samalla ·kun Englannin hallit uksen kanssa 
solmittiin p aljon puhuttu kaupan käyntiä . kos,keva sopimus. 
Tuo la•ki j a  kauppas,opimus antaa ulkomaalaisille firmoille oi
keuden sopia Venäj än .hall it uksen kanssa liikk_eenteko
oikeuksista Venä'jällä tavallisilla liike�oittoperusteilla, s amalla 
kun Venäjän hallitus ottaa velvollisuudekseen �u,ojella ulko
m�ä'.isten omaisuuiksia. 

T'ässä ei ole t arpeellista kajota ,kommunismin kokeilun 
anta'maan ·opetukseen siveellisessä suhteessa -:- t ai oikeam

_ min kokeilun siveellisiin seurauksiin, kuten . siihen minkä
moiseksi virkamieslaitos on · muodostunut diktaturimoraa
lin ja -politiikan s uoj assa. Luonteeltaan siveelliste.n ky
symysten käsittely on pintailmiöitten penkomista. . Morali
asiat ylhpäätään vastaavat ei ainoastaan sitä hyvää tai p ahaa 
mitä yhteiskunnan aineelliset olot ja s uhteet edellyttävät, 
mutta myöskin sitä mitä on e'nnen ollut. Venäjän t saari
järj estelmän aikana val l innut mädännäisyys ei ole voinut lä
himainkaan :hävitä, eikä sen tottumwkset poistua. Joku uusi 
nimi ei hävitä vanhaa sisäl töä. 

Kukaan kumminkaan ei voi olla myöntämättä, että mitä 
ikänä inhimillisillä voimilla tehdä voidaan, Venäjän neuvosto• 
hallituksen suuret aatteelliset ja valtiolliset johtajat ovat sen 
�ehneet antaakseen maailmalle sosialistisen · yhteiskunnian 
esimerkin ja esikuvan. Vaikka tulokset eivät ole suuret ,  
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vika ei ole miesten tahdossa, eikä arkailemi sessa. Ei ku·kaan 
voisi t ehdä enempää, eikä suuremmalla innostuksella j a  kiih-
kolla. 

Mutta j uuripa tämä seikka pakottaa jokaista aj attelevaa 
sosial ist ia enemmän kuin ennen antamaan arvoa Marxin ope
t ukselle, ettei sosialismiin mennä hypäten luonnollisten ke
hitysasteitte n yli. Usko sosialisrpiin ei anna r.,eille sosialis
t i s ta  j ärj est elmää, vaan taloudellinen kehitys, joka tekee ka
pit alistisen jä rj estelmän semmoiseksi , etteivät sen elimet 
enää ky-kene toimimaan ja j-oka on kasvattanut työläisluokan 
yhteis•kunnan suurimmaksi iuokaksi sekä asettanut sen kan
sakunnan ja kansakuntain taloudel l is elle olemassaololle tär
keimmäksi luokaksi. Tämä olosuhde tekee sen, että sosial i smi tulee vaikka usko 
sosialismin tulemisesta ei le imahtelisikaan niinkuin j ätti läis
mäiset revontulet t ai pamahtelisi ni inkuin valtaisat l innotus
ten ·tykit. 

Uskalla sosia-l ismi ei tule minnekään, mutta usko sosialis
min tulemiseen tulee p akosta s iellä missä kap it�list inen aika-
kausi on laskemass·a iäisyyteen. - F. J. S-ä. -



P a h 'e n n u s  

"Niin M rs. Kultasen ukko tekee, mutta sinä et kos
kaan. Mrs.  Kultasen ukko auttoi aina vaimonsa päälle 
ja riisui hänet kun tämä odotti pikkuista, mutta s inä et 
edes aukaissut minun kenkäni nauhoj a. Mrs. Kultanen 
sanoo, että Mr. Kultanen ei koskaan puhu 'minun' ra
hoistani, vaan sanoo 'meidän rahat' ja 'meidän tavarat'. 
Mr. Kultanen, vaikkei ole sa�nut suurempaa s ivistystä 
kuin sinäkään, t ietää miten kohdellaan naista ja  ennen 
kaikkea omaa vaimoa." 

"Mr. Kultanen, Mr. Kultanen ja  Mr. Kultanen", kivah
ti  vastaan M r. Vanhala koettaen keskeyttää vaimonsa 
sanatulvaa. "Se t�idän akkojen Mr. Kultanen mahtaa 
olla oikea akka i tsekin. M i '.{ä lienee löylyn lyömä toh
velisankari." 

"Kumpa te  Harlemin ukot olisitte edes löylynlyömiä, 
niinkuin sanotte Mr. Kultasen olevan, niin olisivat ak
kanne yhtä onnellisia kuin on Kultasen akka. Kultaska 
sanoo, että hänen elämänsä on yhtä päivänpaistetta aa
musta iltaan. Ja ihmekös tuo, kun on sellainen mies. 
Jos teitä pyytää iltasin olemaan lasten luona, niin tulee 
t eil le heti kiire kokoukseen. Mutta katsokaapas Kul
tasta. Tuolla hän 'Pusuparki ssa' työntää lapsenvaunuja 
joka ilta ja  eukko saa kotona levätä ja  rauhassa tehdä 
kotitöitänsä. Heitä tuo piippu pellolle ! Tässä huonees
sa ei enää jaksa h engittää kun mies ei tee muuta kuin 
tupruttaa savua. Koska te olette nähneet Kultasen · tu
pakka h ampaissa ? Hänen eukkonsa sanoi, että Kulta
nen jätt i  tupakanpolton kun lapsi syntyi, ettei sen tar-
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vitsisi hengittää myrkkykaasua ja saisi n ikotiinia ve
reensä s ekä tulisi samanlaiseksi tupakan orjaksi kuin te.  
ja  M r. Kultanen sanoo mieluummi,n panevansa rahansa 
lapsen leikkikaluihin kuin puhaltavansa ne ilmaan. Kuu
litko s inä, että lopeta tuo tupruutus tai minä h eitän ko

ko tupakkavärkit ulos ikkunasta !" 
"Nyt foo saa loppua, tuo on jo  liian paksua ! Vai tässä 

minun · loppuijälläni vielä pitäisi tupakoimasta h eretä 
siksi  vaan että tänne Harlemiin on tullut tohvelisanka
ri, joka akkamaisilla metkuillaan on tehnyt kaikki akat 
hulluiksi. Ei s e  ollut mies· e·nnen vanhaan, j oka e i  hais-

. sut tupakalle ja  viinalle". ·.:.:_ Mr. Vanhala s ieppasi  hat
tunsa ja  Iäksi.' 

Ihan tietämättänsä joh'tivat häntä askeleensa kohti 
"Pusuparkkia", jonka oikea' virallinen · nimi kuitenkin on 
Mt. Morris  Park, mutta jol le  suomalaiset ovat antaneet 
enemmän tarkoitustaan vastaavan nimen. Synkeällä sy
dämmellä tuumaili Vanhala : "Tuollaiset miehet kuin 
Kultanen sietäisivät hyvän selkäsaunan ruvetessaan pi
laamaan toisten rauhallista avioelämää. M ikä juuttaan 
keppiherra lieneekään. Nyt ei enää saa omassa kodis
saan olla rauhassa mokomalta, ' kuulematta että Kultanen 
tekee n iin, Kultanen tekee näin ; Kultanen sanoi niin, 
Kultanen sanoi näin. Nyt tässä pitä isi '  rypeä polvillaan 
akkansa jaloissa ja  - "ohoh" - äännähti Vanhala tör
mätessään vastaäntulijaan. 

"Mitäs h it toa sinä Vanhala kompuroit, kun e t  eteesi  
katso ? '' 

"Nukut ko · s inä Poikala kävellessäsi, kun ihmisiin tör
määt niin että olet kylkiluut katkoa ? "  

"Nukun ! Kyllä kai tässä pian katu tulee ainoaksi rau
han paikaksi. Minun akkani on saanut päänsä täyteen 
hulluja ajatuksia. M eillä ei enää voi istua tai kävellä, 
syödä tai juoda kuulematta miten Kultanen sen tekee. 
Kultanen ei pane kävellessään mattoj a  kasaan, Kult.anen· 
ei t iputtele tupakan poroja, Kultanen pussaa · akkaansa 
joka kerran kun lähtee ulos. Mikä se on mi'ehiään tuo 
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Kultan en, j onka mukaan. meitä Har lemin ukkoj a nyt on 
ruvettu muova ilemaan -? " · "Niin , vai on s inunkin . akkas i  saanut Kultas-vimman . 
Sitä minä juuri mietin miten löylyyttäis in tuon pahen
nuben. Ulkonäöltä · minä vaan miehen tunnen; mutta 
minun akkani  muk aan hän on pyhimys j a kaikki muut 
miehet must ia piruj a. · Meidän kot ie lämä on muuttunut 
a ivan pien eksi helvetiks i , s i l lä  Kultanen meillä kummit- · 
t elee joka sanassa j a askele,es s a . , , Minun akkan i puhU1, ! z. vaan Kultases ta. Kah,  tu.o l lahan tulevat Pettersonni j a 
Myl lynen . M itäs miehet murj ot.tavat ? "  · · 

"Mikä ri ivatun profeetta .s e  _Kultanen on täällä Harle
mis sa ? "  l aukesi  molNn.pien tulokka iden suusta . 

''Niin , sama juttu1!, sanoi Vanha la. "Selityks iä ei kai
vata . M itä te  olette a ikoneet tehdä ? "  

"Annetaan s elkään. Me nnään mieµis sä j a löylyytetään 
n i in, ette i  tee  mie l i  · levittää .  pahennu�t a Harlemin akkai·n 
joukoss a ." ,, , 

Ment i in Pusup'a·rkkii-n n ii l le pa iJskeil le, jos s a  Kultasel- . 
la ol i  i ltas in d1!�.fl tJ'önnel l� ; l?-psenvaunuj a . Ei tarvin
nut kauan odormni 'Jt.'G'.n, nä,ht ii_q . �,uita sen tulevan, ta-sai
s es sa tahdissa' ' ViU.i,ilij a fyöntäe�. Hän näytt i noin . . 26- , 
vuot iaal ta, puetiuna ·, tumm·a��i;1,iseen pukuun, pehmeä 
kaulus kaula s s a  j a olkihattu pääs sä. Kasvot tekivät s i- . , 
l eäks i aj e ltuina ·nulikkama isen :. i;irntta miellyttävän vaiku
tuk sen . Raskaan työn tekijäks i e i  häntä ulkomuodosta 
päättäen olis i  %iffUf.i1htru:Ila;lJ;/Kirj al taj an ammatt i in olis i 
hänen parh aiten voinut lukea . · M iehet odott ivat kunnes  
Kultanen o l i  isfurltt'fGpenkilJ�hr}SSi�.a.nut _lap_se'nvaunut s en 
viereen j a olta ritff •sinomaje�.\i.en käte�n�if:·' Mentiin sa� 
ma l l e  penki l le. · ·M:-iitfa. rn#ceu alottaa kes kus telu? Eihän. 
s itä a ivan suo?a'.an �1/0.in4.1..tn�1Ji./};nkaan käs iks i  tarttua .. 

"Kaunis i lmä''/:fai10L .i\!½�;i1W,e�istä_. "Siltä näytfaä'!; :-vas:ta��, .K�ltanen yks ikantaan sano
. malehdestää'n .  ' ' '  h, .(1 

i ,  "Kuuma päivä", a lotti toinen. 
"Niin on", myöns i Kultanen päätää n kääntämättä. 

; 

"Ta itaa ruveta huomenna satamaan'', ehätti kolmas. 
"Ehkä" . kuului sanomalehden t akaa. .. ' . . . . ' . . 

r t etta ompas Miehet kats elivat to 1s 1ansa J a  a·i att·e nra , . 1, ,  : , .111 .• · h · .. hd Myllynen OJ! ' tuo koko jurikka k1111 e1 pu e1s1111 ry Y•, . . . . , ,, J:t " t  . . 
k e ·  vielä ollut koettanut taitoaan saadaksel!n · 

a1noa, JO a l . .. . · . · 'f 1 •• !r .... _ 
Kultasen puhumaan . Olisihan .  ,s 1ta a ivan s 1_v�� �1:;a��°. 

.. · s iaan mutt a  s 1ta e1vat mästi . voinut menna suoraan a ' . . , . . , ,. , . .. . . 
meidän miehemme tahtoneet tehdä, My�l_yn�� r��P1_fi�-. hk  .. ·· k denkirt ·"'tak'.f<E tän sä hermostuneest i j a . e .. ap_a , . uumuu . . ; . ,  ,. , ·r • ·n Äkkiä sattuivat hänen s1lmans a 1/lP.Sen vau,n�1h

0

111: 
"Teil läpä on ka·unis j a l iha.va laps\" . . · ' . 

. Ku ltas en s ilmät sätei l ivät kup .hän. , nost i . �� s�n-�i:ua
lehclestä j a sanoi : "Niinkö tekig_ aj att�},;tt,�·?· : Et�Q: s e 
ole hertta inen· ? J a kaikki ,on , !11111Jll 1 . vam�o111 ·al1s!o ,,k_lln 

hän on hoitanut · Pekan niin hy:väsfi. Poika :on_ ·J;(tUr t  � ,. · .. ' · 1  · · · o Lopetti kuukautta j a 10 päivää j a va�ta ., e i,_en _ va1m __ 111 _ . . . _.: .. 
imettämisen. Koko tuolla aj 'l-!la pe  ei. _ol e  _s �an�t:,m1taa� 
muuta ruokaa paits i appelsi inin p1.ehua · l ts�ks1 : J�, ky;Jla 

ka i sen huomaa , ettei s e ole" ni.ikä�rl · "�ull_�_-peip_, ;.; ' J<.�
etelkaapas miten · painava, , se 1 01!. ' . . s?,nty1s,sa_an ,olt,_t.�skm 

vi ittä  paunaa. Katsokaapas miten paksut ! �_lat _ _ s,'.1�_:o�: 

Nostakaapas ni in sitten_ ,t e  va sAa. tiedä_tte m1ka koll-1 . t.,J-ma 

kk I ' '  , . · ·" n , /,·· meidän Pe a, on . J1 • , . :- : , : . · . • • 
Kukin vuorostaan ,nosti j a kehui. Pu�esuru1; k.�'.�"VOl

de!tu. J a kun oli k'-äyty kaikki lf�rJerr:m as1a_t ��1, . tun-
. : k . . . . i" . Kultanen ikänsä kuulunut he1clan 1 ouk-,tur ' ,uin _ �vs 1  . . ' . ,, .' koon sa. 

; -' :Ihanpa kurkku kuivi j aaritelles.sa", �a�oi '·�fiii:�ln • Ku'.
"Tulkaapas miehet . meil le,; ,n i in . :s aatte_ las in_ -koti-·. , tanen .. . , . . . . · mes.tar i ·· sen ke1tos s a. s, . . . t,ekoista,. , .1:f inun va imoni on- · _01vs1,. . . . ,: . :· , .. . , .  in 1 , , • Se 0_11 )a�tettu oikein ·saks:la 1s eµ, ,alu7nP�?� art, ! -��!�P

!\: j 
muk;ian.f' . ,_ , . . · . ,  . 

• l , ' · h . .. k' h'd ; · i..� ,sua · 1· a ni in !'ahdetti in. E i  tarvinnut m1e ta a e � . .  ., . . .. ,, .,_ :.: 
Joka-ikinen tarj outui Kultas elle ,avuk s i työnta��'.�,11 lap
s envaunuj a . Hiukan oudolta •tunt'lli- miehist� ,kurt Kulta-

! Pllssas l. akkaa.ns a .1,a ikkie_n" . ,·. )a ... ähden. nen s is.äHe tu l e s sa "- , 
, · , . .  , . :,! 
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Mutta sukkelaanhan tuo .meni j a  tottuneesti . . Ja pitihän 
tuota pussatakin kun tuo noin sievältä ja nätiltä näytti. 

"Nyt si,nä Alma saat vapista kun minä tuon neljä kui
vasuista oluttasi arvostelemaan." Alma hymyili vaan 
vastaukseksi ja riensi kyökkiin niin että korkeat ken
gänkannat kolahtelivat ovessa. Pari minuttia myöhem
min vaahtosi viisi suurta lasia pöydällä. 

"Ompas tämä poikaa !" pääsi miehiltä: ' · · 
"Kyllä s e  teidän emäntä on koko mestari !'; 
"Pätii sitä miehen elää kun saa tällaisella aineella lei

päpalan syödessään alas huuhdella." 
_"Tuo meidän Alma", alkoi Kultanen, "on sel lainen ih

minen, e'ttä se  osaa mitä hyvänsä. Ja  se on niin tarkka 
töissänsä niinkuin tässä oluenkin laitossa. Siinä ei saa 
kouramitalla aineita kattilaan heittää ja  ajankin kanssa 
pitää ol la ihan minutin tarkka." 

Miehet loivat s i lmänsä ihaillen Mrs. Kultaseeri" ja  sit
ten tuntui kaikkien ' sydämmissä huokaus "kumpa mi-
nunkin akkani." · · 

"Alma, annappa miehille toiset lasit", sanoi Kultanen 
kun näki näiden katselevan tyhjiä lasejansa. 

"No eihän tuota olisi tarvinnut.;' 
"Liikaa vaivaa vaan emännälle." 
"Kyllä tämä ihmisen nuorentaisi kurt tätä lasinkaan il

lallisensa kanssa joka päivä saisi, ei tekisi kotoakaan 
mieli pois." 

Jo sujui miehiltä puhe. Tuskin akat heille siinä tai
dossa 'olisivat piisanneetkaan. Puhuttiin "suot ja maat", 
mutta aina Kultanen lopultakin johti puheen v·aimoonsa. 
Eivät miehet ' ikinä olleet osanneet arvatakaan, että sel
lainen . ihme naisen hahmossa eli  ja  vielä keskellä Har
lemia. Niin, näkikihän tuon jo vento vieraskin . että 
emäntä oli ensiluokkaini;n. Siistiä ja sievää jok: nur
kassa. Ja  e i  sitä moni akka ukkoansa meidän päivinäm
me kotioluessa p_idä. Ihmekös oli, j os ukkokin oli hyvä 
ja  kotona pysyi. 

Kotia mennessaan tuumailivat miehet, että kylläpä on 
reilu ja mukava mies tuo Kultanen ja  hyvä sillä on ak
kakin. 

Kun Vanhala saapui kotiansa, ihmetteli Mrs. Vanhala, 
että mikä sen tuon ukon suun on noin vehnäselleen pan
nut. Ja kun vielä pussata moksauttaa ovessa ihan niin 
kuin enneh vanhaan. 

"Ompas täällä ·siivo", sanoi Vanhala hetken kuluttua. 
"Toisessa kunnossa se Kultasen akka kotinsa pitää. Ei 
siel lä tarvitse ukon sai10malehteään kissain ja koirain 
kanssa hakea. Annappas vähän ruokaa. Tuli nälkä 
tuolla kävellessä. No eikös s itä jo  ala kuulua. Toinen 
tahti on Kultasen akan hommissa. Ei siellä ukon tar
vitse muuta kuin vähän vilasta, niin jo  emä,ntä arvaa 
mistä on kysymys. Miksi et sinä ota esimerkkiä Kulta
sen akasta ? '' Kaikki arvaavat minkä vastauksen Vanhala aviosiipal
taan sai, joten ei ole tarpeellista s itä tähän kirjoittaa. 

Kun Mrs. Kulta,nen seuraavana päivänä työnsi lapsen 
vaunuja Pusuparkissa, näki hän siellä M rs. Vanhalan 
lastensa kanssa. 

"Hyvää huomenta Mrs. Vanhala ! Mr. Vanhala oli  ei
len meillä ja  toivottavasti te molemmat joskus tulette 
yhdessä !" 

Mutta mitä ihmettä ! Mrs. Vanhala käänsi pois pään
sä vastaamatta. Häveten kulki Mrs. Kultanen eteenpäin 
ja  kenelle Harlemin emännistä hän sanoikaan hyvää 
huomenta ei hän saanut vastausta, j okainen käänsi pään
sä  pois. Ensi,n hän suuttui niin että oli itkeä. mutta 
sitten menivät aj atukset häneen, joka aina oli hellä ja 
hyvä eikä koskaan loukannut ja  Mrs .  Kultanen sanoi it
sekseen : "Olkoot mokomat, en heistä välitäkään, - onhan 
minulla hyvä ukko". 

Kirjoitti Helme Loukee. 



Sosialistipuolueen vaalitaistelu 
v. 1 920 

Y,hdysvaltain S0siaJi:sti1Puoluee1, vaalHaistelu V ·  1 � 2 0  o.Ji 
y;hcLe,ssä ellei kahdessakin suhteessa merkNlisin _ puolue.en 
historiassa. Puolueen presidentti ehdokas oli �ankil� ja 
vaaHtaiste'1usta par,haiten saattoi nähdä ·ja p•ä.ä,ttää •oliko 
meii.ne-inä vuosina puolu-e,en s1isäilli. ri.ehunut !h:aj,otustaiste
)u iskenyt semmoisia vammoja, eUä n-e ennustai.si,vat •puo
lueen häviä·niistä. Ameri.kan puolue-elä;mässä täcrnä ei ole 
nähtävis'sä n'iinkäJän , sH.fä vlLhentyykö vai -en.entyykö puo
-lu,een jäse<rnmä.ärä. Puolueen a:<;eman ja ,olemas:saolon t'äs
_ sä maassa µiäänää ensisLjassa se m1inkämoista :b.uomLo,ta 
ja ·ka.nna,tusta se saa puoluejärjestön ulkopuol.e,lla olevilta 
kansaj<YU·koilta. Puolue kesti kokeen. Vaalien edell.ä pe
mstettu ''Työläis-F.a.rmari"'-;puolua sai tuskLn. 2 �tä jo
kaista Sosialis<tipuoJ.ueelle annettua viittä äänt!ä vastaan. 
Ko,mmuni.Stipuolueet eivät ·ottaneet osaa vaalitaisteluun, 
paitsi sitä, että ne yrittivät agiteer.a:illa työ.Jäisiä pysymään 

:ulkona vaaliuurnalta. rSosialistipuolue .sai 1ä.h.es ;miljoonan 
äii,ntä, vaLkika [Pruolueen varat olivat aivan r.Httämä.'ttömä,t 
afiteeratakseen asia;ns·a [Puolesta. . . . 

. Se seikka, että E. ,v. Debs_ o-Ji Sosialistipuolueen p,re.si
dflnttLehdokkaa:na crnemkitsi pa.Jjon. Maailmassa on monta 

· k!"rtaa ennenkin niii.lhty, että sos!alisUpuo-Jueen ehdokas ,on 
ollut· vaalitwistelun aikana vankilR SISa; · mutta varmastikin 

,.AJm.erikan Sosialisti'puolueen p1·esi..rle,n<tti-e·hdokas näytti esi
mer,kin, joon;mo.Lsta ei o-le ennen nähty,., kuinka vankila:ssa 
olevan sosialistin tulee 'käydä vaali,taiste,lua, j,os hänt-ä 
tä.stä ei voida vä;k,i,valloin estää. 

