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Sosialismi
Kirj. Morris Kilkutit

SO SIALISTIN EN

L IIK E

Amerikan valtiomiehet ja yhteiskuntafilosoofit katselivat vuo
sikausia suruttomana sosialismin
hyökyaallon nousua toisella puo
len Atlannin.
“Sosialismi” , he
keksivät, “on
ominaisuudeltaan
eurooppalainen tuote. Se ei kos
kaan saa jalansijaa Amerikan maa
perällä”. Tämä luulo näyttäytyikin muutamau ajan oikeutetulle.
Europan sosialismin aikuisem
mat muodot, yhdeksännentoista
vuosisadan keskivaiheilla alkaneet
ihmisystävälliset ja romanttiset
liikkeet, olivat löytäneet elävän
vastakaikunsa Yhdysvalloissa, Useimmat Robert Owen in käytän
nöllisistä kokeista kommunismis
sa suoritettiin Amerikan maape
rällä, ja hänen alkuperäiset op
pinsa utopisesta sosialismista saa
vuttivat laajan jalansijan tässä
maassa vuosien 1825-30 välillä.
Etienne Cabetin ikarialais-yhdyskunnat, vaikka alkuisin Rans
kasta, elivät seikkailuisen ja su
rullisen historiansa läpi Texasis

Y H D Y S V A L L O IS S A .

sa, Illinoisissa ja Missourissa.
Fourierilais-opilla oli Yhdysval
loissa seuraajanaan sellaiset kuu
luisat miehet kuin Albert Kristia
ne, Horace Greeley, Charles A .
Dana, Parke Godvin, William
Channing ja John S. Dwight. Sen
tuloksena oli
kuuluisa
Brook
Fanni ja Pohjois Amerikan Falanki, ja niiden ohella lähes nel
jäkymmentä vähemmän tunnettua
yhdyskuntayritystä eri osissa maa
ta.
Mutta nämä liikkeet eivät jät
täneet mitään pysyvää jälkeä Amerikan kansan elämään ja mie
liin. Ne kuolivat pois ennen suur
piirteisen kapitalistisen tuotan
non aikakautta.
Työväenluokan politillisena liik
keenä sosialismi alkoi ilmetä Eu
roopassa viime vuosisadan viime
neljänneksen vaiheilla, ja kehittyi
merkillisen voimakkaaksi ja elin
voimaiseksi parin seuraa van vuo
sikymmenen aikana. Mutta Y h 
dysvalloissa sitä löytyi
tuskin
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muuten kuin nimellisesti tällä ai
kaa.
Suurin osa sen seuraajista oli
ulkomaalais-syntyisiä
työmiehiä,
etupäässä saksalaisia, jotka olivat
tuoneet
yhteiskuntafilosofiansa
mukanaan kotimaastaan, ja koetti
vat urhoollisesti juurruttaa sitä
tähän maahan, jonka olivat valin
neet asninsijaksecn. Heidän yri
tyksensä olivat melkein tulokset
tomia. Yhdysvalloilta puuttui oleellisinta edellytystä nykyaikai
sen sosialistiliikkeen kehitykselle.
Sosialismille suotuisat olosuhteet.
Sosialismin esiintyminen vaatii
edellytyksensä:
kehittyneen ja
keskittyneen
teollisuuden, voi
makkaan kapitalistiluokan, joka
vallitsee maan taloudellista ja
valtiollista kohtaloa, suuren ar
meijan teollisuustyöläisiä, jotka ovat olemassaolonsa puolesta epä
vakaisessa asemassa, ja selvän ja
itsetajuisen
ristiriidan
näiden
luokkien välillä.
Yhdysvalloissa nämä
olotilat
kehittyivät vasta viime vuosina.
Maanviljelys oli vielä sukupolvi
sitte kansakunnan
päätuotantotoimena ja teollisuutta harjoitet
tiin verrattain pienessä mittakaa
vassa, Sisällissotaa seurannut ta
loudellinen kukoistusaika ja jälellä olevat laajat alat ‘‘vapaata maa
ta” lännellä vastavaikuttivat luok
kataistelun kehittymiseen Ameri
kassa, ja loivat olotilan, joka yl
läpiti suhteellista teollista rau
haa.
Mutta yhdeksännentoista vuosi
sadan loppupuoliskolla Amerikan
teollisuus nousi alkuunsa, ja no
peudella, joka on luonteenomaista
kaikelle uuden maailman edistyk
selle, se pian jätti jälkeensä eu
rooppalaiset kilpailijansa. Suuria
tehtaita ja teollisuuslaitoksia nou

