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(Suomennos.)

YLI V IIS I  vuolta kestänyt taloudelli
nen lamaannus on aiheuttanut perin
pohjaisen muutoksen suurten kan
sankerroksien ajatuksissa Yhdysvaltain 
taloudelliseen ja  poliittiseen rakenteeseen 
nähden.

Miljoonat asukkaat ovat sellaisen tun
teen läpitunkemat, että kapitalistinen jä r
jestelmä. ei voi ratkaista työttömyys- eikä 
siitä johtunutta kurjuustilannotta, joka on 
vallitsevana työväenluokan keskuudessa. 
He ovat himmeästi varmoja siitä tosiasi
asta, että perinpohjaisen muutoksen täy
tyy tapahtua. Kapit ali stiluokka, pois
taakseen tai ainakin heikentääkseen tällai
sen ajatussuunnan edelleen kehittymistä, 
kääntyy fascismia kohden.

Ulkomaisten markkinain supistumisen 
tähden tulee Yhdysvaltain kapitalistiluok- 
ka enemmän kansallismieliseksi. Yhdys
valtain kapitalistit yrittävät kilpailla tois
ten maiden kapitalistien kanssa, jotka ovat 
samanlaisessa tilanteessa, tavarain hal
puudella. Ne yrittää alentaa niiden tuotan
tokustannuksia entistään itsetoimivimpien 
koneiden käytäntöön ottamisen ja  ennen 
kuulumattomien raikoiden palkkatyöläis
ten riistotoimenpiteidon kautta. Tämä tu
lee johtamaan kansallismielisyyteen, so
taisaan monarkistiseen hallitusjärjestel
mään, jotka ovat faseismin luonteenomai
set tunnusmerkit, ja  lopulta sotaan.

Se tosiasia, että työläisten elintaso on 
alentunut ja  siitä aiheutunut tyytymättö
myys, joka on ilmaissut itsensä lakkoaal
tojen kautta ja  pelko yhä lisääntyvien lak
kojen puhkeamisesta, on saattanut Yhdys
valtain kapitalistiluokan tiivistämään toi
mintaansa. Valtion kurissapitoelimille on 
annettu entistä enemmän valtuuksia ja  
kansanvaltaisia oikeuksia on rajoitettu.

"Radikaaliset järjestöt kautta maan on 
asetettu entistään voima per äi somman vai
non alaisiksi.

Keskiluokka, jonka finanssipääoma ja  
isot teollisunskapitalistit ovat suistaneet

pois entiseltä taloudelliselta perustaltaan, 
etsii fascismia näyttääkseen tien ulos val
litsevasta lamaannustilasta.

Yhdysvallat on vapaamielinen maa ja  
suurin osa yhdysvaltalaisista on vapaa- 
mielisiä. Tämän maan asukkaat ovat liioi
telleet perintötietoja. Yhdysvalloissa jos
kus vallinneesta kansanvaltaisuudesta. 
Mutta kun otamme huomioon sellaiset jä r
jestöt kuin K .K .K ., Vigilance committee 
ja aurinkoisessa etelässä vallitsevan rotu
vihan sekä lynchaukset, niin silloin me löy
dämme ainekset, jotka tulevat tervehti
mään fascismia sydämellisesti.

Länsirannikolla meillä on s e l v i ä  esi
merkkejä fa s is t is is ta  tapahtumista. Ri- 
kokselliset svndikalistilait, Uvercttin veri
löyly, Centralian juttu ja  Mooneyn ja  Bil- 
Iingsin väärien todistuksien avulla elin
iäksi vankiloihin sulkeminen. Naiden li
säksi meillä on vielä Sacco-Vanzetti juttu 
ja  “ punaisten”  vangitsemiset ja  joukko- 
karkoittamiset. Nämä toteavat meille fas
cismi n nykyisen elinvoimaisuuden.

