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KATSAUKSIA

L . C . A. K. M arten*.
T y ö v ä e n V e n äjä n e d u s ta ja Y h d y s
valloissa.

Proletariatin diplomatia
( T r n e t r a n a l a t l o n I ll e d w l t h t h e p o s t
m a s t e r a t F ltc h b u r K . M a a s ., a s r e q u l r e d b y
t h e a c t o f O c t. 6. 1017->

Proletariatin diplomatia tunkeutuu
yhä voimakkaammin tänne vallankumousmaista etäälläolevaan Amerikaankin. Tov. Santeri Nuortevan Suomen
köyhälistön edustuksellisen toiminnan
jatkoksi on nyt muodostunut valtavan
Työläisten Venäjän edustuksellinen toi

minta.
Venäjän työväenhailitus on
näet nimittänyt Amerikaan edustajak
seen venäläisen toverin L. A. Mar
tensin.
Työ on laajaperäistä ja vaikeata. On
kuljettava ennen tuntemattomia pol
kuja. Proletariatin diplomatia — jos
sitä diplomatiaksi nyt vaikka kutsut
taisiin — on uusi ilmiö, kuten työväenvaltio. Ei siihen ole käytettävä
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nä entisiä mittapuita, ei menettelyta
voista annettu enempää teoreettisia
kuin käytännöllisiä neuvojakaan. Por
varillisen valtion ja työväen valtion suh
teitten selvittämiseksi ei ole aikaisem
min ollut käytännöllistä maaperää.
Nyt esiintyy tämä ilmiö vakavana
todellisuutena tallakin puolella valta
merta. Ensiksi lyhyen aikaa Punasen
Suomen ja nyt valtavana Punasen Ve
näjän ja kapitalistisen Amerikan vä
lillä. Lähitulevaisuudessa Punasen Un
karin ja kenties piankin Punasen Sak
san, y.m, kanssa. Se on välttämättö
myys. Työväenvaltio ei voi eristäytyä
maailmasta. Ja niinkauan kuin on ole
massa kapitalistisia maita, niinkauan
joutuu Työväenvaltiokin niitten kans
sa mitä moninaisempiin suhteisiin. Niin
joudumme proletariseen diplomatiaan.
Alussa tietenkin tämänlaatuinen työ
on moninkerroin vaikeampaa kuin myö
hemmällä, jolloin jo kokemusperäises
ti tällä alalla voidaan liikkua. Sitä vai
keampaa se on, kun kapitalistinen maa
ilma ei halua tunnustaa tämän välttä
mättömyyden olemassaoloa ja niinmuo
doin ei anna virallista tunnustusta Työväenvallan edustajillekaan. Tästä vai
keudesta ennenpitkää kuitenkin suo
riudutaan, sillä yhä selvemmin alka
vat merkit näkyä siitä, että kapitalis
tinen maailma ei voi noin vain sivuut
taa tätä yhteiskunnallista välttämättö
myyttä, Sen on tunnustettava sen ole
massaolo ja ryhdyttävä senmukaisesti
toimimaan, vaikkapa kuinka onkin sitä
vastaan ja selvästi' ymmärtääkin, mitä
se merkitsee kapitalistiselle järjestel
mälle.
Venäjän Työväenvallan tunnustami
sen hetkeä ei ole mahdollisuus enää
kovin pitkälle viivyttää. Yhteiskunnal
listen syitten pakotuksella siihen jou
dutaan. Rauhankysymys on nyt siinä
pisteessä, että Venäjän kanssa rauhan
tekeminen on koko rauhan pääehtona.
Muut ennen niin tärkeät rauhaa koske
vat seikat suhteellisesti selviintyvät
Venäjän kysymyksen mukana. Ja niinpaljo kuin nykyään Pariisissa koollaolevasta rauhankonferenssista tällä het
kellä on tietoja saatu, niin vlittaavat
ne siihen, että suhteet avaantuvat ka
pitalististen maitten ja Työläisten Ve
näjän välillä.

