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Presidenttiehdokkaamme

Viidettä kertaa asetti Yhdysvaltain 
sosialiStipuolue presidenttiehdokkaaksi 
Eugene V. Debsin, miehen jolla kapi
talistinen mahti vielä hänen vanhoilla 
päivillään aikoisi juottaa katkeruuden 
ja kärsimysten myrkkymaljan pohjaan 
saakka. Onpa siis syytä lyhyesti tutus
tuttaa lukijoitamme Yhdysvaltain sosia- 
listipuolueen kuutuisimpaan lipunkanta
jaan, jolla on suurempi kannatus koti- 
sekä ulkomailla kuin yhdelläkään toisel
la ameriikkalaisella sosialistilta.

Eugene Victor Debs on syntynyt Ter- 
re Hautessa, Indianassa, marraskuun 
viides päivä 1855. Hän on yksi kym
menestä Jean Daniel ja Marquerite Ma
rie Betterich Debsin lapsista.

Debsin isä oli syntynyt Eisassissa, 
Ranskassa vuotena 1 8 2 0 . Hän tuli Arne- 
riikkaan vuotena 1849, ja Debsin äiti, 
silloinen Jean Daniel Debsin morsian, 
tuli Ameriikkaan muutamia kuukausia 
myöhemmin ja menivät he avioliittoon 
New Yorkissa. Muutettuaan paikkakun
tia muutamia kertoja asettuivat he asu
maan Terre Hauteen, jossa sitte asui
vat kuolemaansa saakka..

Rakkaus vanhempiinsa erittäinkin äi
tiin näyttää Debsillä säilyneen kirk
kaana ja sydämellisenä läpi elämän. 
Äitinsä kuoltua kirjoitti hän runon äi
din muistolle, jota Debsin elämäntyön 
lähemmät tuntijat sanovat ainoaksi ru
noksi, mitä hän on kirjoittanut. Runos
ta huokuu lämmin äidin muisto. Siinä 
kerrotaan, kuinka ruoho viheriöi, lau- 
hasti tuuli huminoi, kauniisti linnut lau
lavat, kukat kukkivat ja illan varjot peh- 
meinä lankeavat siellä missä Daisy le
pää.

Jo poikasena oli Debs tilaisuudessa 
tutustumaan Ranskan monivaiheiseen 
historiaan, isä kun oli “ uskollinen 
ranskalainen” ja siirtolaisenakin olles
saan harrasti Ranskan sivistyspyrki- 

myksiä. Isällä oli melkoinen ranskalai
nen kirjasto, joka sisälsi muiden muas
sa historiallisen osaston ja myöskin 
Victor Hugon teokset.

Jo nuorena lapsena oli Debs tilai
suudessa näkemään sodan hävittävän

voiman, ja siitä —  niin arvelevat asian
tuntijat —  lieneekin häneen syöpynyt 
syvälle sodan ja militarismin vastus- 
tushenki ja vakaumus. Debsin olles
sa kuusi vuotias aikoi Yhdysvaltain si
sällissota. Nuori lapsi näki Indianan val
tion parhaan miehuuden marssivan tor
vien soidessa ja rumpujen päristessä 
taistelemaan etelän orjaherroja ja hei
dän joukkojansa vastaan.. Ja niin oi
keutettu kuin Yhdysvaltain sisällisota 
olikin sekään ei ollut jättämättä jäl
keensä kaikkien sotien pahoja puolia. 
Ollessaan yhdeksän vuotias Dtbs näki 
samojen kolme vuotta sitte riemukulus. 
sa sotaan marssineiden joukkojen jät
teiden palaavan takaisin "ruhjottuina 
ruumiiltaan ja sielultaan” , kuten hän 
on monta kertaa miehenä ollessaan sa
nonut.

Debsin perheen ollessa köyhiä Eu
gene sai tyytyä vähään kouluopetuk
seen. Neljäntoista vuotiaana hän sai 
lähteä palkkatyöhön dollarin päiväpal
kalla. Vähän myöhemmin hän pääsi 
veturin lämmittäjäksi Terre Haute In
diana rautatielle. Ja veturin lämmittäji
nä hän oli niin kauan kunnes hänelle 
vuotena 1874 tarjottiin kauppa-apulai- 
sen paikka terrehautelaisessa Huiman 
ja Coxin sekatavarakaupassa. Kauppa- 
apulaisena hän palveli viisi vuotta mai
nitussa kaupassa..

