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A m erikan itsevaltius, sortaessaan A m erik a n sosialisteja, Saksiin sosialisteil
le: “ K ä y k iiä käsiksi. N u je rta k a a hallituksen n e. T u lk a a va p aik si! N aut
tik a a vap au desta kuten m eillä A m erik a ssa k in !"

KA TSA U K S I A
‘Pimeätä . . .
Syyskuun 5 päivänä vierähti
taantumuksen
mustat
laineet
pärskähtäen yli maan. Järjestel
mällinen ajojahti, yhtaikaa eri
tahoilla maata tapahtuva, alet
tiin hallituksen taholta sota vas
taisia rientoja vastaan. Sosialistipuohieen päävirastossa, sosia
listi lehti en
toimistoissa, y. m.
tehtiin kotitarkastuksia, takava
rikoimisia. vangitsemisia jne.
Porvari! ehdistö pettää tietä
mättömiä lukijoitaan vahingon
iloisina siitä, että tämä kaikki on
tapahtunut muka “ i. w. w.-liiton
nujertamiseksi”. Tätä vanhaa ku

lunutta mörköä käytetään tämän
tsaarimaisuuden kilpenä. Paljon
on jo kuitenkin niitä, jotka oival
tavat tämän puuhan todellisen
tarkotuksen, jotka näkevät pelis
sä olevan hallitsevan luokan
taantumukselliset keinot nujertaakseen maassa yhä valtavam
maksi käyvän sotavastaisen liik
keen.
Kaikista suunnattomista “ isän
maallisista” puustauksista huoli
matta, tämän maan työväenluo
kan valtava osa ei pidä tätä so
taa omana sotanaan. Sempätahden sotavastaisen liikkeen rivit
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vankkenevat.
tyytymättömyys agitatsionityötä. Mikään ei sen
käy yhä yleisemmäksi.
paremmin nostata kansan pohAinoa poliittinen puolue tässä jajoukkoja sotaa vastaan kuin
maassa, joka virallisesti on a- hallitsevan luokan keinot sodan
settunut sotaa vastaan, kansojen puolesta ja sotavastaista liikettä
rauhaa puoltamaan, on sosialisti- vastaan. Tämän maan kansa on
puolue. Sen rivit taajenevatkin aina elänyt siinä hurskaassa va
tavattoman nopeasti. Sosialisti kaumuksessa, että tämä on va
nen valistustyö saa yhä suurem paa maa. Nyt kansalta riiste
paa vastakaikua, yhä suurempaa tään sen vapauksia; paino,- ko
mielenkiintoa.
Niillä seuduin, koontumis- ja puhe vapaus alka
missä nyt on vaaleja toimitettu, vat imiuttua muistoksi; kehuttu
havaitaan sosialistipuolueen ääni yksilöllinen vapaus menehtyy a“ vapauslaimäärässä hämmästyttävää ko se velvollisuudessa,
hoamista. Katsokaamniepa Day- noissa", y. tn.
toniin. Ohio. Siellä tapahtuneis
Kaikki tämä vaikuttaa va
sa primaryvaaleissa sosialistipuo pauksistaan ennen niin ylpeään
lueen ehdokkaat saivat ääniä e- anierikalaiseen työläiseen. Se pa
nemmän
kuin
kaikki
por kottaa hänet vähitellen ajattele
varipuolueet yhtensä. Kansan maan ja nykyaikana mikään ei
mielialan todellinen merkki. Se ole hallitsevalle luokalle niin vaa
kertoo toista kuin sotavouhotte- rallista kuin se. että työläinen al
lijain palveluksessa oleva porva- kaa ajatella omilla aivoillaan, ei
rilehdistö.
kä enää ]mre k simatta niele kaTämän sotavastaisen mielialan tulehtien tarjoamaa “yleistä mie
kasvamisen
huomaa hallitseva lipidettä” .
luokka. Se ryhtyy nujertamaan
Tässä amerikalaisen työväes
“agitaattnreita” ja sotavastaisen tön. samoinkuin kaikkien maiden
liikkeen keskittynyttä voimaa — työväestein heräämisessä ajatte
sosialistipuoluetta. Mutta taas lemaan omilla aivoillaan, le pää k in
kin sopii sanoa : — jonka jumalat ase. jolla “ maailma tehdään turhaluavat hävittää, sen he lyövät . valliseksi kansanvallalle”. Työ
sokeudella.
Niinpä
hallitseva väestö on se voima, joka takaa
luokka sokealla vimmalla tekee maailmanrauhan ja maailman to
karhunpalvelusta itselleen. Se dellisen kansanvallan, eikä mit
rynnistää sosialistipuolnetta vas kään hallitsevan luokan voitontaan. rauhankannattajia vastaan pyy teiset sodat.
mitä niustinimilla keinoilla. Se
Vaikkapa pimeys alkaa peittää
ei näe sitä. että rauhanliike on tätäkin maata, vaikka taantu
jo muodostunut sellaiseksi pääk mus royhkeänä kohoaa, niin siitä
si, että kun yhden pään katka se e, huolimatta ja juuri sen kautta,
yhä
nopeammin lähestyy uusi
kasvaa kymmenen sijaan.
Niinpä hallitseva luokka sokeu päivä — työläisten voitokas päi
dessaan itse tekee sotavastaista vä !
'Perusta/