Venäjän edustajan ‘nimittäminen Arnerikaan muodostaa tässä yhden virstatolpan.
Yksistään edustajan nimittä
minen ja tietoisuus siitä, että hän on
oikeutettu tekemään Sitoumuksia Ve
näjän työväenvallan nimessä, joista si
toumuksista Työväenvalta vastaa kul
lalla, on saattanut Amerikan liikemaa
ilman kiirehtimään suhteitten luomista.
Venäjä tarvitsee kaikenlaisia tavaroita,
joita Amerikassa tällä hetkellä on lii
kaakin. Kun niistä reilusti maksetaan,
niin minkätakia ei "laillista kauppaa”
saisi käydä. Niin luokkatietoinen kuin
kapitalistiluokka onkin, niin ryhmäetu
johtaa tällaiseen, Pelätään myös muit
ten maitten kapitalistiryhmien ehättä
vän Venäjän markkinoille aikaisem
min.
Englannissa on liikemaailmassa
havaittavissa voimakasta pyrkimystä sa
maan suuntaan. Ja se on varsin luon
nollista. ‘‘Business is business". Ve
näjällä ainakin on varma, pysyväinen
hallitus.
Muista Europan maitten hallituksis
ta ei voitane sitä niin suurella varmuu
della sanoa. Venäjä myös alkaa olla
muutenkin hieman toisessa asemassa
muihin Europan maihin nähden. Ve
näjän tuotantojärjestelmä aikaa olla toi
sella pohjalla kuin muissa maissa. Muis
sa maissa tunnetaan kullan puutetta —
Venäjän <tuotantoasioita järjestettäessä
ei tarvita kultaa siten kuin muissa mais
sa. Sitä joutaa siis ulkomaille.
Kä
teistä kultaa on tarjottavana ulkomais
ten tavaroitten maksuksi. Se kiiltää
ja viekottele. ja niin liikesuhteet vä
hitellen muodostuvat.
•
L.
A. Martens, joka edustaa Venä
jää Yhdysvalloissa, on vuosikausia toi
minut Venäjän työväenliikkeessä. Syn
tynyt v. 1874 Bachmutln kaupungissa,
etela-Venäjällä. Oli tilaisuudessa käy
dä koulua ja siten pääsi Pietarin teknil
lisestä yliopistosta koneinsinöörinä. Ku
ten monet muutkin Venäjän työväenliikken miehistä, on hänkin joutunut
“ kouluuntumaan" tsaarin vankiloissa.
On myös liikkunut ulkomailla. Saapui
Amerikaan noin kolme vuotta sitten.
Valtakirjan saavuttua, lähetti Mar
tens sen Yhdysvaltain valtio virastoon.
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Valtiovirasto tietenkään ei virallista
tunnutusta ole antanut. Tunnustus
riippuu Eu-ropan neuvotteluista. Mutta
vaikkakaan virallista tunnustusta ei ole
tähänmennessä annettu, niin siitä huo
limatta on toimintaan käyty käsiksi.
Ensi alussa toimittein tov. Nuortevan
johtamassa Venäjän Työväenvallan tie
donantoko! mistossa.
Liikemiehiä vir
tasi kauppoja rakentamaan.
Kaikki
muukin toiminta yhtenään paisui. Laajennuspuuhiin oli ryhdyttävä.
Nykyään Venäjän edustajan toimis
to sijaitsee tilavammassa huoneustos
sa. Toimiston työ on jaettu tarko
i s t a a n vastaavammaksi. Venäjän edus
tuslaitoksen ensimäisenä sihteerinä toi
mii S. Nuorteva johtaen samalla toi
miston doplomaatista ja tiedonantoosastoa. Kauppaosas. joht. A. A. Heller,
joka on ammattimies vientiliikkeen alal
la. Heller on toiminut Amerikan sosialistipuolueessa siitä saakka kun hän
saapui Venäjältä tänne, nimittäin vuo
desta 1892 lähtien.
Rautatie-osastoa
jahtaa prof. Lomonosoff, joka on rautatieasioitten erikoistuntia, jonka Kerenskin aikainen hallitus nimitti rautatieasioitten edustajakseen Amerikaan.
Kerenskin hallituksen kukistuttua Lomonosoff asettui kannattamaan työvä-

231

enhallitusta. Tilastotieteellisen osaston
■johtajaksi tulee Amerikassa kauan tun
nettu tilastotieteilijä ja sosialisti, prof.
t. Hourwich.
Kutikin osaston palveluksessa on tie
tenkin joukko apulaisia. Toimintapii
ri on laajaa. Ja tulee yhä paisumaan.
Venäjän uikomaakauppa on valtion mo
nopolina ja luonnollisesti se tekee
kauppansa ulkomailla olevien edusta
jiensa kautta. Amerikan osalle tulee
valtava osa tästä kaupasta ja kun se
tulee tapahtumaan Venäjän edustajien
toimiston kautta, niin suuremmoiseksi
laitokseksihan se on pakotettu muo
dostumaan. Senvuoksi sikäli kuin olo
suhteet muuttuvat, toiminta tulee laa
jemmaksi^ sitä mukaa myös toimisto
suurenee.
Tämänlaatuinen toiminta on uutta.
Ja pian kai kirjotetaan jo paksuja ni
doksia tästä uudesta ilmiöstä, proletariatin diplomatiasta — työväen val
tion ja kapitalistisen valtion merkilli
sistä suhteista.
Tätä uraa viilletään
nyt Amerikassa. Amerikan luokkatietoinen työväestö tervehtää uranuurtamistyötä sydämellisesti, tietäen siinä
viitoitettavan tietä Amerikan työväen
luokankin eduksi.

