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ei ole riittäviä voimia voittaakseen köy
hälistön maailmanvallankumousta, mi
kä vapauttaa ihmiskunnan pääoman
ikeestä, alati uusiutuvista ja torjumat-
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tomista imperialistisista sodista kapita
lismin hyväksi.
Tammikuun 21 pnä 1919.
N. LENIN.

C O L U M B IA .
K lr j. S E L M A M cC O N E .

Pohjois-Amerikan historiallisin, mer
killisin, tulevaisuuteen nähden lupaavin ja kaunein joki on Columbia. Se
saa alkunsa British Columbian kalliovuoristossa, halkaisee British Colum
bian, katkaisee Wa.>hingtonin ja eroittaa Washingtonin ja Oregonin toisis
taan.
Historiallinen on joki siitä syystä,
että sitä etsivät valloittaakseen Englan
ti, Venäjä, Ranska, Espanja, Portugali
ja vihdoin Amerikan nuori tasavalta,
joka vihdoin uudisasutuksen oikeudel
la sen omisti ja sen kautta koko länsi
puolen kalliovuoria Yhdysvalloille. Se
ratkaisi Yhdysvaltain nykyiset] maantie
teellisen aseman tuoden sen etuisuu
den, että meillä ovat "ovet avoinna”
kuminallekin valtamerelle.
Merkillisin on se ensiksikin luon
nonominaisuuksiensa puolesta siksi et
tä se virtaa sekä pohjoiseen että ete
lään*, se juoksee miltei koko mittansa
kalliouomassa, sen vesämitta on yhtä
*) Joki saa alkunsa Upper Colum
bia järvestä British Columbiassa ja vir
taa suoraan pohjoiseen samalla kun
Koot en ay joki myöskin lähtee tämän
järven eteläisestä päästä virraten suo
raan etelään.
Columbia virtaa poh
joiseen S2 leveysasteelle saakka missä
se tekee äkkikäänteen ja virtaa län
teen ja kierrettyään vuoriharjanteen
kä~ntyy kohti etelää ja tapaa taas Koo
ten ay joen lähellä Washingtonin val
tion rajaa. Nämä joet yhdessä muo
dostavat soikean ympyrän kumpikin
tehden noin 600 mailin kierroksen, osa
idahon ja Montanan valtioista tullen
Kooten ay n puoleisen kierroksen si
sään.

suuri kuin Mississippijoen vaikkapa sil
lä on vaan puoli jälkimäisen pituutta
ja vesivoima sen monissa koskissa Ja
kuohuissa on vielä mittaamaton. His
toriallisesti merkillisin on se siksi, että
siihen sisältyvät monet viiliikansojen
luomistarut, joiden avulla he yrittivät
itselleen selittää luonnon geoloogisia
muutoksia ja muodostumia; että se voi
kertoa ei ainoastaan uutten alueitten
etsijöistä ja uutisviljelijöistä, mutta
myöskin merillä retkeilijöistä, kullanetsijöistä, turkispyydystäjista, kaiken
laisen kaupan käyjistä, valtakuntien vä
lisistä riidoista, eri uskontoihin kuulu
vien lähetys-saarnaajien välisistä 'ka
teellisuuksista ja juonista, pettäjistä
ja kavaltajista, indiaanisodista, "Cowpojista” , kalastajista, metsän hakkaajis
iä y.m. Tuskinapa maailmassa toista
jokea löytyy, jonka varsilla olisi elämä
vaihtelu rikkaampi ollut, missä olisi niin
monen erilaiset sekä huvi että murhe
näytelmät läpi eletty.
Tulevaisuuteen nähden lupaavin on
se siksi, että kallioseinämiensä ja vesipaljoutensa tähden on se pysyväinen
vesitie viljaville maanviljelys- ja kar
jan tuote-alueille ja myöskin metsä- ja
vuorituotteiden viennille. Suurimman
osan pituudestaan on joki taltuisa lai
vojen ratsastettavaksi. Laivakulku al
kaa Revelstokesta, B. C. ja voi sen teh
dä mahdolliseksi yhtämittaa siitä Tyy
neen e merelle saakka muutamien sul
kujen eli lukkojen avulla. Kaksi sel
laista kanavaa jo tietääkseni on olemas
sa Yhdysvaltain hallituksen rakennutta
mina. Yksi katkaisee Cascade vuor
ten seljän kuusikymmentä-vilsl mailia
itään Portlannista, Ore., ja toinen on
siitä eteenpäin The Daiiesissa. Colum-
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bia voi omalla vesivoimallaan ja omista
vesilähteistään kastella laajat kuivat
ylängöt puhumattakaan siitä mihin mui
hin yleishyödyllisiin tarpeisiin vesivoi
maa voidaan käyttää, silloin kun tämä
suuremmoinen luonnon antama lahja