Sotivat maat kulkevat jättiläisaskelin taloudellista perikatoaan
kohden. Kapitalistisen järjestel-

horjuvat.
män perustat alkavat tuntuvasti horjua.
Viimeinen
sotarahavaatinnis
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Ranskassa paljastaa tämän sel pulta tapahtua jos sotaa vielä jat
vemmin kuin mikään. Vuonna ketaan ja yleinen valtioiden haak
1914. kolmena viimeisenä kuu sirikko näyttää olevan kynnyk
kautena, olivat Ranskan menot sellä nyt jo, vaikkapa rauha teh
1.173.000. 000 frangia; v. 1915 kol täisiin heti.
Kun tarkastamme esim. Rans
mena
viimeisenä kuukautena,
1.314.000. 000; v. 1916, 1.980.000,- kan sivili- ja sotamenoja vuo
000 ja tämän vuoden kolmena den 1914 elokuusta ensi vuoden
viimeisenä k mi kalit ena nousevat alkuun, niin li uomaamme meno
nämä menot jo 2,969,000,000 fran- jen käsittävän noin 103,000,000,000 frangia. Tästä kauhistutta
gia.
Ennen sotaa olivat Ranskan vasta menojen summasta menee
rauhanaikaisiin varsinaisiin me
valtioin enot kuu kaudessa noin
375.000. 000 frangia, joten nykyi- noihin 15,375,000,000, joten yksin-

set menot ovat pelottavasti pai
suneet, Sama juttu on kaikissa
muissakin maissa — paitsi Japa
nissa — osottaen valtojen napein
askelin kulkevan konkurssia koh
den.
Sotavelat paisuvat jättiläismäi
siksi. Niiden maksamisesta ei
saata tulla kysymystäkään pit
kiin aikoihin, jos koskaan. Meno
jen yhä lisääntyessä, taloudel
lisia arvoja hävitetään lakkaa
matta. Rysähdyksen täytyy lo-

omaan sotamenoihin jää 87,625,000,000 frangia.
Tämän sotamenorahan korkoi
hin menee 5 prosentin mukaan
4,381,250,000 frangia, mikä on
vain 116,000,000 frangia vähem
män kuin Ranskan vakiotulot v.
1912.
Näemme, että yksistään korko
jen maksamiseen menisi melkein
kaikki valtion tulot. Millä sit
ten voitaisiin suorittaa muut vält
tämättömät valtiomenot? Ja mil
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lä kuolettaa varsinaista sota vel
kaa ?
Sota velkojen maksamistavasta
ci voi saada imutta vastausta kuin
sen. että niitä ei maksetakaan.
Maksaminen on mahdotonta. Se
merkitsee taasen kuolettavaa is
kua koko kapitalistiselle talousperustalle.
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Sota on kestänyt nyt yli 3
vuoden. Kapitalistinen järjestel
mä on konkurssin partaalla. Ja
sotaa jatkuu vielä ja mitä pitem
mälle se jatkuu, sitä pikemmin
se jouduttaa kapitalistisen järjes
telmän vararikkoa, tekee sen yhä
perusteellisemmaksi.