Rauhankonferenssi
( T r u e t r a n s l a t l o n f lle d w lth t h e p o s t
m a s t e r a t F l t c h b u r g , M asa» a s r e q u i r e d by
th e a c t o f O c t. S, 1917»)

New York Times sattuvasti Lausui
toimituskirjotuksessaan, että Pariisissa
koollaoleva rauhankonferenssi ei ole
muuta kuin Europan konkurssin tehneitten valtojen pesänselvitystä. Ja
erään toisen lehden kirjeenvaihtaja säh
köttää lehdelleen "Europan kansojen
juoksevan pakoon rauhankonferenssia”
ja että yleensä alkaa vallita sellainen
käsitys, että rauhankonferenssin käsis
sä ollut valta on luisunutkin kansojen
käsiin.
Ja mitä tarkemmin seuraa mainittua
konferenssia koskevia niukkoja tiedon
antoja, niin sitä selvemmin tulee joh
topäätös, että kaikki asiat eivät siellä
ole oikein hollillaan. Suuren “neljän” ,

Yhdysvaltain, Englannin, Ranskan ja
italian pääedustajien keskuudessa ei
tunnuta päästävän yksimielisyyteen tär
keimmissä kysymyksissä.
Mitä pak
suin salaisuuden verho, mikä ympäröi
rauhankonferenssia, ei ole kyennyt es
tämään tämän selville tuloa. Viikkoja
ja kuukausia on odotettu, että päästäi
siin edes valmistavaan rauhansopimuk
seen, mutta rauhansopimuksen asemas
ta alkaakin eri hallitusten välit kärjis
tyä kireimmiks! kuin ennen rauhankon
ferenssin alkua. Tätä kirjottaessa nä
kyy lehdissä tiedonanto, että lopulta
on päästy siihen, että presidentti Wil
son on uhannut "kylmällä julkisuudel
la” kaikkia rauhankonferenssin toimen
piteitä ellei sopua ala piakkoin tulta.
Ellei sekään tepsisi, niin mainitaan
mentävän vaikka niinkin pitkälle, että
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Amerikan edustajat erkanevat rauhan
konferenssista.
Kaikissa tärkeimmissä kysymyksissä
ovat Englanti Ja Amerika yhdessä Ita
liaa ja Ranskaa vastaan. Ensinmainitut
edustavat liberaalista eli n. $. vapaa
mielistä käsityskanta, jälkimäiset taasen
häikäilemätöntä imperialismia.
Ame
rika ja Englanti pitävät pohjanaan ‘b i i 
sonin 1 4 :sta pointia” , Ranska ja Italia
taasen vanhaa diplomaattista lausetta:
voittajalle kuuluu saalis.
Erikoisesti kaksi kohtaa antavat ai
hetta voimakkaisiin yhteentörmäyksiin
näitten ryhmien välillä: suivaantumi
nen Venäjän soviettihailitusta kohtaan,
ja Ranskan anastuspuuhat Saar-alueeseen nähden. Presidentti Wilson, jo
ka on tämän ryhmän kaukonäköisimpiä politikoitsijoita, käsittää Venäjän
todelliset olot. Niin paljo kuin hänes
tä onkin epämieluistasoviettihatlituksen
vallankumoukselliset aatteet ja niiden
toteuttaminen, niin sittenkin hän kä
sittää, että hän on tässä tekemisissä
vallan kanssa, jonka suhteen vanhat
menettelytavat eivät vetele. Hän ym
märtää, että sotaretken tekeminen Ve
näjää vastaan johtaa raskaisiin seurauk
siin, jotka joutuvat miltei yksinomaan
Yhdysvaltain kannettaviksi, ja että täs
tä puuhasta tulisi tavattoman laaja, eh
käpä ylivoimainenkin yritys, Englan
nin pääministeri Lloyd George ehkä
lähtisi leikkiin, mutta hänkin tietää
sangen hyvin Englannin työväestön kes
kuudessa vallitsevan mielialan.
Sa
moin Saar-aiueen jutussa presidentin
täytyy vastustaa Ranskan imperialistista
saaliinhimoa, sillä presidenttihän mo
neen kertaan vakuutti persoonallisesti
valvovansa, ettei alueanastuksia tapah
tuisi.
Italia puolestaan kannattaa Ranskaa,
voidakseen sitte käyttää Ranskan apua