si kaikkialla idässä ja keski-lännellä, ja Yhdysvallat lisäsivät teollisuustuotteittcnsa
arvomäärää
arviolta yhdestä biljoonasta dol
larista yli kolmeentoista biljoo
naan vuodessa, nousten täten maa
ilman teollisuuskansakuntien nel
jänneltä sijalta ensimäiselle. Sa
moihin aikoihin eri osat maasta
tulivat elimelliseen yhteyteen toi
nen toistensa ja muun maailman
kanssa laajan rautatieverkon ja
höyrylaivakulnn
järjestämisen
kautta.
Rautatieratojen pituus
nousi 9,000 :sta mailista v. 1850
lähes 200,000 :een v. 1900, Atlannin yli kulkevain höyrylaivain lu
ku, koko ja nopeus pysytteli rin
nan rautateiden kehityksen kans
sa. Tiedonvälitys kasvoi yhtä no
peasti kuin liikenne. Postitoimis
tojen lukumäärä ryntäsi 28,000 :sta
v. r86o yli 75,000 men v. 1900, ja
vuosittainen
sähkösanomavaihto
lisääntyi viidestä miljoonasta kahdeksaankymmeneen
miljoonaan
samalla ajalla.
Lähempänä yhdeksännentoista
vuosisadan loppupuolta Yhdys
valloista oli tullut selvästi teolli
suusmaa ja "kapitalistinen" maa.
Y li neljäkymmentä prosenttia sen
asukkaista
toimi
teollisuuden,
kaupan tai liikenteen alalla, ]a
maanviljelys jäi toiselle sijalle.
Kolmas osa kaikista asukkaista
oli asettunut suuriin kaupunkei
hin, jota vastoi n v. 1850 kaupun
geissa asui vain yksi kahdeksas
osa. Korporatsionit tulivat joh
taviksi tekijöiksi teollisuudessa,
ja lopulla kehittyivät kapitalisti
sen järjestymisen korkeimpaan
muotoonsa — trusteiksi. Suuria
omaisuuksia koottiin nopeaan ja
miljonäärien ja monimiljonäärien
sukupolvi syntyi. Viime vuosisa
dan keskivaiheilla Amerikka saat
toi ylpeillä vain viidestäkymme
nestä miljonääristä, joiden omai-
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sims nousi tuonne kahdcksaankyrameneen miljoonaan dollariin.
Vuosisadan lopulla Amerikan mil
jonäärien luku nousi kahteenkym-
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Sosialistipuolueen muodostumi
nen.
Kapitalismin nopea kasvu ja
laajeneminen luonnollisesti toi mu-

Sosialisini on kapitalismin laillinen lapsi

meneen tuhanteen ja niiden omaisuus kolmeenkymmeneen biljoonaan dollariin, joka edusti melkein puolta koko “kansakunnan”
rikkaudesta.

