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V a n g ittu ja  “ p u n n sia ”  k iisirau d o lssn ,

Taantumus Yhdysvalloissa

Moninkertaisilla otsikoilla varuste
tuilla lehdillään Amerikan porvaristo ju
listi kansalle Amerikan “vallankumo
uksen” tulleen torjutuksi, sen selkä
rangan katkaistuksi. Tämän suurem- 
moisen vallankumoushumbuukin aiheen 
sai kapitalistinen lehdistö Yhdysvaltain 
taantumuksen suuresta "voitosta” , kun 
viitisen tuhatta "punasta” ulkomaalais
ta vangittiin yhtaikaa tapahtuneen 
hyökkäysretken kautta.

Pari kuukautta ennen tätä “suurta 
iskua” oli taantumus jo koetellut “ ylei
sen mielipiteen” valtasuonta. Oli nä
et jo toimitettu vangitsemisia ja tarkas
tuksia pienemmässä mittakaavassa. Jou
lupäivänä lähti New Yorkin satamasta 
“vapaan Amerikan” ensimäinen karko
tettujen kuljetuslaiva. “ Buford” oli sen 
virallinen nimi. Tuli yleisemmin kui
tenkin tunnetuksi “ Sovietti-arkin” ni
mellä. Siinä 249 karkotettua, jotka oli
vat hallituksen kyydillä matkalla Neu
vosto-Venäjälle.

Uusi vaihe oli siis alkanut Amerikan' 
poliittisessa elämässä. Ja Amerikan “y- 
leinen mielipide” , se on .porvarilehdis- 
tö, yleisen hurmauksen vallassa ta
putti käsiään. “ Kuten Noan arkin pur
jehtiminen merkitsi ihmisrodun säilyt
tämistä, samoin Sovietti-arkin purjeh
timinen merkitsee ta’etta Amerikan säi
lymisestä” , huudahtaa New Yorkin 
"Evening Mali” . Boston “Transcript" 
selittää “ epämieluisten lastia” kuljet
tavan “ Sovietti-arkin” markan olevan 
“ samanlaisesta käännettätekevästä mer
kityksestä kuin Columb uksen matka.” 
“Yes, mutta aivan toisella tavalla” , 
myönsivät 'karkotetut radikaalitkin, se
littäen sovietti-arkin lähdön merkitse
vän sen vanhan Amerikan loppua, joka 
oli poliittisten pakolaisten turvapaik
kana, ja uuden Amerikan alkua, joka 
rupeaa matkimaan tsaarinaikuista ty- 
ranniutta.

Newyorkilainen “ Times”  lehti puh
kesi taantumuksen voittokulun johdos
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ta pitkään ylistyslauluun selittäeen m.
m.: “A m eri kalaiset tuntevat nyt vallan
kumoukselliset ulkomaalaisensa. He o- 
vat päättäväisiä siitä, että nämä epä
järjestyksen sotilaat ovat maasta kar
kotettavat. Uit toval tain viranomaiset 
työskentelevät tarmokkaasti heidän 
kiinnisaamisekseen ja karkottamlsek-
seen........ Liittovaltain viranomaiset,
jos ovatkin olleet tässä suhteessa vete
lehtiviä, työskentelevät nyt tarmolla, 
jota Amerikan kansa sydämellisesti kan
nattaa."

Kaikkialla ympäri maan lausui “ylei
nen mielipide" onnittelunsa ja kiitok-

V iit iie n  tuhatta  van gittiin .