omien auastustarkotustensa toteutta
miseksi.
Ranskan pääministeri Clemenceau tukee ja rohkaisee Italian pää
ministeri Orlandoa tämän vaatimuksis
sa omien vaatimustensa tukemiseksi.
Venäjää kohtaan terottavat Ranska ja
Italia kynsiään, samoin Unkaria vas
taan. Näitten imperialistinen politiik
ka ei suinkaan johtaisi rauhaan, vaan
uusiin kauheisiin uhreihin.
Näitten neljän konferenssi edustajan
salaisissa istunnoissa käymä taistelu on
pian päättyvä ratkaisuun. Jos presi
dentti Wilson pysyy lujasti vaatimuk
sissaan, niin silloin on Ranskan Ja Ita
lian annettava periksi, sillä yksinään
eivät ne voi sotia Venäjää vastaan,
enempää kuin riistää Saksalta Saar
si u että. Suurena vaarana tässä kuiten
kin on se mahdollisuus, että näitten
liittolaisvaltain edustajat tekevät kom
promissin. Presidentti Wilson voi ta
vata Clemenceaun puolitiessä ja siten
katkaista mahdollisuudet Venäjän tun
nustamisesta ja Saar-alueen suhteen
suostua sen "puolueettomaksi” teke
miseen. Kummassakin tapauksessa vi
hamieliset yhteentörmäkykset vältet
täisiin toistaiseksi, vaikkei lopullisesti.
“ Kansojen liitto” tällaisessa tapauk
sessa, kun itse Liittoutuneet eivät voi
sopia keskenään, ei tietenkään tule
olemaan muuta kuin kilpailijoitten liit
to, jotka vain odottavat sitä hetkeä,
jolloin olisi paras tilaisuus käydä vas
takilpailijan kimppuun. Aivan kuten
sosialistit alusta lähtien ovat selittä
neet tämänlaatuisen “ Kansojen liiton”
mahdollisuuksista.
Tällaisissa ristiriidoissa toimii rau
hankonferenssi.
Sillävälin vallanku
mousliike vyöryy väkevästi eteenpäin
ja “ kansa juoksee irti rauhankonfe
renssista” ja ryhtyy ottamaan asioit
ten ratkaisua omiin käsiinsä.

Venäjän neuvostohallituksen agitatsioni
(T ru e C ran slatlo n flle d w lth th e p o st
m a s t e r a t F ltc h b u r ? , Maas-» a s re q u lre d by
th e a c t « f O ct. €, 1917.)

New York Times julkaisee lentolehtisen, jota Venäjän työväen hallit us on
englannin kielisenä lentokoneiden avul
la levittänyt Arkangelin rintamalla ole