Debs kantoi -�-unniakkaalla t<i.valla Amerikan S0sia1isti0 

'P·U0<lueen lip,pua, osotta,en uhrautuivaa uskol!Lsuutta puo
lueen menne,isyydel:le j.a a.ja,tellen sen tulevaisuutta. 
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Debsi.n jyri.sevä.t vaali.puhe,et vankilamuu.ri-en takaa kuuluvat Amerikan Sosialistipuolueen ,h istorian kunniapaiko-ille. Niissä elää Ja;bJomaton ja p,e,lkäfumätön totuu
�-en ja oikeuden vaatimus. Niissä -on profetalli.sta vo-imaa Ja vakavuutta. NiJissä on hehkuvaa innostusta ja Juottam_u�� asiaan. NH<tä kannattaa ,lukea usein, Että ne säily:iJS1va-t Amerikassa suomenkleltäkin ,puhuvan väestön kiI'.J_fiastoissa, 'hel-p,osti' saatavil' Ja · ' · · ' · 
tärkeLmmärt osat seuraavassa: 

· 01.evma; · julaista:an :ni:istä 
K_un . vaalitaiste;Jup. . !alussa _ja kestä'e$sä , tietystikin oli v_a1t1oll1Sten vankien · vapauttaminen ja ,prieussilaism.a.llisekS/1 ;muodostuneen palm.erLlalsen vainon vastustaminen tä�ke,11�. hetken taistelu.asia, käsitte.Ji Debs sitä asiaa einsimäi

���- vankHalSaar.na.ssaan, niin.kuin · : .mies, joka ei pe,lkää 
m'.t�•a,n, �aam sano,o viholliseJ.leen : - tehkää mi-t'å tahd-otte, te1dan asianne on. hä.viävä. asia, ja , vajkika te v.o,it-te . ihmisen. ruumiise•en . tuottaa tuskaa ja. vaixaa kidutu,koolla,nne hernkeä te ette voi ;aip·paa. 

. . - • . • 



Luokkavastakohtien kärjistymi .. 
nen Yhdysvalloissa 

"Teollisuusdemokratia" on sana mitä käyttävät van-

hoilisemmatkia ammattiyhdistysj ohtajat, s isällyttäen 

kumminkin tähän sanaan asioita, j oita on mahdoton so

vittaa yhteen - asioita, j oita tulkitsee Amerikan am

matt,iyhdistyselämässä palj on käytetty puheenpars i 

"työn j a  pääoman sopuso-innusta". 

Tämä puheenparsi on peräsin niitä aj oilta, j olloin te

oll isuus oli vielä yksityisten keskenään kilpailevien omis

tajain käsissä.  Ne olivat pakotettuj a tunnustamaan an:

mattikuntiin li ittyneitten työläisten vaatimuksia. Vaati

muksia käsitelti in "työn ja pääoman sopusointuun'' pe-

rustuen. 
Tästä haaraantuu edistysmielisempi aj atus tai suunta 

työväenliikkeeseen, se  suunta, mikä opettaa, että demo

kratia, semmoisena kuin s e  ilmenee yleisessä äänio,ikeu

dessa ja työväen taloudellisten järj estöjen lailliseksi yh

teiskunnan elimeks i  tunnustamisessa, "kasvattaa sosia

l ismiin". Tämän pitäisi käymän siten, että demokratia 

valt ioissa ja  yhteiskunnan taloudellisissa oloissa j atku

vasti laajentaa valtaansa, hävittäen vähitellen kapitalis

tista yksinvaitiutta ja pääoman omistaj ien riistoetuj a. 

Ammattiyhdistykset tai "taloudelliset järjestöt" muka 

voittavat voiton toisensa jälkeen siihen suuntaan, että 

niiden oikeus yhä enemmän tunnustetaan työoloj en s ekä 

palka·n ja  voiton keskinäisten suhteitten määrä�isessä 

eusimainitun eduksi j a  että muka porvarillisdemokraatti-
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nen valtio, sikäli kuin työläiset li säävät voimiansa parla
mentissa, tulee avuksi taloudellisten oloj en kansainval
taistuttamisessa. 

Kuinka palj on tässä on perää ,nähdään kehitystä edus
tavista tapahtumista ja yhteiskunnallisten voimasuhteit
ten toisiinsa vertaamisesta. 

Amerikan ammattikuntaliitot ovat kasvaneet palj on 
menneitten vuosikymmenien aikana, mutta teollisuuska
pitalismi on s·amaan aikaan voimistunut monin kerroin. 
A .  F. of L :n edeltäj ällä, Työn ritari-j ärj estöllä, oli enem
män valtaa tehtaissa j a  työpaj oissa kuin nykyisi llä am
mattikuntaliitoilla suurten t rustien teollisuuslaitoksissa. 
Menneinä aikoina oli niissä piireissä, j otka muodostavat 
yleistä mielipidettä paljon enemmän kuin nykyään suo
s ioll isuutta niitä työläisluokan pyrintöjä kohtaan, j otka 
tähtäävät taloudellisen elämämme kansanvaltaistuttami
seen. Kirkot, koulut, suuret sanomalehdet ovat nyt yli
päätään yhden tai toisen suurliikehaaran suoranaisen 
määräysvallan alaisina. 

Viimeksi kuluneet vuodet eritoten näyttävät kuinka 
asiat todellisuudes_sa ovat. 

Viimeinen · suuri lakkotais telu teräs - ja  rauta teollisuu
dessa ei kelpaa kenellekään osotukseksi s i itä, että men
neinä vuos ikymmeninä olisi menty rauhallisen kehityk
sen tietä työn ja  pääoman sopusointua ja teollisuusde
mokratiaa kohden. 

Ihmiset, j otka ovat eläneet vaikkapa vaan pari vuosi
kymmentä Amerikan j ulkisessa elämässä, muistavat hy
vin aikoja ja  tapauksia, joissa,  jos teollisuusherra kiel
täytyi neuvotteluista ja sovitteluista työläisjärj estön 
edustaj ain kanssa, yleinen mielipide piti tätä perin moi' 
t ittavana j a  amerikkalaista demokratiaa loukkaavana. 

Mutta kun teräs- ja rautatehfaitten työläiset 300,000 
suuruisena j oukkona esittivät Yhdysvaltain teräskorpo
rationille kaksi vuotti s itten neuvottelua ja sovittelua 
työ- ja  palkkaoloj a koskevissa asiois sa, ei  esitykseen 
edes virall isesti  vastattu. Asianomais.et t eräsruhtinaat 



selittivät sanomalehdissä etteivät he koskaan suostu 
vastaanottamaan henkilöitä, jotka esiintyvät suuremman 
tai pienemmän työläisjou,kon valtuuttamana. 

Tämmöisessäkään tapauksessa ei löytynyt montakaan 
suurta sanomalehteä; joilla olisi ollut muuta sanottavaa 
kuin tuomioita työläisille. M elkein kaikki suuret "ylei
sen mielipiteen" tulkit ylistelivät teräsruhtinaitten me
nettelyä "amerikkalaisen patriotismin hyväksi ja  kunni
oitettavaksi ilmaisuksi. Liittovaltain hallitus oli suora
naisessa yhteistyössä teräskorporationin kanssa lyödäk
seen työläiset yrityks essään. M iehet, jotka juuri olivat 
päässeet sotapalveluksesta oikeudella kantaa sotilaspua 
kua, k iellettiin näyttäytymästä sotilasformussa työläis
ten kokouksissa. Oikeusdepartementilla ja teräskorpo
rationilla oli yhteisesti palkatut ja johdetut  "bolshevikit" 
kiihottamassa työläisjoukkoja  väkivaltaisuuksiin, jossa 
n e  kumminkin epäonnistuivat. Valtioitten hallitukset 
"kasakoineen" ja kaupunkien majurit poli iseineen estivät 
työläisten rauhalliset kokoukset, mikä tietysti tapahtui 
kokonaan maan peruslakia rikkoen. Porvarill iset sano
malehdet s epittivät rosvoromaaneja työläisten mustaa
miseksi.  Papit pauhas ivat samaa valhetta ja  petkutusta 
kuin san·omalehdet. 

Työläisten päävaatimukset tässä tais"telussa olivat ylöt
tömän pitkien työvuoroj en - 10, 12, 16 jopa 24-tuntisten 
:.._ lyhentäminen ja  järj estymisoikeuden tunnustaminen, 
minkä laki kyllä sallii, mutta teräskorporationi kieltää ! 
Vaatimukset eivät si is olleet suuret, eikä moitittavat. 

Tämän esimerkin valossa on mahdoton puhua demo
kratian hilj aisesta tunkeutumisesta yhteiskuntamme ta
loudernsiin laitoksiiN. Sillä s·e osottaa kehitystä vastak
kaiseen suuntaan. 

Samaan aikaan kun rauta- ja terästyö läiset , antoivat 
tärkeän havanto-opetuksen kapitalismin kehityssuunnan 
valaisemiseksi, joutui ·myös toinen ·suuri työläiskerros -
hiilenkaivajat - taistelun pyörteeseen. 

Amerikan hiilenkaivajat rakensivat suuren ja voimak-
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kaan ammattijärj estön · a ikana, j olloin hiil ikaivoste11 

.omistajina oli kilpailevat yhtiöt. Näissä oloissa saatiin 
aikaan j oukkosopimuksia työpaikoista, työpäivän pituu
desta, työpaikkoj en turvall isuudesta ym. mikä todella 
puhuu sen puolesta, että työläisj ärj estö saattaa saada 
sanansijaa niissä työläisten elämää koskevissa suhteis
sa, mitkä puhtaan kapitalismin tunnustuksen mukaan 
kuuluvat kaivosten omistajain vallan alueelle, sillä tuon 
tunnustuksen mukaan työläisten vallan alue 0 11 s e· että 
kukin yksilö•nä päättää kenelle ja  minkämoisilla ehdoil
la hän työvoimansa myypi 

Hiile_nkaivajat ja heidä·n j ohtajansa olivat- olleet sodan 
aikana patriootteja. Vaikka hiil ikapitalistit kiskoivat 
voittoj a  sadoissa, j opa tuhansissa prosenteissa hii lenkai
vajain palkat olivat alhaiset, sillä he eivät pitäneet so
pivana taistella  palkkojensa · korottamiseksi sota-aikana 
j oJ.loin keskeytys tai häiriö hiilituotannossa olisi koske: 
nut kipeästi . 

Mutta hiilikaivosten sadat j'a tuhannet voittoprosentit 
jouduttivat hi i l ikaivospääoman keskittymistä - trustiu
tumista, mikä oli ollut hyvällä alulla jo viimeiset · 10 
vuotta. 

_Sodan .. P_äät_yttyä tekivät hi ilipääoman e dustajat · ym
marrettavaks1, että entisissä suhteissa tulee muutos _ 
et_'.ä teollisuusdemokratian tie hiiliteollisuudessa päättyy. 
L11ttovaltain tuomari Anderson Indianopoliksessa antoi 
uhkatuomion, missä hiilenkaivajain , ammattiliitto mää
rä

.
ttiin heti määräämään, että hii lenkaivajain on viipy

matt,a mentävä työhön ! 
Äskettäin antoi sama tuomari · toisen uhkatuomion 

mikä kieltää hii lenkaivaj ain ammattil iiton yrittämästä 
järj estää hiil ikaivosten työläis iä - nimellisesti West 
Virginiassa - mutta asiallisesti  koko maassa si l lä min
k_ä Liit '.ovaltain tuomari julistaa "lakivastaiseksi" yhdes
sa valt 10ssa, sen täytyy olla "lakivastaista" tois issa kin. 

Tämä tapahtui si itä huolimatta, että on olemassa Ame
rikan ammattiliittoj en gompersilaisten j ohtajain ylistämä 
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"Clatonin laki", missä säädetään, että "ihmistyö_ ei ole 
kauppatavar:aa" eikä työläisjärjestöjä vastaa•n voida an
taa uhkatuomioita siten kuin n. s. anti-trustilait uhka
tuomioitten antamisc,sta säätävät. 

Koska�n ennen ei ole tässä maassa eikä missään muus.sakaan maassa ·häikäilemättömämmin käytetty oikeus
valtaa työläisj �rjestöj en �uhoamiseksi. 
· Tämä on alkua hiil ipääoman suurhyökkäykselle, min
kä tarkotuksena on tuhota työläisten järjestöt yhtä pe
.rinpohj in hiiliteoll isuudessa kuin rauta- ja terästeolli
suudessa. 

Tämä nähdään siitä, että taistelurintaman tätäkin koh
�aa käsittelee porvariston "yleinen mielipide'' yi:täläi
sesti kuin terästyöläisten taistelua, leimaten järjestyneet 
hii lenkaivajat vähintäi,n roistoiksi, jotka aikovat palel
luttaa kuoliaaksi avuttoma.t lapsetkin ! 

Ja rautatiepääoman ja  rautatietyöläist_en rintamal�a 
kuulemme saman sadun. Pääoma, halhtus

1 
tuomarit, 

suuret sanomalehdet, kirkot ja koulut ensimainitun 
puolella viimeksi mainittuja vast�a'.1 yhtäläisillä ��eil_la 
varustettuna - yhtä armottomasti Ja ehdottomasti . Ta
hän ei tee lainkaan eroa sekään seikka, että rautatie
läisten veli eskunnat ovat "työläiskerman" kohtuullisuu
teen ja sovittelevaisuuteen eniten taipuvat. Pois se, _ että 
"yleisen mielipiteen" piireissä ajateltaisiin rautat1ede
mokratiaa. Se sulatti vaivatta ja vastuksetta annoksen 
mikä hyvitti rautat iepääomaa noin biljoonalla dollarilla 
sota-aikaisen patriotismin palkitsemiseksi ja alensi rau
tatietyöläisten palkkoja noin r s  prosentilla. Tämän _y.h
teyteen kuuluu sivumennen sanottavaksi, ett.ä rautatie
pääoman patriotismin huomatuin muoto oh �abotage 
tarkotuksella saattaa liikennepalvelus mahdo!L1semman 
huonoksi siinä missä se koski suurilukuista pikkueläjäin 
· oukkoa. Täten hankittiin "eläviä'' todistus kappaleita 
�iitä vastaan, jotka vaativat suurten liikennevälineitten 
yksityisomistuksen lakkauttamista. 

Ei ole epäilernistäkää11 ettei rautatiepääoma valmistui-, " ' . " 

si kaikkine apureineen antamaan kuolettavaksi aioturi 
iskun rautatietyö_läisten veljeskunnille. 

Esimerkkien luettelemista ja kuvaamista voisi j atkaa 
loppumattomiin, joista kaikista selviää ettei · teoll istius
demokratia, eipä edes gompe·rsilainen "työn ja pääoman 
sopu" edisty kapitalistisessa suurliikkeessä, syrjäyttääk
seen hiljaisella kehityksellään viimeksimainitun yhteis
kuntaeduille vahingollisen vallan ja vaikutuksen. 

J ohtopäätelmä ei voi olla mikään muu kuin että suur
liikkeen kehitys hävittää sitä demokratiaa mikä alkoi 
muodostua suurteollisuu·den vapaan kilpailun asteella ja 
tätä astetta vastaavien ammattikuntajärjestöjen parhai-· 
na päivinä. * * '  * 

Tullaksemme ylläkuvatun asiantilan siihen puoleen mi
hin työväenliikkeessä elävän käytännöllinen rriieli vie, 
näemme ensiksikin, että amerikkalaisen 'yhteiskunnan 
luokkavastakohdat ovat kärj istyneet kapitalismin uudel
la asteella korkeimmilleen, josta täytyy seurata käänne
kohta maan työväenliikkeessä. 

Ystävällisen sovittelun päivät ovat päättyneet "työn j a  
pääoman välillä." Vaikka vanhat ammattikuntajohtajat 
J· uinka sovhtelua haluaisivat ja vaikka he kuinka kau
niisti pyytäisivät suosionosotuksia "järjestyneelle työlle", 
eivät he niitä enää saa, sillä suurliike ei tunnusta laisin
kaan järjestynyttä työtä. Heidän ylistämänsä "työn va
pauskirja" on säpäleinä. Se meni säpäleiksi tuottamatta 
kenellekään edes sitä hyötyä mikä olisi oikeassa suh
teessa sen paperin hintaan, millä tuo asiakirja painettiin 
Yhdysvaltain kuolleitten lakien kokoelmiin pantavaksi. 

Tulevat vuodet tulevat olemaan ankaran taistelun ai
kaa suurliikkeen alueilla vielä toimivien ammatt iliitto
jen hävittämiseksi ja säilyttämiseksi. Vanhojen johtaji
en· täytyy perääntyä perääntymästäkin päästyä, vaikka 
perääntymisalue jo nytkin on ahdas. Alituinen perään
tyminen tekee järjestöjen sisäisen elämän riitaiseksi. Ja  
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vähän o n  toiveita s11ta, että edesmenneen  ajan_ per'.n
näistavat ja ammattikunta-aatteet omaksuvat JohtaJ at 
luopuisivat n iistä. T_ästä s euraa tai_stel� uu��n s�unnan 
j a · vanhan suunnan välillä sekä uusien Jo�tapen  J� �an
hoj en johtaj i e n  välillä. Kysymy_s i tsen�1sesta . ty�".�en
puolueesta muodostuu polttavaksi, samom _ammatt1!11tto
j en yhdistäminen ,  sekä aatteet, joille uusi suunta aset-
tuu. 

Se pitkäaikainen ja pettävä' politiikka, j oµka varass� 
vanhat johtaj at ovat toimineet ,  tekee vaaran . suur_eks�,. 
että työväenliikkeen  uudistumisaika alk�a . ra1vosa1rau
della. Nukuttava ja luuduttava konservat1v1suus .. on kyl-
vänyt runsaasti repelevän radikalismin siementa. 

Kauan puhuttu ja ennustettu suunnan muutos Ameri
kan työväenliikkeessä on alkanut suurella �uut_oksell_a 
yhteisku nnal l is issa oloissamme, mink� sota:uos1en �,
kana käynyt kehitys täydens i  kansallisessa Ja kansa111-
välise s5ä talouselämäs sä. F. J.  S-ä. 

Onko uusi suursota mahdollinen 

Joitakin aikoja sitten ilmestyi Mr. Wil! Irwinin k irja 
"'.lfue N.eoct War", (Seuraava Sota) . joka on osak:5een saa
nu:t .Jaa,j,an al"Vostelun. E·rään suurlehden arvostelussa sa
notaan siitä rn. :m. seuraavaa: 

"Edistymeem,mdssäi ,maissa, joissa ,kansa valitsee hatli
tu'ksen, · ylei.n,en m ieldpi·de alkaa ·puhua yhä äänekk!ääim
m1in yle,i:sp1olHttlslsta kysymyksistä, ja aseistariisumisen 
m,enesty:minen rHptp,uu yhtä paljon y.J.eisestä vaatimukses
ta aseistairiisumisen, toteuttamisek'si, kuin vrultiomLesten 
ponnistuksista. .Aseistariisum.ista vaativan . ylE)>isen m!,eU-

' i;iiteen vo-imistum.inen muodostaakLn suuTi;m,man . kal).na-
1.".°'1'.sen niille va1tJi:01mieh111e, j1otka lr,oetta,vat saada maail
mM!!'&uhan lujaHe ja p;ysyvälle JJOhtjlal,le. (Vwutettava:sti 
lelhitJi .on j'lLttänyt .mainitsematta ketä ne sel'laiset porva
ritliset valtLo,mieh,et -ovat. ) Yl-elstajuistuttamal!a kansain
vMisen dipfomatlan kysymyksiä j_a ve.tämällä yleisen huo
mion jla keskustelun alai.seiksi niitä vafä,eukaia, jo.t,ka näyt
tävät sl:s'Mtävä.n sodan mahdolllsuuksia, -edistetään kan
sainvälisen rauham asiaa. J.os ihmisten täytyy käydä "seu
raavaan soitaan" lä'hirntP·Len vuosri.ky,mmeruien ·ajalla, h e  
taJhtorva.t saada tiet'!Lä miJ!ikä vuoksi theidiiln on taiste1tava. 
Sru1a,i.sen d.ijpJ:o:mwtian pylhyys on järkytetty, ja . maailman 
sivii:stynein osa ei -enääll milloinka.an suostu marssimaan 
1:1odiankäynrt-iin epätäy,deUisesti tunnettavista syistä tai syis
tä, J'oita ei ol,lenlka.an ti,edret!äl. Ylei.nen mielipide on ''l),e
rännyt" sorta-asiassa ja kaikissa, maissa on v,oimakkaita 
vruestör:y,hmiä, jo,tka e!Jv!lLt hyvälksy sotaa diJp'lornatian yält
tämättömfuk.si väMrneeksi. Mr. Irwin<i.n kirj,a vahvistaa nii
d,e,n v,oimia, Jotka työskentel,evät ·rauhan hyväksi Ja esit
tiLä "seuraavan so�IU)." todennäJköiset tosiasia,t, selraises
sa valossa, j,orka auttaa lujittamaan yleLst:ä mieupidettä 
taistelussa estääJkseen "seuraavan sodJan" mlrl,lo·Lnrkaa.n al
kamasta. 
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"Tosiasia on, että j,dhitavat i'o nsat ova,t tuHe,e,t käänn,e-

1lwhtaan maailman histo·riassa.. He saattavat edelleenldn 

käy,ttää sotaa suurten kansa.inv'ä.listen vaikeu!ksiensa sel

vi.tyskeinona tai n.e saattavat p.erustaa koneiston, j.o,ka siir

täiä se1laisten vaikeuksien iratkaisun kansainv,äliseen so

vitteluun· Jos tämä toinen · tie hiyväJksytään, sota ,tulee 

ajan kuluessa - se aik,a voi ·olla ;pitkä - ·kä,ymää:n van

hanaikaise1<si j,a katoamaan, mutta jos ponnistu,kset kan

sainväJJ i.sen i:;au!han järjestön ailrnansaam,iise·ksi epäonnistu 

vat ja sota on jlabkuvasti 101pu!li.sen järj estelyn metoodina, 

niin Mr. Irwin tahtoo saada yleii,,ön y,mmiä:rtäm:ään sen 

seLkan, että .,sota suureS'Sa asteikossa ·maailman suurten 

t,eol!Lsuuskansiain välillä e•i enään miJ:lornkaan v,oi  olla en, 

usenlainen. Itse sotakin ·On saavuttanut käännekohdan 

historiassaan ; jos me tahdomme jatkaa sotaa, ,meidän .oi;i 

käsitet:tä'Vä, että sodankäynti or. joutunut uudeHe ural:le 

ja että "seuraava sota" tule,e oi emaan yllättävin uutuus, 

mitä "suuri yleisö" m.i,J;oinkaan on :ko:hdannu-t. 

"Sodan kä,ynti menneisyydessä uli joksee,nkin yksinker

taista hommaa; <Vasta &Uursodan lop,pupuolella se alkoi 

om·aksu.a · ,kelhittyneem;piä m.eto.:>de;a. Mutta ,seuraava· so 

ta tu,lee o'1emaan tieteel:lista ja oppinutta toimintaa, siinä 

tulevat olemaan taustclijoina ·k,er.nistit, ,tiedemi·elhet ja ma-. 
temati.ikot; oa vastapuolet, ·kuu "nykyafäaisen sivistyk

sen" yjhdistymyt tiede ,on 1Pa.l,kattuna heidän palv·elu·k

seen.sa kyk,eneivät t�kem·ään toisilleen suunnatonta tuhoa: 

j•uuri· �ämii tosiasia alk,oi 1PHkist,iä esme suursodan päät-

tyesså. 
"Mr. Irwin a,lkaa käsi·ttelynsä. "seu:raavasta sod·asta" sii

nä kehity,spisteessä, jo'ka oli saavutettu välirauhan alle

kirjoittamiseen tu!Lessa. Nuo :,,:Jjä- vuotta 1 9 1 4-1 9 1 8  

0,vat todellisuudessa ol'leet ·pelkkää u usaikai·sten taistelu -

metdOfdi<en valmJ�tel'.evaa k·o:keHua. Vla,nlhiat .sotakä..sity,k

set ja vanhat sota-.aseet syrjäy,tettiin ene·mmä.n tai vä

hemmän nop,eastL Suursod.an perintönä seuraa, eUä tan

kit, vedenalaiset, pom1m1tuslentokoneet j'a myrkylli.lSet 

kaasut enti-se,stään suuresti k·ehi';E.tyssä. muodossa otetaan 

käyfä:ntöön heti kun ,seuraava 1,·ota a,1k,aa. Suursota .hä

vitti o ikeastaan kaikki säännöt js. p idfuttimet, joita oli ole

tettu ·Otettavan hu-0mi-oon "sivistyne,iden kansain" · sodan

käynnissä. 1 9 1 8  jo sotaa käyvien maid,en koko väestöt 

muodostivat taistel,evat voimat. J•:rotus sotilaa.n j'a sivii-

Jih.enki'Jön välilfä on .Jrukannut o.lemiasta, sikäli .kuin se 
o,!i suojeluksena siviiUhen.ki<lö.Jle. Ne takeet, joiden luul
tiin suojelevan naista, ovat hä.vinneet sen j ohd·osta, että 
na.isiakin on o,Uut aseissa ja sotatöissä ,rintamie·n takana. 

