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UUDISTETTU RINTAMA -  KOLMAS PUOLUE
B N T ISIN ä  vuosina kun on puhuttu 

“ Kolmannesta puolueesta” , on se sel
laisenaan merkinnyt jonkinlaista va
paamielistä, taikka radikalista ko

koomusta osana vallitsevista vanhoista puo
lueista. Tällaisena tunnettiin m. m. Roose
veltin Bull Moose puolue vaaleissa 19 12 . Nyt 
meillä on myöskin tässä maassa eräänlainen 
kokoomus kolmantena puolueena jo  ennen 
vaalivuotta.

Palkkatyöväestö, joka käsittää luokkatais
telun olevan käynnissä muulloinkin, eikä 
vain vaalivuosina ja  vaalien aikana, pyrkii 
järjestäm ään voimiaan luokkataistelua var
ten. Ne, jotka ovat saaneet elämänsä esiin
tyessään työläisten johtajina ja  nykyisen 
keskittymisen aikana, jolloin kaikilla aloil
la  vanhat järjestöt osottavat selvästi lahoa
misen merkkejä, on näillä mainituilla johta
jilla  sangen kiire yrittää saada jotakin näi
den lahoovien järjestöjen tilalle.

Sen jälkeen kun Sosialistipuolueeseen il
mestyi sellaisia rakoja, ettei niitä enää voi
tu tilkitä, on Amerikan Yhdysvaltain työläis
ten, paremmin sanoen työläisten nimessä 
kulkevien poliittisten ryhmien historia ollut 
sangen vaiherikasta.

Ne ainekset, jotka joutuivat vanhasta So- 
sialistipuolueesta eroon, taikka järjestöinä 
sen jättämään, myöhemmin, kuin 19 14  jär-

jestöriidat olivat, kuten m. m. meille lähem
min tuttu S. S. Järjestö, ovat ne ainekset kul
keneet sangen vaiherikkaitten muutosten lä
vitse.

Käsittääksemme paremmin näitä viimei
siä vaiheita, silmätkäämme lyhyesti niitä 
muutoksia, minkä lävitse namät tällaiset po
liittiset liikkeet ovat kulkeneet viimeisen pa
rin kolmen vuoden aikana.

Kun ensi kertaa tässä maassa julistettiin 
perustetuksi Kommunistinen puolue Euro- 
pan vallankumousten jälkeen, niin ei ole epäi- 
lemistäkään, etteikö monet todellisessa mie
lessä vallankumousmiehet luulleet siitä nou
sevan määräävän voiman tämän maan työ
läisten poliittisessa elämässä. Kuitenkaan ei 
ehtinyt edes tuo ensimäinen suuri ääninen 
konventioni mennä loppuun kun julistettiin, 
että perustettiin kaksi kommunistista puolu
etta. Sittemmin perustettiin Yhdistyneet 
Kommunistipuolueet, ja  Kommunistinen 
Työväenpuolue, “ Labor Alliance”  sen jälkeen 
kun eivät edelliset menesetyneet, Workers 
Party, kun ei sekään menestynyt, yritettiin 
Labor Partya seuraajaksi Workers Partylle 
ja  yhä sitä mukaa. Näillä kaikilla on aina
kin annettujen ilmoituksien mukaan ollut 
tarkoituksena luoda yhtenäinen l u o k k a t a i s t e - 
l u n n t a m a . .
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“Vallankumouksenisen” potitiikan edustajat.
Ennenkuin tässä menemme pitemmälle, 

niin meidän tulee muistaa, että juuri ne ai
nekset, jotka ovat yrittäneet näitä edellämai
nittuja puolueita noilla kaikilla nimillä pe
rustaa, ovat aina esiintyneet “ vallankumo
us”  huulillaan ja  sen nimessä on aina perus
tettu perustamasta päästyäänkin uutta puo
luetta. Ne, jotka ovat näiden kaikkien touhu
jen etunenässä kulkeneet, eivät ole missään 
jäjestössä, eikä järjestöissä nähneet muuta 
kuin taantumusta ja  vastavallankumoukselli- 
suutta, jotka eivät ole nähneet välttämättö
mäksi, eikä edes itselleen työväelle millään 
tavalla hyödylliseksi tuhlata varoja ja  ener
giaa tuollaisessa touhuilemisessa. Tällä po
litiikan liukkaalla tiellä on nyt kuitenkin tul
lut näille “ patentti vallankumouksellisille” 
eteen uusi käänne. Tämä käänne on nyt

FEDERATED FARMER-LABOR PARTY.
Tämä liike, joka vielä tätä kirjoittaessa 

kulkee yllä mainitulla nimellä on samalla A- 
merikan poliittisessa historiassa tällä kertaa 
kolmantena puolueena. Tämän perustamis- 
konferenssi pidettiin Chicagossa heinäkuun 
ensi päivinä. Tuossa konferenssissa on meil
le lähetetyn listan mukaan ollut edustettuna 
kaiken kaikkiaan 60 eri järjestö ryhmää. Ne 
käsittäen eri kaupunkien ammattiunioiden 
osastoja, co-operativisia liikkeitä, sairaus- ja  
hautausapurenkaita, ulkomaalaisten kansal
lisia liikkeitä, eri valtioiden sosialisti ja  la- 
bor puolueita aina progressiivisiin puoluei
siin saakka. Lisäksi vielä on 24 hajanaisia 
ja  sekalaisia unioryhmiä, jotka ovat niin
ikään olleet edustettuina tuossa konferens
sissa tämän yhtenäisen poliittisen rintaman 
rakentamiseksi. Tässä sopii panna merkille 
myöskin, että Workers Party of America, se
kä Proletarian Party ovat myöskin olleet 
tuossa konferenssissa edustettuina.