vien liittolaisten joukkojen keskuu
teen. Lentolehtisissä lausutaan:
“ Kenen puolella te olette, työläis
ten vai porvareidenko?
“Maailman kansat eivät ole jakaan
tuneet kansallisuuksittain vain luokit
tain.
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“ Mitkä edut teillä ovat yhtäläiset
isäntienne kanssa?”
“ Vaikka he olisivatkin teidän maamiehiänne, vaikka he olisivat samaa totua kanssanne, estääkö se heitä riis
tämästä teitä?
Estääkö se heitä pa
hoittamasta teitä työskentelemään nii-n
monta tuntia päivässä kuin suinkin
mahdollista mahdollisimman pienellä
palkalla? Ei vähimmässäkään määräs
sä."
“ Yksinpä sodankin ajalla, jolloin
te työläiset olette uhranneet elämänne,
kaikkenne, porvarit ovat jatkaneet tei
dän ja teidän perheidenne riistämistä.”
“ Porvarien ainoa päämäärä on voi
ton saanti.
“ He saavat voittoa ruuasta. He te
kevät voittoa niistä univormuista, joi
ta te kannatte päällänne. Sota on heil
le ollut Aladin luola, josta he ovat kis
koneet rikkauksia.
“Se mikä on ollut kansanjoukoille
surman, hävityksen, perikadon ja epä
toivon aiheuttaja, on ollut porvareille
välikappale, jonka avulla he ovat kasaneet itselleen rikkauksia nykyisyy
dessä ja kasaavat tulevaisuudessa.
“ Kaikki voitot puristetaan meidän
luokastamme, työväenluokan hiestä,
verestä ja kyynelistä.
“ Asia on näin kaikissa maissa —
Englannissa, Ranskassa, Saksassa, Itä
vallassa ja Venäjällä.
“ Merkitseekö kansallisuus mitään?
Ei mitään! Luokat vain merkitsevät.
“ Kummalla puolen te olette, työläis
ten vaiko porvarien puolella?
"Porvareilla on sijoituksia kaikissa
maissa.
Missä ovat heidän rahansa,
siellä ovat heidän sydämensäkin. Heil
le ei ole olemassa minkäänlaista isän
maan rakkautta. Mutta he aina py
syvät uskollisina luokalleen.
“Työväenluokkaa vastaan kaikkien
maiden porvarit ovat yhtyneet. He
ymmärtävät luokkasodan.
"On olemassa vain kaksi leiriä, työ
läisten leiri ja porvareiden leiri. Kum
massa leirissä te olette?
“ Kaikkien maiden työläisten edut
ovat yhtäläiset.
Se ei merkitse mi
tään vaikka te asutte Englannissa, Rans
kassa tai Saksassa. Jos te olette työ
läisiä teidän täytyy työskennellä isäntäluokalle ja se pitää teitä työssään
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vain silloin kun saa voittoa teidän työs
tänne.
“Työläiset vastustavat aina isäntiään.
"Englannissa ovat suuret lakot käyn
nissä kun porvaristo kotona tahtoo ot
taa pakkotyön käytäntöön sillä aikaa
kun te olette taistelemassa täällä “va
pauden” puolesta.
“Todellinen vapaus, taloudellinen ja
yhteiskunnallinen vapaus, voidaan saa
vuttaa vain silloin kun kaikkien mai
den työväenluokat kukistavat porva
riston ja ottavat yhteiskunnan johdon
omiin käsiinsä.
“ Me Venäjällä olemme tehneet sen,
Me olemme hävittäneet kapitalismin ja
maanomistuksen Venäjällä.
“ Meillä on työväen h allit us.
“Teidän porvarinne tietävät, että
meidän vallankumouksemme on vaara
na heille. He pelkäävät, että toisten
maiden työläiset seuraavat meidän esi
merkkiämme.
“Tästä syystä he tukevat venäläisiä
porvareita taistelussa meitä vastaan.
He ovat päättäneet kukistaa meidän
vallankumouksemme ja saattaa porva
rit, maaparoonit ja tsaarin uudelleen
valtaan.
“Ja teidät on tuotu tänne tätä ta r
koitusta varten.
“Mitä te olette, tyoläisiäkö vaiko
porvareita?
“Jos te olette työläisiä, silloin tei
dän täytyy olla meidän puolellamme,
sillä me myös olemme työläisiä. Me
kuulumme samaan luokkaan.
“ Oppikaa porvareilta ja olkaa uskol
lisia luokallenne.
“ Loukkaus yhden maan työläisiä
kohtaan on loukkaus kaikkien maiden
työläisille.
“Jos te avustatte meidän vallanku
mouksemme kukistamista, te vain luji
tatte palkkaorjuuden kahleita itsenne
ympärille.
“ Kieltäytykää tekemästä yhteisen vi.
hollisemme, porvariston, työtä. Yhty
kää meihin taistelemaan kapitalismia
ja sotaa vastaan.
"Kaikkien maiden työläiset liittykää
yhteen,”
Sam ai laisia lentolehtisiä levitetään
kaikkialla muillakin kielillä aina tilai
suuden mukaan.
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Huhtikuun alkupuolella Jui aisti in sa
nomalehdissä virallinen tiedonanto, et
tä amerikalaiset joukot, muuan komp
pania, on kapinoinut Arkangelin rin
tamalla. Miehet kieliäantyivät palaa
masta rintamalle, vaatien täyttä tietoa
siitä, minkävuoksi heidän täytyisi ta
pella. Vasta pitkien puheitten ja kai
keti sotakurin pakotuksesta, lähtivät
miehet rintamalle, mutta samalla kui
tenkin uhkaillen, etteivät mene aina

kaan 'ensimäiselle taistelurintamalle.
Myös toistenkin kansallisuuksien kes
kuudessa on tapahtunut kapinoita.
Myös liittolaisten pariin joutuneitten
suomalaisten keskuudessa.
“ Times” lehti eräässä kirjotuksessaan tämän johdosta selittää “bolshevikien olevan maailman parhaita agitaattoreita” . Bolshevikit eivät erikoi
sesti hyökkäile, turvaantuvat vain hen
kisiin aseisiin, kertoo eräs toinen tieto.

Suomen työväenpuolueen tervehdys Spartacus
ryhmälle
( T r u e t r n n g l a t l o n fJ le d w itl i t h e p o s t
m a s te r a t F ltc h b u rjr, M a a a . a s re q u lre d b y
t h e a c t o i O c t. 6, 1917.)

S u o n te n p ro le ta ria a tti o n u u d e lle e n
valm iin a tä y ttä m ä ä n v e lv o llisu u te n sa
I n te m a tio n a lc n rin ta m a s ta .

Ruotsin lehdet kertovat seuraavaa:
Suomen Kommunistisen Puolueen
Keskuskomitea on lähettänyt Saksan
SpartaeusryhmäJle
seuraavasisältöisen
tervehdyksen:
Mielimme kiinnittää Saksan työläis
ten huomion Suomen proletariaatin on
nettomaan kohtaloon, joskohta olem
me pieni kansa. Sillä juuri saksalai
silla aseillahan kukistettiin meidän val
lankumouksemme keväällä 1918, ja
vain saksalaisten aseiden avulla on Suo
men porvaristo voinut ylläpitää hir
vittävää luokkavaltaansa. Juuri saksa
laiset aseet tuottivat Suomen työläisil
le tappion, ja tappiota seurasivat or
juus, nälkä, kärsimykset ja kuolema,
Tammikuussa 19 18 nousimme me,
Suomen proletaarit, ase kädessä hank
kiaksemme leipää, vapautta ja oikeut
ta. Liike oli proletaarinen vallanku
mous sosialismin puna! en lipun alla.
Meillä oli 70,ooo miestä käsittävä pu
nainen kaarti, joka sankarillisesti vuo
datti vertaan Pohjolan lumipeitteisillä
kentillä vapauden ja kumouksen puo
lesta.
Mutta silloin sai valkokaarti,
Suomen porvariston valkokaarti, vapaa
ehtoista apua Ruotsin, Norjan ja Ve
näjän vastavallankumouksellisilta. Täs
tä vapaaehtoisesta avustuksesta huoli
matta ei Suomen porvaristo olisi kyen
nyt tukahuttamaan vallankumousta, el
lei Saksa olisi lähettänyt suuria sota

