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luokkansa henkisten käsityskanto
jen muodostamien rajojen rajoitta
mat, mutta kun he kerran saavat
eteensä jonkun määrätyn tehtäviin,
he häikäilemättä ajavat tarkoituk
sensa perille. Sosialistit voinevat
yleisesti myöntää, että nämä mie
het kuntoonsa nähden varsin hyvin
vetävät vertoja sosialistiptiolueen
johtomiehille.
Kolmekymmentä vuotta sitten
keskiluokan eteenpäin pyrkivät
nuorukaiset alottivat liikemies- ta
hi vapaitten ammattien harjoitta
jan uransa omaten kohtuullisia
mahdollisuuksia menestyä. Tänä

päivänä on suurliikkeitten synty
minen sulkenut tien yksilölliseltä
yritteliäisyydeltä. Ne kymmenet
tuhannet, jotka suorittavat pääsytutkintonsa yliopistoissa ja teknil*
lisissä kouluissa, kallistavat kor
vansa progressivisille agitaattoreil
le ja organiseeraajille. Sen sijaan
että he pyrkisivät saamaan paikan
voitonetsinnän pelissä, jossa he
edeltäkäsin ovat tuomitut kukistu
maan, he nyt vaativat itselleen hy
vin palkattuja toimia yleisön pal
veluksessa. Progressivismi on kes
kiluokan nuoremman sukupolven
liike.
Jatk.
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Kiertokatsaus
HIILENK AIVAJ AT Hiilenkaivajam
SOTAHANNALLA konventioni alkoi
GOMPERSIN ITSE- tammikuun 20 p.
VALTU UTTA
IndianapolLssa. ~
VASTAAN
Kokoukseen oli
saapunut suuri
joukko edustajia kaikista maan ääristä
ja koin»*1 keskuudessaan vallitsi toimiotalialua, voimaa ja vallankumouk
sellista henkeä osoittava mieliala.
Konventionin avajaisissa ilmeni syvä
vihamielisyys A. P. of L. liiton vanhoil
lista johtoa vastaan, joka meni niinkin
pitkälle että jotkut edustajat ehdotti
vat eroamista koko tuosta järjestöstä.
Vihamielisyyden lähimpänä syynä oli
paitsi yleinen tyytymättömyys Gomporein ja hänen kannattajansa vanhoillista
politiikkaa kohtaan, lähinnä seuraava
geikka. Seattlen konventionin edellä
olivat hiilenkaivajat vaatineet John
Mitchelin eroamista A, P. of L. liiton
ensimmäisen varapresidentin toimesta,
koska katsoivat hänen lakanneen edus
tamasta hiilenkaivajain järjestöä, jon
ka toimesta hän oli valittu tuohon ase
maan ja koska muutenkaan eivät hy
väksyneet hänen politiikkaansa. Mit
chelin Ulalle he halusivat nykyisen
presidenttinsä White’n, Konventioni

valitsikin W0iite’n Mitchelin eroamisen
kantta avoimeksi jääneeseen paikkaan,
mutta Gompers omavaltaisesti kohotti
tähänastisen toisen varapresidentin, jo
ka on Gompersin hengenheimolainen, tä
hän presidentin toista lähimpään vir
kaan ja selitti Whitelle, että bän saa
tyytyä seitsemännen varapresidentin
asemaan.
Hiilenkaivajat ovat yleensä käsit
täneet tämän tempun loukkauksesta
heidän järjestöään kohtaan ja Whito
järjestönsä hyväksymänä on kieltäyty
nyt vastaanottamasta Gompersin tar
joamaa paikkaa. Ihmeteltävä onkin se
sokeus, jolla Gompers vielä uskaltaa
kohdella niinkin voimakasta järjestöä
kuin on United Mine Workers, Tem
pullaan on bän herättänyt pahaa miel
tä, joka sitä pikemmin kukistaa hänet
ja hänen kannattajansa valtaistuimelta.
United Minen Workers-liitolla on ny
kyään lähes 450,000 jäsentä ja lienee se
maailman suurin te oili suusjärjestö.
Etenkin viime vuosina on järjestön kas
vaminen ollut hämmästyttävän nopeaa.