Siis tällaisista aineksista on pantu kokoon 
nyt se yhteisrintama, mistä on pidetty san
gen suurta ääntä varsinkin viimemainittu
jen ainesten taholta Amerikassa, jotka ovat 
mainittu tuossa konferenssissa olleen muka
na.

Emme voi käyttää niin paljon julkaisum
me sivuja tälle asialle, että voisimme ju l
kaista koko periaatejulistuksen, mikä tälle 
uudelle puolueelle on valmistettu. Sen sijaan 
julkaisemme siitä viimeisen kappaleen, jossa 
mielestämme on lausuttu koko periaatejulis
tuksen ydin: “ The Federated Farmer-Labor 
P arty  täten julistaa tarkoituksensa. Se ve
toaa kaikkiin työläisten järjestöihin teolli
suuksissa, sekä maalla liittyä yhteen ja  siten 
yhteisessä taistelussa vapauttaa farm ari se

kä teollisuustyöläinen niiden ahnaasta riis- 
tännästä jotka nykyään hallitsevat tätä maa
ta ja  voittaa oikeus “ elämään, vapauteen ja  
onneen” , mikä riistäjien toimesta nyt kielle
tään.”

Ylläoleva kuulostaa sangen kauniilta. Täs
sä osoittaaksemme kuitenkin tosiasian, ei yl
lä mainittu lause, ole yhtään vallankumouk
sellisempi, kuin mitä mainitaan Amerikan 
Yhdysvaltain Itsenäisyysjulistuksessa. Siinä 
myöskin taataan “ L IF E , L IB E R T Y  AND 
PU RSU IT  OF H A P P IN E SS” . Viime mai
nittu on vieläkin voimassa paperilla Ameri
kan Yhdysvalloissa ja  paljon laajemmassa 
ymmärryksessä, mitä kyseessä olevan puolu
een periaatejulistuksessa. Ne kuitenkin ovat 
vain paperilla ja  suurin enemmistö tämän 
kansakunnan väestöstö, on vain olemassa 
kunnollisen inhimillisen elämän sijasta.

Uuden Puolueen Ohjelma.
Seuraavassa ovat pääkohdat heidän ohjel

mastaan :
“ 1. Me puolustamme kaikkien yhteiskun

nallisten liikenne ja  tiedonantovälineiden, se
kä kaikkien muiden yleisten laitosten kansal- 
listuttamista.

“ 2. Teollisuuksia tulee pitää käynnissä
sillä perustalla, että työläiset ja  farm arit ja t
kuvasti pääsevät niiden kontrolliin.

“ 3. Teollisuuksia täytyy johtaa siten, et
tä niissä taataan mahdollisimman suuri tur
vallisuus työläisille ja  farmareille puutetta, 
työttömyyttä, sairautta ja  korkeita hintoja 
vastaan.”

Yhteiskunnallisten lakien laadinnasta on 
laadittu kaikkiaan kahdeksan pykälää ja  ne 
ovat sangen saman mukaiset minkä poliitti
sen puolueen vaaliohjelmalle tahansa. Ensi- 
mäinen niistä on kuitenkin suorastaan palk
katyöväkeä koskeva ja  tehdäksemme oikeu
den mukaisesti tähän kyseessäolevaan kokoo
mukseen nähden, lainaamme sen, ollen seu- 
raava :

“ Liittohallituksen tulee laatia kahdeksan 
tunnin korkein työpäivälaki teollisuuksissa, 
jonka mukaan jokainen työpäivän rikkomi
nen työnantajain puolelta on rikos ja  ran
gaistava vankeudella.”

Muut tällä otsikolla laaditut pykälät käsit
televät pankkien ja  farmarien suhteita, alim
pia palkkoja työläisille, lapsityötä, sotilasten 
boonusta, y. m. Erikoisesti sitten tässä oh
jelmassa on otettu huomioon se osa yhteis
kuntamme ainesta, jonka suojelemiseksi me 
näemme tämän uuden kokoomuksen oikeas
taan pyrityn perustamaan ja  se osa ohjel
masta on viimeisenä nimeltä
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F a r m a r i e n  O h j e l m a .

“ 1 .  Maa on luotu kaikille ihmisille ja  me 
vaadimme sellaista maan verotusjärjestel
mää, jonka kautta maaherrat ja  vuokrafar- 
marit häviävät ja  maa joutuu sen käyttä
jille.