"Niinpä 'seu.r.aaiva.ssa sodassa kokonaiset ,kaupungit jou
tuv,at yhtäJkkiä'ån alttiiksi p ommituslentokoneiden ilma
hyök.Jkäyksill.e, :hyö,kJkäävät lentokoneet ollen va.rustetut 
pommema, Jotka ovat rHttäJvä..TJ. myrkyUisfä muuttamaan 
nuo kaupungit suurLk6! ,ruumiSlb.uonefäsi. Mr. Irwin 1uet
te,le1e m.uutam:ia p:arannuksia, joi.ta -On tehty po,mmien j.a 
mynkyl.listen kaa.sud'en valmistuksessa, ja tarkkaava l'u·kij,a. 
joka seuraa .hänen :k,ertomustaan, tulee ,eihdotto,masti sii-
ihen lop1putulok·seen, että tar!rn·tukse.Ili.nen ja järj,estetty 
"seu:r,aavan soda,n" va.1,mistelu yksinkertaisesti merkitsee 
samaa kuin valmistaa ihmissuvun edistyneimpien osien 
J;>,erinjJuurin häJvitfämistä. He,nkisesti ·k,ehittyneimpien teh
tävä kussakin soti,va.ssa maassa tulee ,o.J,emaa.n 10,pettaa 
suurteurostukset, joissa miehet, ,uaiset, arupset, eläimet ja 
kaikki el-olHset ·oliot saavat loppu.nsa ja itse maapallon 
J)intakin tuhotaan hedelmättömäksi-" 

Mr. Irwinin ,sainotaan o.JI.�en so-ta-ajan sanomalehti:kir
j,een:vaihtaj.ana j'a siten saavuttanec,n sota-asiain tuntemus
ta. Porva.rileihden selosta;ja kehuu 'hänen .ki.rj,ansa saava.n 
järkevän luki,jian käsittärnä;äm ei a inoastaan mitä '.seuraa
va sota" mukanaan toisi., mutta myöskin näJkemä;än, .että 
ei voi oiJla o,lemassa niin pulmallista kans•ainvä'listä kiistaa, 
että ainoastaan sota v,9isi sen ratkaista. Ja jos -toinen 
suursota milloinkaan sallitaan tu'lla Uetsotuksi ja toimeen
pannu,ksi<, j os edistyneet j'a halli-tse>va t  kansat itsepintai
sesti p itävät kiinni sellaisesta · kansainvä'lisest.ä; rnenettely
truvasta, jossa sota on rat'kaisev-a tekijä, silJ,oin ne hyvin
lk.in a,nsaitseva.t e.rääm kirjai.!ijan purevan wan, että ne,, 
nim. fömiset, ovat "tuhoisin ifäP!den pikkusyöpäiläist,en 
rotu, minkä luonto mi'Iloinikaan on sallinut made:lla maa
p,allon p i.nna;lla." 

Mutt,a maai:lma on mennyt sotataidossa jättiläisaskelin 
",E/teenpäin" senkin jälke,en, kun Mr. Irwin on kirjansa 
kirjoittanut . ,Sa.no,m.alehd'issä on tämänkin vuoden kulu
essa ollut eräitä Uetoja niistä suurista "edi,stysaskeleista", 
j oita eri suunvalloiossa on saavutettu so,tate·kJn.iik.an ,alalla. 
Kaikissa suurvalloissa telhdään työtä ·ahlkerasti, k,ek.sij,ät ja 
muut spesialistit kHv:i.n ,ponniste!.evat. Ja suur.emmoisiin 
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saavutuksiin heid·än kehutaan jo päässeen: Uusia mitr
hia-asei.ta, uusia entistä parempia ·kaasuja j,a nesteitä y.m. 
y,. m., ovat hie keksineet. Edellh:essä sodassa kuuluisi-ksi 
tulleet kernot on j-0 •lyöty laudalta. Kullaki-n suurvallalla 
ilmoitetaan olevan joitruki,n tärkeitä· eri.koisuuksia, j"Oiden 
yksityiskohdat p,id·etään sala.ssa ja joihin maailma saa .Jä
hernmin tutustua vasta "seuraavassa sod,a,ssa". · Katkki 
tuo kekseliäisyys ja totmeliais:tus todistaa m.i.Jrä ta'Va-lla 
suurvaltain l'iallituikset ,ovat pifäneet huolta sekä omLen 
kansainsa että kok;o i,hmiskunm1n onnesta ja hyvinvoin
nis·ta: 

· Enll'en suursotaa; oli tu·llut mo:,kein kuin uskonkappa
leeksi, että, sota suurvaltain välillä. ol'isi mahdoton. Aseet 
j,a sotataito olivat, arv,elti.in, 0niin kork,ealle asteelle kehite
tyt, etfä vastapuolet voisi.vat muuta-massa p•äivässä tehdä 
toisi.Jleen a1'van hirvittä,vää tUJhoa, josta syystä muka oli 
maihdotonta. ruj,at-ellakaan suurvaHai·n vä'listä sotaa. Miten 
perusteet,onta tällainen ,optimiS'Il�i oli, sen maaaman sota 
l'litte-mmh1 osoitti, samana osottaen, että sodan kauhut ja 
hä'Vitykset, miten suu�ia ja järkyttäviä ne l ienevätkin, ei
tVät suirnkaan pidätä kapitalistihallituksi:a sodankäynnistä. 
· Mr. I.rwin ja eräät .hänen kirjansa selostaj.at uskovat, 
että . kyllä "suuri yle!s·ö" on seuraavalla kerralla vih,aam
pi. Se ei noin vaan lähdekään sotaan salaisen diploma
tian käden viittauksesta, vaan ta'htoo -ennen lähtöä täy
d,en selyyyd-en siltä, -että mistä syy1Stä ja minkä asian puo
lesta .tässä; nyt !Pitäisi, t,a,pella. Suursota on kyllä 

1
synnyt

tänytkin laruj.oissa :pLireissä sot.a,vastaista mieli-al'aa,, se o,ri 
totta. Mutta siitä huolimatta l u-ottaminen epämääräi
�en "yleiseen -mi.elipit,eeseen" )a ".maailman _sivistynei·m
pä·än osaan" on hieka:Jle rakentamista. Ei '?le olemassa 
mi.n,Jiäänlaista tocUstusta siitä, että, p•o,rvarillinen "yleinen 
m.i•eli,pid-e" ol'isi varustautunut teho;kkaalJ.a tavalla estä· 
ri-i.'ä'ån sotia. · Päinvastoin ,on tu<l.imu:ksi.a siitä, että kaikts
ta suursod,an kauhuista. huolimRtta p,orv,arillinen "yleinen 
mdeli1pi.de'' kyllä salli i uusienkin sotien syttymisen, kun
h,a,n se vaan rnu•uten · on ma;hd.ollista. Muistettakoon vaan 
viimevuotista ti.Ja.nn.etta Englannissa. Ha;JlHus oli juuri 
saattamaisillaan maan uuteen europalaiseen sotaan. Ti
lanne oli uhkaava. MLtä oli .silloin porvarHHsella "ylei
seUä mieli1piteellä" sanott,avaa? Ei yhtään mitään. Por
varillisia "maaiJ:man rauh,an" harrastajia ei  vaara.n het-

keHä näkynyt, ei kuulunut. J1 kun järjestynyt; työväestö 
päättäivM!ä esiLnty.miseJ!lä;än teki lopun haJ!ituks,en so
taLsista seikkaLlui'sta, niin -sitten kyllä p.orvarillinen, kirjot- . 
taja siis ainorustaan lrusk-ettele lennokkaita fraaseja ylistä
essään epämääräi-stä "yleistä mielip'id.että" rauhan ta
kee·ksi. 

J'äiru,estynyt työ"Väen!Hk,e tulee v•astaisutid,essakin ole- . 
maan voimakkain rauha.n puolustaja. Mutta työväenliik
·keen täytyy olla voimakas j10u1kikoliike jos mi,eli sen kyetä 
vaikuttamaan niin ratkaisevasti, että se voi estää kapita
tistiluokat toimeenp•an,emasta uusia sotia. 

Mutta entäipäi se p-iakkoin alkava Washingtonin konfe-· 
renssi ? Jospa siinä onkin se tekij'ä, joka l,askee perus
tuksen "ikuiselle ra�halle" . . . Hm, Presidentti Har
di:ng on varoittanut yl,eisöä odottamasta liian p·aljon tuol
ta konfei,enssHta. Niitä kun on o-lemassa herkikäuskoisi.a 
1,h,m.isiä:, joille tuoHainenkin varotus on tarpeen . Senaa.t
tori John WL!lia,ms, Mississiitp;p1stä, ei 'kuulu ·noiden herk
käuskoisten joukkoon. Hän ei näytä ottavan Hardingin 
alottamaai konferenssihommaa kovin vaka'Valta kannalta. 
Hän on siitä Jausunout ajatu.ksensa seuraav·a:Ha herttaisella 
tavalla: "Setä Samuli, !kutsuttuaan joukon ystäviä -p-äiväl
lisel1e, astelee ulos pääk.äytävästä alkaakseen rähinän 
päävleraa,n (Ison .. Britan.nian) kanssa jlt.luri silloin kun 
päiJV'ä.lUsseurue on tulossa portaita. ylös." 

Kun tiedä:trurn.e, että Washingtonin konfer,enssin tulevat 
muo,d'ostamaan samanlaiset ainekset, osaksi aivan samat 
henki:löt, ct·otJka olivat V,ersa.Hles'n rauhan rakennusmest-a
reina, n iin ky!lä,p•ä voimme aavistaa mitä sellaiselta ko
kouksel,ta voi odottaa. Ka·pitali.stisten :hallitusten edus
taj,at voivat siellä kyHäkin te,hdä taitavaan ja kaunii
seen sanamuotoon ,puettuja päätöksiä, joiden· poh•jana 
saattaa todellisuudessa -olla vain se ajatus, että äUkäämme 
laittako sota.varustuksia enemmän kuin asi.anornaiset kan
sat jaksavat kustantaa ja että älkäämme alottako uutta 
sotaa ,aivan .Jälhim.mässä tulevaisuudessa, koska kansat o
vrut :J'äkäJhtymäisillään entisenkin sodan seurau·ksista, jo
ten uusi suursota tällä hetkellä voisi tulla vaaralJ.iseksi 
kaip,italistien omalla luok,kavallalle. Useimmat edeJ.!Lseen 
sotaan osaaottaneet v,altiot o-vat vararilkon partaalla ja 
suurL osa niiden miespuolisestP" väestöstä silvo-ttuina j,a 
r-aa,jari,kklo!.na. Ei sitä aina jaksa tapelilakaan ellei saa le--
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väh'tää välill,ä ja p aranneHa haavojaan. Kun siis suur
vallat nykyisin oikeastaan eivär ky,k.ene soti-maan, niin 
ovat lha.Nitusherrat harkinneet, eträ tällainen väliaika on 
sopjvi.n käyttää ra,uihankp,n:tlere·n:ssi<en pH�miseen. Niin 
kuin onkin. Sill'ä sota-aikana on suurilla herroi1.Ia taas
kin niin paljon muuta te'htävää, E·tteivät ne silloin �iten-
1kään jouda matkustelemaan kaukaisiin ma'.h in 11auilan 
ko.nf.erenssejä pitämään. 

K. H. 

· ,: , ; ;.  • . ·, ! 

Sosialismi Yhdysvalloissa 

Viime vuosikymmenen t ai .par,emmink:n maailman sodan, 
aj al la ja s en j älkeisenä aikana · Yhdysval.tain ·sosialistipuolue 
on Jä,pikäynyt vaikeimman kriisinsä. Sen j äsenmäärä ei ole; · 
kuten · edellisenä vuos.:kymmen·enä, j atkuvasti ko·honnut, 
vaan siinä on ollut ,havaittaviss'a äkkinäisiä nou,su j a  ja las
kuj a, viimeisimp'i,en vuosien aj alla .huO:matta.vaa lask,emista,; 
sekä viimeisten kuukausien a,j alla t aas · hi l jaista säännöllistä 
kohoamista. · Syynä t ällaiseen ovat olleet : 

1 .  Syndikalismi. 
2 .  Maanvilj elij äin  kapinalii.kkeiet. 3. Sota-aj an .synnyttämä natsionaHsmi. 
4. Uuskommunism' .  
Sosialisti.puolueen sisällä kehittyneen syndikalistis-en suun� 

t avirtauksen aiheuttamasta kriisistä, j oka kehitfyi hui.ppuun·
sa l n odianapolissa, v. t 9 t 2, -pidetyss·ä p uolueen kansa.Jli.skon- · 
verit sionissa j a  joka aiheutti ,huomattavan j äsenmäärän aleh0 • 

tu,misen, •emme lainaa tässä sen suurempaa huomi-ota, koska 
s en vai-heet ovat yleisesti 'tunnettuj a Amerikan suomalaisil
l ekin. Se.ns ij asta lainaamme sitä suuremmm ·huomion viime 
vuosien agraariliikkeid,en vaikutuks-elle, koska ne näinä työ
väenliikkeen melsk,eiSinä a'·koina ovat j ääneet m'elkeih h uo
maamatta. 

'Sosia·listipuolue oli ·viime vuosi.kymmenen puoliväliin •saak
ka ainoa ·puolue, jonka kautta tyytymättömät kansan ain-ek
set voivat ,panna vastala.useensa amerikalai s-en ka-pitalisrnin 
kaksi.puolue · polit ii.kkaa vastaan. Tästä ,j ohtuen ,puolue ·,p a
kostakin keräsi j äsenikseen j a  ennenkaikkea kannattaj ikseen' ' 
paljon sellaisia ai·nehia; jotka eivät olleet tietoisi'a sosialis� -
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te ja  j a  joista kaikki eivät edes kannatt aneet sosialistipuo
lueen pää,määriäkään. He olivat mukana vain sosialistipuo
Iue,en r,eformivaatimusten t ähden. 

Tällä t avalla olivat keskilännen preerivaltioiden •pikkuvil
j elij ät j a  maanvuokraa,j at tul leet puolueen j äseniksi ja kan
n at tajiksi. Viime vuosisadan lopulla ja tämän vuosisadan 
alku·puoiella oli tapahtu nut Iaaj a.kantoinen taloudellinen ke
hitys .maanvilj.elyks,essä Yhdysvalloissa, oli t apahtunut yihteis
kunnallinen työnj ako laajassa mitt akaavassa. Maanvil jel ij än koti oli lakannut olemasta omillaan t ai lähes omillaan t'oi
meentuleva t alo-udell inen yhdyskunta. Maanvilj elys oli j a
kaan tunut viljan kasvattaj iin ·  j a  karj ankasvattajiin keskilän
nen .preereiliä', hed·elmävilj elijöi-hin Californiassa; Or,egonis
sa, Floriaassa y. ·m:; kasvisvilj elijöiksi ja maidontuottajiksi 
idän su·urten feollisuusk,eskuksien ympärillä, ja puuvillan
kasvattaj iksi j a' tupak'anviljelij öiksi n. s: "vanhassa ,etelässä". 
Yht'eiskunnalliseri ' työnj aon fäydellistyminen saattoi maan
vilj,elijän riip·puvaiseksi maailman markkinoista j a  ,maailman 
mar.kkinoista riippuvaisuus merkitsi riippuv,aisuutta niistä, 
j otka omistivat n e  tiet, joita myöten heidän t uotteensa ku'lkevat maailman markkinome, s. t. s. he tulivat riippu•vaisiksi 
elevaattori- ja rautatieyhtiöistä, suurten teurastamoj en omi·staj is ta, j oka vähäistä · rnyöh:emmin j o'hti riippuvaisuuteen 
maanvilj,elyskonetrustista j a  ,ennenkaikkea maa:n rahalaitok
sista ,;_"pankeista. 'Lyhyessä ajassa amerikalaisesta pikku- : 
vilj elij ästå tul i  uudenaikai·sen ka,pitalismin. orj a. Pankeille 
ja muille 'rahalaitoksille kiinnityksissä olevien maatiloj en 
luku k'asvoi vuosi vuod.elta, heikommat sortuivat kokonaan 
tähän riistoon · j a  .maanvuokraaj ien luku alkoi huimaavasti 
lisääntyä. 

Tällainen r.iisto ja toimeentulon kurj istuminen synnytti 
kapinall isuutta pikkuvilj elij äin keskuudessa. He  halusivat 
panna vastalauseen rautateiden, lihatrustin, p iluvillatrustin, 
pankkien ja vilj akeinottelij ain puolueita - re·p ubljkaaneja 
-j a  demokra.atteja - vastaan. Ainoa tilaisuus t ehdä s,e oli 
sosialistipuolu•een kautta. Jl maanvilj elij ät yhtyivät sosia
listipuolueeseen. Viime vuosikymmenen alkupuolella ke
h ittyi thuoma-itavan voimakkaita sosialistipuolueen j ärjestöjä 
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pohjois lännen, keskilännen j a  · n .  k. "uuden .. · etelän" (Iou
n aisvaltiot) valtioihin. Esim. Öklahömassa, jolca hiilikaivan
toj a luku unottamatta, on ,puhtaasti :ina.anvilj,elysvaltio, ' ke
hittyi varsin voimakas sosialis.t ipuolue ja äänimäärä köhosi 
kymmeniin tuhansiin. 

Mutta sosialistipuolueen kukoistusaika näissä· valtioissa · oli 
lyhyt. Pik1rnvil,j elij ä't ja maanvuokraaj at, kut,en ylempänä 
jo ·huomautet tiin, eivät olleet .myötätuntoisia sosia.listip uo• 
Iueen lopullisille päämäärille. E ivät he kannattan,eet yksi
fyisomistuk'sen lakkauttamista ja maan s,ekä · tuotannon· väli
neid�n sosialisoimista. He  ·kapinoivat vain suurpääoman 
kaikki murtavaa ·edistystä vastaan ja t ahtoivat ' Ja.kej a, jotka. 
asettaish:at esteitä suur.pääoman rii·stovalla1Ie · m·aänviljelij ä, 
väestön "· yJi. He t ahtoivat ,elevaattotien, rautateiden, säily, 
tyslaitosten y . .m. s ellaisten hall ituksen hattuun 'bttamista. 
Toisin s anoen he t a-htoivat lakien kautta t asailla y'ksityis
omai'suuden j akautumista kapitalistisen j ärj e st elmän sisällä. 

Tästä syystä alkoi .ke-h'ittyä :puhtaasti maan'vilj,eli,j äin val
tiollinen liike - Non.!Partis'an "League. Tämä l i ike o'n entis
t en "sosialististen" maanvilj elij äin alullepane.ma. Sen ·j oh
taj a j a sielu, Townley, on sosialistip'ublueen · j äsen. Nämä 
maanviljeli jäsosialistit kyllästyivät sosialistipuolueen hitaa
se,en edistykseen, eivätkä uskoneet sitä (i.etä voitavan saa
vutiaa aineellisia etuja maatavilj elevälle väestölle. 

Non-Partisan liike alusta alkaen edistyi ihmete1tävän no
p easti. Jci'hn Spargo, ,j oka vuosina 1 9 1 6-1 7 oli sosialisti
puolueen ka:nsa:llistoimeenpan,evan komitean j äsenenä ja ko
mitean määräyksestä t'utkinut maii1ittua Hikettä, s en luon
netta ja edistystä, laaj assa raportissaan, v. 1 9 1 7  St. ·Louisis
sa, Mo.; pidetylle sosialistipuolueen kansalliskonventsionille 
s el itti, että kysymy:ksessä · ol,eva liike oli jo  siihen ' 111e�nessä 
, hävittänyt sosialistipuolueen valtioj ärj estön Pohjois-Dako
tasta ja että se uhkasi ei ainoastaan ·puolueen· ,edistystä, vaan 
sen olemassa oloakin kaikissa lännen valtioissa. Puolue' j �
listi ·sodan Non-Partisan liittoa vastaan, .kiel täen j äseniltään 
kaiken yhteistoiminna·n sen ,kanssa.· 

S,pargon ennustus toteutui pikemmin kuin moni .p uolu e-en 
jäsen osasi aavistaakaan. Jo saman vuoden syyskuulla s ulki 



sosialistipuolueen valtiovirasto ovensa Etelä-Dakotassa siitä 
syystä kun j äsenet olivat menn,eet Non-Partisan liittoon. Sa
moin kävi sosialistipuolueen j ärj estöill.e Montanassa, Okla
homassa, Was·hingtonissa, Or-egonissa, Minnesotassa ja osit
ta in moniss a  muissa lännen valtioissa. Puolue menetti tu·
hansittain jäseniä n äissä valtioissa j a  Yhdysvaltain sotaan 
yhdyttyä s uurtilallisten 'j a  porvareiden jär'j estämä valkoinen 
terrori h,ävitti sosialistipuolueen järjestöj.en jätteetkin maan
vilj ely.svaltioista. .Täten sosialistipuolu-een vaikutus näissä 
valtioissa tykkänään lakkasi lyhyen aj an sisällä ,j a  vasta viime 
aikoina, :kun Non-Partisan liitto yhdeltä .puolen ja I .  W. W. 
liitto toiselta -puolen  ovat ehtineet osoittaa ett eivät nekään 
kykene  aikaansaamaan ihmeitä ,en siksimainittu ,reformi-en j a  
vi�meksima.inittu "vallankumouks.en" alaila, o n  j älleen alka
nut jlmetä sosialistista toimintaa näis.sä osissa maata. 

Sotavuosien aj alla t aas ilmeni lukuisia sosiali·stipuoluee
seen vaikuttavia tekijöitä. Amerikan sosialisti<puolue oli 
kymmenistä eri kansallisuuksista kokoonpantu. Noin puolet 
puolueen j äseriistä ,kuului vieraskielist en ,pärj estöihin ja ame
rikalaisessa puoluej ärj,estössä tämän lisäksi oli p aljon ' 'ame
rikalaist un eita" ulkomaalaisia. Maailman sodan .pU'hj etessa 
natsionalistiset ainekset heistä j akaant uivat sen mukaisesti 
miten niiden kotimaat olivat sotarintamalla: Poikkauksen 
tästä tekivät vain ,europalaisten .pient.en sorrettujen kansalli
suu,ksien j äsenet, . jotka kuten 1böömiläiset ja eteläslaavilaiset, 
ollessaan Itävalta-Unkarin kaksoismonarkian orj uuttamia, 
näkivät .pelastaj ansa liittolaismaissa j a  böö,miläisistä j a  et.elä
s l aavilaisista sosialisteistakin tästä syystä tuli' Iiittolaismieli
s iä. Tät.en sodan aiheuttaman kansalliskiihkon kautta ,p uolue·· 
myös menetti paljon jäseniä, joista jotkut, kuten esim. ,et·elä
s laavilaiset, ovat myö·hemmin tulleet t akaisin. 

