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A M ER 1K A .

Osuuntoimints-aate on viime aikoina 
herättänyt syvää vastakaikua varsinai
sen am eri k alaisen työväestön keskuu
dessa. Chicagossa kokoontui helmi
kuulla varsin laaja kongressi edustaen 
farmareita ja työväenjärjestöjä, pohtien 
tuottajien ja kuluttajien yhteistoiminta- 
kysymystä. Erikoisesti rautatieläiset 
ovat viimeaikoina innokkaasti ryhty
neet edistämään osuustoimintaliikettä.

Niinpä yllämainitussa kongressissa 
olivat huomattavimpina edustajina 
rautatieläisten edustajat W. S. Stone ja 
C. E. Plump. Stone puheessaan pai
nosti, miten hallitus on epäonnistunut 
lupauksessaan alentaa elintarpeiden 
hintoja Työläisten on ryhdyttävä voi
maperäisesti taistelemaan korkeita elin
kustannuksia vastaan osuustominnalla. 
Plump mainitsi puheessaan, miten 
todennäköisesti miljoonia työläisiä 
tulee liittymään osuustoimlnnaliliseen 
yritykseen alentaakseen elintarpeiden, 
vaatteiden, y. m. hintoja ja siten sivuut
taa tuotantovälineiden yksityisomistus 
sen aiheuttaman riiston.

Yleensä saattaa vetää sen johtopää- 
töksen.että työväenjärjestöjen keskuu
dessa on innostunutta mielialaa osuus
toimintaliikettä kohtaan. Samalla 
kuitenkin havaitsee tämän innostuksen 
perusteella osuustoiminnalle rakennet
tavan liian paljo, eikä otettavan huomi
oon minkälaisia rajotettuja mahdolli

suuksia osuustominnalla on kapitalis
tisessa järjestelmässä. ^Yksistään 
osuustoiminnallisen toiminnan laske
taan johtavan tuotantovälineiden yksi
tyisomistuksen poistamiseen. Näin 
joudutaan yksipuolisuuteen ja jätetään 
sivuun muut työväenluokan luokka- 
taistelumuodot.

Yhtäkkinen suunnaton, innostunut 
luottamus osuustoimintaan sinänsä on 
selitettävissä sillä, että rautatieläisten 
pitkäaikainen taistelu ja vaatimukset 
rautateiden kansaliistuttamisesta ovat 
saaneet lujaa vastarintaa 'hallitsevan 
luokan taholta ja yleensä laimeaa kan
natusta. Rautatieläisiltä .puuttuu vielä 
syvällisempää luokkatietoisuutta ja 
tuok kato: min taa, jonka vuoksi talou
dellisella toiminnallaan he eivät vielä 
uskalla ryhtyä painostamaan rautatei
den kansallistuttamista. Amerikan 
työväenluokan poliittinen epakypsy- 
neisyys ei myöskään anna toiveita 
työväenluokan poliittisen voiman pikai
sesta käyttämisestä kansallis tuttamis- 
vaatimuksen tueksi. Näinollen kajas
taa heille ainoana pelastavana tähtenä 
osuustoiminta, jonka avulla toivotaan 
aikaansaatavan voimakas taloudellinen 
valta riistäjiä vastaan.

Suurteollisuutta, suurkauppaa ja 
finanssipääomaa vastaan ei osuustoimiln 
ta sinänsä riitä, ei kykene niiden kanssa 
kilpailemaan. Työväenluokan on niitä 
vastaan, niiden voittamiseksi valiot et-
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tava valtiovalta 'poliittisen ja taloudel
lisen toimintansa kautta. Osuustoi
mintaliikekin on tässä hyvänä kouluu- 
tuksensa kun se käsitetään luokkatoi- 
minnan kannalta, eikä rakenneta tule
vaisuutta yksistään sen varaan.

Työväestön itsenäinen poliittinen toi
minta johon pyrkimystä on viime ai
koina ollut havaittavissa yhä suurem
massa määrässä, on saanut vastaansa 
American Federation of Laborin viralli
sen johdon. Gompers ja kump. ovat 
antaneet julistuksen, jossa valitetaan 
nykyisen kongressin toimintaa mikäli 
työväestön edut ovat kyseessä. Kong
ressin luokkatoiminta porvariston puo
lesta osotetaan, työväestön oikeudet 
ovat vaarassa ], n. e. Kaiken tämän 
vuoksi on välttämätöntä, että järjesty
nyt työväestö ryhtyy “poliittiseen toi
mintaan." Ja Gompers kehottaa järjes
tynyttä tyiväestöä pitämään silmällä de- 
mokrati- ja republikaanipuolueen eh
dokkaita, voidakseen sitte äänestää nii
tä, jotka ovat “hyviä miehiä” . Vaikka 
julistuksessa juuri päästään osottamasta 
porvaripolitiikkojen petoksellisuutta, 
niin sittenkin taivas varjelkoon itsenäi
sestä poliittisesta luokkatoiminnasta!