ihmiskunnalle tulee todella kansan
omaksi eikä ole yksityisesti omistetun
pääoman paljous eikä vähyys tiellä es
tämässä kaikkien joen etuisuuksien
kansan hyväksi käyttämistä ja kehit
tämistä.

Ja joen ja rantamien suu rem moisel
le kauneudelle tuskin vertoja maail
massa löytynee. Eräs matkailija ker
too siitä seuraavaat
“ Kun Jätämme hyvästi Canadan kal
liovuorille voimme sanoa, että tuskin
missään maailma tarjoaa nähtäväksi sel
laista vuorimerta, sellaisia kukkuloita,
vuoriryhmiä, sellaisia riviä ylängöitä
kuin tässä ihmeellisessä ja ylevässä seu
dussa 'missä Columbia ja sen haarat
Kootenay, Illeeillevvaet, Wapta, Beaver
Ja Canoe ikäänkuin leikkivät piilosilla
oloa Thompsonin ja Fraserin kanssa.
Täällä on ei vähempää kuin viisi eri ket
jua lumipeittoisia harjanteita Saskatehewanin emävesien ja Tyyneenmeren
välillä . . . .

“ Hyvin yhteen sopivat nämä ylevät
vuoret ja tämä mahtava joki . . .
Ei
kukaan voi jokea täysin ymmärtää, jos
ei ole nähnyt sen kehtoa Ja sen vesi
lähteiden kehtoa British Columbian
vuorenhuippujen varjossa.”
Ja edelleen kertoo matkailija Colum
bian joen varrella löytyvistä kauneuk
sista:
“ Vaikkakin jokaisella järvellä on kul
lakin itsenäiset ominaisuutensa ikään
kuin oma persoonallisuutensa, on niillä
kuitenkin kaikilla se yhtenäisyys että
kaikki saavat alkunsa ikuisista jäistä ja
ovat vuorien ympäröimä! ...... Tyy
pillinen järvi, joka omaa kaikkien näi
den järvien ominaisuudet on Chelan,
“ Ihana vesi".

SÄ KENIA
"Tämä on yksi Syvimmistä maahalkeamista maailmassa. Ei toista sellais
ta syvännettä ole aika uurtanut 'koko
läntiselle puolelle maailmaa.
Muuta
missa kohdin graniitti seinät kohoavat
melkein kohtisuorasi! kuuden tuhanen
jalan korkeuteen vedenpinnasta. Tääl
lä myöskin tarvitsee mitata seitsemän
toista sataa jalkaa alaspäin ennenkuin
pohja löytyy . . . Yllämme ikäänkuin
sota-asennossa seisovat lumihulput, vä
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ritettynä sini-, purpura- ja amethystiiniväreiiiä, reunustettu ja täplitetty kiil
tävän
valkoisella, läntisen auringon
ruusuinen valo heijastaen niiden kor
keimmilla huipuilta, jylhinä, yksinäisi
nä, vuori-ilmestyksien oraakkeleina,
niin suuremmoisina, niin kauniina, niin
uskollisina ne seisovat, näyttäen siltä
kuin ne olisivat täällä aina olleet läpi
ikuisien aikojen odottamassa tulkitsi
jaa — Tämän näköalan edessä me ku1
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marramme päämme ja tahtomattamme
Sielumme tekee kunniaa sille mikä on
todellista luonnossa, . , ,
“ . . . Joskus tapasimme me järven
myrskyn vallassa. Kun soudimme ke
säisessä tyyneydessä lähetti Talvi val
taistuimeltaan kahdeksan tuhannen ja
lan korkeudesta pilvilegioonansa aivan
kuin ne “ ukkoslinnut” indiaanien le
gendoissa levittävät siipensä ja tulivat
alas.
Ukkosen jyrähdykset menivät
huipulta huipulle. “Jos myrsky teihin
sattuu niin painautukaa viivyttelemät
tä lähimpään vuoren rakoon,” varoit