Matta samalla kun se on voimistunut ja
voimaansa nojautuen voinut ulottaa
vaikutuksensa yhä uusille aloille, kä
sittäen nykyään miltei koko kivihiUite-
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ollisuuden tässä maassa, on se myöskin
sitä mukaa käynyt radikaalisemmaksi.
Sen laajentuessa on se saanut vastaan
sa kivihiili trustin, mutta suoriutunut
voitokkaasti otteluistaan.
Taistelussa saavutetut kokemukset
ovat jouduttaneet yhä uudenaikaisem
pien toimintatapojen tavottelemiseen.
Hiilenkaivajain järjestö on ehkä enem
män industrialisesti järjestetty kuin yk
sikään toinen Amerikan uirio. Nyt se
suunnittelee tärkeätä askelta vielä kiin
teämpää keskittymistä kohti. Kysy
myksen alaisena on n im. se, että kaivantoyhtiöitten kanssa tehdyt työsopi
mukset päättyisivät koko maassa sa
maan aikaan, niin että järjestö voisi
eheänä ja koko voimallansa taistella
yhä parempien olosuhteitten saavutta
miseksi jäsenilleen,
United Mino Workers’in kasvu viime
vuonna muodosti suuren osan koko A,
F. L.-liiton kasvusta ja tämän voiman
sa tunteminen aiheutti sen mielialan,
joka ilmeni konventioissa esillä ollees
sa, liitosta eroamista koskevassa ehdo
tuksessa. Se ei saanut yleisempää kan
natusta. Olisikin ollut 'erehdys, jos niin
olisi käynyt. Voimakkaanakin ollen on
liitto vielä voimakkaampi ollen osana
suuremmasta järjestöstä ja se voi par
haiten käyttää voimansa radikaalisen
työväen liikkeen hyväksi yhdessä tois
ten samaa mieltä olevien järjestöjen
kanssa koettaen nujertaa gompersilaisen klikin. A, F. L.-liitto on vaan osi
ensa yhteissumma ja United Mine Workers yhdessä muutamien muitten radikaalisompien järjestöjen kanssa muo
dostaa piakkoin osien enemmistön.
Silloin lakkaa gompersilainen mielival
ta ja mun vanhoillinen johto Bangen
yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla.
HUOMATTAVA ,To viime vuoden
JA NOPEASTI aikana oli havaittaVOITETTU
vissa huomattavaa
LAKKO
liikehtimista tämän
maan ehkä konser
vatiivisimpien järjestöjen keskuudes
sa, nim. rautatietyöläisten. Muuta
mat viime vuonna esiintyneet la
konuhat asetettiin tosin valtion vä
lityksellä n. s- Urdman’in sovit uslain
nojalla, mutta etelässä, Southern Paci
fic rautatiellä, puhkesivat riitaisuudet
lakkoon, joka muutamaksi päiväksi la
mautti koko liikenteen lakoualaisilla
linjoilla ja aiheutti tuntuvan ja nopean
voiton työläisille. Tänä vuonna tammi
kuussa puhkesi ja työläisten täydellä
voitolla nopeasti päättyi Delawaren ja
Hudson radan rautatieläisten lakko.
Lakko kesti ainoastaan päivän. Se täy
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dellisesti pysähytti koko liikenteen lakonalaisella radalla ja heitti komppa
nian polville työläisten järjestön eteen.
Tämä lakko on huomattava syynkin
vuoksi, jonka johdosta se puhkesi. Ky
symyksen alaisena oli, saako komppa
nia mielivaltaisesti vyörittää työläisten
niskoille edesvastuun tapahtuvista on
nettomuuksista ja erottaa heitä toimis
taan. Yhtiö nim. erotti toimestaan kakBi konduktööriä, jotka se syytti erään
junaonnettomuuden aiheuttajiksi ja
näin se teki siitä huolimatta, että tutki
mus oli osoittanut molemmat miehet
syyttömiksi. Lakkolaiset vaativat mo
lempien takaisinottamista, käsittivät
että siinä oli kysymys luokka-asiasta,
jossa heidän oli solidaarisesti seisottava
toveriensa puolella.
Voitossa ilmennyt yhteishenki ja toi
mintatarmo on merkittävä senkin vuok
si, että yleensä tämä -työläisten osa on
edustanut jonkinlaista työläisten ker
ma kerros ta, jossa tähän asti on näky
nyt varsin vähän luokkasolidamuuden
oireita. Yhteinen vaara kuitenkin au
kaisi heidän silmänsä.