Jo verrattain nuorena tuli Debs “ jul
kiseksi henkilöksi” . Vuotena 1879 —  
siis kahdenkymmenenneljän ikäisenä —  
hänet valittiin kotikaupunkiinsa kaupun 
gin kirjuriksi, ja hän hoiti kaupungin 
kirjurin virkaa neljä vuotta.

Kuten kaikkien muidenkin huomattu
jen sosialistien yksityiselämästä porva
rit ovat leviteileet Debsistäkin juttuja, 
kuinka hän on elänyt ylellisesti niiden 
kustannuksella, joille -hän saarnaa maa
ilmanparannusta. Mutta ne jotka tun
tevat lähemmin Debsin elämää tietävät 
että jos Ameriikassa on persoonallisista 
mukavuuksista pit.källe kieltääntyvää 
“ työväenjohtajaa” Debs on yksi niis
tä. Tämän kirjoittajallakin oli tilaisuus 
syksyllä 1916 pistääntyä Debsin koto-
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n a, Terre Hautessa, ja pikainenkin sil
mäys Debsin kotielämään osoitti että 
talon isäntä ei kuulu ylellisyyden har
rastajiin.

Sensijaan on totta että Debsillä olisi 
ollut montakin tilaisuutta päästä rik
kaaksi mieheksi ja persoonallisen 
mukavuuden harrastajaksi. Hänelle on 
aikojen kuluessa tarjottu yksityisiä se
kä valtiollisia tilaisuuksia, joissa olisi 
voinut "menestyä" ja tehdä rahaa, niin
kuin tuhannet ameriikkalaiset Debsin 
ikäluokkaan kuuluvat “ nerokkaat mie
het" ovat tehneet. Muunmuassa Deb- 
sille kerran tarjottiin Chautauquan 
luentotolmiston puolesta tilaisuutta an
saita sataviisikymmentä dollaria illassa 
kahtena kymmenenä iltana jokaisessa 
kuukaudessa, mutta Debsille ei kelvan
nut raha, koska hänen harrastuksensa 
olivat työväenkysymyksessä,

D e m o k n a ttu e n a  p olitik o i tBljana.

Poliittisena puhujana Debs esiin
tyi ensikerran vuotena 1878, ajaen sil
loin demokraattipuolueen periaatteita. 
Tämä ensimäinen pollt ti n e n puhe on 
nähtävästi ollut loistava, koskapa In
dianan demokraatit riemastuivat siitä 
niin kovin että tahtoivat asettaa Debsin 
kongressimiesehdokkaaksi, mutta Debs 
kieltääntyi sillä kertaa. Myöhemmin 
kuitenkin Indianan valtion demokraatit 
nimittivät hänet ehdokkaaksi valtionsa 
lainlaatljakuntaan, ja Debs äänestettiin 
sinne vuotena 1885. Samana vuotena 
hän meni avioliittoon Katherine Metze- 
lin kanssa.

Kaksikymmentäkolme vuotiaana 
Debs tutustui muutamiin ameriikkalai- 
Siin suurmiehen, Wendell PhilipsMin 
ja Robert Ingersolliin, ja tuo tuttavuus 
kesti viimemainittujen kuolemaan saak
ka, ja oli siitä paljon opettavaa hyö
tyä nuorelle Debsille.

T y ö v ä e n l i ik k e id e n  k iin tym in en . ^

Debsin ensimäinen työväenliikkee
seen kiintyminen tapahtui helmikuulla 
vuotena 1 8 7 5 , jolloin Terre Hauteen 
perustettiin veturin lämmittäjäin vei- 
jesjärjestön osasto. Sen jälkeen hän 
oli alkamassa ja järjestämässä useampia 
rautatieläisten järjestöjä, ja vuotena 
1878 Buffalossa pidetyssä lämmittäji

en union edustajakokouksessa hänet 
tunnustettiin “ työväenjohtajaksi". Sa
malla hänet nimitettiin lämmittäjäin 
äänenkannattajan Firemens Magazinen 
toimittajaksi. Vähän myöhemmin hä
net valittiin mainitun liiton kirjurira- 
haston hoit ajaksi ja Firemens Magazinen 
päätoimittajaksi ja liikkeenhoitajaksi.