Sosialist ipuolu,een vilkkaiden nousu vuosien aj alla .p·uo-' ' · 
Iueese,en tuli . myös ,paljon ,po rvarillisia i ntellektuaalej a, vää
rinymmärrettyjä '· ' neroj a', ,kaikenkaltaist.en reformien 'har
rasta j i a  ja suoranaisia onnenonkijoita porvaripuolueista. 
Nämä ain e-kset, jotka olivat .pohj altaan .porvarillisia idealis
teja, j ättivät puolueen heti s,enj älkeen kun St. •Louisin kon
vent sionin sotavastainen päätös oli tullut jäsenistön yI,eis-

äänestyksellä hyväksytyksi. Tällöin puolue menetti Benso
nin, ·S·pargon, Simonsin, Gaylordin,,Lunn'in,  Slobodinin, Rus
s,ellin y. m.  ja he 'dän mukanaan satoj a, ehkäpä muutamia tu
h-ansiakin j äseniä. 

Täten tul emme kertomuks.essamme Europan vallanku-
mouksien aikaan, mikä voidaan Iuke·a alkavaksi .maalis.kuun 
v. 1 9 1 7  vallankumouksesta Venäjällä. Europan vallanku
mouksien ensimäinen vaikutus Yhdysvaltain sosialisti_p uo-
1 ueeseen oli j äsen määrää lisäävä. Venäläinen kielij ärj estö, 
joka oli koko olemassa olonsa aj an viettänyt ·hyvin kituvaa .elämää ja jonka j äsenmäärä St. Louisin kokouksen a jalla 
nousi ·vähän, äkkiä alkoi kasvaa. Uudet j äsenet, jot'ka tul i
vat kieli.j ärjestön kautta p uolueeseen, eivät kuit enkaan 
olleet sos)' alistej a. Heidåt_P,uoluee�-�=n vi_r�a�m'.sensa  ai�eut
t aj ana  oli monta eri t ekrJ aa. VenaJan vaha;.karnen hallitus� 
han kutsui takaisin kotimaa•han kaikkia sellaisia Venäjän kan
salaisia, j otka tsaarihallitus oli karkoittanut maasta. H eille 
maksettiin matkakulutkin -kun.h ari vain kykenivät osoitta
maan kuuluvansa johonkin sellais,een j ärj estöön, joka työs
kenteli vallankumouksen ' -eteen . . Kotimaa•han .p ääsyn toivo 
näinmuodoin toi venäläiseen kielij ärj,estöön ainakin osan 
uusista j äsenistä. Marraskuulla s amana vuotena tapa'htunut 
bolshevikien kumous luonnollisesti lisäsi venäläist,en ·puo-

· luee·seen yhtymistä, koska tämä t apahtuma ai�akin h etkelli
sesti yhdisti kaikki täällä ol-evat radikaalis.et venäläiset j är
j estöt. Summien summ_a on, että sosialisti-pu?lueen  ve·nä
läisen kielij ärj estön j äs enmäärä kohosi ke.sällä v. 1 9 1 9  noin 
kymmeneen t uhanteen. 

Saksan vall;rnkumoukseUa_, oli s amanlainen vaikutus sosia 
listipuolueen saksalaiseen kielij ärj estöön. Sen j ä'senmäärä, 
joka v. 1 9 1 7  oli noin neljä tuhatta, kohosi kahdeksaan · :tu
hante,en v. 1 9 1 9  syyskuuhun mennes sä. Van'h tiusvuosiaan 
elävä saksalainen  siirtolaisväestö, joka oli alkanut vetäytyä 
syrj ään .sosial'stisisfa yhdistyksistään, virtasi · takaisin koti
maa-han vallankumouksen innoitt amana.· H ekin t ahtoivat elää 
t äällä vallankumouksen nurruttavan aikakauden. 

Lyhytik-äisellä neuvostotasavallalla U nkarissa oli y.htäläi-
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nen vaikutus unkarilaiseen kielij ärj estöön. Senkin j äsen-
määrä yht'äkkiä kohosi .tuhans.illa. 

Euro.pan vallankumouksilla oli samanlainen voimistutt ava 
vaikutus kaikkiin toisiinkin Yhdysvaltain sosialistipuolueen 
vieraskielisiin j ärj es-töihin, •vaikkei niiden j äsenlt)äärä kohon
nutkaan .niin hu·omattavasti kuin ylempänä mainitt,uj.en järj estö.j. en. 

S e  jäsen.t en menetys, minkä sosialistipuolue oli ennemmin 
kärsinyt .pikkuvilj elijäin ja n atsionalist ien puolueesta eroa
m'sen kautta, iuli täten ainakin osittain korvatuksia uusil la 
ulkomaalaisilla jäsenillä. Mutta  u udet tulokkaat eivät_ 9lleet 
s-en  enempää sosialistej a .kuin olivat olleet ne, jotka vähäistä 
ennen ,puolueen j ät tivät. Pikkuvilj elij ät, måanvuokraaj at j a  
porvarilliset int ellektuaalit tu livat p uolueeseen voittaaksee·n 
:i tsel leen sen -kautta h etk,en etuja .  U lkomaalaisten työläisten 
joukolla ,puoluees,een virtaaminen taas j ohtui kokonaan tun
n esyistä, europalais't,en vaJlankumouksien ai'h.euttamasta 
tun·nekii-hotuksesta. Puolueen todellista j äsenmäärää ei kui
tenkaal) kukaan tiennyt V. 1 9 1 9  konventsionin aikana, j olloin 
haj aannus ta.paMui. Yhdysvaltain hall it u.ksen valkoinen ter
rori oli ,hävittänyt · sosialistipuolueen · s anomalehdistön . j a  Yhdysvaltain postilaitos kieltäysi · kulj.etlamasta sosialistipuo
lueen· kansal l isvirasfoon osoteHu.j a  t al sieltä läh,etettyj ä  kir
i eitä. Kaikkinainen yhteys kansallisviraston ja p uoluee,n 
heikompien osien välillä oli sodan aj alla o'l lut lakkautuksissa. 
Sosialistiset ·p aik°allisj ärj estöt ol.i myös t e rvaamis,ella ja höy
·hentämisellä hävit.etty .pienemmiltä .paikkakunnilfa, vain s uu
remmi'ssa vä.estökOkouksissa ne olivat ornisluneet ,jotenku-
ten toimimaan sotavuosien Jä,p.i .  · ' · 

Kommunistiset ain,ekset· s elit tivät sosialist ipuolueen j äsen
määrän .haj aannuksen alkana olleen sadan tuhannen vaiheilla. 
Se  kuitenkin .. oli ,p elkkää arvailua. Todennäköisesti se oli 
paljon al'haisempi. 

Mutta Europan vallankumouksilla oli j äsenmäärän kohoa
misen ohella ,muunkinlainen vaikutu.s Amerikan sosialisti
puolu,eeseen. Ne .par.ikymmentä tuhatta uutta ulkomaalaista 
j äsentä, j ot ka puolue ol i  valla·nkumouksien kautta voivtanut, 
lopultakin osoittautuivat suureksi va·hingoksi ,puolueel le .  
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Kuten tunn etaan, kehitti Venäjän vallan,kumous oman eri
koisen vallankumousoppinsa, . uudist i  s-en  saman kiistan, mi
kä edell:sellä vuosisadalla käytiin · Marxin j a  Bakunin seuraa-· 
j i,en välillä. Jo vuoden · 1 9 1  9 alkupuolella syntyi ,puolueea 
seen n. s. "vasemman siiven" liike, ,j oka aserau,han j älkeen 
kehittyi sosialistipuolu,eessa sii·hen saakka voimassa ol leen 
Ja  yhä e·delleen voimassa o-J.evan suunnan .j a  Moskovassa k.e
väällä v. 1 9 1 9  -p erustetun kommunistisen kansainväl:sen 
kannat t aj i en välillä •kiivaaksi periaatt eell iseksi kiist aksi i:t 
valtataisteluksi .puolueessa. "Vasen siipi", sts·. kömmun : s
tit t ahtoivat valloittaa ,puolueen oppi�isänsä Leninin neuvoa 
seuraten keinoja . valitsematta. Slaavilaisten j ärjestöjen 
kommunistiset johtaj at käyttivät vastapuolueeseen t ul le!la 
kokonaan Juokkavalistusta vailla -olevia jäseniä iskuj oukkoi
naan puoluetta: vastaan. K,eväällä v. 1 9 1 9  tdimit.etuissa toi
meenpanevan komitean, kansainvälisten edust aj ien j a  si1h
t eerien vaale' ssa: harjoitettiin näiden j ärjestöjen toimesta 
niin törk,e i tä  vaaliväärennyksiä, ett ä  Tammanyn johtajat 
niit.ä lukiessaan kateudesta ·kalpeneisivat. Kaikki tämä t eh
tiin t arkotuksel la  vallata puolue "vallankumoukselle". 

Kaikkeen tähän puolueen j ohto 'vastasi :joukkoeroittami-· s : J la. Kokonaisia valtioj ärj estöjä j a  ki,e-lij ärj estöj ä  ,eroitettiin 
puolu-eesta sääntöj en ja ohj elman rikkomisien tähden. · Ha
j aannus täten t ap ahtui • .puolueessa jo toukokuulla v. 1 9 1 9.1 Saman vuoden elokuun lopulla kokoontu·nut p uolekonvent- . sioni Chicagossa totesi haj aannu'hen !ll!paht·uneen. Sillois,et 
tapahtu mat myös osoittivat erimielisyyksien - olevan niin 
suuria  ,j a katkeruuden niin syvää, ettei mistään yhtymisestä 
voi olla l ähitulevaisuudessa puhettakaan. Sosialisti.puo]u,e 
kävi siis , ete,enpäin omaa Hetänsä kommunis.t ien ·mennessä 
omaansa haj aantue·n näiden kahden vuoden ajalla pariin·kym
meneen ,pieneen ry•hmään, kadoten kokonaan tämän .maan 
poli' tt iselt a näyttämö}tä. Ne .parikymmentä tuhat ta . uutta 
ulkomaalaista jäsentä, jotka nämä järj estöt ylpeillen kulj et- ' 
t ivat · omaan ,kommunistiseen ,pyhättöönsä, ovat myös pa
lanneet sinne mistä tulivatkin - kokonaan j ärjestymättö
m'en työläist.en joukkoon. Mutta kommunistien p uolueesta eroon Jääminen e i  ·ollut 



ainoa hajaannus ,  mikä· , tapa.htui· sos.'al ist ipuolueessa v uod,en 
1 9 1 9  ajalla. Samana v9ot.ena edistysmieli s ten ammattiunio
nistien toimesta, Chi cagon työväenliiton a lu l le·pan,emana, . p,e- . 
r ustetti in Työväenpuolue, joka vuoden 1 9 20 pr-esidenttivaa
l ie,n edellä uud.elleen j ärj,estett:in Farmer-Labor .p uolueen 
nimellä .  Tämä puolue taas .osaltaa.n veti sosialistipuolu-eesta 
ammatti un ioih i n  kuuluvia oppor.t umistisia aineksia · huomat
tavan mää.rän. 

Sosialist ip u olue  täten - menet!.' roeformistisia opport unis
tej a pikealle ja  "val lankumouksel l i s i a" opportuni stej a  v a
semmalle. Kummatkin heistä olivat ,p ettymystä täynnä so - . 
s ial i s t ipuol.u een hitaaseen e-distyks>een valistustyön kautta. 
Kummatkin l uulivat löytäneensä sen t aikasanan, m' llä ne  sy
tyttäv.ät, vall ankumouksen liekin amerikalai sen  .p roletariaatin 
s : e l.uun · j a  n'ostattavat se·n pyhään sotaan kapitalismin kukis
tamisebi ja . uuden onnell is emman yhte iskunnan l uomiseks ' . · 

Mutta  nämä taikasanat j a  u udet valot olivat virvat ulia, 
jotka oikot ien asemasta johtuivat epätoivon rämeikköön. 

·Non-Partisan liike on saavuttanut huippukohtansa j a  el ifä 
laskukauttaa1.1. Sen l yhyt histor.' a  ri ittää osoittamaan, ,ettei 
suurka.pital ist ises sa yhteiskunnassa voida· köyhtyvän . ,k,eski
l uokan asemaa kohot taa suurkapitalismin kustannuksellfl. 

Sodan j ä lkeinen aika on osoittanut s,otasosialist ei!le, ettei 
heidän yhtei styönsä ka·p.' ta l ist i luokan kanssa "kansal lis-en hä-. 
dän .hetkellä" tuottanutkaan voittoj a työväenluokalle. Se 
päinvastoin teki aseman epäselvemmäksi · j a  hei·kensi  työ
väenluokan . voimaa. 

Kommun,i stinen liike on haj aantunut  lukemattomiin t oi
siaan vast aan sotiv: in .ryhm:in.  Sitäpaitsi  Venäjän  vallanku
mouksen . myöhäisempi kehitys ·011 osoittan ut kommunisti
s,en  vallankumouksel l isen ideologian vä·äräksi ja valt avast i  
todistanut vallan kumouksell isen marxjlais uuden oikeaksi. 

farmercLa·bor puolu,e käv' v. 1 9 20 · ,ensimäisen ja vi imei-
s,en vaalitais te lunsa. 

S0sial ist ipuolt1 e  on vieläkin  
: yöv,äenpu.olue  Yhdysvalloissa. 
tiet eel l isen sosialismin,  .p uolue  
mnskyj en  läpi mitä sota-aj an 
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ainoa vallankumou,ksel l inen 
Omaksuessaan marxilais,en 

on voinut purj ehtia n ' iden 
nats ionalistinen kiihoitus j a  

yal lankumouskauden kii:hko synnytt:vät maailman sos' alisti
s,essa l i ikkeessä. Ja p uolueella, j oka myrskyisellä kriisikau
della on oikein osannut  määritellä kehityksen suunnan, on 
v.rmasti  t ulevaisuus .  - Y. M.  

• 
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Alinpalkkalait Yhdysvalloissa 

Työväenlain säädäntö Yhdysvalloissa, ni in suhteellisesti 
vä,häistä kui,n s e  onk'n, on kaikki ollut ankaran taistelun 
alaista. Vuosia on kestänyt, ennenkuin joku työvä,estöä 
hyödyttåvä laki on saatu ensinnäkin valmiiksi ja j äl leen on 
vuosia vierinyt, ennenkuin on sa:l'tu vahvistus  ,siitä, että 
asianoma:nen laki on perustuslain mukainen. Ja kaikkien 
näiden harrastuksien tuloksena sitten lopulta on asianomai
sia lakej a muutamissa v altioissa ja toisissa ei mitään. Vaikeud.et työ·vä,enlainlaadinnan t iellä ovat monenlaiset. 
Ensin näkin työvä,estön valtiollinen edustus on heikk-0a. 
Toiseksi •maan perustuslait j a  valtioj ärj estys, laadi t tuna aikakaudella, j- olloin nykyaikainen keskitetty tuotannon •j-0ht-0 oli 
tuntematon, -0vat osottautuneet hyvin käytännöllisiksi väli
n eiski työväenlainsäädännön vastustaj :lle, joita tiet.enkin 
omistavan lu·okan keskuudessa on valtava .enemmis'tö. Liit
tovaltain .p erustuslain j ul istama tasa-arvoisuus lain edessä on  
"haka" jota ·työväenlainlaadinnan vas1usta'j at mielellään 
käyttävät j arrunaan ja epäkeskitetty h:allintomuoto t-0 inen. 
Viimemainitun ansio on, ,että yleistä työväenlakia ei l i ittoval
tioissa löydy, syystä kuin kansalaisten "hyvinvoinnin -huol
taminen" on j okaisen yksityisen val'ti·on asia ja 1yöväen.Jain
laadinta näinoll en kuuluu yksityis!l le valtioille, eikä liitto
valtiolle. Ainoastaan Columbian piirissä ja territooreissa 
s ekä liiHovaltion ,palveluskuntaan nähde·n on liittovaltioiden 
kongre,ssilla o:k,eus  säätää ,erik·oislakej a ;  mutta  "vapaat teolli
s·uustyöläiset" ovat asianomaisten valtioiden lainlaati ja,kun
tien laatimien lakien varassa. Jos valtion lainlaatij akunta ei 
s uvaitse heitä varten erikoislakej a laat:a, niin s·aavat olla 
ilman - siinä kaikki. 
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Yllämainittu yleismääritelmä mikäli työväenlainlaadin-ta 
Y'hdysvallois sa  on .kysymyksessä, soveltuu joka · s uhteessa 
myöskin tämän lainlaadinta-alan nuorimpaan teelmään -
alinpalkkalakeihin, joita nykyää'n on . voi·niassa 1 2  valtios sa 
Columbian -piirissä ja Porto <Ri cossa. Ensimäinen ali·npal:kka
laki tässä maassa hyväksyttiin Massan valtiossa vuonn a  1 9 1 2. S e  ei ollut erittäin kaksinen.  Laki  käsitti ainoasta�n n a'isten 
työtä j a  sen t äytäntöönpano oli j ärjestetty siten, että min
käänlaisia pakkokeinoj a ei lahi vastustaj ii n  nähd.en voitu 
käyttää. Nä' n  j äi laki ,enimmäkseen ·t eoreettiseksi t elceleek
si- josta kuitenkin .jossain määrin ,saattoi ona 1hyötyä. 

Seuraava.na vuonna hyväksyttiin alinpal'kkalakej a jo 8 val
tiossa. Näytti siltä, ,että la,inlaadinta  tällä alalla pääs.ee . vauh
tiin. Mutfa niin .ei kuitenkaan käynyt. Yksi mainittuna  
vuonna laadituista alinpalkkalaeista, nimittäin Oregonin val
tion alinpalkkala.ki, joutui kyseenalaiseksi j a  s ai vaelt aa kaijcki oikeusaste.et lii ttovaltain yl ioi,keuteen asti, ·j os,sa · ;.e käsi
t eltiin parissa·kin eri :k11ulus·telussa ja päätös tehti in  vasta 
vuonna 1 9'1 7 . Us,eiden toistenkin valtioid-en alinpalkkala
kej a e i . syntynyt, ennenkuin vu"Onna  1 9 1 5  kaksi j a  vuonna 
1 9 1  7 yksi  ·sekä. vuonna 1 9 1 8  yksi  (liittovaltain kongres-sin 
hyväksymä alinpalkkala'ki Columbian piiri� vart.en )  �.e'kä 
vuonna 1 9 1 9  kolme (ka·ksi valtiota 'j a  Porto Rico ) .  Vuonna 1 920 N eb raska·n valtiossa alinpal�kalaki peruutettiin, . mikä 
peru4tus käytännössä ei merkinnyt mitään, sillä lakia ei oHu 
yritettykään voi:maansaattaa. Valtion uud,essa p e,rustqsl�issa 
on 1kohta mikä valtuuttaa alinpalkka1ain s äätämisen j a  on t uo 
kohta yleisäänestyksellä, vahvistettu. Mas.sachusettsin vai-. 
tion alin:palk.kaJa·kia myös vuonna  1 920 täyde·n nettiin . ( laki� 
on k,erta aikaisemmin täydennetty v. 1 9 1 6 ) .  

S e  seikka, että alinpalkkalait ovat eri · Jainlaatij akun'! ien 
l aatimat eri valtioita varten on johtanut, samoinkuin työ
väenlainsää.dä-nnössä muillakin aloilla, mitä suurempaan eri
laisuuteen lakien sisältöön nähden. , Y'hteinen ,piirre ni issä 
·kaikissa on se, että niid,en avulla �ritään turvaamaan tais
te lukyvyttöm'mmän työläisaineksen elämää. Missä •inäärin 
tämä pyrkimys kussakin er-i tapau·ksessa on onnistunut s el-
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venee p arhai ten seu-raav�sta  katsauksesta nykyään voimassa 
olevien a!inpalkkalakien p ääasiallisimpiin ominaisuuksiin. 

Arizonan alinpalkkalaki. 

Laki hyväksytty maliskuun 8 p. 1 9 1 7 . La-ki koskee kaupoissa, toimistoissa, ravintoloissa, ru-oka·kau.poissa, h·otelleissa, maj ataloissa, pesulaitoksissa ja ma
n ufact u urilaitoksissa työskenteleviä na ' spuoli.sia henkilöitä. 
Lain voimaanpanoa .ei mikåän erityinen virasto ·valvo, vaan 
ovat rikkomukset lakia vastaan käsiteltävät samassa j ärj<es.
tyks.essä kuin muut lainrikokset. Alin pa lkka on laissa mää.rätty $ 1 0  vi' ko-ssa. Sen peruste,ena on, .e-ttä pienempi sum
ma ei riitä välttämättömiin tarpeisiin. · 

Lain rik'komis.esta säädetty rangaistus on sakkoa $5 o :stä 
$ 3 Q O  tai 1 0 :stä 60 päivään vankeusrangaistusta, tai kumpai
se·tkin rankaisumääräykset yhd:st,ettyinä. 

Å,rkansasin alinpalkkalaki. 

Laki hyväksytty maaliskuun 1 5  ,p. 19 1 5  j a  täydennetty v. 
1 9 1 9 . 

Laki koskee .erityisest i ma.n ufactuur: ,  käsityö j a  mercan
t ii l i laitoksissa, s eki p,esulaitaksissa ja kulj etusyhVöissä ja 
expressi l i ikkeissä työskenteleviä naisia ja yleis.esti kaikkia 
teol l isuuslaitoks'ssa •työskenteleviä naisia, lukuunottamatta 
puuvillatehtaita ja hedelmä- ja farmituotteiden keriiäjiä. · 

Lain täytäntöönp anoa valvoo erityinen aii npalkkakomissiooni, }onka mu•odost avat kolme henkilöä - työti lasto
•komisioneeri, yksi hänen n' mittämä.nsä n ainen sekä yksi ku
vernöörin nimittämä n ainen. Komisioonilla, j ,onka virka
k:tutta ei ole määrätty, eikä. kulunkia eikä .korvausta säädet
ty, , on oikeus toimeenpanna j'ulkisia kuulusteluja, käydä 
tuotantola:toksissa j a  tarkastaa niiden kirj at, määrätä. •palkat 
j a  työaika. l isä'lä tai vähentää alinpa>J.kka, mikä laissa on 
määrätty, lukuunottamatta hoteHej a ja ravintoloita, joissa 
a l inpalkkalai-n määräämää palkkaa ei saa ylentää, käyttää po
liisivaltaa, ja panna laki voimaan. 
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Lain maaraama palkka on erityisesti määrit.ellyi�sä l aitok
sissa vähintäin $1 päiväMä, n aisille, 'jorna on. alle kuuden 
kuukauden kokemus ; ko'ken eil le nais i l le on alin ,p al kka 
$ 1 . 2 5 .  Komissionil la on valta korottaa tai väh-entää ,p alkkaa 
sekä määrätä p al-kkaehdot muissa t eollis uus laitoksissa, jotka 
l ain  ra,j,oj,en s i sä·puolel la ovat. 

Lain peruste.ena  on, e tt ä  palkka pitäisi riittää naisen tai 
alaikäisen •työläisen välttämät tömiin tarp•eisiin. 