Yhtiön presidentti, selittäessään
World lehdelle yhtiöitten perhanan tsini
sen syitä, avoimesti sanoi, että yhtiöit
ten piti tällä kertaa myöntyä, koska
unio ryhtyi lakkoon niin nopeasti ja äk
kiarvaamatta, että se kohtasi yhtiötä
valmistumattomana ja työläisten puolel
la sitä paitsi oli vahva järjestö, “ mut
ta", lisäsi hän uhkaavasti, “ kyllä pian
tulee sellainen aika, jolloin me taas
olemme päälläkäsin", Työläistenkln
sopisi pitää mielessä nämä uhkaukset
ja tietää, että taistelun väliaikoinakin
pitää järjestön olla taistelukunnossa
voidakseen torjua kapitalistien kosto
ja nujertamisyritykset. Joka tapauk
sessa tämä lakko on pantava merkille
rautatietyöläisten heräämisen uutena
osoituksena. Vasta sitten kun tällaiset
järjestöt ovat samassa luokka tietoises
sa rintamassa muitten työläisten kans
sa, voidaan odottaa laajempaa ja te
hokkaampaa taisteluun ryhtymismahdollisuutta työväenluokan puolelta.
URKINTA JA PRO- Useita esimerkVOKATIONI AME- keja työväenjärRIKAN TYÖVÄEN- jestöjen sisässä
LIIKKEESSÄ.
tapahtuvasta ur
kinnasta ja provokationista on viime aikoina tullut
päivän valoon. New Yorkissa äsken
vallinneen postiautomobiilin kuljetta
j a t lakon johdosta on vangittu useita
työläisiä muka väkivaltaisuuksien har
joittamisesta ja hallituksen todistajina
esiintyy joukko ilmeisesti salapoliisi toi-
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«listojen palveluksessa olevia olijoita,
jotka lakon aikana sekaantuivat lakko
laisten joukkoon ja e lika joskus onnis
tuivatkin provoseerata väkivaltaisuuk
sia, joiden johdosta nyt syytetään var
sinaisia lakkolaisia — urkkija in toi
miessa todistajina keitä vastassa.
Tammikuun aikana pidetyn United
Mine \Vorkers unien konventioni n kes
täessä paljastui toinen räikeä urkintatapaus, Konvention iin oli saapunut vi
rallisena edustajana erään Virginiassa
perustetun Pocaliontas-unioosaston edus
taja. Pian kuitenkin setvisi, että tä
mä “ unio” ei ollut muuta kuin salapo
liisien peru st a ma laitos, jonka avulla
toivottiin voitavan urkkia järjestön
asioita ja ehkä provoseeratakin joku
kepponen, jonka nojalla voitaisiin va
lli osoittaa järjestöä. Asian johdosta
toimeenpannussa tutkinnossa kävi sel
ville, että tiihän “ unioon” kuulun 21
henkilöä, jotka kaikki ovat palkattuja
salapoliiseja. Heidän oli onnistunut
väärillä tiedonannoilla hankkia “ uniolleen” päätoi mIstolta lupakirja, joka
paljastuksen tapahduttua tietysti vii
pymättä otettiin pois ja täten tehtiin
tyhjäksi urkkijani aikomukset, ennen
kuin he olivat ehtineet saada aikaan
mitään tuntuvampaa häiriötä.
Mutta huomattavin provokationijut
tu tulee tällä kertaa Acronista, Ohio,
jossa viime vuonna, kuten muistetta
ne;), oli kumityöIäisten lakko. Siellä
lakon aikana toimineen I. W. W.-liiton
osaston toimihenkilö ja lakon johtaja
•loini W. Iteid on äskettäin pakottanut
tunnustamaan, että hän sekä useimmat
muut sain a ti osaston toimihenkilöt oli
vat erään salapoliisitoimiston palveluk
sessa, järjestivät lakon poliisien toi
mesta ja sen kestäessä toimivat samas
ta lähteestä saamiensa ohjeitten mu
kaan.
Velallisten todistustensa mukaan
Heid, joka aikaisemmin palveli vannunkuljettajaiia Brooklynissa, ryhtyi “ Corporations Auxfliary Deteeltiv.o Agenture"-nimisen salapoliisitoimiston pal
velukseen, saaden palkkaa $20.00 vii
kossa ja korvauksen matkakuluista.