Unionistien keskuudessa syntynyt 
Työväenpuolue, vaikkakin nykyisessä 
vaiheessaan vielä epäselvä kokoomus, 
on saatava tukahutetuksi. Siksi Gom
pers ja kump., julistavat “tärkeyttä” 
valita “ hyviä miehiä” porvariehdokkais
ta, mutta ei saa vain “ hukata” ääntään 
omille ehdokkaille!

Turhaan kuitenkin kapitalistien työ
väen luutnantti Gompers potkii tutkain
ta vastaan. Yhä suuremmassa määräs
sä pakottuu Amerikan työväestö luok- 
kataisteluladulle niin poliittisessa kuin 
taloudellisessa toiminnassa.

iTrue tr&nsiation filed wlth the postmas
ter at Fltchburg, Maagi, as required by the 
act of Qct. 6, 1S17).

K olm e sosialistia tuomittiin puoleksi- 
toista vuodeksi vankilaan Syracusessa, 
N. Y., n. s. vakoilu lain perusteella. Tois 
ta vuotta on jo kulunut aselevosta, mut
ta siitä huolimatta käytetään n. s. va- 
koilulakia radikaaleja vastaan. Koko 
sodan ajan käytettiin tätä lakia työväen- 
miehiä vastaan, eikä saksalaisia vakoo

jia vastaan, kuten lain nimellinen tarko- 
tus oli. Kerrotaanpa, että tämän lain 
perusteella ei ole tuomittu yhtään va
koojaa, mutta sensijaan joukottain ra- 
dikaalej a.

Syracuselaiset toverit Steene, Hotze 
ja Preston asetettiin syytteeseen seu- 
johdosta kun he olivat jakaneet ilmo- 
tuskirjaliisuutta poliittistenvankien pro- 
testikokouksesta. Kirjasissa pääasiassa 
selostettiin niitä kärsimyksiä joiden a- 
laisiksi poliittisten vankien kerrotaan 
joutuneen vankiloissa. Tämän perus
teella tehtiin syytökset sala!iittoututui
sesta, kapinallisen kirjallisuuden le

vittämisestä ja armeijan häväisemisestä. 
Ja vankeutta tuli. Nykyaikaisen de
mokratian porvarillinen luonne tulee 
yhä selväpiirteisemmäksi.

S uom alaisiakin  sosialisteja on n. s. 
“vakoiiulain”  perusteella tuomittu van
keuteen. Toverin vastaava toimittaja 
W. N. Reivo ja liikkeenhoitaja A. Par
tanen) tuomittiin Portiandissa, Ore. 
Liittovaltain piirioikeudessa, toukok. 
6  p:nä t9 l9 , 2  vuodeksi kuritushuo
neeseen McNeil-saarelle. Alkuperäises
sä syytöksessä oli kuusi kohtaa, sisäl
täen m. m. syytökset Saksan avustami
sesta, sopimattomien kirjotusten jul
kaisemisesta “Toverissa”  ja “Toverit- 
taressa” ja armeijan ja laivaston kun
niaa loukkaavien ja velvollisuudentun
toa heikentävien kirjojen painattami
sesta ja levittämisestä.

Prokuraattori Palmer Washingtonissa 
määräsi kaikki syytökset, paitsi viidet
tä, aiheettomina kumottavaksi. Jäiel- 
le jäänyt syytös koski armeijan ja lai
vaston kunnian loukkaamista, perustu
en syytös kokonaan sille seikalle, että 
hallituksen “tiedustelijat” olivat löy
täneet “Toverin” kirjakaupasta erään 
jo vanhentuneen, pienen agitatsionikir- 
jasen “ Bees and Butterflies.” Kirjas
ta ei oltu painettu “Toverin” painossa, 
eikä sitä oltu levitettykään. Kirjakaup
paan oli se joutunut luultavasta Asto- 
rian entisen englanninkielisen sosialisti- 
osaston peruina. Jutussa oli “tärkeinä 
tekijöinä” suomalaiset santarmisielut, 
jotka, “Toverin" valistavaa vaikutusta 
peläten, ovat tehneet kaikkensa aiheut
taakseen lehdelle rettelöitä.
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Piirioikeuden tuomiosta vedottiin 
San Franciscon vetoomusoikeuteen. Se 
vahvisti piirioikeuden kuritushuone
tuomion. Liittovaltain ylioikeus kiel- 
tääntyi juttua tarkistamasta. Näinollen 
Reivo ja Partan joutuvat ‘palvelemaan’ 
kuritushuoneessa.

C A N A D A .

