
E m m e  K o s k a a n  U n o h d a  . . .
Kulumassa olevan marraskuun 19 päivänä tulee kuluneeksi täsmälleen 20 vuotta siitä hetkestä, jolloin meille kaikille I. "VV. W :n jäsenille tunnettu runoilija ja teollisuusunionistisen kasvatustyöntekijä Joe Hill (Joseph Hillström) ammuttiin kuoliaaksi Sait Lake Cityssä, Utah.Tieto hänen murhaamisestaan saapui yllätyksenä, sillä kahta päivää aikaisemmin Yhdysvaltain silloinen presidentti Wilson toistamiseen vaati Utahin valtion kuvernööri Spry’n ottamaan Hillin tuomion uudestaan käsittelyn alaiseksi. Wilson joutui lainaamaan tälle jutulle huomiota Yhdysvaltain järjestyneen työväestön ja Ruotsin hallituksen vaatimuksista, mutta sensijaan, että hänen asiaan sekantumisensa olisi saanut aikaan tuomion uudelleen käsittelyn -—• kuten toivoimme — se päättyi Hillin laillisesti7* murhaamiseen mainitun päivän aamuna, kello 7:41.Joe Hill tunnettiin Utahissa ja työvoiman ostajat tiesivät hänen olevan halukkaan sekä kyvykkään I. W. W:n järjestäjän. Siinä oli kylliksi syytä johtamaan heidät tekemään päätöksen Hillin murhaamisesta, jonka käytäntöönpanosta kuvernööri William Spry oli todennäköisesti lupautunut pitämään huolen, katsomatta siihen oliko Hill syyllinen häntä vastaan nostettuun murhasyytökseen tai ci.Noin puolitoista tuntia aikaisemmin kuin Hillin tuomio pantiin käytäntöön, oli William Busky-nimiseltä mieheltä, Seattlesta, Wash., saapunut tiedotus, että hän oli ollut Hillin kanssa koko sen yön, jolloin hänen olisi pitänyt murha suorittaa ja vakuutettiin siinä tuomitun syyttömyyttä. Tämän tiedotuksen perusteella vaativat Hillin lakimiehet tuomion käytäntöön panoa siirrettäväksi 10 päivällä, mutta kuvernööri kielsi sen.Sitäpaitsi koko oikeuskuulustelun — jos sitä siksi voidaan ollenkaan sanoakaan — aikana ei yksikään todistaja voinut todistaa Hillin osallisuutta murhaan, josta hänet oli asetettu syytteeseen. Murhatun kauppiaan 14 vuoden ikäinen poikakaan, jonka todistuksien perusteella — jos niitä ollenkaan vaadittiinkaan — hänen kuolemantuomionsa langetettiin, ei voinut antaa mitään sen pätevämpää todistusta kuin sen, että syytetty oli samankokoinen kuin hänen isänsä murhaaja.Mutta kaikesta todistuksien puutteellisuudesta huolimatta Joe Hill kuitenkin murhattiin Utahin valtion oikeuslaitoksen määräyksestä ja me järjestyneet työläiset pidämme sen luokkaoikeuden suorittamana kostomurhana, jota EMME KOSKAAN UNOHDA.Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä että murehtisimme, vaan sitäettä tulemme JÄRJESTYMÄÄN, joka oli JOE HILLIN VIIMEINENTOIVOMUS.*