joukkoja Suomeen.
Tätä ylivoimaa
vastaan kävi punainen kaarti epätoi
voista, epätasaista taistelua.
Nyt ryhdyttiin veriseen, eläimelliseen
valkoiseen terroriin..
Voitosta päih
tyneenä uhrasi porvaristo kokonaisia
virtoja työläis verta. Kautta maan am
muttiin työläisiä joukottain tutkinnoit
ta, tuomioitta.
Pää-asiallisesti työvä
enjärjestöjen toimihenkilöitä ja luotta
musmiehiä,
sanomalehde ntoimi ttaj ia,
punakaartin päälliköitä y.m.s. Vanki
leireillä annettiin kumoukselliset työ
läiset alttiiksi nälkäkuolemalle.
Kuo
lemantuomiot veivät uusia uhrijonoja.
Kaikesta päättäen nousee murhattujen
lukumäärä suunnilleen 30.000:nteen.
RistHläroikkuva Suomen proletari
aatti syyttää katkerasti Saksan imperia
lismia ja sen renkejä, Sheidemanneja.
Suomen sisällissodan puhjettua ja
kun tuli tunnetuksi, että Saksa lähet
täisi joukkoja Suomeen, kääntyivät jot
kut Berlinissä asuvat suomalaiset työ
läiset enemmistösosialistisen puolue
toimiston ja Vorwärtsin toimituksen
puoleen tehden esityksiä sotajoukko
jen lähettämistä vastaan Suomeen. Mut
ta mitä vastasivat Scheidemannii? Olen
ko minä veljeni vartija! Jos Suomen
valkokaarti saa käytettäväkseen saksa
laisia joukkoja ja ampumatarpeita, niin
tapahtuu tämä vain roistojen kuritta
miseksi. Näiden herrain käsityksen
mukaan olivat Suomen kumoukselliset
työläiset vain roistoja. Meidän 70,000
ammatillisesti ja poliittisesti järjesty
nyttä työläistämme käsitti vain pahantekijäjoukon, mutta rappeutunut, ve
renhimoinen porvaristo oli kulttuurin
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ja järjestyksen vartijoita. Tämän ta
kia syytämme me Scheidemanneja yh
tähyvin kuin imperialisteja. Suomalai
nen työläisveri on tahrannut heidän
kätensä. Mutta ei siinä kylliksi. Myös
kin Ukrainassa ja Itämeren-maak un nis
ää tukahutettiin proletaarinen vallan
kumous saksalaisilla aseilla. Mikä ri
kollinen hallitusjärjestelmä teillä on
kaan, te Saksan työläiset.
Mutta nyt olette te nousseet, sak
salaiset ityölälset ja toverit.
Olette
nostaneet vapauden lipun. Ja Spartakusliitto johtaa teitä vapauteen kapi
talismin poliittisesta ja taloudellisesta
orjuudesta. Siitä syystä: eläköön va
paa työläinen ja sotilas! Eläköön Sak
san vallan kumous!
Me, Suomen työläiset, koko ristiin
naulittu Suomen proletariaatti, seu
raamme nyt ilokyyneleet 'Silmissä Sak
san työläisten ja sotialasten ylösnouse
musta, sillä vallanottaminen työläisten
ja sotilasten käsiin on tuottava vapau
den myös Suomen proletariaatille.
Saksan työläiset ja sotiiaat ovat aut
tava meitä nousemaan verisestä orjuu
desta.
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Saksan työläiset ja sotilaat sekä Spartacusliitto ottavat kunniapaikan kan
sainvälisen sosialistisen vallankumouk
sen rintamalla. Sorretut Suomen työ
läiset, vankiloissa ja maanpaossa elä
vät vallankumoukselliset lähetimme tä
ten veljellisen tervehdyksemme saksa
laisille työläisille ja sotilaille ja näiden
puolueelle, Spartacusliitolte,
Jo nyt
herää uusi toivo ja uusi taisteluhalu
Suomen proletariaatissa. Suomen kom
munistinen puolue on järjestynyt ja
toimii osaksi julkisesti Venäjällä, osin
salaisesti Suomessa. Ja pian on Suo
men proletariaatti uudelleen ryhtyvä
avoimeen kamppailuun. Nuoren haa
voitetun leijonan rohkeudella on pro
letariaatti nouseva. Verisestä tappios
taan huolimatta on Suomen proletari
aatti uudelleen valmiina täyttämään vel
vollisuutensa kansainvälisen vallanku
mouksen rintamassa.
Veljellisillä tervehdyksillä Saksan
työläisille, 'Sotilaille ja Spartäcusliitocrtle.
Suom en K o m m u n istian i P u o lu een K es
kuskom itea.