Canadan työväestön teollisuusjärjes- 
tön, One Big Unionin ensimäisestä var
sinaisesta konventsionista kirjottaa Win 
nipegi-ssä ilmestyvä O. B. U. Bulletin 
seuraavan valaisevan katsauksen:

Ensimäinen O. B. U. konventioni 
merkitsee sitä, että järjestö, joka on 
syntymästään asti kohdannut taisteluja 
ja myrskyjä* on ottanut e n simaisen as
keleensa. Se työväenluokan pyrkimys, 
joka ilmeni tätä järjestöä perustettaes
sa —  liittyi yhteen, voidakseen muo
dostaa järkkymättömän rintaman työ
väen vihollisia vastaan —  oli riittävä 
nostattamaan vihamielisyyttä ja vainoa- 
mistoimenpiteitä jokaisen voittoilijan ja 
jokaisen työväenriistäjän puolelta yli 
mantereen uutta järjestöä vastaan. Suu
ripiirteinen Winnipegin lakko herätti 
pelkoa ja hämmästystä jokaisen työ- 
väenvastustajan mielissä. Puhtaasti 
sielutieteelliseltä kannalta jo tiedämme, 
että kaiken inhimillisen halun seurauk
sena on vastaava mielenliikutus, ja et
tä pelonalainen kiihtymys on viha. Val- 
taluokan ja heidän maleksijainsa viha 
osottaa kuinka suuresti he pelkäävät 
menettävänsä epäpyhät saavutuksensa. 
Canadan hallituksen edustaja, kruunun 
lakimies A. J. Andrews sanoo, että O. 
B. U. on laiton järjestö, ja että sen ai
komuksena on kumota tämän maan lai
tokset väkivallalla.

Ne työväenluokan jäsenet, jotka pe
rustivat O. B. U., olivat yhteiskunta
opin tutkijoita, Sellaisina he käsittivät, 
ettei yhteiskunnallisia laitoksia voida 
kukistaa väkivallalla ja uusia järjestää 
niiden tilalle pakkokeinoin. Tosiasias
sa ei mitään yhteiskunnallista laitosta 
ole milloinkaan uneksittukaan ennen 
kuin sen tarve on ollut välttämätön, ja 
ennen kuin tämä tarve on pakottanut 
toimintaan. Työväenliikkeessä ovat 
vanhat järjestöt lakanneet täyttämästä 
työväen tarpeita ja vaatimuksia. Löy

hästi yhteenliittynyt ammattiunionismi 
rakenne ei enää tyydytä työväen pohja
kerroksia. Tästä on johtunut että A. 
F, of L. uniot ovat nykyään melkein 
yksinomaan sen virkakunnan omaisuut
ta ja he käyttävät näitä järjestöjä aja
maan omia yksilöllisiä pyyteitään. Mitä 
tulee niiden toimintaan, niin ne palvele
vat ainoastaan näitä virkailijoita, ja 
kaikki tosiseikat osottavat, että Gom- 
persista pienempään virkailijaan saak
ka, nämä virkailijat tekevät liittoja paa
sien, hallituksen ja politiikkojen kanssa, 
saaden suosiota ja lahjoja mestareiltaan, 
ja pidetään heitä yleensä aina saata
villa olevina avustajina valtaluokan ta
holta.

Huhut kertovat että Winnipegin kau
pungin äveriäät ja rikkaat keräävät par
aikaa suurta rahastoa, jota .tultaisiin 
käyttämään yhdessä “ kansainvälisten” 
ja hallituksen työdepartementin kanssa
O. B. U. mustaa hirviötä vastaan. Jos 
asianlaita on näin —  ja me olemme saa
neet tämän tiedon monista lähteistä —  
niin O. B. U. jäsenistö voi onnitella it
seään, että se on ehtinyt pelastua, eikä 
suinkaan liian aikaiseen, joutumasta uu
den mustan ja likaisen vehkeilyn väli-, 
neeksi. Lännen työväenliikkeessä on 
koittanut aika, jolloin jokaisen työläisen 
on tarkistettava mihin liittoon hän kuu
luu. Mitä varten on työväenliike sitten 
olemassa? Eikö työväen yhteenliitty
minen ole välttämättömyys? Eikö työ
väen ole välttämättä oltava lojaalinen 
yhteenliittymiselleen? Nämä ovat tär
keimpiä kysymyksiä, ja niihin vastaami
nen vaatii työläisten aivojen toimintaa, 
mitkä ovat ainoat tekijät, jotka häntä 
suojelevat loukkaamasta itseään.

O. B. U. jäsenistö on vielä kokema
tonta, se on tehnyt erehdyksiä ja tu
lee tekemään edelleenkin vielä monia 
mutta, jos se pitää rehellisyyden tu
len liehumassa ja lojaalisuutensa läm
pimänä, niin se tulee aikanaan onnistu
maan rakentamaan kunniakkaan järjes
tön. Jos O. B. U. on työläisten jär
jestö ja tulee pysymään sellaisena, se 
vaatii meidän jokaisen parhaat voimam
me. Me emme saa laiskotella. Emme 
lyödä laimin velvollisuuksiamme. Em
mekä luopua ylevistä ihanteistamme. 
Ja ennen kaikkea älköön kukaan antako.
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pettää itseään niiden, jotka ratsastavat 
työväen harteilla.