kanaan eroittamattomat seura lap
sensa: joukkoköyhyyden, työttömyyden, lapsityön, luokkataisteluja, yhteiskunnallisen levottomuuden ja yleisen tyytymättömyyden.
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Vuosisadan lopulla 6,500,000 hen
kilöä oli säännöllisesti työttömä
nä jonkun aikaa vuodesta ja ylenaikaisesti työttömäin luku lasket
tiin yli miljoonaksi. Samalla ai
kaa, työssä olevain, 10— 15 ikävuotisten lasten luku nousi 1,*
750,000, ja työssä raatavaivi nais
ten 5,000,000. Viimeiset kaksikym
mentä vuotta yhdeksännestätoista
vuosisadasta näkivät 24,000 työ
taistelua, joihin otti osaa kaikki
aan noin 7,000,000 työläistä.
Täten vanhan maailman teolli
suustilanne istuttui ja jännittyi
Yhdysvaltoihin ja toi mukanaan
taloudelliset pulmansa ja epäkoh
tansa. Täällä kuten siellä, myrkyl
linen järjestelmä haastoi esiin jär
jestyneen vastarinnan sen uhrien
taholta. Vastarintaliikettä edusti
taloudellisella alalla työväen am
matillinen liike. Polittisella alal
la sen oli pakko löytää ilmaisun
sa sosialistipuolueessa, kuten samallaiset
olosuhteet
Europan
maissa olivat tehneet. Sosialismi
on kapitalismin laillinen lapsi, ja
viimemainitun vissillä kehitysas
teella se ei voi estää sen synty
mistä.
Nykyisen vuosisadan alussa ta
vattiin jonkun osan Amerikan asukkaiden keskuudessa runsaasti
sosialistista
ja puolisosialistista
mielialaa ja sosialistisen polittisen järjestön alkeita. Viimemai
nittua edusti kaksi erityistä ryh
mää: Amerikan sosialistien van
ha järjestö “ Sosialistinen tyÖläispuolue” , silloin äsken perustettu
“ Sosialkleniokratinen puolue” ja
useita muita vahempimerkityksel1isiä sosialistijärjestöjä. Erimieli
syys ja vastahankaisuus, joka on
niin luonteenomaista sosialistiliikkeelle sen alkuaikoina kaikissa
maissa, olivat Amerikan sosialistijärjestöjen pääasiallisinipana piir

teenä aina vuoteen 1901, jolloin
kaikki järjestöt paitsi yksi (tuo
Sosialistisen työläispuolueen lcppymätön ryhmä) yhtyivät. V i
rallinen yhtyminen suoritettiin yh
teisessä edustajakokouksessa, jo
ka pidettiin Indianapolissa heinä
kuun 29 p. 1901, ja jonka tulok
sena on nykyinen Sosialistipuolue.
Sosialistipuolueen kasvu näi
nä kahtenatoista olemassaolonsa
vuosina nähdään paraiten sen polittisista saavutuksista.
Presidentin vaaleissa v. 1900,
ja ennen puolueiden yhtymistä,
senaikuisten
sosialistijärjestöjen
kokoonsaama äänimäärä
nousi
tuskin sataan tuhanteen. Se ko
hosi seu naavan vuoden kevät- ja
syy svaaleissa, mutta näiden vaa
lien paikallisen luonteen tähden
tätä äänimäärää ei ole koskaan
täydelleen saatu tietoon.
Kongressimiesvaaleissa v. 1902
sosialistipuolueen äänimäärä, kui
tenkin, kaikkien ihmeeksi, pääsi
lähelle neljännesmiljoonan merk
kiä.
Osan tästä
odottamattomasta
menestyksestä täytyy laskea sa
man vuoden kesän ja syksyn aika
na vallinneen ja yleistä mielten
kiihkoa synnyttäneen Pennsylva
nian liiilcnkaivajain lakon vaiku
tuksen ansioksi. Mutta olisi ereh
dys pitää sosialistien saamaa suur
ta äänimäärää pelkäksi tästä joh
tuneeksi sattumaksi. Äänimäärän
lisäys oli melkein yhtä tuntuva
paikoissa, jotka maantieteellisen asemansa puolesta olivat melkein
hiililakon vaikutusten ulottuvilta,
näitten ollessa kaukana tämän
suuren työväentaistelun välittö
mältä näyttämöltä.
Vieläpä, kun paikalliset kevär*
vaalit tulivat v. 1905 ja
lakon
synnyttämä mieltenkiihko oli ko
konaan kuollut, havaittiin sosia
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listien äänimäärän ei ainoastaan
olleen laskeutumatta, vaan, päin
vastoin, todellisuudessa kohon
neen.
Seuraavan vuoden yleisissä vaa
leissa, vuoden 1904 presidentin
vaalitaistelussa, maan polittinen
tilanne oli sangen suotuisa sosia
lismille. Molemmat, suuret polittiset puolueet kävivät siihen van
hoillisella ohjelmalla, ja Kansan
puolue oli menettänyt suosijansa
edellisen liittonsa tähden demo
kraattien kanssa, ja oli sen joh
dosta mennyt hajalle. Sosialistipuolue oli näin ollen melkein ai
noa puolue, joka edusti radikalis
mia politikassa, ja oli asemassa,
jossa se saattoi koota kaikki voi
mansa. Puolue oli täysin selvil
lä hyvästä tilaisuudestaan ja kävi
vaalitaistelua, joka pontevuuteen
sä, laajuuteensa ja vaikutuksiinsa
nähden voitti kaikki edelliset so
sialistien
ponnistukset
tässä
maassa. Puolueen presidentin e h 
dokas, Eugene V. Debs, sai tä
män tuloksena 402,321 ääntä.
Nykyisen vuosisadan ensi vuo
sikymmenen myöhemmät tapahtu
mat ovat yhä lisänneet yleistä
tyytymättömyyden ja levottomuu
den mielialaa ja luoneet suotuisan
maaperän jyrkälle polittiselle ja
teolliselle liikkeelle. Mutta sosia
listipuolueen välittömään polittiseen menestykseen nähden niillä
oli jonkun aikaa pikemminkin
vastustava vaikutus.
f

