
J O U L U K U U ,  1 9 3 ö 17

R ik o ll is u u s  on  k e h i t ty n y t  to is te n  te o l l is u u k s ie n  k a l t a is e k s i  —  j a  o t t a a  
p a ik k a n s a  lu p a a  k y s y m ä t tä .

G A N G S T E R I S M I
APPEUTUVAN y h t efekuntajärjestel- 

mämme rappiotilanne voidaan tuntea 
niistä moninaisista uskomattomista mä

täpaiseista, joita viimeaikoina on tullut päi
vänvaloon, useiden suurkaupunkiemme hallin
nollisissa piireissä. Jokainen yhteiskunta, 
määrätyillä asteillaan, kasvattaa sille ominai
set tunnusmerkit, joista voidaan sen kehitys, 
rappeutui.eisuus tai edistys, selvästi nähdä. — 
Amerikalaisen yhteiskuntaelämän rappeutu
neisuuden osoittajana tällä hetkellä ilmenee 
“ gängsterismi” .

Kun Oämes W. Gerard joku aika sitten laati 
59 nimeä käsittävän luettelon Amerikan hal
litsijoista, niin hän ei tähän luetteloon merkin
nyt kenenkään poliittisessa hallituksessa ole
van henkilön nimeä, vaikka tavallisessa mer
kityksessä heidät käsitetään Amerikan hallit
sijoina. Andrew Mellon oli ainoa joka sai sen 
kunnian, mutta hänkään ei saanut sitä sen pe
rusteella että hän on rahast^departementin 
pää, vaan siksi että hau on yksi kymmenestä 
maailman rikkaimmista miehistä.

Vaikka Gerardin laatimaan luetteloon sisäl
tyi julkea hyökkäys poliittisen hallituksen py

hyyttä vastaan, ja  vaikka se sai tavattoman 
huomion sanomalehdistöltä, niin sitä ei ole ku
kaan yrittänytkään asiallisilla väitöksillä ku
mota.

Yksi virhe voidaan kuitenkin tässä kuului
saksi tulleessa luettelossa löytää, mutta sekin 
on ainoastaan siinä että luettelo on tarpeetto
man pitkä. Jos Gerard olisi jättänyt. 56 nimeä 
siitä pois ja tyytynyt mainitsemaan ainoasiaan 
kolme ensinmainitsemaansa, nim. John D. 
Rockefeller in, (Andrew Mellonin ja J .  P. Mor
ganin ja heidän jälkeensä liittänyt Alphonse 
Caponin nimen, edustamaan maanalaisen maa
ilman hallitusta, niin luettelo olisi ollut todel
lisen tilanteen kanssa yhtäpitävä.

Kaupungeissamme ja  varsinkin valtioiden 
pääkaupungeissa on uljaat hallitus talot, joi
den katoilla hohtaa kullanholiteinen kupooli 
ja  oikeustalot seisovat mahtavana ja  kunnioi
tusta herättävänä, mntta kunnioitusta ne he
rättävät ainoastaan tavallisissa ihmisissä, ala
maailman asukkaat niille ilkkuvat. Oikeus
salin seinällä oleva oikeuden sympooliua esiin
tyvä nainen, vaakaknppeineen ja peitettyine 
silmineen, ei ole ainoastaan sokea vaan hän on
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myöskin kuuro, joten liän ei voi aina tietää 
kuka hänen kuppiaan kulloinkin kallistelee. 
Alamaailman hallitsijat, Rothtein, Capone ja 
Diomond ovat sangen usein olleet tilaisuudes
sa pistämään kiven tämän viattoman naisen 
kuppiin, josta on aiheutunut vaakan kallistu
minen heidän edukseen .

Viimeisen kymmenen vuoden ajalla on Chi
cagossa tehty yli neljä tuhatta murhaa, joista 
lähes sata on ‘tapettu gangsterien malliin, ko
nekivääreillä ampumalla. Ainoastaan hyvin 
harvoin on murhaajia saatu kiinni ja  vieläkin 
harvemmin heitä on tuomittu. “ Scar-face”  
AI Caponeu väitetään olleen 226 murhan taka
na, mutta hän ei ole palvellut päivääkään eikä 
ole ollut syytettynäkään murhasta kuin ainoas
taan yhden kerran ja  silloinkin vapautettiin. 
Tämäkin syytös tehtiin New Yorkissa, jossa 
Oaponen valtaa ehkä ei silloin vielä tunnettu, 
joten vangitsivat "väärän ”  miehen. Capone 
hiljattain palveli Pennsylvanian linnassa ly
hyen tuomion, mutta ei syytettynä murhasta 
vaan luvattoman ampuma-aseen kantamisesta. 
Linnasta tultuaan Chicagon viranomaiset kiel
sivät hänet jyrkästi tulemasta Chicagoon, jon
ka kiellon Capone otti vastaan menemällä Chi
cagoon, sillä hän tunsi valtansa voiman.