Samalla kun me kehotamme suomalai
siakin työläisiä tarkasti painamaan mie
leensä edellälausutut seikat, 'haluamme 
vielä huomauttaa, että ei suinkaan ole 
epäilemistäkään, etteikö kapitalistiluok- 
ka ja heidän apurinsa tulisi taistelemaan 
tätä Canadan teollisuustyöläisten jär
jestöä vastaan kaikilla keinoilla. Ja 
juuri sentakia on työläisten oltava aina 
valppaita. On varottava ettei -kapitalis- 
tiluokan asiamiehet saa provoseerata 
työläisiä harkitsemattomiin tekoihin. On 
vältettävä joukkojen jakaantumista pie
nien mitättömien erimielisyyksien takia 
toisiaan vastustaviin eri leireihin. Sen 
sijaan on kasvatettava keskinäisen toi
minnan avulla työväenjoukkojen luok
katietoisuutta ja solidaarisuutta, sekä 
yhtämittaa väsymättä kerättävä järjes
töön uusia rekryyttejä. Tällaisen toi
minnan kautta me voimme luoda O. B. 
Ihsta todellisen teollisuustyöläisten tais 
telujärjestön, joka kykenee väistämät
tömänä astumaan ankarampaankin otte
luun, kun tarve niin vaatii.”

ITALIA.

Lenin lähetti Italian sosialisteille pal
jonpuhuvan kirjeen Bolognan kongres
sin johdosta. (Katso kirjotusta “ Italian 
reipas sosialistipuolue” tässä numeros
sa). Tästä kirjeestä lähetettiin porva- 
rilehdistölle ympäri maailman kaikkea 
muuta kuin todellisia selostuksia. Jul
kaisemme sen tässä kokonaisuudessaan 
ranskalaisen “Le Populairen" mukaan. 
Kirje kuuluu:

Toverit Serrati ja Italian kommunis
tit.

Moskova, lokak. 29 p. 1919.
Rakas ystävä:—
Italiasta saamamme tiedot ovat san

gen niukkoja. Vain ulkomaalaisten [eh
tien kautta —  ei kommunististen —  
olemme me saaneet tietoja teidän Bo
lognan kongressistanne ja kommunis
min loistavasta voitosta.

Minä tervehdän teidän suurta pon- 
tevuuttanne, teitä ja kaikkia toisia Ita
lian kommunisteja ja toivon teille yhä 
suuremmoisempaa menestystä.

italian sosialistipuolueen esimerkki

on suuresta merkityksestä koko maail
malle.

Samoin teidän päätöksenne ottaa osaa 
porvarillisen parlamentin vaaleihin näyt
tää minusta oikealta: minä otaksun tä
män vaikuttavan seiventävästi siihen 
erimielisyyteen mikä tämän kysymyk
sen johdosta on syntynyt Saksan kom
munistien keskuudessa.

Ei ole epäilystä, etteikö opportunis
tiset ainekset —  ja niitä on hyvä mää
rä Italian sosialistisen parlamenttiryh
män keskuudessa! —  pyrkisi kumoa
maan Bolognan kongressin päätöksiä.

Taistelu näiden pyrkimysten välillä 
ei ole vielä päättynyt, mutta Bolognan 
voitto edistää toisia voittoja.

Italian kansainvälinen taanne tekee 
aseman Italian köyhälistölle sangen vai
keaksi, sillä näyttää siitä kuin Englanti 
ja Ranska yhdessä Italian porvariston 
kanssa, pyrkisi saattamaan Italian köy
hälistön ennenaikaiseen kapinaan voi
dakseen sen sitä helpommin murskata.

Mutta he eivät tule onnistumaan 
suunnitelmissaan.
Italian kommunistien ihailtava toiminta 

on takeena siitä, että se ensin pyrkii 
voittamaan kommunismille koko teolli
suus- ja maalaisköybälistön, siten taa
takseen köyhälistön diktaturin voiton 
varmuuden, ennenkuin valitaan kansain
väliseltä kannalta katsoen edullinen het
ki.

Ranskan, Englannin ja koko maail
man kommunistien edistyminen osottaa 
myös voittoa.

Kommunistisin tervehdyksin,
W. Lenin.”

H O L LA N TI.

Sotudutiiien liike edistyy Hollannis
sa nopein askelin. Puolueessa on tätä 
nykyä noin 50,000 jäsentä. Vallanku
mouksellinen aines on työväenliikkees
sä voimakkaana tekijänä.

Viimeisissä kunnallisvaaleissa sosia- 
listipuolueenedustajien lukumäärä kun
nallishallituksissa lisääntyi 400:sta l,- 
J0 0 :taan. ---------

RUOTSI.
Taloudellinen järjestyminen Ruotsis

sa on viime aikoina ollut voimakasta.
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Tukholman “ Politikenin" mukaan ta
loudellisesti järjestyneiden lukumäärä 
vuoden vaihteessa oli noin 340,000. En
nen suurlakkoa, v. 1909, oli järjestynei
den lukumäärä vain noin 190,000.