Måärättä'ssä palkkaa n ii l le aloi l le ,  joissa laki nimenomaan 
ei ole sitä .määrännyt pysyväise'ksi, noudatetaan menete lmää, 
että pidetään j ulkisia kuulusteluj a, joiss a  kumpikin asiap uoli 
esittää väitt eensä, }onka jä.J.estä. komisiooni määrää ,palkan j a  
j ulka 'see ehdot, j otka siitä lähtien ovat l akimääräin,en alin 
palkka. 1Lain r ikkomis-esta on sakkoa $25 :stä $1 oo ja kats,ot aan jo
·kainen päivä rikkomuksesta erikoiseksi rikokseksi: 

Californian alinpalkkalaki. 

Laki hyvä•ksytty toukokuun 26 p äivänä 1 9 1 3  j a. varmennettu ]isäyksellä valtion perusfo slaki:n marraskuun 3 päi·vä
nä 1 9 1 4  sekä täyd,ennetty v. 1 9 1 5 . · Laki koskee "jokaista liik,että, tointa, t ai t,eollisuutta, jos
sa naisia tai l apsia työskentele,e". Lain s·uoj eluksen alaisena  
ovat n aiset ja  a l l e  1 8-vuotiaat nuoru·kais,et. 

Lain voimaanpanoa va-lvoo erityinen ,  kuvernöörin nimittämä, viisihenkinen komissioni, j onka  yksi jäsen p itää olla 
nainen. Komissionin j äs-enten toimiaika on n elj ä votta j a  
saavat h·e $ 1  O päivältä korvausta, s ekä ,kulungit, virkatolnta 
suorittaissaan. Komissionilla on  valta toime:enpanna :j ulkis ia 
kuulus·te luj a, haastaa todistaj ia, vannottaa ·niitä, •pa'kottaa 
esittämään todistu.ksia, saatt aa rangaistukse.en ·halveksumi
sesta, t arkastaa kirjoja ynnä muuta, p äästä laitoksiin, j ärj e stää palk'kalautakuntia, määritellä sääntöjä j a  ohjeita i'! seään 
ja palkkalautakuntia v.arten, määritel lä palkka, työaika, j a  
työehtuja, antaa erityi,siä lupakirjoja, harkita uud,est aan 
määräyksiä ja saattaa la'kia voimaan. 

Palkkalautakunnat muodost,etaan yhtä monesta työnanta-
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J ain ja työläisedustajista ja Iriääräa ylempänä m�inittu ko
missiooni sen kokonaislukumäärän. Palk'kalautakuntien jä
senten palkkio on $ 5  päivältä ja kulungit. -Pal.kkalautakun
nilla on valta kuulustella ja harkita asioita, joita 'komissiooni 
on .siHe esittänyt, ja ,tehdä esityksiä komi·ssionille palkoista, 
työaj asta ja työehdoista. 

AI :mman palkan määrää komissiooni kuulustelun p,erus
te'e! Ia  tai ·pal'kkalautakunnan ehdotuksen perust.eella. 

Palkan p erusteena on, että sen pitäisi riittää naiselle tai alaikäiselle e.Jämän välttämättömyy,ksiin ja terveyden j a  hy
vinvoinnin ylläpitämiseen. 

Määriteltäissä a'l in pal kka menetellään siten, että komis
sioni pitää joko omasta alotteestaan tai anomuksen johdosta 
yleisen kuulustelun ja määrää alimman palkan y. m. tai kut,
suu nel!vottelun tai. ,p alkkalautakunnan j a  tekee p äätöksensä 
sen esityksen mukaa·n, julkinen kuulustelu pidetään edellä
käyneen tiedoksianno n  jä l,keen, määräykset astuvat voimaan 
60 vuorokauden kuluttua . .  

Määräystä voidaan u udeliee� :harkita joko komissionin 
omasta alotteesta tai työ'läisten . t ai työnantajain e·hdotuk-
sesta. , . 

Komissionin määräyksestä voidaan v1edota jos komissioni 
on toiminut ilman tai yli valtuuksiensa, t ai jos määräys on 
saatu aikaan epärehellisellä tavalla. 

Oppilaille voi komissioni antaa erityisiä lupakirjoja·, joissa 
määrätään oppiaika j a  p alkka, sekä työsuhtee.t, ollen komis
sionilia valta määrätä niiden fovun. 

Työläisille j oiden työky,ky on rajotettu voi komissioni 
myös antaa erityislupakirjoja, kuuden kuukauden aj a·ksi ker
ral laan, oll en niiqen lukumäärä komissionin niäärättävissä. 

Lain ljikkomuksesta voidaan työnantaj a määrätä suoritta
maan maksetun työpaikan ja alimman pa,lkan väl inen ero, 
sekä kustannukset, työ!äiselle ja on .komissioniHa valta ryh
tyä kai,kkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin tässä suhteessa . . Rangaistus lain rikkomisestå on $ 5 0  sakkoa .tai 3 0  päivän 
vankeusrangaistus, tai , molemmat yhdistettynä ; sama ran
gaistus seuraa kostotoimen.piteistä työläisiä ko'htaan j oka tut-
kimu,ksissa on todistan ut. 

Coloradon alin palkkalaki . . 

Laki hyväksytty ,huhtikuun 20 p. 1 9 1 7 . 
Laki käsittää : "Jokaista tointa  Coloradon valtion rajain 

sisäpuoiella". 
Lain s uojelu,ksen alaisena ovat naiset sekä alle 1 8-vuotiaat. 
Lain voimaansaattamista valvoo kuvernöörin nimittämä, 

kolmihenkirten t eollisuuskomissioni, jonka jäsenistä ei use
ampi kuin kaksi s aa olla samasta valtiol lisesta puolueesta, 
yhden jäserien edustaessa työnteettäjiä ja yhden työläisiä; 
komissionin j äsenten toiminta-aika on kuusi vuotta j a  p alk
kio $4,000 ynnä kulut. Komissionilla on valta· toimittaa tutkimuksia, pitää julkisia' kuu.Justeluja, haastaa todistajia, van
noHaa heitä, pakottaa esittämään todistuksia, saattaa halvek
sija! rangaistukseen, tarkastaa kirjoja, y .m. sekä mennä· lai
toksiin, j ärj estää palkkalautakuntia, laatia sääntöj ä  j a  ohjeita 
itselleen j a,palkkalautakunnille, määritellä työaika, p alkka ja 

' työsuhteet, joko suorastaan tai esityksen p·erusteella, antaa 
erikoislupakirjoja, ha11kita uudestaan annettuj a määräyksiä, 
ja saattaa laki · voimaan; 

Neuvonantavina l autakuntina toimivat palkkalautakun
nat, ·j otka muodostuvat kolmesta työnantaj n, kolmesta työ
läisten ja kolmesta yleisön edustajasta, joista ainakin yhden 
joka ryhmässä ,pitää olla nainen, se·kä yhdestä komissionin 
edustajasta. Palkkio lautakunnan jäsenille on sama ·kuin 
valamiehille toisen luokan 1kaunteis'sa ($2 päivältä) Sekä ku
lut. Palkkalautakunnal la  on valta kutsua todistaj ia, ·vannot
taa niitä, pakottaa · - es-ittämään · todistuskappaleita, ja esittää 
komissionille esityksiä palkoista, työajasta j a  työsu,hteista. 

Palkan määrittelee teollisuuskomissioni j oko suorastaan tai 
palkkalautakunnan esityksestä. Lain perusteena on käsitys, 
että on lakivastaista pitää työssä naista p·aJkalla m�kä ei riitä elämisen t arpeisiin tai alaikäisiä kohtuuttoman pientä pa-Ikkaa 
vastaa·n .  

Komissioni toimeenpanee tutkimuksia omasta a.Jottees
taan tai 25 henkilön allekirjottaman anomuksen johdosta. 
Komissioni voi joko itse määritellä työajan, pal-kat ja työsu:h
teet, tai kutsua ,palkkalatitakunnan tekemään esityk'siäl : : , Ko-
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missioni voi esityksen joko hyväksyä tai -hylj ätä tai palauttaa. t akasin. Yleisiä kuulusteluj a pidetään edeltäkäsin annetun 
ilmotu-ksen perusteella. Komissionin antamat määräykset 
astuvat v9imaan 30 päivän ku'luHua. ·Komis�ionin antamia määräyksiä voidaan uudelleen har_kit.a joko komissionin omasta alotteesta tai työnteettäjäin 
tai työläiste p  anomu,ksesta ; asianomainen palkkalauta_kunta .voidaan. tällöin j oko kutsua toimeensa uudelleen tai nimittää 
uusi. 

Komissionin päätösten  suhteen ei ole osotettu valitustietä. 
Ko1�issionin päätös käsitetään lopulliseksi j a  mahdoiHseksi 
har,kita u udelleen ainoastaan ylempänä mainitun menetelmän 
puitteissa. 

Oppilai!:le edellytetään· määrättäväksi kohoava palkkata
riffi_ j a  työläisille joiden työkyky on rajoit ettu, voidaan an
taa erikoislupakirjoja, J oissa .poikkeus yleisestä palkkasään
nöstä on määrätty. Mainitunlaisia lupakirjoja älköön annet
ta:ko enemmän kuin korkeintaan 10 pros. jonkun laitoksen . työläisisfä. 

Lain ri,kkomisesta on seuraus, että työläinen voi saada kor
vauksen siitä minkä hän alle alimman palkan on työtä tehnyt sekä kufot komissionin välitykseHä. Pienin rangaistus _lain 
rikkomisesta on $ 1 00 sakkoa tai 30 vuorokau�ta vankeutta 't ai molemmat rangaistuslaj it yhdistettynä. Jos työläistä joka 
tutkimU,ksessa on rtodistanut sen johdosta väärin kohdellaan, 
seuraa ' siitä sakkoa $200 :sta  $ 1 ·, 000 :iin jokaisesta rikko
muksesta. 

Columbian piirin alinpalkkalalki. 

L .. , hyväksytty syyskuun 1 9  päivänä 1 9 1 8 . Lak'i koskee "Jokaista työalaa Go.Jumbian piirissä" ja suo. j e;lee naisia sekä alle 1 8-vuotiaita nuorukaisia. 
: ' · Lai'n v,oimaanpanoa valvoo vakinainen alinpal kkalautakun- . 
' ta, 'johon 1kuu-Iuu kolme j äsentä, jotka Columbian piirin 1ko-

mis_sio.nerit nimittävät ; yksi j äsen edustaen työnteettäjiä, toi
nen · työläisiä ja kolmas yleisöä. Lautakunnan virkakausi 
on ' kolme vuotta. Lautakunnan korvauksesta ei mainita. 
La_utakµnnalla ' on valta toicieenpa:nnt tu_tkimuksia, pitää j ul-

h ( / 

kisia kuulusteluj a, ·haastaa ,todistajia, vannottaa, pakottaa esittämään todistuskappaleita, saattaa rangaistukseen halvek
simisesta, t arkastaa kirjoja y. m . sekä j ärj estää neuvott eluja, laatia sääntöj ä j a  ohjeita lain voimaansaaHamiseksi s ekä j ä
senten valitsemis eksi n euvotteluihin, ottaa s elville j a  määrätä 
standardipa-lkka, antaa erikoislupakirjoj a sekä tutkia mää
räysten noudattamista tai laimi nlyöntiä. 

Neuvonantavana elimenä toimivat n euvottelukokoukset, 
jotka muodostuvat korkeintaan kolmesta työnteet-täj äin e,fos
taj asta ja kolmesta työläist e n  edustajasta, ynnä kolmesta 
yleisön edustaj_asta, sekä yhdesrtä tai useammasta lautakun
nan ed.ustaj asta. Korvausta e i  ole h eille varattu. Neuvot
te'lijoilla on valta t utkia ja tiedustella asioita, j oita lauta
kunta on ;heidän käsi.te:ltäväksee_n j ättänyt, s ekä esittää s elos
tus havainnoistaan. 

Palkan määrää alinpalkkalauta·kunta neuvottelijain esityk
sestä lukuunottamatta  alaikäisten p alkkaa, jonka määräämi
seks/ ei neuvott elua t arvita. Palkan perus·teena on, että 
palkan pitäisi riittää naisten elintarpeisiin ja  elämän yllä
pitoon s ekä moraalin suojaamisee n ;  alaikäisten p al1kka ei saa 
ol la kohtuuttoman pieni .  

Menetelmä palkkaa määriteltäissä on, etitä alinpalkkalau
takunta t utkii asian ja voi kutsua neuvotteluun jossa asia 
käsitellään ja tehdään esitys lautakunnalle. Jos lauta•kunta 
esityksen ·hyväksyy, i lmotta se j ulkisen kuulustelun ja pitää 
sen j os lautakunta esitystä ei hyväksy se voi sen ,p alauttaa 
n euvottelijoille. Lautakunta antaa määräy;ksen mikä astuu 
voimaan 60 päivän kuluttua. 

Lautakun ntn määräysten u udesti harkin nasta ei ole sää-
detty. Oikeuteen voidaan lautakun'nan määräyks·estä vedota ainoastaan mikäli ky'symyksessä on oi-keudell inen  tulkinta . 

Oppilaille voidaan määrätä · alemp i  alin p alkka, mikä saa 
olla voimassa ainoastaan määrätyn aian j okaisessa yksityista
pauksessa.· Työläisille j oiden · työkyky on alenrtunut, voidaan antaa 
erikois-lupakirjoj a missä palkka määrätään. 

Lain rikkomi sesta voidaan työläiselle määrätä maksetta-
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vaksi ero alimman palkan ja hänen saamansa pa:likan välillä, 
sekä l akimiehen palkkio. Rangaistus lain rikkomisesta on 
s akkoa $25 :stä $ 1  oo, tai vankeutta 3 vu.orokaud�ksi, t ai kol
meksi ,kuukaudeksi, tai molemmat. Työläisen, joka on to
distanut tai ollut  neuvottelukokou·ksen Jäsenenä, p uolueelli
s esta kohtelusta, s euraa sakkoa $25 :stä $ 1 00 :iin. 

Kansasin alinpalkkafaki 

Laki hyväksytty maaliskuun 6 p. v. 1915. 

Laki koskee "kaikkia teol l isuuksia tai  toimia''. Se suo
je l ee  naisia, oppilaita, har'jottelijoita sekä nuorukaisia al
l e  18 vuoden. · 

Lain voimaansaattamista valvoo vakinainen teolfisuu
,;len hyvinvointikomis siooni, j onka kuvernööri nimittää 
neljäksi vuodeks i. Komis ioonin yks i  j äsen on työkomi
�iooneeri, yhden jäsenen pitää olla nainen ; komisioonin 
jäsenistä e i  kaksi saa olla samasta kongressionaal isesta 
v;ialipiiristä.  Komisioonil le e i  ole varattu palkkiota, 
111utta kustannuksia sallitaan.. Komis ioonilla on valta 
toimeenpanna tutkimuksia, järj e s tää yleis iä kuulus t e luja, 
haastaa todis taj ia, vannottaa niitä, pakottaa es i t tämään 
todistuksia, määrite l lä  ja tarkastaa työnteettäjäin luet
t e loja, j ärj estää palkkalautakuntia, laatia sääntöjä ja oh
jeita i t s eHeen j a  palkkalautakunnille, j ulkais ta  määrä
yksiä, j oissa määritellään työaika, palkka j a  työsuhtee t, 
antaa erikoislupakirj oj a, harkita uudelleen . annettuj a 
mäaräyksiä, j a  saattaa' voimaan niiden huomioonotto. 

Neuvonantavina lautakuntina toimivat palkka-, työai, . · ka- j a  terveydenhoitolautakunnat, j otka muodos tuvat 
kolmesta . työnteettäjän, kolmesta työläisten j a  yhdestä 
yle isön edustajasta, j otka komis iooni nimittää. Maini
tuil l� lautakunnan j äseni l le on määrät ty sama palkkio 
kuin valamiehille ($2 päivältä) s ekä kulut. Lautakunnil� 
Ja on valta tutkia asioita, jotka komisiooni on tutkitta
vaksi jä ttänyt, kuulustella todistaj ia, ja  esittää lausunto 
ja es ityksiä. 

Palkan määrää teol l isuushyvinvointikomisiooni edellä-
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mainittuj en lautakuntien e sityksen perusteella. Palkan 
perusteena on, että sen pitäisi riittää naisten ja alaikäis
ten ylläpitoon. 

Palkkaa määriteltäi ssä  komisiooni toimeenpanee tut
kimuks.ia, omasta  alotteestaan tai 25 kysymyksen alaise s 
sa toimessa o levan työläisen anomuksesta, pitää julkisen 
kuulus telun j a  saattaa nimittää lautakunnan tutkimaan 
ja se lostamaan s ekä esittämään ehdotuksia, komisiooni 
voi joko hyväksyä tai hylj ätä ehdotuksen  ja  palauttaa 
asian lautakunnalle. Julkisia kuulusteluja pidetään 
edelläkäyneen ilmoituksen jä le stä, määräys astuu voi
maan 60 vuorokauden kuluttua. 

Uudelleen harkinta on salli ttua, komisioonin harkin
nan muka;n, työnteet täjän tai työläi s ten anomuksesta, 
joko samalla lautakunnalla · tai uudella. 

Vali tus oikeuteen on sall ittua jos määräys ei ole lain
mukainen ta i  on pakkoluovuttava laadultaan, tai koh
tuuton. 

Oppilail le voi komissiooni antaa erityisiä lupakirjoja, 
joissa palkka j a  työaika määritellään. Samoin voi ko0 

misiooni antaa erityisiä lupakirjoja työläisi l le joiden 
työteho on he ikentynyt, määri te l len työajan j a  työpai
kan asianomaisi l le .  

Lain rjkkomis esta on s euraus, että työläinen voi periä 
eron saamansa  palkan ja  säädetyn alimman palkan vä
lillä, sekä kustannukset ja lakimiehen palkkion. Ran
gaistus on sakkoa $25 :stä $roö, lain rikkomises ta  tai kos
totoimenpiteistä työläistä vastaan, joka on ol lut todis
t amassa, tai allek.irjottanuf anomuksen, tai es i t tänyt 
valituksen. 

Massachusettsin alinpalklkalaki 

Laki hyväksytty kesäkuun 4 päivänä 1912 ja t äydennet
ty vuosina 1914, 1915,  1916 ja 1920. 

Laki koskee "jokaista tointa valtiossa" j a  suoj e lee nai
s ia, s ekä nuorukaisia alle 18 ikävuoden. 
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Lain voimaansaattamista valvoo vakinaisesti erityinen 
alinpalkkajaosto valtion työ ja teollistiusdei,artementissa. 
Jaostolla on valta· toimeenpanna tutkimuksia, pitää jul
kisia kuulusteluja, haastaa todistaj ia, vannottaa heitä, 
ottaa todistuksia, tarkastaa kirjoja, ym., s ekä järj estää 
palkkalautakuntia, laatfa sääntöjä ja ohjeita itselleen ja  
palkkalautakunnille, määrätä palkka, määräyksen ta i  ju
iistuksen kautta, antaa erityisiä lupakirjoja, harkita uu
delleen annettuja määräyksiä, tutkia määräysten nou
dattamista tai laiminlyöntejä ,  ja julkaista ni,iden työn
teettäjäin nimet jotka hyväksyvät tai hylkäävät annetut 
jul-istukset. 

Neuvonantavina eliminä ovat palkkalautakunnat, jot
ka muodostuvat yhtä suuresta lukumäärästä työnteettä
jäin ja  työläisten edustaj ia ja yhdestä tai useammasta 
yle,isön edustajasta. Lautakunnan jäsenten palkkio on 
sama kuin valamiesten ($4 päivältä) sekä kulut. Lauta
kunnilla on valta käsitellä asioita joita komisioneerit 
ovat niiden 'käsiteltäväksi s iirtäneet s ekä esJttää ehdo
tuksia. 

Palkan määrää alinpalkkajaosto, palkkalautakunnan 
ehdotuksen mukaan, paitse mikäli ·  alaikäisten palkka 
on kysymyksessä, joissa palkkalautakuntaa ei tarvita. 

Palkan perusteena on, että sen pitäisi riittää naisen 
elämän ylläpitoon ja terveyden säilyttämiseen ; alaikäi
sille pitäisi palkka olla 'tyydyttävä. · 

Pafkkaa maärit'eltäissä komisioneerit to[meenpanevat 
tutkimuksen ja  voivat j ärj estää palkkalautakunnan joka 
harkitsee esitettyjä  tosiasioita ja laatii s elo'stuksen sekä 
tekee esityksen. Komisioneer,it voivat esityksen hyvä:k
syä tai hyljätä tai palauttaa takasin. Julkisia kuulus
teluja pidetään edelläkäyneen ilmoituksen j älkeen j a  
määräys annetaan missä palkka määrätään. 

Määräystä voidaan uudesti harkita työnteettäjän tai 
työläisen anomuksen perusteella ta,i vapaaehtoisesti, sa
man tai ·uuden palkkalautakunnan avulla. 

Valistus määräyksen johdosta on oikeutettu, tapauk-
roo 

s issa, jolloin komisioonin maarays tekee mahdottomaksi 
hoitaa liikettä n iin, että se kohtuullista voittoa tuottaisi. 

Oppilaille voi lautakunta esittää tyydyttävää palkkaa. 
Työläisille, j oiden työteho on alentunut, voidaan antaa 
<irityisiä lupakirjoja. 

Rangaistus · lain rikkomisesta on, e'ttä  työnteettäjäln 
nimet voidaan julaista sanomalehdissä. Sanomalehteä, 
joka kieltäytyy nimiä julkaisemasta, voidaan sakottaa 
$roo jokaisesta r·ikkomuksesta. Kostotoimenpiteet tyo
läistä vastaan j oka palkkalautakunnassa on ollut rarl
gaistaan sakolla $200 :sta $1.000. 

Minneaotan aHnpalkkalaki 
Laki hyväksytty huhtikuun 26 päivänä I9IJ .. 

. Laki koskee "jokaista. liikettä, t eollisuutta, kauppaa tai 
kaupan haaraa" ja  suoj elee naisia ja  alaikäisiä (miehiä 
aHe 21 ja  naisia alle r8). 

Lain voimaansaattamista valvoo alinpalkkakomisiooni, 
jonka muodostaa kolme henkilöä, joista yksi on työko
misioneeri, yksi naistyönteettäjä ja yksi nainen, kuver
nöörin nimittåmä kahdeksi vuodeks!, ilm.i.n palkkiota, 
lukuunottamatta $r,�o palkkaa naisjäsenelle j o�a toimii 
sihteerinä ; kului en korvaus on sallittu. Komisioonilla 
on valta toimeenpanna tutkimuksia, pitää julkisia kuu
lusteluja, haastaa todistajia, vannottaa heitä, pakottaa 
es.ittämään todistuksia, tarkastaa kirjoja, ym. sekä j är
j estää neuvonantaviå lautakuntia, laatia sääntöjä ja oh
j eita itselleen ja  mainituille lautakunnHle, määritellä alin 
palkk�, j oko itse tai lautakunnan esityksestä, antaa eri
ko.islupakirjoja, harkita uudelleen annettuja määräyksiä, 
ja  saattaa lakia voimaan. 

N euvonantavina eli minä toimivat neuvotiantavat lauta
_kunnat, jotka muodostuvat vähintään kolmesta· ja enin
tään kymmenestä työnteettäjän edustajasta, • yhtä mo
nesta työläisen edustajasta ja  yhdestä tai useammasta 
yleisön edustajasta, yksi yleisön edustaj a  pitää olla nai-
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nen ja yksi viidesosa lautakunnan j äsenistöstä pitää olla 
naisia.. M itään määräystä ei ole korvauksesta tai ku
luista. Lautakunnalla on valta, samoinkuin komisioonil
lakin, haastaa todistaj ia, vannottaa, pakottaa esittämään 
todistuksia, sekä käsitellä komisioonin esittämiä asioita 
ja esittää s elostus· ja ehdotuksia. 