Hallituksen oikeusvirasto järjesti nyt 
suurpiirteisen, yleismaallisen jahdin,* 
Taantumuksen valtakäden oli ensin is
kettävä kommunisti- ja kommunisti
sen Työväenpuolueen jäsenten kimp
puun ja Siitä sitten mentävä jatku
vasti eteenpäin kunnes kaikki "puna- 
set” olisi poistettu ja Amerika täydel
lisesti “pelastettu". Liittovaltion ylei- 
sensyyttäjän Palmerin tiedonannon mu
kaan on Amerikassa tällaisia "epämiel
lyttäviä punasia" noin 60,000. Suur- 
jahdin alun katsottiin edullisemmasti ta-

sensa karkotuksien johdosta. Jotkut 
kaukonäköisemmät porvarilehdet, ku
ten SpringfiekLn “ Republican” , New 
York “Globe” ja “ World" tosin lau
suivat epäilyksensä karkotuksien tuot
tamasta oletetusta hyödystä, pitäen toi
menpidettä ennemmin bumerangina, 
heittäjään itseensä k:lumoavana.

Pienilukuinen työväenlehdistö tuo
mitsi mitä ankarammin nämä taantu
mukselliset toimenpiteet. Mutta mitä
pä se kykeni vaikuttamaan “yleiseen 
mielipiteeseen” . Voimakas porvarileh- 
distö kun kerran antoi kiitoksensa, niin 
mitäpäs muuta kuin mennä “tarmok
kaasti eteenpäin” .

pahtuvan n. s. kommunistipuolueiden 
kautta, kun näiden puolueiden ohjelmis
sa —  vaikkakin julkisissa ja avoimis
sa kokouksissa hyväksytyissä —  oli 
eräitä kohtia, joita “laillisesti" voitiin 
tulkita “laittomiksi” .

Tammikuun 3 päivää vastaisena yönä 
suoritettiin järjestelmällinen hyökkäys 
“ vallankumousta" vastaan. Porvarilli
nen diktatuuri räikeästi paljasti itsen
sä.

Oikeusviraston taholta annettiin hal
lituksen salapoliiseille tarkat ohjeet. 
Julkaisemme tässä käännöksen näistä 
ohjeista osotukseksi taantumuksen huo
lellisesta valmistuksesta.
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S alapoliisien  o h je et.

Toimintaohjeissa sanotaan m. m. seu
raa vaa:

* “Meidän toimintamme ovat kohdis
tettava niitä radikaalisia järjestöjä 
kohtaan, jotka tunnetaan Kommunisti
puolueen ja Kommunistisen Työväen
puolueen nimillä ja joita lyhyesti kut
sutaan kommunisteiksi.

“Hyökkäykset tulee toimittaa kaikki
alla samaan aikaan, kello 8.30 illalla. 
Kommunistien kokouspaikat samoin 
kuin heidän virkailijansa ja kaikkien 
muidenkin vangittavien henkilöiden ni
met ja osotteet lähetetään teille tämän 
mukana eri iistalla, Samalla kertaa 
teidän on vangittava kaikki puolueen 
toimivat jäsenet, mutta erikoista huol
ta tulee pitää siitä, että kaikki virkaili
jat saadaan vangittua huolimatta siitä 
missä he sattuvat silloin olemaankin. 
Virkailijain asunnot tulee tarkastaa ja 
kaikki jäsenkortit, kirjallisuus, kirjeen
vaihto ja pöytäkirjat ovat otettavat ta
kavarikkoon. Jos vangittava henkilö on 
maan kansalainen, on hänen sallittava 
olla saapuvilla silloin kuin hänen koti
aan tarkastetaan.

"Kokoushuoneet tulee kaikki tarkoin 
nuuskia. Yhdistyksen lupakirja on 
myöskin otettava takavarikkoon. Sa
moin on pöytäkirjat ehdottomasti otet
tava ja jos niitä ei löydetä kokoushuo
neesta, niin voidaan ne ehkä löytää 
joko pöytäkirjurin tai rahastonhoita
jan asunnosta, mutta jokaisessa tapa
uksessa ovat ne etsittävä.

“ Kaikki kirjallisuus, lentolehdet ja 
kuvat kokoushuoneiden seiniltä on o- 
tettava, koottava yhteen ja varustetta
va osotelapuilla joihin merkitään ku
ka ne on ottanut ja mistä otettu. Kun 
kokoushuoneita tarkastetaan on se teh
tävä kaikella perinpohjaisuudella ja 
myöskin seinät ovat koeteltava ovatko 
ne onttoja.