Ammattijärjest. keskusliittoon kuu
lui viime vuoden viimeisellä neljännek
sellä 3i ammattiliittoa, 2 , S68  osastoa, 
joissa jäseniä yhteensä 253,279. Kes
kusjärjestöstä erossaolevien liittojen Jä
senmäärä oli noin 87,000.

PO R T U G A LI.

Portugalin uuteen ministenistöön on 
liittynyt myös sosialisti Kamado Curto. 
Puolueen oikeistolainen aines peruste- 
lee tätä “ voittoaan” ulkomaisten oikeis
tososialistien korukaupoilla. Belgiassa, 
Ruotsissa, Tanskassa, y. m. on sosialis
teja hallituksessa, siis myös Portugalissa 
on “vallotettava” ministeripaikkoja.

Portugalin porvaristo on mielissään 
sosialistiin hallitukseen liittymisestä, 
sillä senkautta riistetään sosialistipuo- 
lueelta pohjaa haiiitusvastaiselta agitat- 
sioonilta.

Puolueen jäsenistön keskuudessa 
synnytti tämä kompromissihomma 
vakavaa vastarintaa. Viimeisten tieto
jen mukaan vaikutti tämä sen, että 
lopullinen pesäero oikeistolaisten ja 
vasemmistolaisten välillä tapahtui. Va
semmistoaines parhaillaan järjestää 
uutta puoluetta.

INDIA

T yö v äen lu o k a n  heräämisestä kaukai
sessa Indiassakin saapuu yhä merkittä
vimpiä tietoja. Yhteiskunnallinen 
levottomuus, kiehumatila, aikaa yhä 
säännöllisemmin pyrkiä voimattomasta 
vihanpurkauksesta tietoisen joukkotoi- 
minnan ladulle. Työväenluokka hiljal
leen järjestyy ja samalla ryhtyy vaati
maan oikeuksiaan.

Bombayssa on äskettäin puhjennut 
suuri kutomotyöläisten lakko. 25 ku- 
tomotehdasta on lakkotilassa. Noin
40,000 kutomotyöläistä on lakossa. 
Rautatieläisten keskuudessa on myös 
lakkoliikettä. “Great lndian Peninsu- 
lar” rautatien vaunutehtaat ovat lakos
sa. Työläiset vaativat palkankorotusta, 
työpäivän lyhennystä, y, m.

A U ST R A L IA .

Yleisten vaalien tulokset osottavat 
Austraallan Työväenpuolueen saaneen 
parlamenttiin 8 uutta edustajaa, ollen 
puolueella nyt 31 edustajaa. “ Nationa
listien”  edusta]amäärä aleni 49;Stä 35:n, 
tämän kautta menettäen ehdottoman e- 
nemmistön. Vaakalautaa pitää nyt kä
sissään farmarien puolue, jonka edusta- 
jamäärä nousi 3:sta l2:Sta.

Nämä vaalit olivat suuresta merkityk
sestä. sillä se Työväenpuolue, joka nyt 
voitti 8 edustajapaikkaa, ei ole enää s e  

sama “Työväenpuolue” , joka on pitä
nyt m. m. hallitustakin käsissään. Nyt 
voittanut Työväenpuolue kulkee yhä 
selvemmin vallankumouksellisen sosia
lismin merkeissä.

Ennen v, 1892 ei Australian työväes
töllä ollut omia edustajiaan parlamen
tissa. Oli vain kaksi porvaripuoluetta, 
yksi edustaen etupäässä suurviljelijöitä, 
vastustaen suojelustulleja j.n.e. Toinen 
puolue oli teollisuuskapitalistien puolue, 
kannattaen muunmuassa suojelustulleja 
Kumpikin edusti puhtaasti kapitalisti
sia etuja. Vuoden 1 8 9 2  suuri yleislak
ko, mikä päättyi työläisten täydellisellä 
häviöllä, vaikutti herättävästi työväes
töön ja niin syntyi työväestön oma puo
lue.

Pian muodostui työväenpuolueesta 
maan voimakkain puolue. Puolue ei 
kuitenkaan perustunut selvälle luokka- 
t aist e lu pohjalle ja s en vuoksi puoluee
seen tunkeutui ja saattoi siinä toimia 
sellaisiakin aineksi, jotka edustivat työ
väestölle vastakkaisia etuja. Puolueen 
“johtajat”  W. M. Hughes, W. N. Nol- 
mann ja A. Fischer omasivat porvarilli
sen politiikan, vieroivat Työväenluokan 
luokkataistelua ja toimivat Työväenluo
kan eduille vastakkaisella tavalla. La
koissa asettuivat nämä “työväenmie
het”  työnantajien puolelle, käyttivat
pa sotaväkeäkin lakkolaisia vastaan. Tä
män laatuinen toiminta, jota “työväen”  
hallitus suoritti alkoi kuitenkin vaikut
taa selventävästi ja edusti uuden val
lankumouksellisen työväenpuolueen ke
hitystä.