V en äjiin työväestö vastav alla n k u m o u k sellisille:
vapauapy rin to ja,”

“ Ä lk ä ä h ä iritk ö työväestön

Vas tavu llankumousyritys Venäjällä

Venäjällä tapahtui kauvan odo
tettu
vasta vallankumousyritys,
mutta täydellisesti epäonnistui.
Vastavallankumouksen nousu,
jos mikään, opetti Venäjän työ
väestölle, että porvareihin ei ole
luottamista. Samat porvarit, jot
ka kilvan ylistelivät pääministe
ri Kerenskiä, olivat heti valmiit
asettumaan hänen hallitustaan
vastaan ja kallistuivat vastaval
lankumouksen johtomiehen Korniloffin kannalle. Ainoastaan työ

väestön ääretön valppaus ja yksi
mielinen nopea nousu vastaval
lankumousta vastaan pelasti val
lankumouksen.
Pääministeri Kerenski sai an
saitun opetuksen. Se porvaristo,
johta hän oli ryhtynyt mairitte1-emaan ja myönnytte le mää n, oli
kin häntä vastassa vaaran het
kellä. Sensijaan ne työväen jou
kot, bolshevikit ja maksimalistit,
joiden kimppuun Kerenskin hal
litus viime aikoina oli käynyt
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tsaariniaisilla keinoilla, ne joukot
siitä huolimatta pysyivat uskolli
sina vallankumoukselle, vieläpä
olivat
ensiniäisiä paljastamaan
Kerenskille vastavallankumouk
sellisten suunnitelmat.
Työväestön vallan kohoaminen
olikin ensituäisenä seurauksena
vasta vallankumousyrityksestä.
Mallitus oli pakotettu noudat
tamaan työväenjoukkojen vaati-

koolle syyskuun 26 päiväksi yleisvenälaisen työläisten kongres
sin. jolloin hallituskysymyskin
tulee saamaan uuden ratkaisun.
Nykyinen tilapäinen viisihenki
nen ministeristö ei kaikesta päät
täen tule olemaan pitkäaikainen.
Ainakin
työläisten kongressin
pakotuksesta tullaan tekemään
muutoksia, ellei jo aikaisemmin
kin.

muksia. Ainakin toistaiseksi on
muodostettu hallitus, jonka jäse
net eivät suoranaisesti ole por
varipuolueiden kontrolleeratta vi
ila. Lakkautettuja työväenlehtiä
alkaa jälleen ilmestyä. Venäjä vi
rallisesti julistettiin tasavallaksi,
hoi sh e vikejä vapautettiin vanki
loista j. n. e.
Aseman lähemmin selvittämi
seksi Pietarin työläisten ja sotilasedustajain
neuvosto kutsui

Työläisten taholta painoste
taan erikoisesti rauhaa ja perustuslakikonventionin
kokoontu
mista. Nämä ovat kaksi mitä
tärkeintä asiaa, sillä vasta niiden
kautta
pääsee Venäjä jälleen
“ rauh ai 1is ek si Ty Öväe stök in voi
senjälkeen alottaa täydellisesti otnan taistelunsa, järjestää ja
opettaa joukkoja y. m. .
Perustuslakikonventioni
ko
koomiinkin nyt joulukuun 13
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päivänä. Vaali valmistuksiin on
kiireellä ryhdytty. Olkootpa konventionin päätökset mitkä tahan
sa, niin ainakin on siitä se tulos,
että sen kautta saadaan asiat
Venäjällä järjestetyiksi jonkin
laiselle järjestelmälliselle pohjal
le, jonka perusteella työläistenkin on helpompi toimia järjestyneesti.
Nopeasti vaihtuvat tapahtumat
Venäjällä. Jokainen päivä tuo
uusia yllätyksiä. Mielenkiinnol
la jäämme seuraamaan, mitä uu
det päivät tuovat tullessaan jo
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ennen perustuslakikonventionin
k ok con tuin i staki n.
Samaten kuin peru stuslaki kon
ventioni. samoin myös rauha on
välttämätön Venäjän työväestöl
le, viedäkseen oman asiansa lo
pulliseen voittoon. Mutta kaik
kien kansojen toivomaa rauhan*
sanomaa ei vain kuulu. Sitä odo
tetaan hartaasti niin Venäjällä
kuin muissakin maissa. Se on
työväenluokkien hartain vaati
mus, kärsimyksien kantta voi
makkaaksi paisunut taisteluhuuto
kaikkien maiden työläisten kes
kuudessa.