“ 2 .  Yleinen omistusoikeus kaikkiin lii
kenne, tiedonanto- ja  muihin yleisiin laitok
siin ja  niitä pidettäköön käynnissä kansan 
hyväksi.

“ 3. Raha ja  luottolaitoksen järjestäminen 
yleistä käyttöä, eikä voittoa varten.

“ 4. Kaikki sotavelat tulee maksaa vero
tuksella, mikä asetetaan ylimääräisille voi
toille.

“ 5. Moratorium (velkojen siirto) viideksi 
vuodeksi kaikille työläisfarmareille, mitä he 
ovat farmeistaan velkaa.”

Välittämättä lainkaan ristiriidasta, mikä 
ilmenee tuollaisessa ohjelmassa, kuten esim. 
maan julistamiseksi yleiseksi omaisuudeksi 
ja  sitten vielä moratoriumin julistamista v ii
meisenä. Jo s kerran maa julistetaan yleisek
si omaisuudeksi, niin mitään velkaahan ei 
silloin voi maasta olla kenellekään.

RIN TA M AN  EPÄO NNISTUM INEN.

Tämä tällainenkin rintama on epäonnistu
nut siinä, että, entinen Farmer-Labor Party 
ei nähnytkään hyväksi liittyä tähän uuteen 
rintamaan, vaan oli siitä jo julkisesti ilmoit
ti vastenmielisyytensä tällaista hommailua 
vastaan konventionissa. Nyt sitten jälkeen 
tuon konventionin on m. m. Minnesotassa va
littu Magnus Johnson suorastaan Färm er- 
Labor puolueen listalla senaattiin, joka taas
kin vuorostaan tulee siellä toimimaan porva- 
rillis-radikalisen LaFolletten johdolla. Tä
män huomioon ottaen tässä kyseessä oleva 
politikoitsijain yhteisrintama on erinomaisen 
hullunkurinen.

Pääasia tällä selostuksella on kuitenkin o- 
sottaa, mille perustalle tuo uusi yhteisrin
tama rakentuu. Periaatteessa se on pelkäs
tään keskiluokan pyrkimystä asettua suoje
lemaan olemassa oloaan suuromistajain kas
vavaa valtaa vastaan. Edellä olemme jo o- 
soittaneet, että tuossa konventionissa on ol
lut edustettuna erinäisten ammattiunioiden 
ryhmiä, farmarien progressiivisia puolueita 
ja  sairaus ja  hautausapuyhdistysten nimellä 
kulkevia salaseuroja. Nyt tuo viimeksi lai
naamamme ohjelmaluonnos on kerrassaan 
tällaisen häviävän keskiluokan ohjelmaa. 
Sellaisesta yhteiskunta ryhmästä M arx aika
naan sanoi, että he ovat taantumuksellisia

siitä huolimatta, vaikka olisivat kuinka kapi- 
nallisiakin suurpääoman omistajia vastaan, 
niin he ovat taantumuksellisia siksi, että ko
ettavat pyrkiä menneisyyteen ja  säilyttä
mään pikkutuotantoa. Sen sijaan suurkapi- 
talismi ja  sen rinnalla suurteollisuuksien työ
väestö menevät eteenpäin kehityksen tiellä.

Niille “ vallankumouksellisille”  politikoitsi- 
joille, jotka nyt ovat tämän viimeisen otteen 
noiden monien toisten jälkeen ottaneet ja  liit
täneet itsensä tuollaisen yhteiskunnallisesta 
elämästä häviävän ja  niin muodoin myöskin 
taantumuksellisen liikkeen osaksi, me sanom
me: “ Onnea matkalle!”  edelleenkin tuolla 
luisuvalla tiellä! Palkkatyöläisille, jotka o- 
vat olleet matkassa näissä entisissä poliitti
sissa vaiheissa ja  epäilemättä heitä nyt yri
tetään vetää mukana. Kaikille palkkatyöläi
sille ja  erikoisesti niille, jotka ovat, ehkä nyt 
taaskin kahden vaiheilla tässä a jan  kään
teessä, me sanomme: “ Tervetuloa palkkatyö
läisten omaan joukkoon” !

Vallankumousten mukana noussut ja  Ame- 
rikaankin levinnyt poliittinen'kuoha on nyt 
haihtunut pohjatuulten mukana. Sellaiset 
petolliset nimityksetkään eivät enää merkitse 
mitään. Sen haihtumisen mukana myöskin 
Amerikan poliittinen elämä paljastaa selväs
ti itsensä kaikessa alastomuudessaan, osotta- 
en tältäkin taholta selvää taantumusta. Ne 
luokkataistelulle uskolliset työläiset, jotka 
nyt esim. ovat vieläkin Suomalaisessa Sosia
listi järjestössä, palvelevat omaa asiaansa ja  
niin muodoin koko työväenluokan asiaa pal
jon tehokkaammin liittymällä suoraan teolli- 
suustyöläisten joukkoon, teollisuus unioihin. 
Tällä tiellä, vaikka se nyt näyttääkin sangen 
ohdakkeiselta, taistelujen tieltä, sillä tiellä 
koittaa kuitenkin työläisten aineelliset voitot 
ja  lopuksi teollinen vapaus.
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