Sodan aikana Työväenpuolueen Joh. 
tomiehet tekivät lopullisen konikaupan 
porvariston kanssa, liittoutumalla van
han liberaalisen puolueen kanssa n. s.
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nationaiistipuolueeksi. Kuten vaalit o- 
$oitiirat, ei tämä yhtyminen kapitalist. 
kanssa koitunut eduksi. Vaikka halli' 
tus "työväenmiehineen” käytti mitä jnl- 
keimmalta tavalla valtiokoneistoa saa
dakseen työväestön kananttamaan tätä 
natsionalista kokoomusta, siitä huoli
matta työväestä kanantti omaa puoluet
taan, joka sodan aikana oli rohkeasti 
edustanut työväenluokan etuja. Halli
tuspuolue menetti kolmannen osan ää
nimäärästään ja iuokkataisteluladulle 
astunut työväenpuolue tuli maan to
della voimakkaammaksi puolueeksi.

JA PA N I.

Työväenliike kehittyy Japanissakin 
yhä voimakkaammin eteenpäin. Jouk
kojen keskuudessa leviää yhä laajem
piin piireihin nykyaikaisen sosialismin 
katsantokantoja.

Japanin köyhälistön yhteiskunnalli
nen asema on huonompi kuin muissa 
maissa. Yhteiskunnallinen suojeluskin 
säädäntö on vasta alussaan. Työpäivä 
on tavattoman pitkä, käsittäen usein 16 
tuntia. Palkat eivät ole suhteellisia 
työpäivän pituuteen, hädintuskin riit
täen mitä niukimpaan elantoon. Yhä 
useimpia työtaisteluja syntyy olosuhtei
den parantamiseksi.

Erään japanilaisen aikakauslehden 
mukaan on lakkotaistelut lisääntyneet 
eri vuosina seuraavasti:

1914
1915
1916
1917
1918

Lakkoja Osanotto.
50 34,801
64 31,449

108 28,872
398 186,079
417 203,737

Pääsyynä lakkoihin oli palkkakysy
mys. Järjestymättömyyden vuoksi ovat 
täydelliset voitot vielä harvinaisuuksia. 
Vuoden 1 9 1 8  4i7;Sta lakosta 60 päät
tyi voitolla, 20 5 häviöllä ja loput eivät 
tuottaneet mitään tuloksia. Lakkoihin 
ovat ottaneet osaa etupäässä kaivostyö
läiset sekä kone- ja metallityöläiset, ol
len heidän perässään kutomotyöläiset, 
kivityöläiset, j. n. e.

ESPANJA.
Soaialutinen liike alkaa Espanjassa

kin mennä rivakasti eteenpäin. Äskei

set kunnallisvaalit totesivat sosialistisen 
propagandatyön olleen erittäin tulok
sellista, Näissä vaaleissa valittiin näet 
maan eri osissa kunnatlistoimiin yh
teensä t ,0 8 2  sosialistit. Edellisissä vaa
leissa sosialistit saivat alle sadan paikan. 
Eteenpäinmeno on siis ollut rivakasta.

R A N SK A .

Ranskan sosiaiistipuoiueen kongressi 
pidettiin Strassburgissa helmik. lopulla. 
Kongressissa todettiin puolueen voi
mistumisen olleen rivakasta. Viime 
vuoden tammikuussa 1919, oli puolu
een jäsenmäärä 30,000 Ja tämän vuo
den tammikuulla jo 130,000. Viime 
vaaleissa sai puolue lähes pari miljoonaa 
ääntä.

Kongressissa käsiteltiin tärkeitä kan
sallisia ja kansainvälisiä asioita. Tähän 
mennessä on kongressin päätöksistä 
suutu noin niukkoja tietoja. Yleispiir
teissään voidaan kuitenkin todeta, että 
puolue virallisesti erosi n. s. II Interna- 
tionalesta. Tässä kysymyksessä asetut
tiin siis ratkaisevasti eri maiden vasem- 
mistososialistien jo aikaisemmin otta
malle kannalle. Suhde IILteen Inter
nationale n muodosti sitte kysymyksen 
lopullisesta askeleesta. Sikäli kuin säh
kösanomat iedot kertovat, otti kongressi 
tässä puolen askeleen. Kaikesta päät
täen tehtiin samansuuntainen päätös 
Internationa]e-kysymyksestä kuin Sak
san Itsenäinen sosialidemokraattinen 
puolue. Ranskan puolue lähettänee e- 
dustajansa Saksan itsenäisten koollekut
suinaan vasemmistososialistien neuvot
telukokoukseen tarkotuksella luoda yh
teinen perusta Moskovassa perustet
tuun liisteen Internationaleen liittymi
sestä.