Kaikesta Caponen toiminnasta, julkisesta ja 
salaisesta, huolimatta ei häntä vastaan voida 
tehdä mitään muuta syytöstä kuin irtolaisuu- 
desta ja  siitäkään häntä ei ole vangittu. Uutis
toimistojen levittämien tietojen mukaan on Ca
pone ryhtynyt hieromaan julkisia kauppoja 
oikeuslaitoksen kanssa. Hän on puolestaan 
valmis tekemään "myönnytyksiä”  jos oikeus
laitos ryhtyy hänen kanssaan neuvotteluihin. 
Capone jalomielisesti lupaa jättää "räketee- 
rauksen”  työväenjärjestöissä, poistua Chica
gosta ja  antautua viranomaisille irtolaisuudes 
ta syytettynä ja lupaapa vielä toimintaansa su- 
pistaakin. Hänen vaatimuksiinsa kuuluu se, 
että hänen toimintaansa väkijuomaliikkeessä 
ei saa häiritä ja  että irtolaisuussyytös kumo
taan heti kun hän on viranomaisille antautu
nut.

Kaksi vuotta sitten murhattiin New Yorkis
sa alamaailman hallitsijoista voimakkaammak
si tunnustettu Arnold Eotkstein. Murhan suo
rittivat gangsterit, joita ei vieläkään ole saatu 
kiinni. Hän oli suuri ja  vaikutusvaltainen
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mies jo kuollessaankin, mutta kuolemansa jä l
keen häu ou tullut vieläkin voimakkaammaksi. 
Häuen jälkeenjättamänsä paperit osoittivat, 
että hän todellakin on ollut se mies joka on 
hallinnut New Yorkin kaupunkia, mikäli oi
keuslaitosten toiminta on kysymyksessä.

Rikollisuuden tavaton lisääntyminen New 
Yorkissa on herättänyt laajaa huomiota kai
kissa kansakeiToksissa. Asia luonnollisestikin 
kiinnosti myöskin valtion rikollisuusko missio
ina ja  v. 1925 sen toimesta toimitettiin tutki
mus New Yorkin oikeuslaitosten toiminnassa. 
Tutkimus osoitti että mainittuna vuotena van
gittiin 19,468 rikollista. Näistä poliisi vapaut
ti 1.97 prosenttia, jättäen loput poliisioikeuden 
käsiin. Poliisioikeudet vapauttivat näistä 
56.91 prosenttia, jättäen Grand Juryn käsiin 
41.12 prosenttia. Grand Ju ry  puolestaan va
pautti 12.24 prosenttia, joten korkeampaan oi
keuteen jä i ainoastaan 28.8S prosenttia. Tässä 
prosessissa taas vapautettiin 8.31 prosenttia. 
Jälelle jäi 20.57 prosenttia. Tuomioita annet
tiin 15.42 prosentille, mutta niistäkin 5.15 pro
senttia vapautettiin ehdonalaisena. Tuomioi
ta joutui palvelemaan vangittujen kokonais
summasta ainoastaan 10.27 prosenttia! Yh
deksän jokaisesta kymmenestä vangitusta va
pautettiin . Sanomattakin on selvää että ai
noastaan köyhimmät ja  sellaiset jotka harjoit
tivat "liikettään”  itsenäisenä, joutuivat tuo
miensa palvelemaan.

Mistä tämä tällainen oikeudenkäynti joh
tui, kysyttänee.

Arnold Rothteinin jälkeenjättämät paperit 
ovat tätä seikkaa selvittäneet enemmän kuin 
oikeuslaitosten pyhyys olisi sallinut.

Näiden paperien tultua julkisuuteen joutui 
kaksi tuomaria eroamaan toimestaan ja  yksi 
tuomari lähti karkuun ja  yksi ei suostunut 
eroamaan, joten hänen suhteensa pantiin toi
meen tutkimus jossa kävi ilmi niin raskautta
via seikkoja että hänet eroitettiin toimestaan.