Eri^ohrauhaf^ysym^s
Venäjän vallankumouksen ta
pahduttua,
Venäjän työväestö
päättäväisesti lausui vaatimuk
sensa rauhan aikaansaamisesta.
Rauhaa kuitenkin katsottiin kan
sainväliseltä kannalta. Rauha pi
ti saada kaikkien sotivien maiden
kesken. Kun Saksan taholta il
maantui pyrkimystä erikoisrauhan aikaansaamiseksi, vastustet
tiin sitä työväestönkin keskuu
dessa. Katsottiin erikoisrauhan
vahvistavan Saksan imperialisti
en pyrkimyksiä ja pitkittävän
maailmansotaa. Sen pata k ia työ
läiset vaativat hallitustaan kään
tymään liittolaismaiden hallitus
ten puoleen, vaatien heitä heti
ryhtymään neuvotteluihin, jotka
johtaisivat yleiseen rauhaan. Erikoisrauhaa jyrkästi vastustettiin.
Liittolaismaat kuitenkin suu
rella röyhkeydellä vastasivat, et
tä sotaa on jatkettava “ voitok
kaaseen loppuun’’. Venäjän an
nettiin ymmärtää, että sen on
viisainta pitää sormensa pois liit
tolaismaiden diplomaattisista veh
keilyistä, Kansojen murhaamis
ta ei saa vielä lopettaa, koska

liittolaismaiden edut eivät sitä
vielä myönnä.
Kylmä eli siis vastaanotto Ve
näjän työväestön hartaalle pyrki
myksille saada maailmanrauha
aikaan. Eipä merkillistä, jos erikoisrauha alkoi saada suurempaa
kannatusta.
Tällöin liittolais
maat kävivät uhkaaviksi. Salai
nen diplomatia solmi hirttosil
mukkaa Venäjälle. Uhattiin Ja
panilla. y. tn. Venäjää jos se us
kaltaa verileikin omasta puoles
taan lopettaa.
Liittolaismaiden vehkeily Ve
näjällä lisääntyi. Koetettiin saa
da Ve[läjällä pystyyn “ rautainen
käsi” , joka johtaisi Venäjän jou
kot yhä sitkeämpään taisteluun.
Luulivat löytäneensäkin "rautakäden”, pääministeri Kerenskin.
Liittolaismaiden kapitalistilehdet
veisasivat ylistysvirsiä tämän uu
den "diktaattorin” kunniaksi.
Kerenskistä ei kuitenkaan tul
lut “ rautaista diktaattoria” . Ve
näjän työväestö oli jo vallastaan
syössyt yhden itsevaltiaan, joten
se ei sietänyt uutta. Kerenskin
määräämästä hyökkäysliikkeestä
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tuli pannukakku. Sota innostus
ta ei voitu kansaan luoda; kansa
oli jo kaikkensa uhrannut, alka
nut samalla ymmärtää asian to
dellisen puolen.
Kun Kerenski epäonnistui, ei
liittolaismaiden vehkeily silti lop
punut.
Niinpä liittolaismaiden
edustajat
Pietarissa salaisissa
neuvotteluissaan punoivat yhtä

“ A v a t k a a o v i" , h u u d a h ta a

set edustajat paitsi Yhdysvalto
jen, olisivat tunnustaneet Korniloffin hallituksen Venäjän todel
liseksi hallitukseksi, jos Korniloffin olisi onnistunut tunkeutua
Pietariin.
Rosvomaista peliä se salainen
diplomatia. Suurta vehkeilyä se
taistelu "kansanvallan ja kanso
jen vapauden” puolesta.