Salapoliisitoimisto neuvoi häntä liitty
mään paikkakunnan sosialistiosastoon
ja I. V. W.-liittoon ja antamaan isännistölle tarkkoja tietoja työläisten kes
kuudessa tapahtuvasta järjestymistoiminnasta. Jonkun ajan kuluttua an
nettiin hänelle määräys panna toimeen
lakko, jolla tietenkin aijottiin muser
taa A. F- of L.-liiton paikkakunnalla
harjoittama järjestän! istyö. Heid ta
vattoman nopeasti paasikin johtavaan
asemaan paikallisessa I. \V. W.-liiton

osastossa, jonka rahastonhoitajaksi hän
valittiin. Hänen urkkijatoverinsa niin
ikään vahasivat huomattuja asemia. W.
E. Williams valittiin osaston presiden
tiksi, Ed. Dickerson vara presidentiksi
ja G. A. Miller johtokuntaan.
Ak rollin kumi tehtaissa työskentelee
muutamien ammattitaitoisten ohella
enimmäkseen am matitta mia ulkomaa
laisia, joiden kurjia palkkoja vuosiin ei
ole korotettu. Tämän johdosta vallitsi
työläisten keskuudessa syvä tyytymät
tömyys, joka johti ajattelemaan jär
jestymistä ja työläiset kääutyivatkin
A. F. of L.-liiton toimeenpanevan ko
mitean puoleen, pyytäen apua järjesty
miselle. Liiton toimesta lähctettiinkin
organiseeraajia. Järjesty mistyö oli jon
kinlaisella alulla kun sen rinnalle il
mestyi Heidin johtama I. W. W,-liiton
voimakas propaganda. Täten syntyi
taistelu kahden uuion välillä. I. W. Wläiset syyttivät toisia liiallisesta koh
tuullisuudesta esiintymisessäan tehtait
ten omistajia kohtaan, jota syytöstä
tietysti tuettiin kaikella syndikalisteillemme varsin tutulla fraasi vallankumo
uksellisuudella. Työläisjoukko, kärsi
myksistä katkeroittaneena ja äkkiä in
nostuvana, tietysti mieluummin kuuntoli “ radikaalisia” unionisteja ja jou
kottani liittyi I. W. W.-liittoon.
Xyt oli Heidillä ja hänen hengenheimoiaisillaan sopiva aika toimia. Lak
ko julistettiin ja Heid tovereineen aset
tui sen johtoon. Toinen unio sivuutet
tiin kaikesta vaikutuksesta lakon vai
heisiin, — sille sallittiin vain rahalli
sesti tukea lakkoa, jonka se tekikin.
Lakko hävittiin perinpohjin, huolimat
ta lakon alussa työläisjoukkojen kes
kuudessa vallinneesta innostuksesta.
Huomatuimpana lakon häviämisen syy
nä oli se, että Heidin johtama lakkokomitea oli alusta pitsien asettanut sel
laiset vaatimukset, joihin varmasti tie
dettiin tehtaitten omistajain ei ikinä
suostuvan. Mm. vaadittiin yhtäläinen
palkkat-aksa kaikista töistä, sekii am
mattitaitoa vaativista että muista.
Lakon kestäessä jo aavistettiin ja ar
veluna tuotiin julkisuudessakin osille,
epäilyksiä, että Akronin lakko oli silk
kaa provokationla kapitalistien taholta.
Heidin tunnustus nyt todistaa tämän ja
kun me sen valossa palautamme «lieliimme Akronin lakon vaiheita, niin on
meillä tosiaankin monta tärkeätä opctdsta pantava talteen.
Tietysti ei voida tehdä I. W. W.-liittoa sellaisenaan vastlunalaisoksi tästä
asiasta. Voihan provokaattoreja tun
keutua kaikkiin järjestöihin ja olihan
Heid myös sosialistipuolueen jäsen, jos-
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knan hän siellä ei päässyt esittämään
mitään huomattavampaa «saa. Mutta
silmiinpistävä ou se helppous, jolla
Rviil ja ne kolme muuta lurjusta muu
taman viikon aikana onnistuivat pää
semään tärkeimpiin luottamustoimiin
tuossa järjestössä, vaikka kukaan heitä
ei tuntenut eikä tietänyt keitä he oli
vat, Synti ikai ististen järjestöjen lyösä
kokon tipan n ja kontrollin puute tekee
kaiken tämän mahdolliseksi, ja tämä
tapaus ei ole ainoa, josta näemme,
kuinka helposti juuri sviidikalistien ha
tarassa toiminnassa pääsee kaikkinai
nen provokatoni juurtumaan.