Chicagon vaalien opetus
Huhtikuun 1 päivänä suoritettiin
Chicagossa kunnallisvaalit, 'jotka oli
vat huomattavasta merkityksestä koko
maan sosialisteille.
Uusi ammattijär
jestöjen perustama “Työväenpuolue”
otti näet nyt vaaleihin osaa ja siten
tarjoutui tilaisuus tarkastaa, mitä sen
vaaleihin osaaottaminen vaikuttaa so
sialistien äänimäärään.
Vaalien tulokset osottivat sosialis
tien äänimäärän olleen vajaa 25,000,
kun sen-ijaan v. 1917 sosialistien ääni
määrä oli 102,686 ja edellisenä vuon
na 65,038. Sosialistit äänestivät sosialistipuolueen ehdokkaita ja ; sensi
jaan aikaisemmin puolueen liepeillä
majaillet keskivälin miehet kiirehtivät
“Työväenpuolueen” tueksi, odottaen
siltä pikaisempia tuloksia.
Vaalit antoivat kuitenkin hyvän ope
tuksen, osottimalla reformipolitiikan
seuraukset. Selvästi näimme sen, että
niinkauan kuin vaalilistoilla esiintyy
sosäalistipuolue ainoana työväenpuolu

eena, toisten ollessa selviä kapitalisti
sia puolueita, työläisvihamieiisiä repub
likaani- ja demokraattipuolueita, niin
huomattava osa piintyneitä ammattijärjestöiäisiä ja reformitavottelijoita
äänestää sosialistipuolueen listalla. Mut
ta nlinpian kuin ammattijärjestöjen eh
dokaslista ilmaantuu, asettaen omat reformivaatiinuksensa, jotka sanottavasti
eivät eroa sosialistien reformivaatimuksista, niin silloin nämä tällaiset sosia
listipuolueen liepeilläolevat tipahtavat
pois ja äänestävät tätä uutta puoluet
ta jättämällä kokonaan sivuasiaksi t u 
levaisuuden su u re t ky«ym yk*et.

Erikoisen ammattijärjestöläisten“Työväenpuolueen” perustaminen saattoi
tämän kysymyksen nyt selvemmäksi.
Se joka halusi reformeja, äänesti “Työ
väenpuolueen” ehdokkaita, se joka vaa
ti enemmän, joka halusi pitää päämää
ränään työväenluokan täydellistä talou
dellista ja poliittista vapauttamista,
äänesti sosialistipuolueen ehdokkaita.

-36

säkeni ,4

Raja oli siis selvä Chicagon vaaleissa.
Ja sosialistien äänimäärä ei ollut täyt'
tä 25,000 — Socialist Labor Party n
äänimääränkään kanssa ei noussut kuin
27,000:teen. Ei siis mikään intoa an
tava tulos. Kymmeniä vuosia on Chi
cagossa tehty ahkerasti agitatsionityötä ja äänioikeutettujen sosialistien lu
kumäärä kuitenkin on suhteellisesti
vähäinen.
Tällaisissa tapauksissa kuin nämäkin
vaalit, ei ole sillä puoiustaututtava, et
tä ne ja ne erikoisseikat vaikuttivat
äänimäärän pienuuteen, mutta "ensi
kerralla” . , . Asiaa sietää syvemmin
harkita. Ja tärkeimmäksi opetuksek
si saamme sen, että meillä ei ole py
syväistä ja lisääntyvää menestystä, jos
pyrimme saamaan äänestäjiä puolellem
me reformeilla, senijaan kuin etutilassa pantaisiin pääpaino heidän sosialis
teiksi kasvattamiseen. Sangen silmiin
pistäväni piirteenä amerikalaisten so
sialistien keskuudessa on se, että he
ikäänkuin havahtuvat vasta vaalien lä
hetessä ja silloin kyllä touhuavat. Täl
löinkin kuitenkin pääpaino pannaan
äänestäjien .aamiseksi yksillä ja toi
silla reformivaatimuksilla, eikä useasti
kaan perusteellisesti selitetä sosialis
min lopullista tarkotusperää. Kun vaa
lit ovat ohitse, niin tuntuu kuin aja
teltaisiin niitten, jotka kerran pari ovat
sosialisteja äänestäneet, jo senkautta
tulleen sosialisteiksi. Niinpä vaalien
jälkeen sosialistinen agitatsionityö jää
suhteellisesti vähäiseksi.
Sosialistista kasvatustyötä väillaolevat äänestäjät jonkun ajan perästä kyl
lästyvät sosialisteja äänestämään, ja
kun fuiee toinen puolue, joka myös
esittää reformeja, niin kääntyvät sen
puoleen.
Eivät ymmärrä Sitä perus
eroa vaisuutta, mikä on reformipuolueen ja sosialisti puolueen väl iillä. Odot
tivat vain reformeja, joita sosialistit
vaalien edellä lupasivat, mutta joita ei
voitu täyttää joko senvuoksi, että so
sialistit eivät saaneet ehdokkaitaan va
lituksi tai jos saivatkin, niin pikkui
sen vähemmistön.
Vaikkakaan Chicagossa “Työväen
puolue” ei saanut odotettua huomat
tavaa äänimäärää — suuremmaksi osak
si vain niitä, jotka ennemmin olivat
äänestäneet sosialistipuoiueen ehdok

