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SÄ KENIA

Sosialismi San Franciscon kiinalaiskaupungissa
Joku aika sitten saapui San
Franciscoon
toverimme Klang
Kang Hoo, Kiinan sosialistipuolueen entinen presidentti.
Hän
karkotettiin kotimaastaan ryssäläismalliin hallitusta hoitavan pre
sidentti Yuan Shi Kain toimesta.
Muutama viikko saapumisensa jäl
keen hän perusti kiinalaisen so
sialistisen viikkolehden ja ryhtyi
muutenkin innokkaaseen valistus
työhön kansalaistensa keskuudes
sa. Eikä hänen ponnistuksensa men
neetkään turhiksi. Lyhyen ajan
kuluessa syntyi San Franciscossa
kiinalainen sosialistiklubi jolla ny
kyään on ioo jäsentä.
Tämä klubi kokoontuu kerran
kahdessa viikossa eräässä kiinalai
sen kaupunginosan suuressa ra
kennuksessa ja toiminta on v a r
sin innokasta päättäen jo siitä
kin, että jäsenet hommaavat osuus
toiminnallisen kustannusyhtiön pe
rustamista, joka alkaisi kustantaa
sosialistisia sanomalehtiä ja kir
jallisuutta. Klubin kustantaman
lehden nimi on suomeksi käännet
tynä “ Kansan kieli” . "Kansan
kielen” ensimäinen numero ilmes
tyi maaliskuun lopulla ja sen me
nekki oli kerrassaan suuremmoinen. Muutamassa päivässä myy
tiin loppuun sen verrattain suuri
painos. Lehden toimittajana on
Feng Chi Yan, joka oli erään
vallankumouksellisen
komitean
presidenttinä Kiinassa. Sen aputoimi ttaj ai n joukossa on Kiinan
ensimäisen presidentin, tohtori
Sun Yat. Seidin poika, Sun Fo.
Toveri Sun Fo opiskelee nykyään
Rerkeleyn yliopistossa ia on kään
tänyt monta sosialistista kirjaa

kiinan kielelle. Jotkut näistä kir
joista aijotaan pian julkaista pe
rustettavan kustannusyhtiön toi
mesta, mutta kiinalaisen sosialisti
sen järjestön ala on toistaiseksi
vielä niin rajoitettu, että kirjoil
le ehkä ei voitaisi saada riittä
vää menekkiä, jonka vuoksi yri
tys täytyy lykätä vähän tuonnem
maksi, ellei nuori järjestö piak
koin saa toivomaansa rahallista
apua sekä kotimaansa että tämän
maan sosialisti puolueilta.
Tällä välillä ovat Sun Fo ja
hänen toverinsa ryhtyneet innok
kaisiin toimenpiteisiin saattaakseen
kaikki tässä maassa opiskelevat
kiinalaiset ylioppilaat liittoonsa.
He ovat laatineet kiinankielisen
julistuksen ja hankkineet luette
lon kaikista kiinalaisista ylioppi
laista, jotka opiskelevat tämän
maan yliopistoissa. He ovat myös
kääntyneet yliopistojen välisen sosialistiyhdistyksen puoleen pyytä
en sen apua kirjeitten levittämi
sessä. Yhdistys onkin mielihyvällä rientänyt avuksi ja näin ol
len on hyvä toivo olemassa, että
sosialistinen valistustyö näitten
ylioppilakien välityksellä saadaan
hyvään käyntiin maan kaikissa
osissa.
Toveri Klang Kang Hoo aikoo
perustaa muitakin kiinalaisia sosialistiosastoja lännen kaupunkei
hin. Eloisa sellainen osasto on jo
olemassa Bcrkelevssä, jonka jäse
ninä on useita naisiakin.
Innokkaat puoluetoverit saavat
vhä lisää voimia kotimaastaan.
Äskettäin saapui tänne Hsich Ying
Po. joka Kiinassa on toiminut
paljo» vallankumousliikkeen hy-
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väk si ja nykyään on nuorkiinalatsen liikkeen organiseeraajana täs
sä maassa. Hän piakkoin lähtee
kiertomatkalle ympäri koko maan
toimien samalla sosialistipuolueen
hyväksi ja sosialistien kaikkialla
olisi annettava hänelle mahdolli
simman paljon apua ja kanna
tusta.
San Franciscon kiinalainen sosialistiosasto ei vielä ole viralli
sesti liittynyt kaupungin sosialistijärjestöön, mutta sikäläiset so
sialistit ovat läheisessä yhteistoi
minnassa kiinalaisten toveriemme
kanssa ja piakkoin säätänee ai
kaan virallinen puolueeseen yhty
minen,
Tarkoitus on, että tämä aasia

211

laisten siirtolaisten sosialistinen
liike
muodostuisi
perusteeksi
kaikkien aasialaisten siirtolaisten
järjestämistä varten sosialistipuolueeseen. Länsirannikolla on myös 
kin paljon jaapanilaisia, jotka on
saatava mukaan ja saadaankin
kunhan vaan ensimmäiset järjes
tän! istoimen piteet kiinalaisten kes
kuudessa ovat käynnissä.
Kansainvälinen työväenliike ei
tunne kansallis- tahi roturajoja.
Työläiset yhtyvät punalipun ym
pärille sellaisista eroavaisuuksis
taan huolimatta. He luovat sen
kaikkien kansojen veljeyden, jos
ta maailma niin paljon on puhu
nut, mutta ei ole voinut tote
uttaa.