V e n ä jä n

ja toista. Tulipa sitten vastavallankumousyritys.
Kas sieltäpä
nousee mies, Korniloff, josta
saadaan
se "rautainen käsi.”
Niinpä "kansanvallan” puolesta
taistelevien liittolaismaiden edus
tajat, venäläisten lehtien lausun
tojen mukaan, hapeämättömästi
sekaantuivat vasta vallankumouKseen, ryhtyen sen kannattajiksi.
Onpa lausuttu vannoja arveluja,
että liittolaismaiden diplomaatti-

tyO väeatt» l i i t t o la i s i ll e .

Venäjän työväestö oivalsi tä
män kaiken. Senpävuoksi Pie
tarin työläisten ja sotilasedusta
jien neuvosto heti asetti jyrkän
vaatimuksen, että liittolaismaat
ovat pakotettavat rauhaan ja en
nenkaikkea salainen diplomatia
on heti lopetettava.
Entistä selvemmin näki Venä
jän kansa, että liittolaismaat ei
vät välitä Venäjän vallanku
mouksellisesta demokratiasta ja
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sen kohtalosta mitään. Ainoa,
mistä liittolaismaiden hallitukset
välittävät, on se. että Venäjä
vain olisi voimakkaana tukena
heidän imperialististen pyrkimys
tensä voittoon saattamisessa.
Alkoipa Venäjän
työväestö
näin ollen yhä suuremmassa
määrässä .ajatella, minkä vuoksi
Venäjän kansan pitäisi jatkaa ve
rileikkiä
liittolaisten hyväksi,
koska liittolaismaiden hallituk
setkaan eivät välit tele tuon tai
vaallista Venäjän kansan eduista.
Entäs jos Venäjä solmisi enkoisrauhan? Tuottaisikohan se
niitä vaaroja, joita on kuviteltu
sillä olevan. Tästä kysymyk
sestä nykyään pohditaan Venä
jällä ja lausutaan seuraavanlaisia
mielipiteitä.
Sanotaan, että Venäjän rauha
Saksan kanssa vapauttaisi Sak
san joukot itäiseltä rintamalta ja
siten Saksa voimistuneena saat
taisi voittaa liittolaismaiden jou
kot läntisellä alueella. Tämä ei
pidä paikkaansa. Saksalla lie
nee varsin vähän joukkoja itäi
sellä rintamalla, sillä niitä siellä
ei paljonkaan tarvita. Ja vaik
kapa olisikin, niin siinä määrin
Saksalla ei ole joukkoja, että se
kykenisi niillä voitokasta sotaa
käymään. Sodan alussa Saksalla
oli parhaiten varustetut ja suu
rimmat joukot läntisellä alueel
la, Siitä huolimatta liittolaisjoukot kykenivät estämään sak
salaisten etenemisen. Pysähdys tiiassa on läntisen alueen sota
ollut pitkät ajat. Nyt ovat liit
tolaisten joukot saaneet suunnat
tomasti lisäjoukkoja, varustuksia
voi mist ettu, j uo k suhauta vyöhy kkeitä rakennettu toinen toisensa
]»erasta, ampuma tarve varastot li
sääntyneet j. n. e. Vaikka sak
salla olisi moninkerroin suurem
mat joukot kuin sodan alussa,
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niin sittenkin tuntuu mahdottomatla, että Saksa voisi tunkeutua
läntisellä alueella eteenpäin. Ja
verrattain vähäinen on se jouk
kojen apu, mitä Saksa saisi itäi
seltä rintamalta. Senlisäksi Sak
san joukot ovat niin uupuneet ja
sotaan kyllästyneet, että sellai
seen uhkarohkeuteen kuin liit
tolaisten vankan rintaman murs
kaamiseksi eivät ne saisi mistään
voimia.
Väitetään, että Venäjän kanssa
tehtyään rauhan. Saksa saisi elin
tarpeita, .ampumatarpeita, y, m.
joko Venäjältä tai Venäjän kaut
ta muista maista ja että se juuri
vahvistaisi Saksan voimaa. Ve
näjällä on kuitenkin itselläänkin
t-Iintarvekysymys kipeä kysymys
samoinkuin kaikissa muissakin
maissa, joten huomattavammassa
määrässä saada sieltä apua so
dankäyntiin, tuottaisi suuria vai
keuksia, vaikkapa saksalaiset ra
kennuttaisivat Venäjälle rautatei
tä, y. m. Senl isäksi on otettava
huomioon sekin, että Venäjän
työväestö,
tehdessään rauhan
Saksan kanssa, ei suinkaan tekisi
sitä sillä perusteella, tttä Venä
jä alkaisi vointinsa mukaan tu
kea Saksan imperialistista poli
tiikkaa. P ä in v a s to in , V en ä jä n ty ö 
v ä estö n ta h o lta te h tä is iin k a ik k i m i
tä v o ita is iin S a k s a n im p e ria lism in
k u k is ta m is e k s i ja s a k s a la is te n ty ö 
lä is te n a v u s ta m is e k s i h a llitu sta a n
vastaan .