“ Hallituksen nimenomainen määrä
ys on, että minkäänlaista väkivaltaa i 
saa käyttää niitä kohtaan jotka vanki
laan.

"Heti kun henkilö, kansalainen tai 
ulkomaalainen, on vangittu on hän pe
rinpohjin tarkastettava. Jos heidät 
löydetään kokoontuneina kokoushuo-

neeisiinsa, ovat he kaikki asetettava 
seinää vasten ja siinä tarkastettava. 
) rikoista huolta on pidettävä että jokai
nen jäsenkortti saadaan otettua tal
teen. Tehkää perinpohjainen tarkas
tus jokaisen henkilön kanssa. Mutta 
arvoesineitä, sellaisia kuin rahaa eikä 
kalleuksia ei saa vangituilta ottaa pois.

“ Kun olette henkilön tarkastaneet 
ovat kaikki häneltä löydetyt todistuk
set asetettava erikoiseen kirjekuoreen 
jonka päälle merkitään vangitun hen
kilön nimi, osoite, kirjekuoren sisäl
tö, kuka on vangitsemisen tehnyt ja 
missä tehty. Kirjekuori on lähetettä
vä päävirastoon vangitun ulkomaalai
sen kansa.

“Jokainen salapoliisi jää toimeensa 
siihen asti kuin hän siitä erikoisella 
määräyksellä vapautetaan. Jokaisen sa
lapoliisin tulee pitää mukanaan sähkö
lamppu, 'lankaa, osotelappuja ja kirje
kuoria, ennen annettujen määräysten 
mukaan.

“ Kun tarkastatte ulkomaalaisten a- 
sunnoita antakaa erikoista huomiota 
kaikille esineille huoneissa ja toimitta
kaa tarkastus perinpohjaisesti. Myös
kin pitäkää mielessänne, että väkival
taa ei saa käyttää.

“ Mukanaseuraavassa listassa anne
taan niiden henkilöiden nimet, jotka 
teidän on vangittava paikkakunnallan
ne. Samalla on teidän vangittava kaik
ki kommunististen puolueiden toimi
vat jäsenet, Mutta aina käyttäkää hy
vää arvostelukykyä ja olkaa huolelli
nen tehtävässänne.’’

"Y le in e n  m ielipide.”

Kuten "sovietti-arkin" lähtöä ylis
tettiin, samoin tapahtui nyt Joukko- 
vangit semisien johdosta. Johtava por- 
varilehdistö suuremmaksi osaksi yliste
li toimenpidettä ja luonnollisesti pikku
kaupunkien porvaripillit ulvoivat kahta 
kauheina m alla tavalla kiitökslaan suur
yhtien perässä.

"Oikeusviraston agentit suunnitteli
vät joukkovangitsemisen taitavasti ja 
suurella viisaudella ja suoritti sen erin
omaisella menestyksellä, kaapaten lähes 
neljätuhatta radikaalia” ! Siinä tyypilli
nen toimituspätkä porvarilehdistössa.
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Tosin lisääntyi kaukonäköisempien 
porvaril ehtien lukumäärä, jotka oi vai - 
sivat moisen jouklkovangitsemlsen ai
heuttavan päinvastaisen tulokseen kuin 
mitä aiottiin. "Radikaalit saivat enem
män agitatsioonia oikeusviraston kus
tannuksella kuii  ̂ mitä he itse olisi
vat saaneet miljoonalla dollarilla’’ oi
valsivat nämä lehdet. Kun vangitut 
kuitenkin olivat vain “ halveksittuja ul-

taantuu vastustavasti näiden kommunis
tipuolueiden taktiikkaan, pitäen sen 
soveltumattomana Amerikan tämänpäi
väisiin olosuhteisiin ja sen johdosta työ
väestön joukkoliikkeen kehitystä ehkäi
sevänä ja sitä vahingoittavana, siitä 
huolimatta on näille puolueille, kuten 
muillekin puolueille, taattava vapaa pu
he-, kokoontumis- ja painovapaus. 
Luokkatietoisen työväestön ääni on kui-