Siis jo kahdenkymmenenkolmen ikäi
senä alkaa Debsin “johtajaura” . Debs ei 
kuitenkaan ole niitä luonteita jotka kii
vaasti kiistelevät johtaja kunniasta, 
päinvastoin hän on usein varottanut 
johtajauskosta. Eräässä puheessaan hän 
sanoi:

—  “Minä en ole työläisjohtaja. Mi
nä en halua teidän seuraavan minua tai 
ketään muutakaan. Jos te etsitte Moo
sesta, joka johtaisi teidät ulos kapi
talismin erämaasta, te tulette pysy
mään siinä missä nyt olette. Minä en 
haluaisi johtaa teitä luvattuun maa
han vaikka minä voisinkin, sillä jos 
minä voisin johtaa teidät sinne sisälle 
yhtähyvin joku muu voi*! johtaa tei
dät sieltä ulos. Teidän tulee it
senne käyttää päätänne yhtähyvin kuin 
käsiännekin ja itse päästä ulos nykyi
sestä tilanteesta. Nyt sitävastoin ka
pitalistit käyttävät teidän paitanne se
kä käsiänne.”

Debsin asema lämmittäjäin uniossa oli 
siksi tärkeä että hänen palkkansakin 
oli kohonnut neljään tuhanteen dol
lariin vuodessa, mutta työväen suuren 
järjestämisastteen ajamana hän pian 
jätti neljän tuhannen dollarin vuosi
tulot. Keväällä 1893 Debs muutamien 
toisten kanssa ryhtyi toteuttamaan 
suurta aatetta kaikkien rautatieläisten 
yhteen liittämisestä, ja sitä varten pe
rustettiin Chicagoon Amerikan rautatie
läisten liitto (American Railway Union) 
ja Debs antautui sen palvelukseen seit. 
semän ky m menen viiden dollarin kuu
kausipalkalla. Viimeisinä kahtena vuo
tena mainitun liiton olemassaolon aika
na Debs ei saanut ensinkään palkkaa 
palveluksestaan liitolle. —  Amerikan 
rautatieläisten liitto oli ensimäinen in- 
dustrialinen unio Yhdysvalloissa.

Debs oli edellämainitun liiton pre
sidenttinä silloin kuin tuo liitto sai 
niinsanotun helpon voiton rautatieltä- 
pital steista. Huhtikuun t3 päivä 1894
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alkoi lakko Great Northern rautatiellä, 
ja lakko voitettiin kahdeksastatoista 
vuorokaudessa vastoin rautatieruhtinas 
James Hillin ja valtioiden viranomaisten 
vastustusta.

Debs vaikka ei silloin vielä ollutkaan 
mikään luokkatietoinen työväenjohta. 
ja sanoi riistäjille monia suoria sanoja. 
Kuvaavana ei ainoastaan Debsiin näh
den vaan yleensä sen ajan ameriikkalai- 
selle työlaishengeile on Debsin kohta
us Minnesotan valtion kuvernöörin 
kanssa. Kun Great Northern lakkoa ei 
saatu James Hillin keinoilla kukistetuk
si yritettiin käyttää valtion virkamahtia 
apuna pelottelemassa ja taivuttelemassa 
rautatietyöläisiä. Sitä tarkoitusta var
ten silloinen Minnesotan valtion ku
vernööri nykyinen Yhdysvaltain senaat
tori Knut Nelson kutsutti Debsin ku
vernöörin virastoon. Debsin saavuttua 
virastoon Nelson meni ja kysyi halusi
ko Debs tavata häntä.

—  “ Ei, kuvernööri. Minä en ole ha
lunnut tavata teitä, mutta te olette il- 
Hiottaneet haluavanne tavata minua, ja 
tässä minä olen, “vastasi Debs.