Puolueen vasemmiston ehdotus lii 
Internationaleen suoranaisesta, pikai
sesta liittymisestä, sai sähkösanomatie- 
don mukaan, 1,600 ääntä. Keskustan 
ehdotus sai 3,ooo ääntä. Äärimmäinen 
oikeistolainen siipi lienee kutistunut 
mitättömäksi päättäen siitä, että tl ln- 
ternationalen puolesta oli annettu vain 
muutama ääni.

Samoin kuin Saksan itsenäisten so
sialidemokraattien kongressin päätök
seen, samoin lienee Ranskan puolueen



SÄKENJÄ 103

kompromissipäätökseen Internationale- 
kysymyksestä vaikuttanut tuntuvasti 
se, että puolueen “viralliselle johdolle" 
sallittaisiin “ kivuton perääntyminen" 
heidän aikaisemmasta jyrkästä li Inter- 
nationalen kannattamisesta.

VE N Ä JÄ.

Halkovassa viime vuoden joulukuul
la pidetyssä 7:ssä Neuvostojen edusta
jakokouksessa puhui m. m. menshevi- 
kipuolueen huomattava johtaja Dan. 
Puheessaan huomautti Dan aluksi, että 
vaikka hänen puolueellaan ei ollut täy
dellistä edustusoikeutta kokouksessa, 
he kuitenkin ovat käyttäneet kutsua 
hyväkseen Venäjän ystävien ja vihollis
ten kuullen kehoittaakseen kaikkia työ
läisiä ja talonpoikia luomaan yhtenäi
nen vallankumouksellinen rintama vas
tavallankumouksellisten ja kansainvälis
ten rosvojen hyökkäyksiä vastaan. Puo
lueemme kielteisestä kannasta huoli
matta neuvostohallituksen politiikkaan 
nähden tulee meidän puolueemme kui
tenkin joka kerran kun vallankumouk
sen puolustaminen tulee kysymykseen, 
antamaan tälle hallitukselle kannatuk
sensa. Tämä tapahtuu siitä syystä, 
kun kysymyksessä ei ole minkään mää
rätyn hallituksen tai ryhmän vaan kaik
kien työtätekevien luokkien yhteisen 
lapsuuskodin puolustaminen. Me olem 
m e valmiit veri* imin illäkin  p o n n istu k sil
la puolustam aan s itä  m ahtavaa vallan 
ku m ou sta, jo n k a  V en äjän  ty ö tä te k ev ät 
a lkoivat k a k si ja  p u o li vu o tta  sitten , ja
joka vähiteileen leviää yli koko maail
man horjuttaen kaikkialla kansallisen, 
poliittisen, yhteiskunnallisen ja talou
dellisen orjuuden perusteita. Kaikkial
la on alkanut taistelu työtätekevien 
luokkien täydellisen yhteiskunnallisen 
vapauttamisen puolesta. Me annoimme 
tällaisen kehoituksen niiden raskaiden 
päivien aikana, jolloin vihollisen jou
kot lähenivät Pietarin muureja ja no
peasti etenivät Moskovaan johtavia tei
tä pitkin. Me uudistamme sen nyt kun 
punainen armeija suureksi iloksemme 
ja onneksemme sankarillisten ponnis
tustansa kautta on onnistunut torju
maan vihollisen hyökkäyksen ja tais
tellen saavuttanut ratkaisevan voiton.

Sitten kun vallankumouksellinen köy
hälistö on asettanut kansainvälisen ja 
imperialistisen porvariston seinää vas
taan, kun porvaristo alkaa menettää 
toivonsa siitä, että se miljoonien van
husten ja lasten nälällä, kylmällä ja kär
simyksillä voisi haudata vallankumouk
sen ja saattaa jälleen voimaan orjuuden 
ja kuristuksen, kun meidän yhteinen 
vihollisemme on heikonnettu silloin me 
ponnistamme yhä enemmän voimiam
me aikaansaadaksemme vielä yhden väli 
täinättömän takeen vallankumouksen lo 
pulliselle voitolle, nimittäin yhdistääk- 
semme kaikki Venäjän työtätekevät jou 
kot; saavuttaaksemme vallankumouk
sellisen liiton talonpoikaisväestön kans
sa; päästäksemme läheitim pään v u o ro 
v a ik u tu k se en  ja  k esk in äiseen  avustam ia- 
toimeen Venäjän k öyh älistö n  ja  k eh itty - 
neim päin m aiden k öyh älistökan sa. V al
lanku m ouksen  lopullisen v o ito n  v u o k si 
on sitäpaitsi välttäm ätön tä, e tte i y h te is 
toim intaa u loteta  y k sistään  p u o lu stu k 
seen  vihollisen  h yö k ätessä  vaan m yöa 
vallan ku m oukselliseen  u udestaraken ta 
mis toim in taan.

Puhuja lopetti puheensa kohottamalla 
eläköönhuudon yhtenäisen vallanku
mouksellisen rintaman luomiselle.