Verrattain pieniltä näyttävät
ne
vaarat, mitä erikoisrauha
tuottaisi, sen rinnalla kun vertaa
niitä siihen hyötyyn mitä se ai
kaansaisi. Ensinnäkin on hyvin
ymmärrettävää, mikä siunaus se
olisi Venäjän kansalle, siitä erikotsrauhan kannattajien Venäjäl
lä ei tarvitse paljonkaan puhua.
Toiseksi sillä olisi musertava vai
kutus liittolaismaiden imperiä li s-
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tisiin pyyteisiin.
Liittolaismai
den nykyinen sodankäynti Saksaa
vastaan perustuu etupäässä juuri
Saksan nälkiinnyttämis ja me
nehdy ttämispyrkimykselle, eikä
varsinaiseen asevoimaan. Senpätakia kaikkia Saksan taholta saa
puneita rauhanehdotuksia on koh
deltu jyrkän kieltävästi. Samoin
tehtiin paavin rauhanesitykselle.
Liittolaiset laskevat Saksan rauhanesityksien
perustuvan sille,
että Saksa alkaa menehtyä ja
se nvuoksi haluaa pikaista rauhaa.
Näinollen liittolaisten on jatket
tava sotaa ja vielä jonkun aikaa
odotettava, niin siiloin Saksa täy
dellisesti menehtyy ja liittolaisten
imperialistiset
pyyteet saavat
loistavan voiton.
Erikoisrauha Venäjän kanssa
iskisi pohjan tältä liittolaismai
den suurimmalta tekijältä rauhaa
vastustaessaan. Silloin oltaisiin
liittolaisten hallitsevissa piireissä
pakotetut myöntämään, että Sak
san näännyttämisessä alkaisi nyt
olla vaikeuksia, sillä se ei enää
olisikaan saarroksissa. Se vuo
rostaan pakottaisi myöskin liit
tolaismaiden hallitukset taipuvik
si rauhanneuvotteluille, sillä liit
tolaismaatkin alkavat olla meneh-

tymäisillään maailmansodan seu
rauksista.
Toiselta puolen Saksan hallitus
ymmärtäisi sen, että vaikkakin
se olisi vapautunut Venäjästä,
niin sittenkään se ei kykenisi
voittamaan liittolaisten joukkoja
ja niinollen ei uskaltaisi ottaa
sitä kantaa, mikä nykyään val
litsee liittolaismaiden hallitse
vissa piireissä. Saksan hallitus
ei uskaltaisi asettua rauhanneu
votteluja vastustavalle kannalle.
Se synnyttäisi pelottavan vallan
kumouksen.
Näitä kysymyksiä silmällä pi
täen on Venäjällä kasvanut se
joukko, joka kannattaa erikoisrauhaa sillä perusteella, että Sak
san ja Venäjän erikoisrauha jou
duttaisi
maailmanrauhaa, eikä
suinkaan pitkittäisi sitä.
Tosin liittolaismaat vielä jon
kun aikaa 'saattaisivat sotaa jat
kaa, odottamalla atnerikalaisia
joukkoja,
sitten yhteisvoimin,
suurin uhrauksin rynnistääkseen.
Epäilyttävältä
tämä kuitenkin
tuntuisi, sillä sen seuraukset tu
lisivat liian kamaliksi, liian kal
liiksi itse hallitsevalle luokalle
kin.