“ SO VT K T T I -A R K IS S A ”  K A l t K O T K T T r j A .
V a se m m a lta  o ik e a a n  la tu n a  G o ld m an , H th cl B ern ste in . P e te r  B in n k t ja  

A le x a n d e r  B erk n u tn .

komaalaisia", ei näiden lehtien vaikutus 
sanottavasti ulottunut "yleiseen mieli
piteeseen.”  Työväestön joukossa ei 
ilmennyt huomattavampaa protestia.

Työväen lehdistö luonnollisesti tuo
mitsi toimenpiteen. Sosialistipuolue 
voimansa mukaan osotti työväestölle, 
■ niteen taantumus alkaa entistä räike- 
ämpänä rehottaa. Vaikkakin Ameri- - 
kan sosialistipuolueen taktiikka suh-

tenkin vielä vähäinen. Jos koskaan, 
niin nyt ilmeni jmitä huutavimpana 
puutteena sosialisti! ehti en vähälukui- 
suus. Mitä mainonta agtatsiooniaihetta 
ei voitu tapahtumaa vastaavasti käyttää 
sosialistisen liikkeen hyväksi.

Taantumus suunnitteli uusia toimen
piteitä työväestössä yhä suuremmassa 
määrässä heräävää luokkatietoisuutta 
vastaan. Seuraajana askeleena Oli
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oleva sosialistipuolue, vieläpä jotkut 
porvarillisradikaalisef järjestötkin. Sii
hen alettiin valmistautua.

In n ostu ttiin  liian äkkiä.

Taantumuksen voittokulku näytti es
teettömältä. Se kuitenkin johti taan
tumuksen ennenaikaisiin toimenpitei
siin, jotka jo alkoivat kolauttaa uinai
levaa työväestöäkin.

Taantumuksen tähänastisena huippu
kohtana ilmeni New Yorkin lainlaati-

olt niin tökerö, että se vähemmänkin 
ajatelevalle oli omiaan paljastamaan 
taantumuksen likaiset kortit. Porvari- 
lehdistöjen toimituskirjot uksissa tapah
tui huomattava muutos, sillä nyt oi
vallettiin taantumuksen sokeasti pe
taavan vastustajiensa käsiin. Oli ryh
dyttävä pelasi ustoimenpi teisiin. Vaik
kakin mustimmat taantumuslehdet ylis
teli vät tätäkin taantumuksen toimenpi
dettä, niin suuri osa johtavaa porvari- 
lehdistöä otti sitä vastustavan kannan. 
Viisaasti selitettiin, miten karkotukset

G. VVIMN.STrrN.
N e u v o sto h a llitu k se n  N r w  Y o r k in  to im isto n  k on i tori|)UÖ ll ik k ö  van gittun i ja

v ied ään  Hl lis-saari'Ile.

jakunnan päätös sosialistijäsenten erot
tamisesta. New Yorkin lainlaatija- 
kunnasta toistaiseksi erotetut viisi so- 
Sialistijäsentä olivat valitut itse porvari
enkin mielestä k ansa n vai tai sei la tavalla. 
Kun New Yorkin lainlaatijakunta kui
tenkin katsoi sosialistipuolueen ohjel
man “ maan eduille vaaralliseksi", niin 
sen perusteella melkein yksimielises
ti erotettiin sosialistiseet jäsenet, kun
nes heidän asiansa “tutkitaan".