P ie ta r in  äskeisissä neuvostovaalelssa 
annettiin kaikkiaan 480,000 ääntä ker
too Moskovasta lähetetty radiosanoma. 
Pietarin neuvostoon valittiin 1,53 7 
bolshevikia ja heille myötätuntoisia 
ehdokkaita. Bolshevikien vastustajia 
valittiin 127.

Nämä vaalit odottivat, että Pietari ei 
ole mikään “kuollut”  kaupunki, kuten 
porvarilehdistö väittää. Puolen mil
joona valitsijaa osottaa vilkasta toimin
taa. Tämä tieto myös toteaa, että 
bolsheviki-vastaisella aineksella on 
myös tilaisuus esittää kantaansa ja saada 
ehdokkaansa valituiksi —  jos on kan
nattajia. Pietarin työväestö ei vain 
näytä kallistuvan bolsheviki-vastaisen 
aineksen kannalle.

V e n ä jä n  presidentti on yleinen ni
mitys yleisvenäläisen keskustoimecn- 
panevan komitean puheenjohtajasta. 
Yleis venäläinen Keskus toimeenpane
va komitea on Neuvosto-Venäjän
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korkein valtias Yleisvenäläisten neu
vostojen kongressien väliajoilla, Sil
lä on siis suuri valta ja sen puheen
johtajalla tämän johdosta tärkeä 
asema.

Joulukuussa kokoontunut neuvos
tojen kongressi valitsi tämän kes
kus-toimeenpanevan komitean pu
heenjohtajaksi M. I. Kalinin. Tämä 
on synnyttänyt Amerikan porvari- 
1 ehdissä sekaannusta. Vahingonilol
la ne jo ehättivät kertoa Leninin tul
leen syrjäytetyksi, Lenin ei kuiten
kaan ollutkaan keskus-toimeenpane
van komitean puheenjohtaja, vaan 
kansankomisarioitten neuvoston, s. 
s. varsinaisen hallituksen, “ministe- 
ristön", puheenjohtaja, jossa toi
messa Lenin edelleenkin on.

Keskus-toimeenpanevan komitean 
puheenjohtaja M. I. Kalinin valittiin 
ensikertaa puheenjohtajaksi, yksi
mielisesti, neuvostojen kongressissa 
maalisk. 30 prnä rprg tov. Sverdloff- 
va in ajan tilalle.

Kun Kalinin elämäntarina on perin 
tyypillinen Venäjän nykyisille toi
mitsijoille, mainitsemme muutamia 
piirteitä Kalinin elämästä.

Mikael Ivanovitsh Kalinin syntyi 
marrask. 7  p. 1875 Verkhney Troitz- 
kyn kylässä, Tverin kuvernementis- 
sä. Isä talonpoika. K. oli kotona 
I3 :sta ikävuoteen, autellen isää 
maanviljelystöissä. Jo lapsena kova 
tiedonhalu. Lukemisen oppi omin
päin. I3 :sta vuotiaana pääsi Semst- 
vo-kouluun, kun isän naapuri, eräs 
kartanonomistaja, kustansi. 16-vuoti- 
aana meni Pntilovin tehtaaseen sor
variksi.

V. 1898 K. liittyi sos.-dem, puolu
eeseen, Nyt alkoi koettelemusten ai
ka. V. 1899 vangittiin ja karkotet
tiin Kaukaasiaan. Siellä työskenteli 
rautatien konepajassa. Vangittiin 
kaksi kertaa ja lopulta siirrettiin 
Rääveliin. Ryhtyi agiteeraamaan vi
rolaisia työläisiä.

V. rg04 viranomaiset karkottivat 
Km Itä-Siperiaan, Sinne vietäessä 
syttyi Japanin sota, jonka vuoksi hä
net vietiinkin Olonetzin kuverne- 
menttiin. V. 1905 pääsi sieltä va
paaksi amnestian kautta.

1906 :sta 1908 :aan K. oli metalli
työläisten järjestön palveluksessa. 
Hänestä kehittyi huomattava bolshe- 
vikinen toimitsija Pietarin työläisten 
keskuudessa.

Kun hänen isänsä kuoli, meni K. 
pariksi vuodeksi maanviljelystöihin. 
V. 1912 tapaamme hänet työskentele- 
mässä Harkovan sähköraitioteitten 
voima-asemalla. Vangittiin melkein 
heti. Karkotettiin Harkovasta ja 
kiellettiin oloskelemasta teollisuus
keskuksissa. Meni jälleen farmilleen, 
mutta vangittiin jälleen.

V. 1915 K. työskenteli “Ivarz" teh
taissa. Tammik. 7 p. 1916  vangittiin. 
Oli vuoden vankilassa, jonka jälkeen 
karkotettiin Siperiaan. Vallankumo
uksen puhjetessa oleskeli salaisesti 
Pietarissa.

Kalinin'issa yhdistyy venäläisen ta
lonpojan ja teollisuustyöläisen tyyp
pi, ymmärtää kummankin olosuhteet 
ja siksi hänen toimintansa on sitä 
hedelmällisempää.