kaita ja jotka sosialistinen vaaliagitatsiooni oli kouluuttanut senverran että
he edes huomaavat pysyä erillään van
hoista kapitalisti puolueista — niin Sit
tenkään ei se estä tämän “Työväenpuo
lueen” toiminnan leviämistä. Kapitaiistipuolueitten politiikkaan tyytymä
tön työväenaines sen synnyttää eri ta
hoilla. Tämä vaa-tii sosialistipuoiueen
taholta taktiikan muutosta. Se vaatii
Sitä, että reformipolitiikka aletaan jät
tää sivuun ja sensijaan otetaan pää
asiaksi vallankumouksellinen politiik
ka. Agitatsioonityö on suunnattava
ei pääasiassa sosiaiistipuoiueitten eh
dokkaitten “ runnaukseksi” , vaan äänes
täjien
sosialisteiksi kasvattamiseksi.
Mikäli ilmaantuu pyrkimystä pitää sosialistipuoiuetta vain vaalikoneistona,
niin siitä on päästävä ja saatava se kas
vatuskoneistoksi, joka toimii ei ainostaan vaalien aikana, mutta voimien mu
kaan yhtenään.
Amerikan sosialistipuolueen on entistä selvemmin osotettava sen päämääränä olevan Amerikan
työväenluokan vapauttaminen. Sen selväksitekemisessä lujittuu voimamme
pysyväisesti, eikä ajot tai seksi nousuksi
ja suureksi laskuksi, riippuen suuresti
tilapäisistä reformikysymyksistä.
Sosialistipuoiueen äänimäärää pide
tään ylimalkaisena mittapuuna työväen
luokan kypsyydestä, mutta tämä mit
tapuu voi niitata väärin niinkauan kuin
tähän äänimäärään vaikuttaa yksistään
reformistisetkin tekijät, kun äänestä
jien joukossa ei vallitse yhtenäinen
luokkatietoisuus, vaan joukossa on tun
tuvasti pelkkiä reformeja kiikastaviakin, jotka sitten tulevaisuuden ratkai
sevalla hetkellä hyppäävät tien sivuun.
Chicagon vaali oli hyvä opetus sel
ventämään tätä. Se samalla painostaa
sen tärkeyttä, että puolueemme vel
vollisuutena on ryhtyä tarkistamaan
ohjelmaansa, menettelytapojaan j.n.e.
Ei missään Europaa matkivassa mie
lessä, vaan tietoisena siitä, että nykyi
nen maailmanmullistus on sittenkin jo
tain vaikuttanut Amerikaankin. Kansainvälinenhän tämä maailma on, eikä
mikään maa voi täydellisesti eristäytyä
muitten maitten jättiläismäisistä myl
lerryksistä. Eikä tässä puolue koti vent ioni n pitämisessä erikoisesti tarvitse
sitä pelätä, kuten nimim. M. arveli
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Säkenien maaliskuun eräässä Katsauk
sessa, että mielet olisivat siinä määrin
kuohuksissa, ettei kokous voisi käydä
vakavaan rakentavaan työhön. Mieles
tämme puoluekokouksen pidon lyk
kääminen epämääräisyyteen antaa vain
tuulta siipeen sille hajottavalle ainek
selle, joka käy “ vasemman siiven” puiskasti kalskahtavalla nimellä.
Osotta-
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kaani me selvästi, että puolueemme on
jo itsessään niin paljo “ vasenta siipeä”
kuin mikä vastaa Amerikan olosuhtei
ta ja korjatkaamme se mitä havaitsem
me vielä puuttuvan puolueestamme
kunnollisesti vastatakseen sitä mitä so
sialistisen liikken tuleekin vastata val
lankumouksellisena
työväenliikkeenä
niissä oloissa ja mahdollisuuksissa jois
sa elämme.
JS0»
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