Tutkimuksissa kävi selville että ainakin 
kaksi tuomaria oli päässyt virkaansa Roth- 
steiuen avustuksella. Vaikutusvaltaisille poli- 
tikoitsijoille ja  tuomareille ou tehty suuria 
lahjoituksia. Muuan tuomarinpaikalle halua
va lakimies oli maksanut $100,000 Tammanyn 
politikoitsijalle hänen nimittämisestaan tuo
mariksi ja  gangsterit olivat maksaneet toisen
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$ 10 0 ,001). Papereista edelleen kävi selville että 
tuomari Yitale oli saanut $20,000  lahjoituksen 
Kotb.s teiniltä.

Tutkimuksissa on paljastunut paljon, mutta 
luonnollisesti paljon enemmän on vielä gangs
terien, politikoitsijain ja tuomarien välisenä 
tietona. Niidenkin tietojen perusteella mitä 
näistä papereista saatiin, voidaan aavistaa 
gangsteri s mi n laaja voima ja vaikutus Ameri
kan suurkaupunkien hallinnollisissa piireissä.

Muuan alamaailman suurmies,
Jack  Diamond, on viime aikoina 
saavuttanut kuuluisuutta sanoma
lehdistössä. Diamond, vaikka ou
tkin vasta 33-vuotias, on tyypilli
senä todistuksena siitä miten Ame
rikassa on yritteliäällä miehellä ti
laisuus “ kohota” . Diamond on al
kanut aivan samoin kuin Rockefei
lenkin, köyhästä poikasesta. Roc
kefeller aikoi, niin kerrotaan, ken
gännauhoja myymällä. Diamond 
alkoi pikkirvarkauk silla kohta 
alussa. Nyt kumpikin näistä mie
histä on huomatulta ja varakkai
ta ja  kumpikaan ei ole toisen 
omaisuuteen kajoamista pitänyt ri
koksena.

Diamond oli Itothsteinin miehiä 
ja  isäntänsä joutuessa toisten 
gangsterien uhriksi, sai Diamond 
johtavan aseman gängsterismin 
ma siimassa,. Hänet on lukematto
mia kertoja vangittu mutta linnas
sa hän ei ole ollut muuta kuin poi
kasena joutuessaan ryöväyksestä 
yhden kerran ja armeijasta kar
kaamisella vuoksi toisen kerran 
maailmansodan aikana. Tämä 
hänen “ onnensa” on luettava Roth- 
stdzur. lahjomien ja virkaanasetta- 
mien tuomarien ja syyttäjien ansi
oksi. Mutta vaikka tasavaltam
me oikeuslaitokset eivät voineet mitään Roths- 
ieirdlle eikä Diamondille niin gangsterien oma 
“ oikeuslaitos”  voi. Diamond pääsi sattumal
ta kuulasateesta vähissä hengissä, mutta gangs
terien valta ulottui häneen vielä sairaalan 
vuoteellakin maatessaan vartijoiden ympäröi
mänä. Sairaalan hallinnolle ilmoittivat gangs
terit, että ellei Diamondia viedä sairaalasta 
pois niin sairaala joutuu alamaailman vihan 
alaiseksi, joka tarkoittaa samaa kuin tuhotuk

si tuleminen. Diamond muutettiin ja  kun mi
kään sairaala ei uskaltanut häntä ottaa, vas
taan niin täydyttiin viedä vankilan sairaalaan, 
jossa lian ehkä tulee säilymään — ehkä.

Gängsterismin hallinnollinen voima tunne
taan ja tunnustetaan kaikkialla ja  siihen suh
taudutaan sangen varovaisesti. Kaikissa suur
kaupunkien hallinnollisissa elimissä vaikuttaa 
alamaailman voimat, muuten ei olisi selitettä
vissä se julkeus millä lakia rikotaan.

Suurimpana syynä tähän asiain tilaan ei 
suinkaan ole niiden ihmisten heikkous ja  pe
toksen halu, jotka gangstereille itsensä joutu
vat myymään, vaan siihen on syynä koko ny
kyinen yhteiskunnallinen järjestelmä kaikkine 
nurinkurismiksineen. Järjestelmän luonne jo 
itsestään synnyttää rikollisuutta, koska se on 
rikoksissa siinnyt ja syntynyt.

Huu oli yksi Amerikan li alliisi joista.