Äänimäärän kasvu.
Useat uudistusliikkeet,
jotka
tarjoovat levottomille
joukoille
pieniä mutta pikaisia parannustoiveita, usein käännyttivät pois
joukkojen huomion sosialistipuolueen tarjoomista
hitaammista
mutta syvemmälle menevistä pa
rannuksista.
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Taloudellinen painostus loi ylei
sen politillisen arkuuden ja vanhoillaanolemisen tunteen,' joka oli
epäsuotuisa
sosialistien
ohjel
malle.
Vaaleissa v. 1906, joka oli oi
kea polittisten uudistuspuoluciden vuosi, sosialistipuolueen ääni
määrä aleni 330,158 :aan (luku on
saatu laskemalla kunkin valtion
korkeimman äänimäärän).
Pai
kalliset vaalit v. 1907 eivät osottanect mitään muutosta sosialisti
en äänissä.
Tämä pieni taka-askel ci kuiten
kaan vienyt tarmoa Amerikan
järjestyneiltä sosialisteilta. Presi
dentin vaalivuonna 1908 olivat he
varustautuneet vaalitaisteluun suu
remmalla tarmolla kuin koskaan
ennen.
Polittinen tilanne sinä vuonna
oli mitä pahaenteisin sosialistipuolueelle. Kaikki puolueet kilvottelivat keskenään radikalisoi
dessa. Republikanit sitoutuivat
jatkamaan presidentti Roosevel
tin “jyrkkää ohjelmaa”. Demokraattipuoluc toisti kaikki vanhat
keskiluokan radikalismin sotahuu
tonsa, ja asetti sen lajin politikan
profeetan, William J. Bryanin,
puolueensa johtajaksi.
Demokraattipuolueen
“ radikalismista"
vei vielä hyvän voiton Mr. Hearstin uusi Itsenäisyys-puolue. Näi
den olotilain vallitessa oli alunpi
täen tiettyä, että sosialistipuolueen
äänimäärä rajottuisi vain puhtaas
ti sosialistisiin ääniin.
Mutta toisten puolueiden radikalisuus ei ollut ainoa seikka,
joka vaikutti sosialistipuolueen
menestystä vastaan. Suurin osa
sosialistien äänistä tulee työväen
luokalta. Taloudellinen ahdinko,
joka oli silloin korkeimmillaan,
oli pakottanut suuren joukon työ
läisiä muuttamaan asuinpaikkaan
sa työtä hakiessaan. Se aiheutti
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sen. että monet, vakituista asuin
paikkaa vailla ollen, menettivät
äänestämisoikeutensa niissä vaaleissa. Ja lopuksi, eikä lainkaan
vähäisessä määrässä, American
Federation of Laborin virkailijain
demokraattipuolucelle
avoimesti
ja suorasti julistama kannatus ei
suinkaan voinut olla muuta kuin
haitaksi sosialistipuolueen vaali
taistelulle.