Mutta tapaus opettaa meille paljon
Hiililtäkin, Se opettaa meille kuinka
erinomaisen taitavasti kapitalistit ostinvat käyttäii hyväkseen Amerikan työ
väenliikkeessä esiintyvää kaksin nis
un ion isin ia, usuttaen toisen järjestön
toisen kimppuun ja käyttämällä F. \V.
'VV.-liittoa tarkoituksiinsa estääkseen
vakavamman järjestymistyön synty
mistä. M'3 varmasti oletamme, että
Akroniti juttu ei ole ainoa tätä lajia
oleva. Viime kesäiset yritykset saada
aikaan metsämiosten lakko Tyynen
meren rannikolla tarkoituksella sen
kautta alkuunsa rikkoa puutavarat.völaisten järjestön perusteellisesti alka
nut järjestyin istvötä monessa koh
dassa lyövät yhteen tämän tapauksen
kanssa, — niin vaikeata kuin ehkä on
kin uskoa sitä niille sosialisteille, jotka
lapsellisesti silloin innostuivat noi
hin hommiin. Herkkäuskoiset, jär
jestymiseen tottumattomat työläiset ovat herkkiä juoksemaan sinne päin,
missä suurimmat sanat huudetaan, lä
hemmin tarkkaamatta, mitä niiden ta
kana on. Sellaisissa oloissa on provokatiouille erinomaisen altis tila. Sopii
vaan odottaa, että tästä otettaisiin jo
takin opiksi.
SUOMEN KOHTALOISTA

kirjoittaa Kansan
Tahto m. m. seu
raavasti:
Valtiollinen elämiä maassamme on
kuluneen vuoden aikana erittäin rikassi säl töistä.
Yhdonvertaisuuslain nojalla on hyö
kätty maan oikeuslaitoksen kimppuun
ja suoritettu siinä taistelussa tekoja,
mitkä raakuudessa turhaan hakevat
nykyaikoina vertauskohtia. Maan tuo
mareita, joiden henkilöllinen koskemat
tomuus pitäisi toki jopa |*oikkeukseIlisissakin oloissa olla aina ehdotto
masti taattu, oi: niin alemmista kirii
ylemmiatäkin tuomioistuimista joukot
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ta in raahattu rajantaakso vankeuteen,
tuomioiden perusteella, mitkä ovat no
jautuneet lainvastaisesti syntyneeseen
säännökseen ja mitkä on julistettu suo
malaisille vieraissa virastoissa. .Ia
samaan aikaan kun on täten käytän tööu sovellutettu yhtä ja “ voimaan
saatettua” yleisvaltakunnallisessa jär
jestyksessä syntynyttä “ lakia” , sa
maan aikaan on jopa mielettömäksi
katsottavalla innolla tehty alustavia
suun nitoi mia ohjeitani n luomiseksi mui
den valtiollisen ja kansallisen elämäm
me oniapcräisyvsi latausten tuhoami
siksi. Xiitä töitä suorittamassa -on
Pietarissa istunut ja — istuu — lukui
sa joukko komiteoita, ja mikäli olem
me aivan näinä päivinä nähneet, sukel
taa tuu niiden käsistä julkisuuteen
ohjelmaehdotuksia tuhoaniistvön edel
leen jatkamista varten. Kohta Mau
rein me “ lain” leipä veron asettami
sestn; toisen, jolla erotetaan ja keisa
rikuntaan yhdistetään erinäisiä aluei
ta maastamme; kolmannen, jonka mu
kaan Suomessa tehtyjen valtiollisten
rikosten johdosta nostetut oikeusjutut
tullaan käsittelemään rajantakaisissa
tuomioistuimissa; neljännen, jolla lisä
tään jo enaestäänkin tavattoman suu
ria lainvastaisesti ka nne Havikseni me
asetettuja sotilasrasituksia j. n. e.