Alimman palkan määrää alinpalkkalautakunta joko 
suorastaan tai neuvonantolautakunnan ehdotuksesta. 

Naisten ja alaikäisten palkan pitää olla elämiseen riit
tävä palkka, riittävä työläisen terveyden ylläpitämiseen 
ja  tarpeellisten mukavuuksien ja kohtuullisten elämisen 
ehtojen hankkimiseen.-

Palkkaa määriteltäissä komisiooni toimeenpanee tut
kimuksen omasta alotteestaan tai anom�ksen perusteel
la minkä on allekirjottanut 100 henkilöä jollakin määrä
tyllä tc;,iminta-alalla, pidetään julkinen kuul.ustelu, anne
taan määräys missä palkka määritellään, tai kutsutaan 
neuvonantava lautakunta joka harkitsee tosiasioita ja 
esittää ehdotuksen. Komisiooni täUöjn harkitsee ehdo
tusta ja, jo s  se hyväksytään, antaa määräyksen, mikä as
tuu voimaan 30 vuorokauden kuluttua. 

Annetun määräyksen uudestiharkinta on edellytetty 
j oko komisioonin omasta alotteesta, tai anomuksen joh
dosta minkä on esittänyt neljäsosa jonkun määrätyn 
toimialan työläisistä. 

Oppilaille voi komisiooni määrätä "alimman palkan 
mikä riittää elämiseen oppilail le j a  apulaisille". 

· Työl·äisi ll e, joiden työteho on heikentynyt, voi komi
s iooni antaa erikoislupakirjoja, joissa määrätää� alin 
palkka ; lupakirjoja ei saa antaa useammalle kuin 10-

osalle yhdea laitoksen työläisistä. 
Lain rikkomisesta on seuraus, että työläinen voi saada 

korvaukseksi eron määrätyn alimman palkan ja  sen pal
kan välillä millä hän on työskennellyt, sekä kustannuk
set ja  lakimiehen palkkion. Rangaistus lain rikkomises
ta on sakkoa $10 : stä $50, tai 6o vuorokauden vankeus. 
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Kostotoimenpiteet työläistä vastaan, joka on todistanut, 
ovat lakivastaisia. 

Nol'th Da!ko,tan alinpalkkalaki 

Laki hyväksytty maaliskuun 6 päivänä 1919. 
Laki koskee "kaikkia toimialoja '", j oihin kuuluu liike

alat, teollisuus, kauppa tai kaupan haara, mutta ei maan
vilj elys tai kotipalvelus. Laki suoj elee naisia ja alaikäi
siä alle 18 ikävuoden .. 

Lain valvontaa hoitaa vakinainen työläisten korvaus
toimisto, j onka muodostavat maanvilj elys� ja  työkomi- . 
sioneeri, vakuutuskomisioneeri, sekä kolme henkilöä., j otka ·kuvernööri nimittää viideksi vuodeksi kerrallaan 
$2,500 palkkaa vastaan. Komisioonilla on valta määri
tellä työaika-, palkka- ja työsuhde-standaardit naisten 
ja  alaikäisten työlle, valmistaa j a  julkaista sääntöjä jä
s enten valitsemiseksi konferensseihin ja  saattaa ne voi
maan, toimeenpanna tutkimuksia, haastaa todistaj ia j a  
vaatia selostuksia työnteettäj iltä, sekä laatia määräyk
siä ja  julkaista sääntöjä niiden voimaansaattamiseksi. 

Neuvottelevana lautakuntana toimivat konferenssit, 
jotka muodostuvat enintään kolmesta työnteettäj än 
edustajasta, s iltä työalalta mikä on harkinnan alaisena, 
s ekä yhtä suuresta määrästä työläisten edustajia ja kor
keintaan kolmesta yleisöä' edustavasta henkilöstä, ynnä 
yhdestä tai  useammasta työläisten korvaustoimiston 
edustajasta. Palkkiosta tai kuluista e i  ole määritelmää. 
Konferenssilla on valta harkita mitä ikinä asiaa toimisto 
sen harkittavaksi esittää ja laatia s elostus ja esityksiä 
sen johdosta. 

Palkkaa määriteltäissä on työläisten korvaustoimiston 
otettava s elville naisten ja alaikäisten standardipalkka 
j a  julistettava se. 

Naisten palkan pitää riittää välttämättömiin elämi.sen 
tarpeisiin ja  terveyden ylläpitoon, alaikäisten palkka ei  
saa ol la  kohtuuttom<1,11 alhainen . . 
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Palkkaa määriteltäissä toimeenpanee joku toimiston 
komisioneereista tai hänen edustajansa tutkimuksen, toi
misto pitää julkisen kuulustelun, nimittäen jäsenet ja 
kutsuen työnteettäjäin, , työläisten ja  yleisön edustajat 
neuvotteluun. Neuvottelukokouksen selostuksen saatu
aan ja sen esitysten perusteella toimisto tekee e sityksen 
ja  pidettyään julkisen kuulustelun antaa määräyksen 
mikä 6o vuorokauden kuluttua astuu voimaan, 

Uudestiharkintaa e i  ole edellytetty sen jälkeen kun 
konferenssi on esityksensä t ehnyt. 

Valituksia tosiasiain perusteella ei ole edellytetty. Oi
keudellista laatua olevista asioista on valitusoikeus Bur
leigh kauntin oikeuteen,  ja  sen kautta valtion · ylioi
keuteen. 

Oppilaille voi t;imisto antaa työlupakirjoja pienempää 
palkkaa vastaan kuin mitä määrätty alin palkka on. Sa
moin työläisille joiden työteho on heikentynyt. 

Lain rikkomisesta s euraa, että työläinen voi saada 
korvauksen mikä vastaa eroitusta s.en palkan välillä 
minkä hän on saanut ja määrätyn alimman palkan vä
lillä, s ekä lakimiehen korvauksen oikeuden määräyksen 
mukaan. Rangaistus lain rikkomisesta on sakkoa $25 :stä 
$rno tai vankeutta. kauntin vankilassa vähintään IO vuo
rokautta ja korkeintaan kolme kuuk,autta, tai molem7 
mat rankaisutavat yhdis,tettynä jos, oikeus sen . hyväksi 
näkee ; kostotoimenpiteistä työläistä vastaan. joka on / todistanut on sakko sama kuin ylempänä mainittu. 

Oregonin alinpalkkalaki 
Laki hyväksytty helmikuun 17 päivänä 1913 ja  täyden

netty v. 1915. 
Laki koskee "kaikkia toimialoja Oregonin valtiossa" ja 

suoj elee naisia ja alaikäisiä alle 18 vuoden. 
Lain voimaansaattamista valvoo teollinen hyvinvointi-. 

komisioni, j onka muodostaa kolme henkilöä : yksi edus
taen työnteettäjiä, yksi työläisiä ja yksi yleisöä ; komi
sioonin jäsenet nimittää kuvernööri kolmeksi vuodeksi. 
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Mitään korvausta komisioonille ei ole myörtnetty, mut
ta kulut on varattu. Komisioonilla on ·valta · toimeen
panna tutkimuksia, pitää julkisia kuulusteluja, haastaa 
todistaj ia, vannottaa, tarkastaa kirjoja ym. sekä järjes
tää,  nimittää j a  perustaa palkkalautakuntia tai konfe
rensseja,  laatia määräyksiä  ja ohjeita lain voimaansaat
tamiseksi, saada s elville ja  määFätä työaika, palkka ja 
työsuhteet, antaa erityisiä lupakirjoja, laatia yliaikamää
räyksiä hätätilatapauksissa, harkita konferenssien se
lostuksia, ja  saattaa laki voimaan. 

Neuvonantavana elimehä t�imivat konferensit, jotka 
muodostetaan tasaväkisestä l�kumäärästä, ko�keintaan 
kolmesta, työnteettäjän, työläisten ja  yleisön edustaj is
ta, jotka komisiooni nimittää, s ekä yhdestä tai useam
masta komisioÖnin edustäjaiita. Korvausta tai kuluja ei 
ole varattu. Lautakunnalla 011 valta kuulustella todista
j ia, harkita asioita joita komisiooni harkit,tavaksi alistaa 
ja  s elostaa havaintojansa ja  tehdä esityksiä. 

Alimman palkan määrää teollinen hyvinvointikomisioo
ni, konferenssin esityksen perusteella, · paits e  alaikäisiin 
nähden, joiden suhteen konferenssin esitystä ei vaadita. 

Palkanmäärittelyn perusteena on o lettamus, että on 
lakivastaista pitää naisia työssä palkalla mikä ei  riitä 
tarpeelliseen elämän ylläpitoon ja  terveyden ylläpitä
!miseen, tai alaikäisiä kohtuuttoman pienellä ,palkalla. 

Palkkaa määriteltäissä komisiooni toimeehpa'nee tut
kimukseri, pitää julkisen k'uulustelun, kutsuu konferens
sin harkitsemaan asiaa ja  selostamaan sifä komisioonil
l e ; komisiooni voi joko hyväksyä tai hyljätä selostuk
sen tai palauttaa· sen takas,in . .  Jos selostus hyväksytään 
komisiooni pitää julkisen kuulustelun, annettuaan siitä 
e.nnakolta jul kisen tiedon, jonka jälestä määräys . julkais
_taan, mikä voi kos.kea erityisesti määrättyjä paikka
kuntia tai .teolli�uuden haaroj a ;  määräys astuu voimaan 
6o vuorokauden kuluttua. 

Määräyksen uudesti harkitsemisesta: ei ole laissa mai-
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nintaa. Vetoomus oikeuteen on sal littua ainoastaan mi
käli  on kysymyksessä oikeudellinen tulkinta. 

Oppilaiden varalta voidaan antaa erikois ia määräyksiä, 
joissa määrätään alin palkka ja palkanmaksun aikamää
rä samalla tavalla kuin varsinaisissa palkkamääräyksissä. 

Työläis i l le, j oiden työteho on heikentynyt, voi komi
s iooni antaa erityisiä lupakirjoja. 

Lain rikkomisesta ort seuraus, että työläinen voi saa
da palkkaeroavais!uden ja lakimiehen palkkion. Ran.
gaistus on sakkoa $25 :stä $rno. -. tai IO päivästä kolmeen 
)rnukauteen vankeutta, tai molemmat. Kostotoimenpi
teistä työläistä vastaan, joka on todistanut, rangaistaan 
sakolla $25 :stä $100. · · 

Porto Ricon alinpalkikalaki 

Laki hyväksytty kesäkuun 9 päivänä 1919. 
Laki koskee teollisia, kaupallisia ja yleisön palvelus

laitoksia. Sen suoje luksen alaisia · ovat naiset ja  tytöt. 
Lain voimaansaattamista valvoo työtoimisto. Neuvon

antavia el imiä ei ole. Alin palkka on la issa määrätty 
$4 viikossa tytöille al le 18 vuolta ja  $6 viikossa yli  18 
vuotta vanhoi l le. >: • 

Palkan määräyksen perusteena on, että sitä pienempi 
palkka on lakivastainen. Oppilaiden suhteen on olemas
sa määräys, että kolme viikkoa h<1rjotteluaikaa on lain 
määräyksen alaisuudesta vapaa. Työläisten suhteen j oi
den työteho on heikentynyt e i  löydy mitään erikois
säädöstä. Rangaistus lain rikkomisesta on sakkoa $5 :tä 

· $50. 
Te·xasin alinpalkkalaki 

joka hyväksyttiin v :na 191·9 on tänä vuonna peruutettu. 
Lain yksityiskohdista mainittakoon, että se koski "jo

kaista tointa, l iikettä tai teoll isuutta", ollen poikkeuksia 
määrätty kotipalvel ijoi l le ,  sairaanhoitaj i l le  ja maanvilj e
lys- ja  karjanhoitotaloudessa toimiville. Lain suoj eluk-
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sen alaisena olivat naiset j a  a l le  15-vuotiaat, viimemai
nitutkin erinäisin poikkeuksin. Lain voimaanpanosta oli 
säädetty samantapaisia määräyksiä kuin useimmissa alin 
palkkalaeissa. Rangaistus sen r ikkomisesta oli  korvaus 
työläisel le s ekä sakkoa $rn :stä $100 tai vankilaa korkein
taan 30 vuorokautta tai molemmat rankaisutavat yhdis
tettyinä. Kostotoimenpiteistä todistavaa työläistä vas
taan ol i  samat rangaistukset. 

Kuten jo  alussa mainittiin laki . peruutetti in tänä 
vuonna. 

Utahin alinpalkkailaki 

Laki hyväksytty maaliskuun 18 päivänä 1913. 
Laki koskee "j okaista säännöl l istä naispuolisen työläi

sen · työnteettäjää" ja  suoj elee yksinomaan naispuolisia 
työläisiä. 

Lain voimaansaattainisesta ei o le  t ehty mitään eri
tyistä määritelmää. Teollisuus·kömisiooni valvoo ylinnä 
lain voimaansaattamista ja  kaikki kaupunkien, valtion ja 
kauntien virkailijat ovat velvoll iset s;iatt-1maan edes
vastuuseen lain rikkojia. 

Neuvonantavia e limiä ei ole määrätty .. Alin palkka on määrätty lain kautta. Alaikäiset al le  
18 ikävuoden saavat 75 senttiä päivässä, oppilaat ja  har
jottelijat 90 senttiä päivässä, yhden vuoden ajan, ja  har
jaantuneet työläiset $r.25 päivässä. 

Alemman palkan maksaminen, kuin mitä laki määrää, 
pidetään lakivastaisena. 

Oppilail le palkka on määrätty 90 sentiksi päivässä j a  
o n  työnteettäj än vuoden kuluttua annettava oppilaalle 
todistus. 

Työläisten suhteen, joiden työteho on heikentynyt, ei 
o le  mitäån erikoismääräyksiä. " 

Lain rikkomisesta seuraa rangaistuksena sakkoa kor
keintaan $300 tai vankeutta korkei,ntaan 6 kuukautta, tai 
kumpikin rangaistustapa yhdistett)lnä. 

" 
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W aahingt<>nin alinpalkkalaki 

Laki hyväksytty maaliskuun 24 päivänä 1913 ja täy
dennetty erityisellä l isäyksellä v. 1915 sekä täydennetty 
v. 1917. 

Laki koskee "jokaista teollisuutta tai tointa valtion 
rajain s isällä'·'. 

Sen suoj eluksen alaisena ovat naiset ja alaikäiset alle 
18 ikä vuoden. Lain voimaansaattamista. valvoo vakinai
ne11 teollisuuden hyvinvointikomisiooni, joka muodostuu 
viiqestä jäsenestä, työkomisioneerin · toimessa virkansa 
puqlesta ja  kuvernöörin nimittäissä neljä henkilöä, jotka 
eiv�t viiteen vuoteen ennen nimitystään ole ol leet min
kä�n työnteettäj äin järj estön tai työläisten järj estön 
Jas�ma. Komis ioonille ei ole määrätty palkkiota mutta 
kulungit ovat sallitut. Komisioonilla on valta toimittaa 
tutkimuksia, pitää j ulkisia kuulusteluja, haastaa todis
taj ia, vannottaa, pakottaa esittämään todistuksia, tar
kastaa kirjoj a ym. sekä kutsua koolle konferenssej a, laa
tia sääntöjä ja  ohj eita,, hyväksyä tai hyljätä ja  palaut
taa takasin konferenssii;i selostuksia, määritellä palkat j a  
työsuhteet konferenssin esityksen perusteella, antaa eri.-. 
kojslupakirjoja, harkita uudestaan määräyksiä, j a  saat
taa: laki voimaan. 

Neuvonantav/na eliminä to1m1vat . l,wnferenssit, jotka 
muodostuvat yhdestä komisioonin j äsenestä ja  .tasaväki
sestä lukumäärästä työnteettäjäin ja työläisten edusta
jia sekä yhdestä tai useammasta yleisön edustajasta. 
Korvauksesta ja kuluista ei ole erikseen määritelty. 
Konferensseilla on valta harkita komisioonin alistamia · 
asioita ja esittää selostuksia palkoista j a . työsuhteista . .  

Alimman palkan määrää teollisuus hyvinvointikomi
siooni konferensin esityksen perusteella, lukuunottamat
ta alaikäisten palkkaa, j onka määrittelyssä konferenssin 
es itystä ei tarvita. 

Alin palkka naisille pitäisi olla riittävä tarpeellisten 
elinkusta-nnusten varustamiseen ja naistyöläisen tervey-

1o8 

den ylläpitämiseen ; alaikäisten alin palkka määrätään 
sellainen kuin. kohtuulliseksi nähdään. 

Palkkaa määriteltäissä komisiooni toimeenpanee tut
kimuksen ja  pitää julkisen kuulustelun, kutsuu koolle 
konferenssin ,joka harkitsee asiaa ja selostaa sitä esit
täen esityksensä, jotka komisiooni voi joko hyljätä tai 
palauttaa takasin, tai hyväksyä. Jos esitys hyväksytään 
komisiooni antaa määräyksen, j ossa  palkka tai työehdot 
määritellään. Määräys astuu voimaan 6o vuorokauden 
kuluttua. 

Määräyksiä voidaan uudesti harkita jos komisiooni sen 
hyväksi  näkee, tai _työnteettäjät tai työläiset sitä ano
vat, j oko saman tai uuden konferens sin väli,tyksellä. 

Valitus oikeuteen on sallittu ainoastaan mikäii oikeus 
delliset seikat ovat kysymyksessä.  

Oppilai l le voi komisiooni antaa erikoislupakirjoja, jois
sa määritellään erityinen palkka määrätyksi aja_ksi. 

Työläisille, joiden työteho on heikentynyt, voidaan 
niinikään antaa erikoislupakirjoja, joissa palkka on mää
ritelty. 

Lain rikkomisesta on yhtenä seurauksena, että työläi- , 
nen voi saada korvattua eron saamansa palkan j a  .alim
man palkan välillä sekä kustannukset j a  . lakimiehen 
palkkion ; komisiooni o.n velvollinen toimimaan työläisen 
puolesta., 

Rangaistus lain rikkomisesta on sakkoa $25 :stä $rno. 
Sama rangaistus on todistajana olleen työläisen kosta
misesta. Valituksen lain rikkomisesta voi e·s ittää ken 
tahansa työläinen tai alaikäisen hoihooja. 

Wi.sconsinin alinpall�a�aki 

Laki hyväksytty h�inäkuun 31 päivänä · 1913. 
Laki koskee "jokaista henkilöä, toiminimeä tai korpo

ratioonia, asiamiestä, j ohtajaa, edustajaa, �rakoitsijaa, 
aliurakoitsijaa tai i sännöits ijää tai muuta henkilöä", j o-
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ka suoranaisesti tai epäsuorast i  on vastuunalainen toi
sen henkilön palkasta. Laki suoj elee naisia j a · alaikäisiä. 

Lain voimaansaattamista valvoo teollisuuskomisiooni, 
jonka muodostaa kolme henkilöä, jotka kuvernööri'. se� naatin myönnytykse llä nimittää kuuden vuoden aJakst 
$5,000 vuosipalkalla s ekä korvauksella kuluista. Komi
s ioonilla on valta toimittaa tutkimuksia omasta alottees
taan tai todennetun valituksen esitettyä, haastaa todis
tajia, vannottaa, ,pakottaa esittämään todistuks_i�, saat
taa rangaistukseen halveksimisesta, tarkastaa ktrJ at ym. 
s ekä luokitella toimialat, kutsua kokoon neuvottelulauta
kunnat, määritellä ja  pä�ttää palkka, antaa erikoislupa
kirjoja, · harkita uudelleen a-nnettuja määräyksiä, ja saat
taa laki voimaan. 

Neuvonantavia e limiä ovat palkkauslautakunnat, jotka 
muodostuvat sellaisista henki löistä, jotka oikeamielisesti  
edustavat : työnteettäj iä, työläisiä j a  yleisöä. Mitään 
määräystä korvauksesta tai kuluista ei ole. Lautakun
nalla on valta avustaa komisioonia "·elämiseen riittävän" 
palkan etsinnässä ja määrittelyssä. 

Palkan määrää teollisuuslautakunta neuvonantolauta
kunnan esityksen mukaan. 

Naisille ja alaikäisi l le on maksettava elämimeen tar
peell inen palkka mikä "riittää työläi selle, joka· sen saa, 
oman itsensä ylläpitämiseen, olosuhteissa, mitkä hänen 
hyvinvoinnil lee-11· ovat myöteiset." 

Palkkaa määriteltäissä komisiooni toimittaa tutkimuk
sen ja kutsuu neuvottelulautakunnan ; yhdessä he mää
rittelevät työajan, palkan ja  työsuhteet, jonka jä lestä 
komisiooni julkaisee määräyksen mikä astuu voimaan 30 
vuorokauden kuluttua, 

Määräyksen uudesti harkinta on sallittu työnteettäjäin 
tai työläisten anomuksen perusteella, mikäli määräyksen 
kohtuullisuus on kysymyksessä. 

Oikeuteen voidaan määräyksen johdosta valittaa jos 
se  on lakivastainen tai kohtuuton. 

Oppilail le voi komis iooni antaa erikoislupakirjoja, 
I IO 

Joissa palkka määritellään. Samoin työläis i'l l e, j oiden 
työteho on -h eikentynyt. 

Lain rikkomisesta on rangaistus sakkoa $ro : stä $roo, 
joka päivä rikosaikaa ollen uusi rikkomus.  Kostotoi
menpiteistä todistavaa työläistä kohtaan rangaistaan $25 
sakolla jokaisesta tapauksesta. 

* 
Kuten ylläolevasta tiivistetystä s elostuksesta ilmenee 

ja aikaisemmin jo· mainitti in/ on voimassa olevie-n alin
palkkalakien yhtenäisyyteriä pyrkimys suojel la yhteis
kunnan vähäväki iempiä jäseniä. Lakien vaikutus rajot
tuu useimmissa tapauksissa naisiin ja alle r8-vuotiaisiin 
nuorukaisiin, joka tapauksessa ei edes viimemainittuihin
kaan. Palkan määrittelyn suhteen on useimmissa laeis
sa säädetty menettelytapa, että määrätty komisiooni jo
ko suorastaan tai jonkun neuvonantavan lautakunnan 
esityksestä palkan määrää, joka sitten joko pysyy muut
tumattomana tai voidaan harkita uudelleen, tai o ikeu
dellista valitustietä kumota. · Niissä tapauksissa missä 
lainlaatijat ovat heti palkan määritelleet s e  on huomat
tavan pieni "riittääks'een palkannauttijal le elämisen tar
peisiin ja  terveyden ja moralin suoj elemiseen", kuten 
eräiden lakien perustelut määräävät. Toi·s issa tapauk
sissa, . kuten •esimerkiksi · Massachusettsin laissa on palk
kamäärä.yksen noudattaminen jotakuinkin vapaaehtoi
nen, sillä. eihäri kapinoitsevan työnteettäjän nimen jul
kaiseminen sanomafehdessä mikään rangaistus ole, sen 
sanan varsinaisessa merkityksessä.  Kuvaava on muuten, 
että sanomalehden tciimittaialle, joka kieltäytyy nimiä 
julkaisemasta, mätkäistään sakkoa, mutta asianomaisel le 
niskottelevalle työnteettäjälle ei t ehdä mitään muuta 
kuin julkaistaan nimi sanomalehdessä ; mutta samoin se 
julkaistaan myöntyvän työnteettäjänkin. 