,

Sosialistit käsittivät edessään olevat vaikeudet ja yrittivät voit
taa ne kaksinkertaisin innoin. Pre
sidentin ehdokkaan nimityspäivästä lähtein toukokuulla, aina
vaalipäivään saakka, marraskuus
sa, vaalikamppailu oli käymässä
täydellä terällä. Tuhansista ko
koushuoneista ja kadunkulmista
melkein kaikissa kaupungeissa vä
symättömät sosialistipuhujat pu
huivat äänestäjille, ja kirjallisuut
ta levitettiin suunnattomat mää
rät. Puolueen keskusvirasto yk
sin kustansi yli 3,000,000 vaalilehtistä ja eri valtiojärjestöt levitti
vät lehtisiä vähintään kolme neljä
kertaa niin paljo.
Sosialisti puolue sai ääniä vaa
leissa 421,520 — hieman enem
män kuin vuonna 1904 oli saanut.
Seuraavat kaksi vuotta olivat
vakavan toiminnan ja hiljaisen elonkorjuun aikoja
sosialistiliikkeelle Yhdysvalloissa.
Vuoden
1907 pulaa seurannut maan talou
dellinen asema ja keskiluokkain
luku isäin uudistusliikkeiden epä
onnistuminen oli luonut erityisen
suotuisan ilmanalan sosialistisen
mielialan levenemiselle, ja järjes
tyneet sosialistit eivät olleet hi
taita käyttämään tätä hyväkseen.
Heidän herätvstyÖnsä kasvot jän
nityksessä ja laajuudessa; järjes
tö voimistui suuresti, ja uusia puo
lue iäsen ia tuli kaikista kansaluokista.

Puolueen ensimäinen kongressimies.
Keväällä 1910 sosialistipuolue
saavutti ensimäisen huomatuimman politillisen voittonsa Yhdys
valloissa voittamalla Mihvaukeen
kaupunginhallinnon käsiinsä —
kaupungin, joka on järjestyksessä
kahdestoista suuruudeltaan täs
sä maassa.
Seuraavissa yleisissä kongressimiesvaaleissa, jotka tapahtuivat
marraskuussa
samana vuonna,
puolueen äänimäärä lisääntyi osa
puilleen neljänäkymmenellä pro
sentilla, nousten yli 600,000 mer
kin. Näissä
vaaleissa
puolue
myös, ensi kerran Yhdysvaltain
sosialistipuolueen historiassa, val
loitti paikan kongressin edusmieshuoneessa. Mr. Victor L. Ber
ger valittiin kongressiin Wisconsinin viidennestä valintapiiristä.
Eikä sosialismin
politillinen
hyökyaalto vielä herennyt nouse
masta vuoden 1911 paikallisvaaleissakaa». Sinä vuonna sosialis
tit valloittivat kahdeksantoista
kaupunkia ja kuntaa, niiden muas
sa muutamia suuria teollisuuskau
punkeja, kuten Schenectady New
Yorkin valtiossa, New
Castle
Pennsylvaniassa; kahdeksan kau
punkia Ohiossa; viisi Utahissa
ja yhden Minnesotassa. — Berkeley Californiassa, Butte Montanas
sa, Flint Michiganissa ja useita
mu itä oli jo sosialistien vallassa
sitte kevätvaalien samana vuonna.
Tämän vuoden alussa sosialis
tit olivat vallassa viidessäkymimenessä kuudessa kaupunki- ja kun
tahallinnossa, ja olivat valinneet
enemmän kuin tuhannen yleistä
virkailijaa, niiden muassa jäseniä
seitsemään eri valtion lainlaatijakuntaan.
Mutta Yhdysvaltain sosialistipuolueen edistystä ei suinkaan voi
mitata yksin sen polittisen voiman