Luettelo jo niistä ehdotelmista, joita
maan sisäisen itsenäisyyden vihollis
ten taholta on kuluneen vuoden aika
na tehty tuhoamin nitoi nian täydentämi
seksi, tulisi täyttämään, jos jokaiseen
yksityiskohtaan ulottuva semmoinen
laadittaisiin, monta sanomalehti pals
taa.
Itajantakaiia noin puuhatessa suori
tellaan täällä kolona kaikella isiä edelläkuvatiiihin verrat,’ii toisarvoisia töi
tä, jotka tähtäävät samaan päämää
rään. Eduskunnan päätöksiä, varsinkin
sellaisia niistä, joiden käytäntöön so
vellutettuina oletetaan elvyttävän maan
yhteiskuntaelämä ja huoj istuttavan
kansan pohjakerrosten toimeentulon
ehtoja, on edelleen pidetty haudattuina
korkeiden virkamiesten kätköihin. Vai
voin kehitettyä kulttuurielämää koe
tetaan suorastaan ty kerryttää siten,
että kielletään aineellinen kannatus
mitä väittämättäni im mi Itäkin yleisiltä
laitoksilta, mennen tuon järjestelmän
toteuttaminen jopa niinkin pitkälle,
että nykyään on odotettavissa senkin
vähäisen valtioa von lakkaaminen, mitä
vielä tiihäuasti on kunnanlääkärien
palkkaamista vart?n nautittu. Samal
la kun täten peritään kokonaan tukahuttamaan kulttuurielämämme eri nai-
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siä puolia, samalla vielä pannaan es
teitä vapaalle kansalaistoiminnallekin,
jotta ei hyökkääjäin tekemiä vaurioi
ta voitaisi edes tätä tietä korjailla.
Arpajaislupia ci anneta kuin harvoi
hin tarkoituksiin, yhdistystoiminta
koetetaan vaikeuttaa kaikellaisilla retteloimisilllä, puhujien suita tukitaan
ja sanomalehdistöä vainotaan valtiol
lisilla painokanteilla. Siitäkin on jo
vakavia kuiskeita kuulunut, että ve
näläinen virkamahti tulisi lähimmässä
tulevaisuudessa yrittämään maamme
työväenliikkeen suhteen saman ohjel
man toteuttamista, mitä aikoinaan
yritti valtiovalta Saksassa, seurauk
silla, mitkä jokainen tunnemme ja
joiden ei luulisi vallanpitäjille olevan
kovinkaan kehoittavia.
Yleissilmäys, minkä heitämme äs
ken päätyneeseen vuoteen, kehittää
lyhyessä tuokiossa eteemme yhtenäi
sen kuvan, joka edustaa miletöntä
rehkimistä ja sekamelskaa. Jos sitä
kuvaa katselisimme porvarillisilla sil
millä ja arvostelisimme asioita porva
rillisen käsityksen mukaan, painuisim
me varinnankin mitä toivottomimpaan
mielialaan, sillä sanotulta kannalta
asemaa punniten näyttää kansamme ti
la nykyhetkellä kerrassaan mahdotto
malta. Hyökkäävä puoli tässä kamppauksessa edustaa voimaa, jehon ver
rattuna meidän pienen kansamme vas
taava voima ei ole minkään arvoinen.
Sillä taholla tehdään tuhotyötä pisti
miin turvaten, ja niitä, kuten hyvin
tietty, ei meillä ole; ja vaikka olisi
kin, niin niiden avulla mj emme voisi
tuhon tuloa tilapäisesti kää n ehkäistä,
sillä meidän kansamme on pieni, on
kuin häipyvä -hiukkanen, jos sitä ver
taamme hyökkääjäin käskettävissä ole
viin jopa miilt’ei määräämättömiksi
katsottaviin laumoihin.
Mutta sosialidemokratiscsti valistu
neina alaluokan jäseninä voimme me
katsella näitä ilmiöitä melko levolli
sesti. Me nimittäin tiedämme, että
kaikessa tuossa, niin räikeätä ja raa
kaa kuin se onkin, ei itse asiassa ta
pahdu mitään tavatonta, vaan että tä
mä ottelu on vain sitä samaa sotaa,
jota maailmassa on käyty aikojen alus
ta ja tullaan käymään aina niin kanan,
kunnes sosialismi poistaa sen syyt.