Sitte tuo myöhemminkin monta ke* 
taa tyhmyydestään tunnetuksi tullut 
ruotsalainen valtiomies nimitteli Debsiä 
ulkomaalaiseksi agitaattoriksi ja anar
kistiksi, joka kii hoit taa rauhallisia työ
läisiä.

Debs kuunteli kuvernöörin sisunpur- 
kauksen ja sitte saatuaan tietää että 
herra kuvernööri oli sanonut sanotta
vansa Debs sanoi muutamia ytimekkäi
tä huomautuksia kuvernöörin käyttäy
tymisen johdosta ja antoi tietää että 
kuvernööri voi nyt katsoa silmiin mies
tä joka ei kumarra ylimyksille eikä ra
havallan edustajille. Ja lopuksi Debs 
sanoi:

—  “ Ja nyt kuvernööri, minä tiedän 
jotain rautateistä ja te voitte minun lu
vallani ottaa B-linjan ja mennä helvet
tiin” ! —  poistui ja jätti ällistelevän 
kuvernöörin seisomaan keskelle viras
toaan ja ihmettelemään työ väen johta
jan “ kamalaa turskiutta” .

Tuon lakon voittaminen ja sen kaut
ta suuren rautatieyhtiön nöyryyttämi
nen teki Debsistä sankarin yleisen mie
lipiteen edessä. Kotikaupunkiinsa, Ter- 
re Hauteen, palattuaan tuhannet ihmiset

ottivat hänet vastaan hurraahuutojen 
ja soittokuntien kanssa.

''A m erik an  L u ia l le ”

Great Northern lakon helppo voitta
minen innosti työläisiä koko silloisella 
rautrjtieyjbrkolla. Kesäkuulla samana 
vuotena Pullmanin makuuvaunutehtaan 
työläiset menivät lakkoon Chicagossa, 
ja Amerikan rautatieläisten liiton vir
kailijat, vastoin Debsin mielipidettä, 
kutsuivat toiset rautatieläiset suosio- 
lakkoon. Debs varoitteli osottamalla 
niitä monia eteenastuvia vaikeuksia, 
jotka sellaisella lakolla oli voitettava
naan, mutta toiset virkailijat olivat pe
räänantamattomia ja niin syntyi suo- 
siolakko, joka sitte hävittiin. Mutta 
kun lakko kerran oli' syntynyt Debs 
antaantui kaikella tarmollaan työskente. 
Iemään sen hyväksi. Ja niinpä sitte 
Debs toisten union virkailijain kanssa 
asetettiin syytteeseen ja vastoin kaik 
kia todistuksia tuomittiin kuudeksi 
kuukaudeksi Woodstockin vankilaan Il
linoisissa.

Mutta tuosta linnatuomiosta tuli to
dellinen Debsin “ylöskohottaja” . Ym
päri maata, yksinpä suurimmassa osas
sa porvarillisiakin piirejä, pidettiin 
Debsiä kansallissankarina, joka taiste
lee koko kansan oikeuksien puolesta 
liittoutunutta rahavaltaa vastaan. Ame
rikkalainen yleinen mielipide oli sil
loin paljon toisenlainen kuin nykyään.

K ap ita lis t ie n  luutinut ugtiatfttanlväline 
D obsitle «im ien  a g l i fa n m n la e k i l
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Vapaan ameriikkalaisen käsitteet elivät 
vielä voimakkaina kansassa, trustivalta 
ei ollut vielä ehtinyt myrkyttää kan
san mielipidettä niin suuressa määrin 
kuin se myöhemmin on tehnyt.

Debs pääsi Woodstockin vankilasta 
marraskuun 2 2  päivä 1395, ja hänen 
vankilasta paluunsa muodostui sellai
seksi että hän täydellä syyllä saattoi 
omistaa myöhemmin Seymour Stedman’ 
hänelle omistaman nimityksen, “ Ameri
kan Lassalle".