Nyt ei enää sopinut suuriäänisesti 
puhua “ ulkomaalaisista" ja heidän 
“vaarallisesta kiihotuksestaan” . Teko

ja joukkovangitsemiset olivat tähdän
neet niitä vastaan, jotka toimivat ja 
agiteerasivat "kansanvaltaista edustuk
sellista hallitusjärjestelmää" vastaan. 
Ja nyt . itse lainlaatijakunta toimi sa
malla tapaa, antaen iskun tällaiselle 
edustukselliselle toiminnalle. “ Lain
laatijakunta suoriti sosialistien puolesta 
monta vertaa enemmän agitatsioonia 
kuin mitä nämä viisi sosialistia olisi
vat aikaansaaneet lainlaatijakunnassa 
kymmenessä vuodessa” , oli tyypillinen 
sanontatapa näiden lehtien taholta.

Taantumus oli yliarvioinut itsensä-
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Yhä valtavampia protesteja alkoi kuu
lua. Vanhoillisissa ammattijärjestöis
säkin hyväksyttiin niissä ennenkuulu
mattoman voimakkaita protesteja. Vie
läpä on ryhdytty rahailisestikin avusta
maan taistelua sosialisti]äsenten oike
uksien palauttamiseksi. Taantumus oli 
hätäisessä innostuksessaan pistänyt 
pääsä muurahaiskekoon ja siitä johtu
va teikki ei Sille koitunut lystiksi.

Sosialistipuolueelie tämä taantumuk
sen harkitsematon teko luonnollises
ti antoi oivan valtin. Sitä onkin ryh
dytty käyttämään laajan agitatsioonin 
perustana. Paitsi suomaansa agitatsi- 
ooniaihetta, valmisti tämä teko myös 
maaperää työväestön keskuudessa ja 
antoi intoa ja tarmokkuutta sosialisti
en toiminnalle. Vaikutus oli päinvas
tainen kuin mitä taantumus tarkotti.To
sin tilanteen käsittävä osa porvarileh- 
distöstä ja porvaripolitikoitsijoista se- 
kottaa tilannetta, ryhtymällä erikoisel
la, tarkotukselliselia innolla ''puolusta
maan" sosialisteja. Sittenkin oli ta
pahtuma muiden taantumuksen "uro
töiden” lisänä oiva kolaus amerikatai- 
selle työväestölle herättämään sitä 
käsittämään yhteiskunnan luokkaluon- 
netta.

S oa ialu tip u olu een  julimtiM.

Laiiaatijakunnan sosialistijäsenten e- 
rottamisen johdosta antoi sosialistipuo- 
lue seuraavan virallisen, vaikkakin mie
lestämme tapahtuman luokka! uon n ett a 
liian vähän esiintuovan julistuksen:

“Sosi alist i p uol ueen kansall istoi meen- 
paneva komitea on hämmästyksellä vas
taanottanut tiedon, että New Yorkin 
valtion Iainlaatijakunta on riistänyt vii
deltä sosialistiedustajalta edustajaoikeu- 
det sillä perusteella, että katsomuk
siltaan “ovat sotaisia Yhdysvaltain ja 
New Yorkin valtion kansan eduille".

On siis julistettu se hämmästyttävä 
väite, että lainlaatijakunnan valtaryh
minä on valta päättää onko kilpailevan 
puolueen ohjelma sellainen, että sellai
sen puolueen valitsemat edustajat voi
taisiin hyväksyä lainlaatijakunnan edus
tajiksi. Ei milloinkaan parlamentaa
risten laitosten historiassa ole tämmöis
tä väitetä vielä tehty. Yksinpä van

hoissa despooteissakin maissa kuten 
Venäjällä ja Preussissa, ei tämmöistä 
valtaa ole parlamenttien valtaryhmillä 
väitetty olevan.