Moidän kimppuumme (hyökätään {ios
minkälaisia tunnuslauseita huutaen,
mutta niistä huolimatta me tiedämme,
että tässä «n kysymys vain aineelli
sista eduista. Koko tuon puheenalai
sen hyökkäyksen tarkoituksena, niin
moninaisiin muotoihin kuin se pukeu-

tnukin, on vain etujen voittaminen
eräille venäläisen yläluokan ryhmille,
semmoisille ryhmille, mitkä ovat yleis
maailmallisen taloudellisen kehityksen
edetessä jääneet ajostaan surkeasti jälelle ja mitkä eivät siis voi tyydyttää
tavallisin keinoin niitä tarpeitaan, jot
ka heidän eläessään Venäjän nyttem
min kuiviinimetyn alaluokan hiestä ja
verestä, ovat paisuneet huomattavan
suuriksi. Saalista haetaan siis tältä
taholta: sitä vaaditaan vetoamalla raa
kaan voimaan, ja me näemme, että
omaisuudestamme saadaankin täten
lohkaistuksi aimo paloja. Mutta toi
selta puolen en meillä varma tieto, että
tuo kaikki on oleva vain tilapäistä,
sillä taloudellinen kehitys on aikanan
sa pitävä huolen siitä, ettei ryöstö,
jota harjoitetaan ilman nykyaikaisia
edellytyksiä, pääse jatkumaan määrää
mättömiin. Sen jatkumisen oikeutusta
eivät voi ta'ata edes pistimet, sillä se
aika on ollut ja mennyt jolloin nämä
olivat ratkaisevia tekijöitä taloudel
lisissa kysymyksissä. Tähän nähden
me verrattain levollisesti -katselemme
hyökkääjäämme hurjaa mellastusta,
emmekä suinkaan painu toivottomaan
mielialaan, vaikkakin näemme, etta he
tällä rosvoretkellään anastavat aineel
lisia hyvyyksiä, mitkä me itsekin ki
peästi tarvitsisimme. Sillä kaiken
sen, minkä he nykyään vievät ja tu
hoavat, kaiken sen me jälleen kerääm
me ja korjaamme uudestaan kunhan
koittaa päivä, jolloin ryöstön täytyy
olosuhteiden pakosta taota.
Näin tietäen, mitkä voimat tulevat
ehkäisemään näiden nykyään meitä
sortavain voimain voittokulun, me yh
tenään koetamme kehitellä niitä. Me
opetamme kansaa ajattelemaan sosialidemokratisesti, ja suuntaamme kaik
kien kolmen järjestömme, valtiollisen,
ammatillisen ja osuustoiminnallisen
järjestön työskentelyn yhtä suurta
päämäärää kohti, nim. sitä päämäärää,
että maamme taloudelliset, s. o. tuo
tannolliset voimat saataisiin kehite
tyiksi mahdollisimman korkealle, täy
siä nykyaikaisella kannalle, joten kan
samme tulisi nostetuksi sivistyskansa in
joukkoon ei ainoastaan suurilla sanoil
la, vaan oikein asiallisesti.
Siina työssä käyvät meidän toimenpiteemme pää-asiassa ristiin porvaril
listen isänmaanystäväin puu hai n ja
etujen kanssa, meidän kun nim. täy
tyy pakottaa heitä suorittamaan hei
dän “ kirottua velvollisuuttansa” , s. o.
maksamaan taloudelliselle kehityksel
le veroa siitä riistosta, mitä he har*

SÄKENIÄ
joittavat. Samalla siis kun me hyök
käämme itäisiä anastajia vastaan ja
teemme kehityksen turvin heidän ase
mansa ajanpitkään mahdottomaksi,
samalla mo suuntaamme joukkoiskuja
kotoisia riistäjiä kohti vaadimme heil
tä etuja ja siten pakoltamme heidät
toimimaan porvaristolle määrätyssä
historiallisessa tehtävässä — siinä ta
loudellisessa kehitystä edistävässä
työssä, mikä täällä on tähän asti niin
surettavan suuressa määrässä suoritta
matta jäänyt.