Täällä on kylliksi vihaa ulkomaalaisia, 
juutalaisia, katoliliikkeja, neekereitä ja  ra
dikaaleja kohtaan. Silloin kun faseistinen 
liike tarvitsee apua, niin se tulee löytä
mään valmiita rekryvttejä edellä mainittu
jen ainesten keskuudesta. Hearst, partio- 
poikaliikkeen johtajat, saarnatuolit, Yh
dysvaltain kauppakamarit, kaikki nämä tu
levat valmistamaan — todennäköisesti nyt 
jo sitä tekevät —  maaperiiä fascismillc. 
Myöskin CCC kämpillä olevat nuorukai
set, joita armeijan virkailijat nyt opetta
vat, samoin kuin kuljeksivien työläisten 
keskitysleireilläkin olevat tulevat täyttää 
mää n rekryyttien kysynnän silloin kuin 
tarve vaatii ja  siihen ei suinkaan liene ko
vinkaan pitkä aika kun heidän apuansa 
tarvitaan faseismin valtaan saattamisessa 
tässä maassa.

Se mitä meillä Yhdysvalloissa on jä lje l
lä kansanvaltaisia muistoja ei yksinään 
voi vastustaa niiden joukkojen, jotka tn-
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levät fascismia edustamaan, jättiläismäis
tä painostusta.

Se, että faseismi ei ole toistaiseksi vielä 
kehittynyt voimakkaammaksi Yhdysval
loissa, johtuu siitä ettei kapitalistin edut 
ole täällä vielä joutuneet vaaranalaisiksi 
vallankumouksellisen liikehtimisen kautta.

Yhdysvaltain asukkaiden kansanvaltai
set harhakuvat ovat paljon voimakkaam
mat kuin kansanvalta ja  se antaa kapita
listeille mahdollisuuden, askel askeleelta 
muodostaa nykyinen poliittinen koneisto 
sellaiseksi, että se tulee hyväksymään lain 
toisensa perään, joiden kautta työläisiltä 
riistetään nekin vähäiset ja  näennäiset oi
keudet mitä meillä nykyään on. Sitäpaitsi 
mitä alhaisimmiksi työpalkat alenevat, sitä 
suuremmaksi tulee pienen kapi tai isti ryh
män yksinoikeuksien käyttövoima.

Fascismin vaara on silloin uhkaavin 
kuin hallitseva luokka ei voi enää pitem
mälle kehittyä eikä säilyä työväenluokan 
vallankumouksellisen liikkeen rinnalla. 
Silloin kapitalistiluokka tulee lopettamaan 
poliittisen kansanvaltaisuuden ja  tuhoa
maan työväenliikkeet niiden kaikissa muo
doissa, jollei työväenluokka ole siihen men
nessä järjestynyt niin voimakkaaksi että 
se pysähtyy ehkäisemään kapitaUstilunkan

aikeet. Kapitalistiluokka tulee silloin toi
mimaan diktaattorina, yhdistämällä itsen
sä täydellisesti valtion kanssa.

Silloin kun kapitalistiluokka. näkee, et
tei se voi ja  ettei sille ole mitään hyötyä 
tehdä myönnytyksiä nälkäiselle ja  kapinoi
valle joukolle, niin ratkaiseva taistelu tu
lee silloin olemaan kiertämätöin. Silloin 
tulee kysymys siitä, kumpi tulee voitta
maan — fascismiko vai yhteiskunnallinen 
vallankumous.

Kapitalistiluokka voi vielä tehdä myön
nytyksiä Yhdysvalloissa, mutta se ei voi 
tehdä niitä jatkuvasti. Se ei voi enää alen
taa elintasoa, aiheuttamatta vallankumo
uksellista liikehtimistä. Toleclon, Cleve
landin, Ui n nca pölisi n, San Franciscon ja  
Yhdysvaltain kaakkoisosan tapahtumat to
teavat sen että. tämän maan työläiset tule
vat taistelemaan.

Mutta ennenkuin me voimme taistella 
tehoinasi i, niin meidän täytyy järjestyä 
taloudellisella alalla vallankumouksellisiin 
teollisuusuiiioihin. Meidän on muodostet
tava niin voimakas järjestö, että voimme 
kukistaa fascismin ja muodostaa uuden 
yhteiskuntajärjestelmän. Sellaisen järjes
telmän, jossa ei ole riistoa.

S u v e n  S t a n z a

K irj. AY. M. Mattson.

On kevät taas ja  laineet loiskuaa . . .  f 

Tuo ranta kaunis unhoittumaton; 

taas aidanviereen kielot aukeaa 

ja lummenlehdef lahteen tullut on. 

Taas tervehtää sua hymyhuulin saa, 

sua luonto kaunis, kera auringon: 

M utt’ ihmisrinnan täyttää toivomus, 

ett’ luo^narmne ois rauha, rakkaus!