Chicagon ammattiuonistit menivät 
suurilukuisina noutamaan Debsiä Wood- 
stockista. Monien kymmenien mailien 
päästä oli tulvinut kansaa Woodstock’- 
iin odottamaan Debsin vankilasta ulos
tuloa. He odottivat vankilan edustal
la vapauden puolesta marttyriksi joutu
nutta, ja kun Debs tuli ulos vankilasta 
väkijoukko ympäröi hänet, sieppasivat 
olkapäillensä ja kantoivat Chicagoon 
lähtevään junaan. Mutta kaikki tuo oli 
vain mitätön alkunäytös siihen verrat
tuna mikä Chicagossa odotti linnasta 
palaajaa. Wells-kadun aseman ympä
rille oli kokoontunut noin sata tuhatta 
ihmistä odottamaan vapaden sankarin 
saapumista. Kuuden valkean hevosen 
vetämät ajoneuvot oli varattu viemään 
Debsiä asemalta. Debsin astuttua ju
nasta asemasillalle hänet siepattiin olka. 
päille ja kannettiin odottaviin vaunuihin 
Tämä vastaanotto muistutti erästä sa
manlaista vastaanottoa kuin Lassalle ai
koinaan sai Saksassa. Debs ei kuiten
kaan suostunut menemään kunniavau- 
nuihin, vaan selitti että jos kerran on 
ketään joiden täytyy kävellä hän kä
velee myöskin. “ Mikä on kylliksi hy
vää toisille se kelpaa myös minulle” . 
Niin sitte lähti väkijoukko huutaen ja 
hurraten vyörymään asemalta, Debs 
joukon etunenässä. Porvarillisetkin sa. 
nomalehdet tunnustivat ettei Chicagos
sa oltu sellaista kunnianosotusta vielä 
koskaan kenenkään hyväksi pantu toi
meen.

B erger “ kään n yttää”  D ebtin  i o t u l i i -  

t ik e l

Woodstockin linna oli Debsin “sosia
listinen koulu” . Vasta linnassa olles
saan hänen ajatuksensa kiintyivät so
sialistisiin oppeihin. Sosialistit lähet

tivät Debslile sosialistista kirjallisuutta 
ja lentolehtisiä. Debs kertoo itse et
tä “ sosialismin valo tunkeutui häneen 
ensikerran silloin kun Victor Berger 
tuli hänen luokseen Woodstockiin kuin 
sallimuksen lähetti ja esitti sosialismin 
evankeliumia innostu n ei m mi n kuin mitä 
minä olen koskaan kuullut’. Tuon käyn. 
nin muistona Debs sanoo kirjastossaan 
olevan yhden nidoksen Marxin Kapitaa
li-teoksesta.

Debs oli silloin kolmenkymmenen i- 
käinen, kun hänen sosialistinen uransa 
alkoi Woodstockin linnassa. Viittä vuot
ta myöhemmin, vuotena 1900, hänestä 
tuli nuoren puolueen lipunkantaja, so- 
sialistipuolueen presidentin ehdokas. 
Sen jälkeen hän on ollut puolueen pre
sidentin ehdokkaana kaikissa presiden
tin vaaleissa vuoden l9lö:sta vaaleja 
lukuunottamatta, Jolloin puolueella oli 
epäonnistunut presidentin ehdokas, AI. 
lan Benson. Mainittuna vuotena Debs 
kieltääntyi presidentin ehdokkuudesta 
sentähden kun hän asettui kongressi- 
mlesehdokkaaksi vaalipiirissään.

Ja nyt jälleen on puolueemme presi
dentin ehdokkaana “Gene Debs” , jos
ta runoilija Riley kerran sanoi että “ju
mala tunsi tehneensä suuren hyvän 
työn tehtyään “Gene Debsin, ja hän 
ei tehnyt mitään muuta sinä päivänä” .

Mutta meidän presidentin ehdok- 
kaamme istuu Atlantan vankilassa pe
rustuslakia niin runsaasti rikkoneen 
demokraattisen hallituksen syyttämänä 
ja tuon hallituksen toivomuksille kuuli
aisen oikeuslaitoksen tuomitsemana. 
Hänet tuomittiin kymmeneksi vuodeksi 
vankilaan perustuslakivastaisen vakoi
lukin rikkomisesta. Vakoilulakia taas 
oli Debs rikkonut puheessaan, jonka 
hän piti Cantonissa, Ohiossa, kesäkuun 
1 6  päivä i9t8. Vaikuttakoon jokai
nen sosialisti nyt parhaillaan jo käyn
nissä olevassa vaalitaistelussa niin että 
Debs saa siksi suuren äänimäärän että 
se kykenee avaamaan hänelle vankilan 
ovet, ellei häntä muutoin vapauteta.