säkeni a

ja saavutusten mukaan. Sosialistipuolue perustettiin vähemmällä
kuin kymmenellä tuhannella jäse
nellä. Vuoden 1904 loppupuolel
la siihen kuului lähimain 1,500
paikallisosastoa, joissa oli noin
.25,000 veroa maksavaa jäsentä.
Seuraavan kahdeksan vuoden ai
kana
paikallisjärjestöjen
luku
kasvoi viiteen tuhanteen, joiden
yhteinen jäsenmäärä teki arviolta
noin 150,000,
Toinen osotus liikkeen lisäänty
västä merkityksestä Yhdysvallois
sa on sen sanomalehdistön kasvus
sa. Vuonna 1904 puoluetta edusti
noin neljäkymmentä erikielistä
julkaisua. Sen jälkeen on puh
taasti sosialististen lehtien luku
noussut useampaan kuin kolmeen
sataan. Suurin osa näistä on eng
lanninkielisiä lehtiä: viisi päivälehteä, kymmenen kuukausijulkai
sua ja loput ovat viikkolehtiä.
Vieraskielisiä lehtiä painetaan sassan, suomen, slaavin, juuttaan,
puolan, boomin, lätin, ranskan,
italian, tanskan, unkarin, liettuan,
venäjän, ruotsin, norjan ja kroatian kielillä. Ensimäinen merkit
sevä sosialistinen päivälehti perus
tettiin Chicagossa syksyllä 1906,
nimellä Chicago Daily Socialist
(se on sittemmin muuttanut ni
inensä. ollen nyt Chicago World),
ja sitä seurasi New Yorkissa,
toukokuulla 1908, New York Call.
Viikkolehdella Appeal to Reason
on puoleen miljoonaan nouseva tilaajamäärä, ja Chicago Worldia
ja Jewish Daily Fonvardia myy
dään päivittäin enemmän kuin
100.000 kappaletta. Sosialististen
kuukausijulkaisujen joukossa mai
nittakoon vksi, The Progressive
Woman, joka on omistettu etu
päässä naisille, ja The Young So
cialist, jonka tarkotus on valistaa
nuorisoa sosialismissa.
Sosialistipuolueen ohella Y h 
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dysvalloissa on toinen sosialisti
nen politillinen järjestö: Socialist
Labor Party. Tämä puolue edus
taa entisen saman nimisen puolu
een leppymätöntä ryhmää. Sen
jäsenmäärä on pieni ja sen vaikutusvoimaisuus vähäinen. Silti se
julkaisee englanninkielistä päivälehteä ja muutamia viikkolehtiä
muilla kielillä.
Vaaleissa
v.
1910 se sai 30,000 ääntä kongressimiesehdokkailleen.
Sosialistinen liike Yhdysval
loissa on viime aikoina myös voit
tanut alaa tämän maan järjesty
neen työväen keskuudessa. Muu
tamani viime vuosien sisällä useat
Amerikan ammattijärjestöistä ovat osottanet elävää mielenkiin
toa sosialismiin, ja ovat lukemat
tomissa tapauksissa julistaneet epäämättömästi kannattavansa so
sialistista ohjelmaa, tahi kuitenkin
sen tärkeimpiä kohtia ja pykäliä.
Vuonna 1907 kuusitoista kansallis
ta ammattijärjestöä, edustaen yh
teensä 330,800 jäsentä, oli täten
tunnustanut sosialistien ohjelman,
ja vuonna 1909 American Fede
ration of Laborin vahvin järjestö,
United Mi ne Workers of America,
edustajakokouksessaan julisti kan
nattavansa sosialismin päätarkotusperiä: kaikkien tuotannon väli
ne iden y litei skunnal 1istuttam ista.
Ja teollisuustyöläisct eivät ole
ainoa luokka, jonka keskuudes
sa sosialismi on saanut jalansijaa
viimeaikoina. J.iikc on piirtänyt
syviä vakoja Amerikan maanvil
jelijäin keskuuteen.
Maanvilje
lijöitä esiintyi ensikerran edusta
jina sosialistien kansallisessa ko
kouksessa v. 1904, jolloin niitä oli
viisi edustajaa, ja vv. 190S, 1910
ja 1912 edustajakokouksissa san
gen suuri joukko edustajia oli
varsinaisia ja tyypillisiä maanvil
jelijöitä.
Viimeisissä yleisissä
vaaleissa useat puhtaasti maanvil-
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jelysseudut antoivat suuremman
sosialistisen äänimäärän kuin jot
kut tehdasteollisuudestaan kuului
sat valtiot.