Jo pelkkä väite, että jollakin par
lamentaarisella laitoksella tällainen val
ta olisi, on jo sinänsä niin mieletön, 
.että ainoastaan järjetön sotavimmainen 
aika voitaisi siitä vastuunalaiseksi lu
kea. Meidän valtiollisten vastustaji
emme ei tarvitseisi ensinkään turvau
tua juhlalliseen “tutkimus” -pilanäy- 
telmään ratkaistakseen onko sosialisti- 
puolueen perustuslaki "sotaisa”  valtio
ta ja koko maata vastaan. He ovat 
uskoneet niin olevan asianlaidan —  ja 
heillä on oikeus tehdä —  jo useita vuo
sia ennen sotaa, Kumpikin meitä vas
tassa olevista vastapuolueista, ovat kai
kissa vaalitaisteluissa syyttäneet' tois
taan “ sotaisiksi" valtion ja koko maan 
hyvinvoinnille.

Kuka ratkaisee mikä näistä puolueis
ta on oikeassa tässä asiassal New 
Yorkin iainlaatijakunta tekemällään pää
töksellä sanoo, eitä lainlaatijakunnan 
vahvimmalla puolueella on valta eroit- 
taa heikomman puolueen edustajat. 
Historia, totunnaistavat ja lait kaikis
sa parlamentaarisissa maissa osoitta
vat, että valtiollisten puolueiden risti
riitaisten vaatimusten välillä vain ää
nestäjät ratkaisevat, mitkä edustajat 
ovat “sotaisia” valtion ja koko maan 
eduille.

Äänestäjät viidessä New Yorkin 
edustajapiirissä, joista sosialistit N. Y. 
tainlaatijakuntaan valittiin, ratkaisivat, 
kuultuaan kaikkien puolueiden väitteet 
ja vaatimukset, että republikaani- ja 
demokraattip uol ueen ed usta j aehdok-
kaat olivat “sotaisia” valtion ja koko 
maan eduille. Mutta nyt lainlaatijakun- 
ta juhlallisella äänestyksellä sanookin 
näille änestäjile, että he ovat väärässä 
ja niin Iainlaatijakunta siis päättää ot
taa heidän valitsemiltaan edustajilta 
edustusoikeudet pois ja näin siis samalla 
ottaa äänestäjien tahdon ylitse isälli
sen kontrollin. Se anastaa valtaoikeu
det, mitkä kuuluvat äänestäjille, jos hei
dän nimittäin odotetaan käyttävän sitä 
arvostelua ja älykkyyttä, mitä kansa
laisilta toivotaan.

Sosialistipuolueen kansallistoimeen-
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paneva komitea panee jyrisevän vasta
lauseensa sitä raakaa väkivaltaa ja si
viilioikeuksien riistämistä vastaan, mi
tä kaksi johtavaa puoluetta on harjot- 
tanut New Yorkin Iainlaatijakunnassa. 
Se on väkivallan toimenpide mikä on 
tähdätty valitujen edustajien itsenäi
syyttä vastaan ja se on petosta edus
tuksellisia laitoksia vastaan.

Sosialisti puolueen ka n sai listoi m een- 
paneva komitea lausuu ilonsa niiden

vastalauseiden johdosta, joita on annet
tu yli maan erinäisten seurojen, liitto
jen, työväenunioiden, työväenjärjestö
jen samoin kuin useiden johtavien sa- 
nomalehtienkin taholta, joissa New 
Yorkin Jainlaatijakunnan halveksittavaa 
ja raakaa ivanäytelmää tuomitaan jyr
kin sanoin.

Se yleinen suuttumus mitä asian suh
teen on puhjennut osoittaa, että kan
sanjoukot eivät ole mitään karjaa, jo-
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ta muutamat taantumukseliiseet voisi
vat ajaa mihin haluaisivat."

M uita p iirteitä.

Victor L. Berger tuomittiin n. s. va
koilukin perusteella 20  vuodeksi van
keuteen -puheissaan esittämiensä sota- 
vastaisen kantansa johdosta. Berger 
on vedonnut juttunsa ylioikeuteen jo
ten Juttu ei ole vielä virallisesti päät
tynyt. Berger valittiin sosialistien eh
dokkaana kongressiin. Pitkien “ tutki
musten” jälkeen kongressi kielsi hä
neltä edustajaoikeudet. Uudet vaalit 
toimitettiin ja Berger valittiin suu
rella äänimäärällä uudelleen kongres
siin.