Sakkomääräykset ja rangaistusmääräykset useissa toi
s issakin laeissa ovat yleensä lievät. Menettelytapa alin
ta palkkaa määriteltäissä ja  lain voimaansaattaminen 

I I I  



ovat huomattavan suuressa määrässä työnteettäjän vai
kutusten alaisia. Työnteettäj ällä tosin ei ole sen suu
rempaa edustusta lautakunnissa, jotka palkkaa harkitse
vat, kuin työläisilläkään ; mutta huomattava on, että 
"yleisön edustajat'·' u·s eimmissa tapauksissa nykyoloissa 
ovat työnteettäjälle päin "kallellaan " ;  tulevaisuudessa 
saa.ttavat asiat muuttua, mutta nykyään asia on niin. 

Kaiken kaikkiaan "analyysi" näistä voimassa olevista 
alinpalkkalaeista osottaa, että heikkoja tekeleitä ne  ovat 
tatkotukseensa. Mutta -parempia e i  nykyoloissa voi toi
voa. · Sel laisinakin kun ne nykyään ovat ne joka tapa
uksessa sisä ltävät yhden periaatteellisen myönnytyksen, 
mikä on mitä ankarammassa ristiriidassa vapaan kilpai
lun pyhän evankeliumin kanssa. Niissä tunnustetaan, et
tä yhteiskunnan on astuttava välii'n "vapaita sopimu_ksia 
t ehtäissä" ; astuttava suoj elemaan s itä heikompaa puolta 
jolla sopimuksen teossa e i  ole yhtä suuria edellytyksiä 
puolensa pitämiseen kuin mitä toisella sopimuspuolella 
on, eli, kuten ylioikeuden tuomari Holmes lausuu : "Oi
keuslaitoks·et ja lainlaatiakunnat ovat joskus· havainneet, 
että niin kutsutun vapauden tehdä sopimuksia tai olla 
tekemättä voi yhden sopimuspuolen taloudellinen tilanne 
saattaa ·kokonaan i l lusooriseksi." . 

Periaatteell isessa suhteessa lait merkitsevät edistystä, 
vaikkapa niiden käytännöllinen merkitys . onkin · hyvin 
-rajotettu. 

Lakien käytännöllinen vaj.anaisuus -johtuu luonnollises
ti suurimmaksi osaksi siitä, että lait ovat -porvarillisten 
ainesten · laatimat ja porvarillises-ti · ajattelevien käytän
töön sovellutettavat. · Onpa esimerkkejä · siitä, että omis
tavaa, , luo\<kaa edustava järj estö on alinpalkkalakia suo
sitellut, havaiten sen edulliseksi. Kun . kongressissa kä
siteltiin · alinpalkkalakia Columbian piiri,ä" v,arten, s elitti 
piirin kauppiaiden ja  teollisuuden harj ottajain- liitto, että 

· s e · kannattaa mainittua lakia ja . asianomainen edustaja
. ,u -- .h_uoneen valiokunta, huomauttaen tästä. seikasta lausuu : 
w.• 1 1 '. 1 ·1n , \'Heidän hyväksymisensä merkitsee sitä, että laki tun-
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nustetaan perustuvan terveille liikeperiaatteille, syystä 
kun se on omiansa kehittämään tehokkaampaa ja tyyty
va1sempaa työvoimaa. Laki myöskin suojelee kohtuul
lista ja valistunutta työnteettäjää halvemmalla tarjoa
vista kilpailijoista." 

Niin, että porvarillisia ne ovat nämä lait ja  kapitalis
tisia oloj a varten laaditut. Mutta siitä huolimatta e i  ole 
syytä hylkiä niitä urakalla. Tämän porvarillisen yhteis
kunnan työläisinä me tarvitsemme kaikki ne lait mitä 
meidän hyväksemme on laadittu, kehnoimmatkin. Ja 
käyttäessämme niitä hyväksemme meidän on yhä pyrit
tävä eteenpä in, parannettava niitä, kehitettävä täydelli
s emmiksi ja lisättävä niiden alaa j a  lukua. · Tätä työtä 
on suoritettava amerikala'isen työväestön kanssa rinna
tusten ja suoritettava siinä mielessä, että pieninkin as
ke l  eteenpäin on askel eteenpäin eikä taakse. 

Aatto. 
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Kalevala 
Kirj. fil. t,oht. N. R. af U rsin. 

"Tämä maa on runon manner 
ikisoiton sorja maa." 

Niin, Kauko-Karjalaa voidaan todellakin nimittää Kaleva
lan, "kansan ihanan s atuaarteen" kotimaaksi. 

Vaikka tosin uudemmat tutkimukset, Borenius' en, J. ja K. 
Krohnin y. m. ovat vastaanväitt ämättömästi todistaneet, että 
Kau-kokarjala, ·kir'Ja·imellisesti katsoen, ei ole sen "kotimaa". 
Muinaisrunot ovat alkujaan Suomesta ja Virosta, j oista mais
ta ne osaksi Inkerin kautta ovat kulkeneet Kaukokarjalaan, 
osaksi s uoraan Suomesta saapuneet mainittuun  maahan osak
s·i myöskin Ruotsiin ja Norjaan. Ruotiiin tulivat laul1ut  nii
den s uomalaisten mukana, jotka Kaarlo 9 :nen toimesta sai
vat "raivata maata" Värmlannissa j a  J. Krohn väittää, ett ä  he 
1 800-luvun alussa t unsivat Kalevalan runot paremmin kuin 
varsinaiset s uomalaiset. Stolbovan rauhan j älkeen muutti 
s uuret Joukot suomalaisia I nkeriin j a  "ison vihan aikana" 
seuraavalla vuos·isadalla, Kaukokarjalaan, vieden ihanat lau
lunsa mukanaan. Että runovirta on kulkenut lännestä itään 
j a  etelästä pohjoiseen, sitä todistavat etupäässl'. ne  l ukuisat 
s kandinavialaiset j a,  kristityt sadut j a  keskiaikaiset 'legendat, 
j otka ovat Kalevalan laulujen perustana; mer-killisintä on, 
että Kullervo runo, mikä Kalevalassa on kaikista t raagillisimma·n valtava, ilmeisesti nojaa erääseen tanskalaisen histori
j oits. Saxo Grammaticus'en 1 200-'i uvulta 1kirjottamaan t ari
naan Shakespearen Hamletista, jota seikkaa jo J. Krohn on 
osottanut ja p rof. Setälä 'lähemmin selostanut. (Finn. Forsch. 
Bd. 3 hft 1-3 p. 6 1 -9 7 ) .  Mainittu satu kenties perään
tyy roomalaiseen Brutus t arinaan, mahdollisesti aina Persiaan 
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asti. Todist ukseksi l aul ujen kulusta lännestä itään voidaan 
mainita, että useissa vanhoiss a  Ka,ukokarjalan l auluissa m .. i
nitaan 'Ruotsista, Tukholmasta, öre·sundista. 

Näinoll en ei saata olla epäilystäkään siitä, että laulut ovat 
vaeltaneet lännestä itään ja että ne ovat 'la inanneet paljon 
lännestä. Mutta niinhän on ollut laita muinaispohjola·isten 
laulujenkin, kuten Sophus 'Bugge on osottanut. 

"Sivistys s eisoo lopultakin epävapaalla maaperällä. 
Vain raakalais.uus oli kerran isänmaa,llista." 
Niinpä Tegnerin ihailemat kreikka'laisetkin, entisaj an s u u

.rin kulttuurikansa, seisoivat, kuten me nyt tiedämme "lo
p µltakin epävapaalla, · maaperällä" Lönnrotin j a  Ahlqvistin 
käsityksestä Kalevalan muinaislauluj en syntymisestä Kauko
karjalassa, täytyy näinollen .l uopua. 

Mutta sittenkin ovat . Kaukokarj alan kans.an ansiot Kale
valaan n ähden suuremmat kuin :kenenkään m,;un,  Lönnrotin 
a.nsiot ehkä •lukuunottamatta. · Sillä s ikäläiset laulajat laaj en
sivat huomattavasti yli tulleet melkoista lyhemmät laulut ; 
edelleen ·he liittivät niitä yhteen, sovittamalla lauluihin väli
renkaita ja ylimenokohtia, jopa huomattavampia muutoksia
kin aiheuttamana, ; ·he  valoivat runoon suuremman runoll isen 
hengen j a  lopullisesti - he säilyttivät uskollisesti tämän 
kallisarvoisen · perinnön miespolvien ajan. Pääasiallisesti 
Vuokkini ·emessä ja sen lähiympäristöllä Kalevalan lopumnen 
yhdistäjä, Lönnrot, Arhiippan ja muiden runonlaulajien huu
li lta keräsi ja organiseksi yhtenäisyyde•ksi liitti kerätyt ru
nolaulut ; j olloin hän, oman seHtyksensä mukaan ei t arvinnut suuriakaan lisätä yhtenäisyyden aikaansaamiseksi - ·kii
tos kaukokarj alaisten kansallista, esityötä. 

Onko tämä yhtenäisyys nyt täyde'll inen? 
Jos J. Krohnin t avoin ,pidämme S ammon taontaa ja sen 

saattamista kalevalalaisten käsiin runon keskipisteenä - K. 
Krohnil:la on hieman eriävä mielipide - niin täytyy myöntää, 
että useiden viittausten kautta laulusta lauluun · on todellinen 
"organinen" yhtenäisyys aikaansaat u ;  mutta toiselta p uolen 
on myönnettävä, että tämä yhtenäisyys ei · ole· täysi n  tyydyt
tävä (varsinkin mikäli on kysymyksessä · ylimeno Väinä
möistä ·käsittävistä lauluista seuraaviin) ja erikoiset koh-
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taukset eivät ole suhteeHisesti 1käsitellyt. Vaikkakin ,homee
risissa ,runoissa vastakkaisuuksia löytyy, niin Kalevala ei t äs
sä suhteessa voi kohota niiden tasolle. Ne vaikuttavat eh
j emmältä - •katsottakoon ne sitten saaneen alkunsa yhdestä 
runoilijasta, nyttemmin todellisuudessa kerran eläneestä Ho
merosta, tai ei - Kurensbergerin kirjottama tai uudestijär
j estämä Niebelungenlied vaikuttaa vieläkin enemm�n taide
epokselta. Kalevalan yhtenäisyyden s uhteen on otettava 
,huomioon, että me emme tiedä, miten paljon a!;kujaan ehkä 
suuremmasta yhtenäisyydestä on hävinnyt laulujen pitkän 
vaelluksen aikana. Että hyvin paljon on 1kador.n ut jo Suo
m essa kristinuskon kasvavan vaikutuksen a,laisena, näyttää 
todennäköiseltä, koshpa myöhemmät -runojen  kerääjät 
Kaukokarjalassa usein kohtasivat vastahakoisuutta, syystä 
kuin "pakam1.llisten" laulujen laulamista pidettiin "riähk,änä" 
s. o. syntinä. Milloinka Kalevalan runot, sellaisena kuin ne nyt ovat, s e
pit ettiin ?. 

On kaiken epäilyksen ulkopuol eHa, m. m. Ahlqvistin j,a 
Donnerin mukaan, että s uomalaiset j o  ,p akanuud.en ai,kakau�. della ovat lainailleet useita sivistyssanoja gerlilanilaisilta j a  
skandinaaveilta. Epäilemättä myöskin Kalevalassa löytyy 
suuri määrä pakanallista suomalaista mytologiaa - Kaleva'ia- . 
han m. m. on saanut nimensä Kalevalasta, joka Lönnrotin 
mukaan oli vanhempia suoma)aisia urhoja". � Kenties al
kuperäinen Kalevala nojautuu mytologiseeq luonnonkäsitykseen, jossa Sampo, kuten jo !Donn�r :halusi, merkitsi aurinkoa, j a  t aistelu Kalevalan j a  Pohjolan (-Hiitola-:-helvetti, eli 
Pimentola - pimeän ·valtakunta) t aistelua valon ja ,pimey
den, hyvän ja pahan välillä, kuten jo Fabia,n Collan on asian . käsittänyt ja K. Krohn riäyttää ,hyväksyvän :  - taistelu näin
ollen oli t aistelua. Ormudzin ja Ahrimanin väli'llä sielläkin, 
kuten useissa muissa p aikoin. Väinämöinen ja toiset urhot 
olivat siten alkujaan 'j umalia, mutta muuttuiv:1.t sitten ur
hoiksi. Mutta siitä •huolimatta ,eivät Kalevala runot synty
neet pakanuuden aikakaudella, vaan vasta katolisella keski
ajalla, j äleHä olevine 1kuteineen p akanallisesta mytologiasta 
j opa  ,p akanallisine lisäkkeineen Kaukokarjalassa. Sammosta 
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muodostui täJlöin lohikäärme (Setälä) t ai sotapursi (Vik
lund) t ai joku muu ihmeellinen esine ja roomalais-:katolilai
sista pyhimystarinoista saatiin runsaasti aiheita j a  nimiä. 

Kalevalan ihannuutta ...:.... varsinkin •Jyyrillistä - ovat kiit
täneet kaikki jotka käsittävät poeettisesti kaunista runoilua. 
Suomalaisessa runoudessa vallitsee todellakin, kuten J. 
Krohn sanoo, "lumoava sulous". Luonnon,kuvaukset osott·a
vat korkeaUe kehittynyttä luonnon kauneuden aistia ja ru
nokokoelma piirtelee verrattomalla tunteellisuudel'la inhimil
lisen elämän hienoimpia tunnelmia, ,kuten .esimerkiksi Lem
minkäisen j a  Kullervon hellä suhde äiteihinsä. Kalevalassa 
on erinomainen luonne- 'j a  yksilöllisyyskuvaus, j oka suuresti 
voittaa homeerisen, sekä darmaatimnen vervi, mikä voidaan 
asettaa Eddan tasolle. Antiikkista kohtuullisuutta pyöreyttä 
tosin puuttuu, mutta sitähän puuttuu useissa p aikoin uudem
massakin runoudessa. 

Kalevala, tuo kaunis epos, mikä· useassa s uhteessa ei anna 
perään homeerisille runoille, joka voidaan asettaa Chanson 
de Rolandin ja Niebelungenliedin ylä.puolelle, joka. kuuluisan 
kansapsykoloogin Ja kielentuntijan Steinha'ldi'n ikäsHyksen 
mukaan on luettava yhdeksi maailman kirj allisuuden ne'1jästä 
kansanepoksesta, joka on käännetty useille eri kielille, joka 
on ai,heuttanut jälj ennöksiä, m. m. amerikalaisen runoilij an 
Longfellowin miellyttävän Hiawatha-runon - tämä ihana 

· kansanruno on kirätty ja olee'llisesti ke-hitetty Kaukokarja
lap ,kansan keskuudessa, sen s·yvissä ·riveissä, sen kansal
listen runonlaulaj ien keskuudessa. Professori Krohn l aiusuu 
suuressa t eoksessaan ( Kalevalan runoj en historia· 8 2 5 )  
"Karjalan runonlau'laj a t  ovat välittäneet Jänsis·uomaJaisten  
muinaislaulujen luojain j a  Kalevalan yhdistäjäin työtä. 1'1man 
viimemainittua, sekundä,ristä kehitystä, minkä muualta p äin 
tulleet', alkujaan yksinkertaiset, runot heidän kauttaan sai:. 
vat, ei •kukaan olisi voinut yhteenliittää nykyistä Kalevalaru
noa. Lönnrot pisistratinen yhteenliittäjä ja diaskenasti, suo
ritti ainoastaan ·viimeisen tehtävän tässä työssä, minkä Kau
kokarjalan kansa oli saattanut miltei päätökseen, sen kautta 
todistaen, että tä-llä kansaNa henkisessäkin suhteessa on kät
kettynä jotakin suurta, mikä ennustaa valoisampaa, iloisem
paa, kauniimpaa ja toivorikkaampa·a t ulevaisuutta. 



E. V. Debsin vankilasaama 

nebs ·hel1ti ,ensialuksi niiJile, ,jotka ovat ensisij assa vastuun
alaiset hänen ja muiden vainottuj.en .persoonallis·en vapauden 
riistämisestä, ·seuraavat mahtavat sanat : 

"Minä luulen .et.t.ei :historiassa ole toista mies-tä joka saisi 
enempi j at'kuvaa fralv,eksumista osakseen kuin Woodrow Wil
son. Kun hän men i  !Europaan, omasi :hän suurimman. kun
nian·himon mikä milloinkaan on polttanut ihmis-sydäntä. 
Napoleon ,oli ainoastaan kääpiö hänen mieJ.estään ja kun ,hän 
palasi ta,kasin ja kulki yli maan, nimittäen niitä, j otka olivat 
.eri mieltä hänen .kanssaan, käärmeiksi ja matelijoiksi, sanoi 
h.erran ääni : "S.e riittää sinulta ,ja j umalan käs'i iski ,hänet alas. 
Siinä ·hän makaa nyt koko maailma-n säälivän ·halveksumisen 
'j a  ivan .esineenä." 

Vähä myöhemmin, ·kun sanomal,ehdissä puhuttiin, että 
Wilson oli kieltäytynyt käsittelemästä Debsin "armahtamis
asiaa", vastasi Debs, että Wilson itse kaipaa p aremmin 
·armahdusta kuin kukaan muu. Wilson ,ei saa yön lepoa .eikä 
p äivän rauhaa omaltatunnoltaan, ol len ruumiillisesti 'j a :hen
klsesti sairas, jotavastoin Atlantan :kuritushuonevangin mi·e l i  
on keveä j a  reip as, koska •hän :tietää olle,ensa uskollinen. aat
teilleen ja ihmisille, jotka uskont vapauden j a oikeuden 
aatteisiin. 

,Edelleen hän lausui näin : 
"Yhdysvallat on ainoa· koko maailman mais:ta, sivistyneis

tä tai raakalaisista, j oka pitää sotavankejaan tyrmässä vielä 
kahden vuoden kuluttua s,odan l oppumis.esta. Amnestiaa ,ei 
t ulla antamaan. Sot.atila yhä vallitsee, sotalait ovat yhä voi
massa ja Wilson on yhä sotaloordi, ·kiitos k:rnsan, .joka teki 
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hänestä presidentin ,pitämään me:dä,t pois sodasta. Sotaa 
käytiin Amerikan .tekemiseksi turvalliseksi autokratialle. 

Palmer ilmottaa, että sotavankien 'j utut tullaan t arkasta
maan yksilöiHäin. Toivon, .että minun j uttuni tule·e esille 
v:imeiseksi tai 'ei lain'kaan nykyisen hallituksen ·aikana. Niin 
kauan kuin hävytön vakoilu laiki, j onka noj alla perustuslailli
.si-a oikeuksia .kuristetaan, puhevapaus ki.elletään ja mi·elipi-. , . teistä rangaistaan, ja yhtä 1hävytön Leverin laki, Jonka nojalla 
työväkeä nuij itaan, kahl·ehdHaan ja rosvotaan - niin :kauan 
kuin nämä rikokset mustaavat as,etuskokoelmia, minua hä
vettäisi olla vapaalla j alalla. 

"Va•koilui'aki perustuu Venäjän tsaarivainaj an ·hallitusj är
u estelmän Amerikaan. Yhtään urkkijaa ei ole tuomittu, mut
ta armeija turmeltuneita olentoj a on laskettu valloil lee·n 
maassa, j a  heidän ilkityönsä viat·tomia miehiä, na:'sia ja la·psia 
kohtaan ·huutavat taivaaseen saakka. 

Kukaan ei ole voittanut WIisonin demokraattisten ihantei
den ylistämisessä 'j a  kukaan ,ei ole niin katalasti pettänyt nii
tä. Suuttumuksen myrsky tulee pyyh!käisemään hänet .pois 
Valkotalosta 1huonomaineisimpana ja ,epäkunnioit,etu·mpana 
miehenä mitä koskaan on ollut kans·akunnan ylimmän :toi
meenpanevan virkailij an istu·'mella." 

Porvaripuolueitten yhtäiäisyys. 

Debs selitti ·vanki!.asaamoissaan j atkuvasti porvari,puolueit
ten "aatteitten" ja aseman yhfaläisyyttä. Seuraavilla l,ei
muaivil la sano':lla hän alott i :  

' 'Republikaani- j a  demokraal'tipuolu.eiden .eroav.aisuus vä
hitellen tulee tiedoksi. Toinen on kuiva ja märkä .j a toinen 
märkä ja kuiva. 'Kumpikin on j uhlallisesti sitoutunut ole
maan teikemättä mitään kansan hyv�ksi ja kumpikin ,tulee 
pyhästi pitämään lupauksens.a. 

"Yksi p•residen.tin ,e·hdokkaista nähtiin puhu'ttelemassa 
neekeriä ;  toi·sen ehdokkaan vaimo salli koneen'käY,ttä'j än ,pu
ristaa ·hänen hansikkaista kättään, ja muuan varapresiden
tiksi pyrkivä 1i1han ilmeisesti lypsi le·hmää. Nämä j a  muut 
samanlaiset halvat melumetkut ovat republikaanien j a  de-
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mokraat1ien vaali'kysymyksiä, Kansainliit,on ja la,hj usrahasto
j en t uottaessa vaihtelua. 

"Niinikutsuttu Kansainliitto on yksinker-tais.esti halli t se
vie·n luokkien liitto maailman hallits.emista j a  riistämistä 
varten.  Wilsonista ol i  .tulla tämän ta:vaa·nkappaleen  e nsi
mäinen ,p residentti . "Me sosialistit hal.uamme , todellista kansoj en liittoa. 
MeHle kansakunta merkits.ee vain kansaa. 

"Meidän ,ei tarvitse enään murehtia korkeista el ;nkustan
n uksisfa. Wilson j a  Palmer ,ovat voittanee'!. Juusto  on 
alentunut 1 prosentilla ja pavut 2 prosentilla. �eskimääräi
nen korotus on nyt ainoastaan t 68 pros. 

"Oh, te  Amerikan työläiset, milloin avautuvat silmänne? 
Milloin se' sotte 'kuin miehet ja naiset j a  iskett.e vapautenne 
.pqolesta yksimi,elisellä äänestyksellä? Neljä'kymmentä vuot
ta on t eitä puoskaroitu korkeilla t ulleilla, alhaisilla t ulleiUa, 

. vapaakaupalla, ku.Jtakannalla, hopeakannalla, Kansainlii�olla, 
l ahjusten .rahastoilla, ja  kaiken aikaa ovat loiset ahmineet 
kalkkunsa rehell:sten t yöläisten j ärsiessä vain haukan ,pa-
.kar-oita. 

"He·rätkää, te Ameri·kan :kans,a !  On .vain yksi kysymys. 
Se o n :  kapitalis•mikö vai sosialismi, teollisuus-itsevaHiusko 
vai teollinen kansanvalta? Ä lkä,ä antako heidän enää narrata 
teitä j.a palkita · kannatustanne ylenkats.eellaan. 

"Farmer�Labor puolue haluaa refor·me·erata kapit aEsmia. 
Se on mahdofonta. ·Mädäntynyt j ärjest,elmä tarvit se-e ihau
tauksen, ei uudistamista. 

"Sosialistipuolue on ainoa puolue, j,oka pyrkii :hävittä
mään kapitalistisen j ärj,estelmän, kansallistuttaniaan t eolli
suudet, harjoHamaan tuotantoa kaikikien hyvä,ksi ,e·ikä muu
_t amien voitoksi ja perustamaan todellis,en tasavallan, Ame
rikan kansan oik,ean .kansanvallan." 

Työttömyys, sotilaat ja p:,.triotismi. 

"Hirvitt ävimp'änä t ällä kansakunnalla talven lähestyessä on 
työttömyys. 