Täten puuhaamme ma ja täten puuhaavat koko maailman valveutuneet
työläiset. Samaan suuntaan -käyvän
joukkotyöskentelymmo vaikutuksesta
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kehkeytyy nopeasti se voima, joka on
•jakava kansoin» oikeutta (ja jonka
rinnalla ei pistinvoima enää merkitse
mitään. Tuo köyhälistön voima kas
vaa joka ainoa päivä, sem moisinäkin
päivinä ja semmoisina ajanjaksoinakin,
jotka näyttävät olevan omistetut taan
tumukselle. Siitä tietoisina me täältä
pohjolassa, mo uhatun kansan alaluo
kan jäsenet, me joilta yritetään kis
kaista jopa viimeinenkin leipäpä la
suusta, me, joita aijotaan painaa un
iikkiin alhaiselle asteelle, katsomme
näin vuoden vaihteessa luottavaisina
telova isouteen ja tervehdimme nouse
vaa ajastaikaa tyyninä, voitonvar
moina.
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Kirjallisuutta
“ Tyhjät Myllyt” . Sakeiden tässä
numerossa on luettavana väririkas tuo
kiokuva kuluneen yhteiskunnan ham
maspyörän, vanhan raatajan “ suru
marssista ’ joka on handia edessään
kun voimat ovat loppuneet, ansiokyky
mennyt eikä enää kenelläkään ole mi
tään odotettavissa häneltä. Kertomus
On palanen Kalle Rissasen viime vuoden
lopussa ilmestyneestä novellikokoelmas
ta “ Tyhjät Myllyt” . 8e yksin riittää
osoittamaan, että kokoelman kirjoitta
jalla on meikäläisissä oloissa varsin
huomattava huomiokyky ja ennenkaik
kea on hänellä kyky lausua sanotta
vansa omintakeisessa ja taiteellisessa
muodossa. Mutta se ei ole ainoa tuon
kirjan merkille pantava kyhäys. Kirja
kokonaisuudessaan on ilmaus siitä, että
meikäläiset “ amatoörikirjailijat” yh
dessä liikkeemme muun toiminnan kana
sa jättävät amatööriasteen taaksensa
ja kehittyvät huomattaviksi tekijöiksi
suomalaisen kirjallisuuden alalla,
Kalle Rissasen nimi on tähän saakka
meille tunnettu etupäässä silloin tällöin
til&päisjulkaisuissa ja sanomalehdissä
painetuistaan pikkukyhäyksistä, jois
ta muutamat ovat luettavana nyt il
mestyneessä kokoelmassa. Niitä on aina
mielellä luettu, sillä tyyliä ja terävyyt
tä ei Rissaselta ole ennenkään puuttu
nut ja tavallisesti ovat hänen novellin
sa huomattavia sisältönsä k in puolesta,
tarjoten purevaa ivaa milloin mistäkin

ivaa ansaitsevasta aikamme ilmiöstä.
Iva onkin R:n vahvin puoli. Hän ir
vistelee koko maailmalle — itselleen
kin ja nälkätaitelijaelamalleen. Joskus
hän tavotcllessaan tyylin omintakei
suutta menee teennäisyyteen, kuten
tässäkin kokoelmassaan, kertomukses
sa “ Ikuinen naisellisuus” ja jotkut
muut. Mutta esiin, kertomus “ Viimei
nen keisari” ja kuvaus kahden nälkä
taiteilijan vaelluksista leivän haussa
ovat mainiota luettavaa. Edellämainit
tu kertomus “ Surumarssi” , taas osoit
taa, että Rissasen viulussa on väräjävä
tunteenkin sävel, joka paremmin kuin
moni pitkäveteinen esitelmä kuvaa yh
teiskunnaksemme nimittämämme hul
luinhuoneen kurjuuden.
Kalle Rissanen on äsken muuttanut
amerikkojen maille ryhtyäkseen ' ‘Väkäieuvan” toimittajaksi. Hänen huu
morinsa ehkä ei ole ihan sellaista, mi
hin täällä päin maailmata ollaan tottu
neita, mutta emme epäile, etteikö se
saavuta tunnustusta sittenkin. Toivot
tavasti pilalehden toimittajan toimi ei
estä Kallea muusta kirjallisesta toimin
nastaan, vaan saamme edelleenkin liiet
täväksemme hänen virkistäviä palast
aan, joko ne sitten ilmestyvät kirjojen
muodossa tahi välipaloina sanomalehtiemme palstoilla. Luulisi, että Amerik
kamme, niin eanadalainen kuin yhdysvaltalainenkin, tarjoaa tavallista run
saammin aiheita satiirin kirjoittajalle.