Vaikkakin Berger valittiin toisen ker
ran samaan kongressiin, niin sitten
kään ei kongressin porvariedustajat hy
väksyneet häntä edustajahuoneeseen. 
Sosialistit ovat nimittäneet hänet kol
mannen kerran ehdokkaakseen ja uudet 
vaalit toimitetaan, niin hänet valitaan 
kolmannen kerran.

Lainsäädännössä on taantumus ryhty
nyt jyrkkiin toimenpiteisiin. Edusta
jahuoneen oikeusasiaan valiokunta on 
yksimielisesti hyväksynyt edustajahuo
neelle lakiehdotuksen, jossa m. .m ju
listetaan kuolemantuomio siitä, jos “ kii
hottaa, panee alulle tai ottaa osaa mi
hinkään kapinaan Yhdysvaltoja vastaan 
tai sen valtaa tai lakeja vastaan, tai 
panee alulle, avustaa tai ottaa osaa vä
kivaltaisiin toimenpiteisiin tarkot uk
sella hävittää —  tai muuttaa tai ku
kistaa Yhdysvaltain hallitus ja jonkun 
henkilön tai henkilöiden kuolema ai
heutetaan tai seuraa siitä suoranaises
ti....’ ’ Ellei lautakunta suosittele kuo
lemantuomiota, voidaan syytetty tuomi
ta 20  vuodeksi vankeuteen ja $2 0 ,- 
000  sakkoon.

Lakiehdotukseen sisältyy räikeitä

sensuuritoimenpiteitä, kokoontumis- ja 
puhevapauden rajottelua j.n.e. Tekele 
011 varsin kuvaava näyte Yhdysvaltain 
taantumuksen kehittymisestä.

Taantumuksen liian äkkiä ottamansa 
pitkällemenheet toimenpiteensä. ovat 
■ kuitenkin huomattavassa määrässä he
rättäneet vastarintaa tätä lakiesitystä 
vastaan Mutta vaikkakaan tätä lakieh
dotusta ei hyväksyttäisikään, on taan
tumuksella kuitenkin runsaasti keino
ja nousevaa työväenluokan luokkatie
toisuutta vastaan.

Neuvosto-Venäjän Amerikassa oleva 
edustuslaitos on myös joutunut taantu
muksen silmätikuksi. Jo surullisen kuu
luisa Luskin .komitea kävi neuvostoval
lan toimistossa New Yorkissa penko
massa. Neuvostovallan edustajan L. 
Martensin päätti oikeus virasto karkot
taa “vaarallisena” . Toistaiseksi Mar
tens on vapaana, sillä hän, samoinkuin 
hänen sihteerinsä S. Nuorteva, tulee e- 
siintymään senaatin asettaman erikois- 
komitean istunnoissa, komitean tutkies
sa “bolshevismia” .

Taantumuksen viimeaikaisista näen
näisistä voitoista huolimatta luokkatie- 
toinen työväestö ei lamaannu vaan en
tistä tarmokkaammin jatkaa valistus
työtänsä työväenluokan suuren, jalon 
päämäärän toteuttamiseksi. Kaikesta 
taantumuksen vastaponnistuksista huo
limatta maailma sittenkin menee eteen- 
päint

Miten sanookaan runoilija Ferd. 
Freiligrath runossaan “Vallankumous” ? 
Kas näin:
“ Mun vain nyt vankiluolissa te näätte 
ja ammuttuna vallikuoppahan, 
maanpakoon orjantappuraista tietä 
vain näätte kurjana mun kulkevan.
Te hölmöt, eikö mull’ 00 koti siellä, 
miss’ ompi teidän valta tehoton; 
takana otsien ja sydämissä 
mun asuinsijani, te sokeet, onl

a