Lopuksi on mainittava eräs tärkeä 
piirre Debsin elämäntyössä.. Niin mo
net amerikkalaiset työväenjohtajat, 
niin hyvin unionistisessa kuin sosialisti- 
sessakin liikkeessä, ovat kapitalistisen 
kiristyksen provoseeraamina tulleet so
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sialismille vieraisiin vakaumuksiin: suo
sittelemaan joitain muita “suorempia" 
menettelytapoja kuin mitä sosialismin 
opit hyväksyvät, mutta niin ei ole käy
nyt Debsin kanssa. Kaikista kapitalis
tien häneen kohdistamista kiristyksistä 
huolimatta hänen vakaumuksenaan on 
pysynyt tietoisuus siitä että mitään 
“suoria teitä” sosialismiin ei ole ole
massa. Monen monissa työväentaiste- 
iuissa on hän yhä uudelleen varoittanut 
työläisiä rikollisista menettelytavoista. 
Puolustuspuheessaan Clevelandissa pi
detyssä oikeusjutussa hän muunmuassa 
erikoisesti painosti Yhdysvaltain perus
tuslain tärkeyttä. Hän sanoi:

—  “ Minä uskon Yhdysvaltain perus
tuslakiin. Eikö olekin outoa että tänä

päivänä me sosialistit yksin seisomme 
Yhdysvaltain perustuslain puolustaji
na?"

Kymmenissä ja sadoissa tilaisuuksis
sa Debs on painostanut että Yhdysval
tain perustuslain takaamat vapaudet 
riittävät sosialisteille toimintavapauden 
rajoiksi, jos vain perustuslakia tässä 
maassa noudatetaan. Ja kansan on pi
dettävä huolta siitä että kapitaiistiluok- 
ka on pakoitettu noudattamaan perus
tuslakia

Debs on suuri-ihanteinen luonne, jo
ka ihanteensa innoittamana jaksaa kan
taa persoonalliset kärsimykset lähte
mättä niiden katkeroittamana sivula- 
duille.

OI ... — i g d a E T "  »

Venäjän osuustoimintaliike

Keskinäisen avustuksen aate tuotta
jain ja kuiuttajain keskuudessa Venä
jällä alkoi toteutua jo kuusikymmentä 
vuotta sitten. Nykyään ei ole yhtäkään 
kaupunkia, ei liioin kylää, jossa ei oli
si joko osuuskauppaa tai säästökassaa 
taikka maatalousosuuskuntaa. Kymme
niä tuhansia osuuskuntia on yhtynyt 
osuustoiminnallisiksi keskusliikkeiksi 
muodostaen piiri- ja aluejärjestöjä, jot
ka taas vuorostaan ovat liittoutuneet 
yleisvaltakunnallisiksi kes'kuskunniksi, 
kuten Osuuskuntien Keskuskunta 
(Tsentrosojuz), Osuustukkukauppa 
(Zakupsbyt), Moskovan Osuustoimin
nallinen Kansanpankki, Pellava n vatmiS- 
tajain Keskuskunta, Voinvalmistajain 
Keskusosuusliike, Kotiteollisuustuottei- 
den Myyntikeskuskunta, Tervanpoltta
jaan Osuuskuntien Keskusliike y.m. Em
me aio kajota Ukrainaan, jossa on o- 
mat keskusjärjestönsä, kuten Ukrainan 
Pankki Ja Dnjeprin Keskusosuusliike 
(Dniprosojuz). Kaikki yllämainitut kes
kusjärjestöt kuuluvat Yleisvenäläiseen 
Osuuskuntien Liittoneuvostoon, jolla 
on osastonsa kussakin eri piirissä. Ve-

N e u vo sto -V en ä jiin  ty ö m ln ister l, k o 
m issa a ri S ch m ith .