tivat jarvilaivurit lähtiessämme soutu
matkallemme. Me otimme varoituksesta
vaarin ja sousimme niin nopeaan kuin
voimme "Tuuli niemen” suojaan, mis
sä olimme aamuun saakka, jolloin myrs
ky taukosi yhtä nopeaan kuin se syttyikin ja järvi ja taivas hymyilivät taa?
toisilleen yhtä tyyneinä kuin ainakin.
“ Auringonlasku katseltuna ylös jär
veä Raiiroad Creekiitä on ihmeen kau
nis. Vaalean vihreät ja siniset värit
matalammilla vesillä muuttuvat tum
man indigon värisiksi keskijärvellepäin
heijastaen samalla yhä vaihtelevia vä
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rejä syvänteen seinämillä, turarai kul
ta ja purpura varjoisella puolella ja
auringon valaisemalla puolella loistalevat keltanen, carmiini ja saffronin vä
rit, Tästä ihanuuksien tulvasta ikään
kuin sataa järveen helmiä ja rubiineja
rannutettuina kullalla ja punapurpuralla.
Mutta aurinko laskeutuu alem
maksi ja kauneuden loisto häipyy, tai
vaan tuliheijastus sammuu, ja näyttää
siltä kuin kymmenen tuhatta suruhar
soilla peitettyä laivaa lähtevät länti
seltä rannalta levittäen pimeyttä ym
pärilleen edessään — ja yö yllättää.
“ Kuten kaikki matkustajat, teimme
mekin matkan järven päähän Stehekin
joelle ja Rainbow (Sateenkaari) pu
toukselle. Näköala ylös Stehekin joen
syvännettä on koko tämän ylevyyksien
panoraaman kruunaus.
Metsikkö jo
ka on melkein troopillinen mahtavuu
dessaan peittää rämeen, jonka läpi vi
hainen joki virtaa. Kummallakin puo
len kohoavat syvänteen seinämät lumilakkineen. Ja näiden takaa kimal
lelevat Glacter harjanteen huiput. Majesteetillisyys, mahtavuus, luonnon voi
mat, iankaikkisuus — ainoastaan täl
laisilla sanoilla voi tulkita niitä tuntei
ta jotka tämä näky herättää.”
Sellainen on kuva jonka tämä mat
kustaja antaa vaan yhdestä monista sa
doista Columbian varrella löytyvistä
sivunäytelmistä, tuossa tulevaisuuden
leikkitarhassa, jonne ihmiset lientävät
lepoa ja virkistystä saamaan sekä mie
len ylennystä ja uusia luomaan, yhä
uusia ja korkeampia ihanteita. . .
Jos minulla olisi kultaisia sanoja ki
lisevä, hopeita helisevä kieli luotu, niin
vieläkin kauniimman kuvan kuin edel
linen matkailija kertoo, voisin minä
kertoa itsestään suuresta Columbiasta.
Sadat ovat ne kerrat kun olen sieluni
polvistanut niiden näkyjen edessä mi
tä tarjoaa Columbian suu, tai oikeam
min lahti, Astorian mäkikukkuioilta
katseltuna merellepäin.
Olipa päivä
kirkas, pilvinen, sateinen tai sumuinen
on Columbia aina mahtavan kaunis —
kuvat vaan muuttuvat. Jos katsot jo
nakin sumuisena aamuna ikkunastasi
merellepäin “ union tovvnin” mäeltä voit
nähdä kukkuloiden takaa kohoavan au
ringon säteiden viiltelevän sumupilviä
halki sieltä täältä värittäen ne mitä iha-