"Sota-aj an 'hyvinvoinnin tulva, joka tu,hosi työväenluokkaa 
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ja r.:kkoi •maailman, nopeasti· laskee, j a  työttömyyden j a  kal
föden aikoj,en louhik'korannat ovat · selvästi n äkyvissä. 

"Työttömyys on työkansan kirous j a  .kapitalistisen y.ht,eis
kunnan rikos. Se aiheuttaa enemmän ,kammoa j a  epävar
muutta, enemmän pelkoa ja huolta, pelkuruutta ja orj arnaisuutta, kärsimystä, onnettomuutta, nälkää ja alast,omuutta, 
paheita ja epänormaalisuutta ja r ikoksia ;  s,e on h'ävittänyt 
enemmän koteja, särkenyt ,en,emmän perh-eitä, syös·syt enem
män miehiä turmioon, ajanut .enemmän naisia haureuteen ja 
ottanut enemmän pi•enokaisia hengiltä •työväen k.eskµudessa 
kuin kaikki muut .syyt y,hte,ensä. 

"Työvoimansa m�ynnistä :elävä palkkaorj a ei ikin·ä pääse ,eroon ·tuosta kummituksesta, ei '.·edes unissaankaan. Yksi
kään t yöläismi-es tai- n-aine n ei ole . turvattu siltä. Työttö
myys on kapitalismi·n tuote, .yhteisten elinkeinoj en •j a yksi- . 
tyisomistuksen tuot.e, j a  kalliita aikoja tulee yMäläisesti  de
mokra.attisen , hallituksen aikana. :Mitä on Hardingilla j a 
Coxilla tarjottavana· työttömille työläisilil,e ja heidän ,perheH
leen, joika nääntyviH n•äl'kään tuotett uaan vuosittain ri:kkaut
ta  voittoi-leville isännille.en? 

"Entinen p residentti ja entinen tuomari Taft, paremmin tunnettu j ärjestyneiden työläisten keskuudessa - j oita ,hän 
läheHi vankilaan - "l.nJ un.ction Billin" nimellä, vastaa hei
dän puol.est'a-an. Hän ·sanoo: "Jumala t ietää." ' 

"Pian tulee leipälinjoissa olemaan yhtä paljon rekryyttej'ä 
kuin oli ennen s•otaa-kin ja .soppake'.ttiöt alkavat tuhista yötä 
päivää, •mutta  t,e ette kuule CoxHta t ai Hardingilta sanaa·kaan 
työttömyydestä tai sen seura·uksistl\. 

"'He ja  heidän ,puolueensa ovat oppineifa ly·psäj iä ja  ovat 
kauan lypsäneet kansa·a. Heillä ei ole ohjelmassaan mitään 
työttömyydestä. Nuo ohj elmat ova•t laaditut vain kalasta
maan ääniä. "Tuhannet sotilaat, jotka olivat taistelemassa voittoilij afo 
hyväksi valtameren ta•kana, nyt etsivät t yöyai:k'kaa, aivankuin 
minä ennustin Cantonissa saaden siitä kymmenen vuotta. 

"Eilispäivän loistav.ista -sankar.eista on tulemassa ·huomis
päivän hooboj.a. 

"Eilispäivänä ylimääräisellä j unalla tulleita sankareita  vas-
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tassa oli rikkaan mi·ehen ty'lär syli t äynnä kukkia. Huomis
päivän hitaalla tavarajunalla tulle:ta :hooboj a vastassa on p.o
liisi, joka telkeää heidät ··vankilaan irtolaisina." 

Vastaus republikaanipuolueen ehdokikaalle. 

"Lyhyessä vankilapuheessani t:ällä viikolla tahdon esittää 
muutamia ·kylmiä tosias:oita s umamielis,elle :kansalle j a  joifa0 

kin suoria kysymyksiä. "Puh eessa.an Oma,hassa herra Harding selitti vastustavansa 
,poliitt isten vankien vapauttamista siksi, ,ett'.i ·he ovat samalIaista rikollisliutaa ku'n vowtki-n .  Kiitän hän.tä suornpuhei
suudestaan kapitalismin ehdokkaana Valkotaloon. Tiedäm
me hänen kantan sa. Näimme sen hänen tylystä naamastaan 
jo enne·nkin, mutta olemme iloisia s aadessamme kuulla sen 
hänen omasta  suustaan. 

"Vornj en j a  •meidän p•oliitt ist en vankien välillä, herra 
Hardi·ng, on ku.!.tenkin tämä . erotus :  Vorot silloin tällöin 
särkev,ä,t j,onkun t eidän isäntänne kassikaapi·n varhaisen 
aamun hiljaisina hetkinä 1j a  j,outuva:t kuritushuone-es,een 
rosvouksen · h a r-jott amis,est a  n i in  typ•erällä tavalla j a  n i in  
pi.enessä mittakaavassa, j o1avastoin •teidä:n i säntänne rosvoa
vat kansalta b:ljoonia ·t urvallisesti, j ärkevästi ja laill isest i  
yksinkertaisesti ,hallits,emalla hallitusta panemalla yleise,en 
virkaan r-e n,kinsä. 

"Me •p·oliittiset vangiot s ensiJaan emme 4arjota kassakaap
pien särkemistä yön pimeyd,essä .s aadaksemme ihi-ukan. ra·haa. 
Me  aijomme särkeä koko 1kapitali·st isen rosvojärjest.elmän 
selvällä .päivällä ja pafauttaa rosvotulle ja köyhdytetylle kan
alle ·heiltä vara-stetun •kansakunnan kaikkine luonnonrikkauksineen j a  tuotanto- j a  j akokoneis'loineen, antaaksemme jok'ainoalle m. m. teille j a  ·voittoileville Wall-kadun ,huijarivei
koillen ne, 1asapuol:sen ti laisu·uden ansaita reh•ellisesti .ela
t uksensa. 

"'Pidämme s·uorapu·heisuud,es-tanne, ·herra Ha.rding. Olette 
vihollisemme ja me  olemme tejgän vj;J�ollis,en!)e. 

"Nyt käsiksi tosiasioihin : 
Tosiasia no. 1 .  - ·Vähemmän kuin ka:ksi prosenttia A:me-
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rikan kansasta j oko omistaa fai ,kont rolloi kansa,ku·nnan teol
lisuudet j a  niinollen halli tsee kansakunnan valtiollise s1:i j a  
faloud,ell isesti . 

"Tosiasia no. 2.  - Leivän isäntä on ajat telun . is:äntä. ,H ä
nellä on voimaa ·p anna kansa aj af't.e,J,emaan, että hän on, . joko j umalall 'sella tai muunlais.el la oikeudella, heidän isän� 
tänsä ja että he .saman oikeuden mu•kaisesti ovat hänen 
orjiaan. Tätä mahtiaan on hän käytt·änyt kai'kkina ,h istorian 
mustina }a verisinä aikakausina. Hän omistaa. •sanomale'h
distön. Hän vaiehtelee ja ki.eltää tatuudelta ju lki.pääsyn ,pi
tääkseen kansa·n tietämättömyydessä ja orj uudessa. S e  mi
kiä tunnetaan amerikalaisena· ·s anoinalehdistönä on °hän.en sa
nomalehdistönsä, hänen äänitorvensa, j a  voi sitä ,toimittaj aa 
tai kirjottaj aa, j oka kieltäy·tyy ·pros'litueeraamasfa 1hengen
lahjo•j aan leivän hinnasta. Amerikan sanomale'hdistö, on ka
pitalistis en  orj aherran l ehdistö j a  kiinteästi tukee Coxia j a· 
H ardingia t ai Hardingia ja Coxi'a, miten sopivammalta näyt
tää. 

"Tosiasia · no. 3. - Vaalipäivänä .kansalaiset äänestävät 
joko Wall-'kadun ·hallitusta kansan j a  kaiken · muun yli tai 
kansan hallifosta Wall-kadun j a  kaiken muu,n yli. Sosialisti
puolue ehdok,kaineen on kansan p uolella. Jokainen 1kapita
listile,hti kiistämättömästi osoHaa t ämän tosiasian. 

"Tosiasia no. 4 .  - Pankaamme· -tämä tosiasia merkill.e ,eri
koisesti työväenluokkaa ja  työväenunioita varten. Kamsal
l inen 1 efrtailij aliitto, työnteettäjien liitto, f.uästrusti, Yhdys
valt ain kauppaka•mari j a  s.en paikallisosasfot kaikkialla, Kai
vosisäntien l: itt,o, kaikki työväenluokan armottomat riistä·jät 
ja työväenunioiden verivihollis,et, jotka nyt koett ava·t sär'keä 
unioit a valhe·ellisesti kau,nistellen haluavansa vain avointa  työpajaa, - jok' ainoa näistä kapitalistien j ärj estöistä, er ik
seen j a  yheisesti, tuk,ee joko Coxia tai H ardingia sanomaleh
dillään, lahj us,rnhasfoillaan, alhaisil la politi'koitsijo:llaan, vi
ran.kärkkyji llään, kätyreillään, vei:j areillaa:i, petkutta:j illaan, 
hurtillaan, pyssymiehil lä,än, toisinta-äänestäjil lääon, äänestys
laatikkoj en täyttäjillään, vaalipaimenillaan ja kai,k,e n  Jajisil la 
•olennoilla ja keinoilla, !}1itä ri'kollisen kapitalismin mätä po
litiikka tuntee. 
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"Nyt pari kysymystä Wall-kadun p.resid,enl'tiehd·okkaille :  
Kysymys 1 .  - Herrat Cox, j a  Harding, miksi p :tää  1kos

kaan ,t ulla p ula-aikaa Yhdysvalloissa? Meillä 01J1 luonnonrj;k
kauksia, raa,ka-aineita, koneisfoa ja · työläisiä. Kykenemme 
tu,ottamaan kaikkea yllin kyllin kaikiHe. Miksi p : tää tuo
tannon ·halvaantua ja kansan olla ryysyissä ja nälässä? Vas
tatkaapa tähän kysymykse-en. EHe uskall'a, sillä te e'He voi 
vastata t uomitsematta itseänne. 

"Kysymys 2 .  - Työttömyys on a�kamme ki-rouksena. 
Työläinen ,pelkää ,sitä kuin ruos•kaa. Työttömyys on k roo
nillis1a kapital: smin vallitessa . . Miksi pitää yhdenkään mie
hen 1-ai naisen kärsiä työttömyyttä Yhdysvalloissa? Vastat
kaa, herra Cox ja  Herra Harding, sillä työläisen vaalikysymys 
on tämä ·eikä mikään League of Liars t ai League of Looters 
(valehtelij ain tai rosvoj en liitto) .  

"Rajotetfo t: la•ni o n  nyt käytetty. Tervehdys teille, työ
läiset ? Nyt on teidän aikanne !  I s1kekää yksimi,elisesti äänes
tä·en yhteiskunnallis,e·n vallankumou:ksen ja vapaud,en ,puo-
lest a ! "  

Luokkavastakohdiata. 

"Esitän tässä vaalikysymyksenä Yhdysvaltain työväelle 
erään selvän esimerkin kapitalismista. Alabaman hiilikaivos
herrat kieltäytyivät noudattamasta Leverin lain p äätöstä rii
dass a  kaivosmiesten kanssa. He eivät ainoasta-an ha'lveksuneet 
tuota p äätöstä, vaan uhmasivat ·hallitusta, j a  onnistuivat siinä. 

''Prokuraatori ja hänen edustamansa· kapitalistinen hallitus 
raukkamaisesti antautuivat isännilleen, rosvoavalle hiilitrus
tille. Sillävälin kaivosmiehet nurisivat ja pyysivät hallitusta 
voimaanpanemaan päätöksensä. Kaikki turhaan. H iiliherrat 
pi:lkkasivat p äätöstä, kieltäytyivät tunnustamasta kaivosmies
ten uniota ja käskivät hallituksen mennä ... . -n ! 

"Joutuiko yksikään hiili:herra syytteeseen tai vangituksi ? 
Annettiinko yhtään injunktsionia? Yhtään t uomioistuimen 
mandaattia eli' käskyä?  Määrättiinkö poliis eja  nuijimaan •lait
tomia hiiliherroja?  Sotilaita ampumaan heitä? 

"Eipä tietenkään ; he ovat kapitalisteja, luokkaa, joka hal-
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l itsee kapitalismin vallitessa. He  eivät tottele lakia, h e  itse 
ovat l aki ;  he eivät alistu ,haHitukseHe he itse ovat hallitus. 

"Ettekö näe sitä, Mr. Palkkaorja ?  N"äette varmaan, ellette 
ole umpisokea. Asia on niin kristallisen s elvä, , että ette voi 
olla ymmärtämättä sitä, jos t eillä on  lapsenkaan aivot; 

"Mitä sitten seuraa? Alabaman kaivosmiehet vihdoin  te
kevät ·lakon. Entä sitten? He kutsuvat kokou·ksia kes·kus
telfakseen epäkohdista j a  keinoista, joil:la n e  voitaisiin kor
j ata  täysin laillisesti. Sitten ? Sotilaat kutsuta·an esiin j a  nuo  
lailliset rauhalliset kokoukset estetään · pistimillä, Joita, käyt
televät sotilaskätyrit, joille on annettu määräys ampua tap
p avasti. 

"Ja tällainen laiton, raaka sota nälkäisiä ,kaivosmiehiä, heidän vaimojaa·n ja lapsiaan vastaan on j atkunut Alabamassa · 
siitä sukka. Kuvernööri Comer ammutti heidät pois teltois
taan sen j älkeen kun :heidät oli häädetty asuntopahasistaan. 

"Tässä näemme kapitalismin täydessä alastomuudessun. 
Mitä arvelette siitä Mr., Mrs. ja Miss Palkkatyöläinen. Teistä 
s e  riip.puu. Harding ja  Cox edustavat sitä. Minä haastan 
heitä tuomitsemaanAfabaman j a  muiden valtioiden hiiliher
roja laittomiksi, rtkollisiksi, kuten minä nyt teen. 

"Se mitä nyt tapahtuu. Alabamassa, on tap ahtunut eri muodoissa West Virginiassa, Pennsy,lvaniassa, Ohiossa·, lndia
nassa, Illinoisissa, Coloradossa, Utahissa ja kaiki s sa  muissa 
-hii'ltä tuottavissa valtioissa. Minä tiedän syyn, sil lä olen ol
lut  tämän j ärj estynyttä työväkeä vastaan käydyn siss isodan 
keskellä neJjääkymmentä vuotta. Huudettuaan esiin Coxin 
j a  Hardingin vaalitaistelun ,rahastaja, niin saamme nähdä jo
kaisen lakia rikkovan hiiliherran j ommankumman e-hdokkaan 
takana, jotavastoin turhaan ·. etsitte yhtään :heistä Sosialisti
p uolueen vaalitaistelun rahastajain joukosta. Näillä herras
miehillä sitä on otsaa sanoa sinulle, että sosialistit eivät ole 

lain:kuuliaista väkeä ja että he tahtovat ryöstää sinult a  uskon
tosi ja särkeä kotisi. 

"Tässä kouraantuntuvassa esimerkissä kapital ismin ole
muksesta' nähdään selvästi, todistetaan kumoamattomasti, 
että h allitus  tukee kapitalisteja heidän laittomuuksissun j a  
rikoksissaan, j ota  vastoin työläisiä kuristetaan, k u n  h e  yrit-
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tävät ,käyttää' l aillisia oikeuksiaan ; ja tämän varman tosiasian 
vafossa, Jokainen kaivosmies t ai muu palk,katyölälnen, joka 
äänestää Hardingia t ai Coxia, kapitalismin ja palkkaorjuuden 
valtiollisia ·edusta·j ia, häpäisee itseään, kavaltaa itseään, vai
monsa ja •la:psensa orj uuteen ja  leimaa •itsensä omalla vaalili
pullaan koko ,luokkans·a kavaltajaksi - sittenkin, vaikka ,hän 
tekee niin raukkamaisen ja mädän union johtajan kehotu:k
sesta joka palvelee isäntänsä tarkotuksia. 

' 'Oh, Amerikan työläfset, minä vetoan teihin näiden van
kilamuurien takaa : olkaa kerrankin tosi-miehiä ja  -·naisia, us
kollisia itsellenne j a' yleisen kansan suurelle asialle ! "  

Vii�einen s aarna  vankilasta. 

"Tämä tulee o,lemaan minun viimeinen sanani tässä vaali
t aistelussa. o'n kylliksi minulle, kun olen saanut olla y:ksi 
työväenluokan 'lipunkantaj a  Pahoittelen vain, etten ole 
saanut t avata työläisiä mieskO:htaisesti kuten ennen. 

"Yhdestä seikasfa olen varma tänä vaalien aattona - en 
tu'le t untemaan petfymystä. Tulos on oleva sellainen kuin 
sen tuleekin oJla. Kansa äänestää, mit-ä se  aj attelee tahto
vansa, mikäli se ajattelee ollenkaan, ja ·kansa ei myöskään 
tunne pettymystä. 

"Kypsrn.eemmällä ij älläni en enää salli itseni tuntea pet
tymystä t ai masennusta. Toivon kaikkea enkä odota mitään. 
Kansa saa kaik1kea, ·niitä se haluaa. Vika on vain siinä ettei 
halua mitään. Ainakin se siten äänestää vaallipäivänä. ' 

"SosialistipuO'lue t aht90, että kansa ottaisi kaiken mitä 
'. nähdään olevan otettavissa. 

"Jos maa ja kaikki sen antimet eivät ole kansaa, koko 
·kansaa eikä vain muutamia harvoja varten, on jossakin var
masti s uuri virhe, joka kaipaa ka-ikkivaltiaan ,korjausta. 

"Kaikkina aikaka.usina muutamat ovat omistaneet maan 
ja hurjastelleet sen yltäkylläisyydellä. Tämä on yhtä totta 
nyt kuin koska-an ennenkin. Sangen pieni, mitätön vähem
mistö kansasta omistaa Yhdysvallat ja ehdottomasti hallitsee 
niitä. 

"Tässä s amoin kuin kaikissa politirl lisissa taiste'luissa Sosia-
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i istipuoiue talstelee merkityksettömän plentå · vähemmistöä 
vastaan j a  :kansan puolesta. 

"Millä puolella ovat lahj usrahastot, kuka hankkii ne j a  
miksi ? 

"Olette,ko te lahj usrahastoäänestäjiä näissä vaal eissa? 
''Tai oletteko te miehiä ja n aisia tänä päivänä enemmän 

kuin koska·an ennen maailman historiassa? 
"Efämä ei ole koskaan ollut rikasta, täydellistä ja runsasta 

ihmiskunnan suurille Joukoille. Ne  ovat ankarassa raadan
nassa j a. kyynelissä ,kylväneet, että loiseläjät saisivat niittää 
ylellisyydessä j a  p aheissa. 

"Taistelu tänäpäivänä, ,kuten kai:kkina aik,oina, OQ. tuotta- · 
j ain ja loiseläjäin väliUä. Tämä taistelu. on nyt tullut t uli
seksi ja akuuttiseksi se1kä lähenee ratkaisuaan. Heränne·et 
työläiset ovat nousseet polviltaan, seisovat suorina pää pys
tyssä tietoisina voimastaan, tervehtäen toisjaan tovereina yli ·· 
valtakuntien rajojen kaikilla kielillä ' ja :koko _maiii lma on yhc 
teiskunnallis en vallankumouksen liekeissä. 

"Se on innottavaa ja mahtavaa ! 
"Maa vapisee täl)äpäivänä köyhälistön vapautusjoukkojen 

eteenpäin marssiessa. 
"Venäjän työläiset ja t alonpojat ovat p uhuneet j a  kapi

talistinen ryöstävä maailma seisoo peloissaan turhaan koef
ben vrulheiHa kääntää t akasin vuoksen, joka upottaa sen kaik
kine ri,koksineen. 

"Englannissa, Italiassa, Ranskassa, Saksassa, Yhdysvallois
sa ja 1kaikkiaHa kysymyksessä on kansannousu. 

"Ihmiset eivät enää tyydy siihen, että heitä ·keritään ''j a 
riistetään j a  lähetetään teurastettaviksi kui.n lampaita isän-' . 
t iensä tähden. : :J ·  

"Tuottamattomien loiseläjäin pieni vähemmi�tö ei saa enää 
pitemmälle hallita ja  tuhota maailmaa· . .  Se ·on ·t e:hnyt' ·'))ar- ;t 
haimpansa j a  pahimpansa. Sen a-ika  on päättynyt. Sen on -
nyt poistuttava näyttämöltä: Me ·  sosialistit .olemme järjess 
tyneet kukistamaan heidän · nltansa . . . Vaa]ipäiy�nä m·e t ar
kastamme kuinka paJ'jon thmisiä on meidän kanssamine kti�' 1

• 

kistamassa loiseläj äin valtaa ja vapauttamassa ka'nsaa itse w: 
seään hallitsemäan. · ' · - ·  
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"Kysymys on .kansan j a  loiseläjäin välillä ! 
''Tämä on ainoa todellinen kysymys ratkaistavana .vaali

päivänä. 
"Sosialistipuolue vaatii t eollisuuslaitokset työläisH,le j a  

maan kansalle. 
"Alas loiseläj ät j a  heidän verb imevä j ärj estelmänsä. 
"Elä,köön kansa ja ,heidän oikeutensa elämään, vapauteen 

j a  onnellisuuteen ! 
"Maailman työläiset nouskaa. Mu.rtakaa kahleenne ja  ol

kaa va,p.aat 1 
"Teidän on vain sana sanottava j a  tähdetkin r.adoi'llaan tais

televat teidän taisteluitanne Ja maailma on oleva teidän. 
"Te ette ole koska·an eläneet. · Parhain osa t eissä ei ole . 

vielä syntynytkään. Pyhin olemus teissä ei ole vielä nähnyt 
valoa. 

"Minä vetoan teihin menneisyyden nimessä, jossa te olette 
j ättäneet veriset j äljet kautta vuosisatojen ;  minä vetoon tei
hin nykyisyyden nimessä, jossa teitä yhäikin riistetään, n ä!äl
lä näännytetään j a  ku,rj istutetaan ; minä vetoon teihin tule
vaisuuden nimessä, Joka on näkevä teidän luokkanne vapaana 
ja t eidän asianne voitokkaana. 

"Teidän. on vain j ärJestyttävä j a  aIJnettava is'ku ihmissuvun 
vapauttamiseksL Teidän tehtävänne  on vapauttaa kansa j a  
t ehtävä maai·lma kauniiksi j a  ihanaksi kaikille. 

"Teidän tehtävänne on valloittaa maailma ja j ärjestää se  
palvelemaan j a  onnellistuttamaan ihmiskuntaa. 

''Teidän on lopetettava, sodat, saatettava rau.ha maailmaan, 
hävitettävä köyhyys ja tietämättömyys, j ärj estettävä koko . · 
maaHman · toiminta ·korkeammalle t asolle, vedottava jaloim, 
.p aan henkeen, viitattava kor,keimpiin aatteisiin Ja  annettava 
ihmisi'lle ri,kkaampi elämä, p arempi vapaus ja ihmisrodulle 
k0rkeampi päämäärä ja j alompi sivistys." 

Ylläesitettyjä vankilasaarnoja , ei voi olla vertaamatta "Py
hän Ra,all?atun" .vuorisaarnoihin. · Ai.ka vaan ;>,!!"..:.. · en .j a  
olosuh!e�t..liY�1�$l'f'f'UUi'fl:a henki o�ip� yill· ä. 

s1m1owu�u:"' . 
·ll'i·ro�T 

G 
MIGRAT or .. �MtS I i C -·-r.t�. l' Plispa.nlt':J.tU 3 . 02) Z31 7536 . , 
20500 Turku f; lo2} 233 34GO . . . 