nallinen tahi polittinen liike tässä
maassa.
Ja kuitenkin, Amerikan sosialis
mi 011 vasta muodostumassa. Kaik
ki seikat osottavat sen vakavaa
Keskiluokan tulokkaat.
kehitystä ja suurta kasvua lähei
sessä tulevaisuudessa.
Ja vieläpä Amerikan niin kut
Maan teollisuudet keskittyvät
sutut valistuneet luokat, oppineet nopeasti yhä pienenevän ja voi
ja keskiluokan liikemiehet vähi makkaammaksi käyvän rahamiestellen kulkeutuvat sosialistisen joukon käsiin. Trustit, monopo
likkcen aina laajenevaan piirun. lit ja jättiläismäiset teollisuusliitAmerikan kouluissa ja yliopis toumat tulevat määrääviksi teki
toissa, yhtähyvin kuin lehdistössä jöiksi kansakunnan teollisessa, poja kirkoissa on sosialisteja tahi littisessa ja henkisessä elämässä,
sosialismille myötätuntoisia. Syk ja suuret kansajoukat vaipuvat ysyllä 1905 muutamat hyvin tunne hä suurempaan riippuvaisuuden
tut radikalit julkaisivat kutsun asemaan. Omaisuudettomain palk
sellaisen yhdistyksen järjestämi katyöläisten luku on lisääntymäs
seksi, jonka tarkotus olisi “ edis sä; ja heidän aineellinen olemas
tää tietoista mielenkiintoa sosia saolonsa käy vaikeammaksi,
ja
lismiin yliopistomicstcn ja -naisten tyytymättömyyden
ja kapinan
ja oppilasten sekä ylioppilasten henki kehittyy heidän keskuudes
kesken muodostamalla lukuklube- saan. Suhteet tuottaja- ja työnan
ja oppilaitoksissa ja yliopistoissa, taja! uokan välillä
kärjistyvät,
ja edistämällä mielenkiintoa sosia vaikka ei aina tietoiseen luokkalismiin valistuneiden miesten ja vastakohtaisuuteen.
Muutamain
naisten keskuudessa” . Syyskuun viime vuosien ajalla Yhdysvaltain
12 p:na 1905 joukko henkilöitä järjestynyt työväki on ollut tavat
kokoontui New Yorkissa tämän toman kiukkuisen hyökkäyksen
kutsun johdosta ja järjestivät alaisena järjestyneen kapitalismin,
“ Yliopistojen välisen sosialisti- hallituksen, valtioitten ja kansal
seuran”. Lyhyellä olemassaolo- lisen lainlaatijakuntain ja varsin
ajallaan seura on levittänyt suu kin oikeuslaitosten taholta. Nä
ren määrän sosialistista kirjalli mä hyökkäykset ovat osottaneet
suutta ylioppilaiden ja opettajain monille työläisille, että Amerikan
keskuuteen, ja sen jäsenet ovat ammattijärjestöjen nykyiset me
pitäneet useita luentoja ylioppi nettelytavat ovat puuttuvaisia te
laille. Sosialistisia “ läksyjä” 011 hossaan.
Ammattijärjcstöläiset
seuran puolesta järjestetty neljäs- alkavat parantaa taistelutapojaan.
säkymmenessäviidessä oppilaitok Ne ovat muutamien viime vuosien
ajalla huomattavasti edistyneet
sessa ja yliopistossa.
Sosialistinen liike on täydelleen suuremman elimellisen yhteyden
juurtunut Amerikan maaperään. ja teollisen järjestymisen suun
Tuomiottani otetun tilaston mu taan, fa astuneet polittiselle alal-.
kaan noin 71 pros. puolueen jä le luokkana. Tosin, heidän aske
senistä on amerikalaissyntyisiä. leensa molempiin näihin suuntiin
Sosialistinen liike 011 nykyään vä ovat olleet epävarmoja, horjuvia
hintään ylitä paljo “amerikalai ja vieläpä erheellisia, mutta ne
nen” kuin mikä mun yhteiskun ovat kuitenkin askeleita oikeaan