nimmilla väreillä. Ja saat nähdä myös
kin ei vain yhden, mutta puolen tusi
naa sateenkaarta toinen toistaan kau
niimpia. Eikä niitä tarvitse kaukaa
ihailla sillä yksi tai kaksi niistä voi tul
la aivan asuntosi pihalle saakka. Sa

duissa se salapeiäinen sateenkaaren pää
on aina vaikea löytää, mutta Astoriassa voit nähdä sateenkaaren pään las
keutuvan ruohistoon parin tai kolmen
sylen päässä itsestäsi. Lieneekö sen
tään kukaan sitä satujen kultapataa löy
tänyt sateenkaaren päästä, jollemme
kultapadaksi kutsu sitä kauneuksien
rikkautta mitä näky tarjoaa.
Sanoin kuvaamaton on auringonlas
ku Cotumbialla katseltuna Crown Poin
tilta, joka on Columbian maantiellä
noin 25 mailia itään Portlannista, Ore.
Ei taidemaalarin sivelin voi siitä täy
sin tulkitsevaa taulua luoda. Ja tästä
eteenpäin itään on nähtävänä mitä ih
meellisimpiä vuorimuodostumia, kuten
ovat esim. "Herkuleen pylväät” , “Lin
nakivi” , “ Pyhän Pietarin kupukirkko”,
“ Piispanlakki” ja monet muut, ja tää'l-

lä on myös nähtävänä maailman ihanimmat vesiputoukset.
Äskettäin lausui
nevvyorkilainen kongressimies D. J.
Rtordan, kun oli kulkenut ohi Latoureli, Bridal Veil ja Sheppards Dell pu
tousten Multonomah putoukselle saak
ka:
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“ Ottakaa Bowery, Coney Island,
Broadway, Hudson- joki, mitä ikänä
meillä on; ne ovat kaikki teidän, jos
vaan vaihdatte tähän.”
Mutta jos on Multonomah mahtava
ja kaunis, mahtavampi ja kauniimpi on

itse Columbia, missä se katkaisee Cas
cade vuoriketjun selän. Vihaisesti vyöryten ja ryöppyen kalioiden yli ja ym
päri se kohisevalla soitollaan katsojan
lumoaa — tekee mieli ikuisesti istua
sen rantakivellä,
Canadan hallitus on British Columbiassa katsonut sen, että rautatiet ovat
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rakennettu antamaan mahdollisimman
parhaan näköalan matkustajille Ja teh
nyt Columbia joen kehdon yleiseksi
puistoksi — se on valmistanut matkusjille kaunista katseltavaa Ja jättänyt
rautatieyhtiön huoleksi kerätä maksu
matka- ja hotellipalveluksista.
Columbian maantie Oregonissa, jo
ka on noin 170 mailia pitkä ulettuen
Tyyneen meren rannalta Hood Riverille, on vapaasti jokaisen käytettävänä
jolla on joko gasoliinin tai kaurojen
voimalla käyvä hevonen käytettävänä
tai jalkavotmia tarpeeksi tuo matka kä
vellä. Yhdysvaltain hallitus on myös
kin varustanut mukavuuksia huvimatkailijoille vapaasti. Mutta tämä ei vie
lä riitä. Yhtä voimakkaasti kuin Co
lumbia houkutteli ennen onnenetsijöitä ja uusien aluetten valloittajia puo
leensa, yhtä voimakkaasti kutsuu se
kansajoukkoja, työn raskaan raatajia
tehtaan tomuisista komeroista, suur
kaupunkien ahtaista ilmattomista vuokrakasarmeista, kaikkialta tulemaan ja
valloittamaan, omistamaan, hyötymään
ja nauttimaan.