SÄKENIÄ
suuntaan. Vielä muutamia tiuk
koja työtaisteluja, vielä muutamia
sortavia oikeudenpäätöksiä, vielä
muutamia polittisia pettymyksiä,
ja Yhdysvaltain järjestyneet työ
läiset ovat pakotetut yhtymään
yhteen lujaan teolliseen ja polittiseen luokkajärjestöön, työskente
lemään läheisessä sopusoinnussa
ja yhteistoiminnassa sosialistipuolueen kanssa.
Samoin on toivorikasta sosialis
min edistykselle kaikkien toisten
k a lisäkerrosten henkinen mieliala.
Aika-ajoin nousevam uudistusliik
keiden kehittämä politillisen voi
man ilmiö on oiva osotus yleises
tä tyytymättömyydestä oleviin oloihin. Nämä liikkeet ovat, poik
keuksetta, epämääräisiä päämää
rissään ja pintapuolisia ohjelmis
saan. Ne vetävät puoleensa jouk
koja yleisellä radikalisuudellaan
ja pikaisen avun pienillä lupauk
sillaan. Jo niiden luonnosta lan
keaa, että niiden on pakko olla te
hottomia ja lyhytikäisiä, ja nii
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den pettyneet seuraajat tulevat so
sialismia hyvin vastaanottaviksi.
Täten olotilat voimakkaan sosialistiliikkcen kasvamiselle tässä
maassa nopeasti kypsyvät, ja kas
vun nopeus suuresti riippuu so
sialistien kyvystä ottaa näistä ti
laisuuksista vaaria ja voittaa tyy
tymättömien joukkojen, varsinkin
työväestön luottamuksen ja kan
natuksen.
Amerikan sosialismi ei ole vielä
kehittänyt vissiä ja varmaa kan
taa ja menettelyä, mutta viimei
simmät sen kehitysmuodot pyrki
vät osottamaan, että se alkaa rat
kaisemaan pulmiaan ja voittamaan
vastuksensa.
Lyhyellä, kahdentoistavuotisella oloajallaan sosialistipuolue on
kasvanut merkityksettömästä ase
masta vakavaksi tekijäksi Y h 
dysvaltain kansallisessa elämässä.
On varmaa ennustaa, että seuraavan kahdentoista vuoden kuluessa
se kilpailee vanhojen puolueiden
kanssa polittisesta ylivallasta.
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