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Kiertokatsaus
K A N S A L L IH K O M IT E A N

KOKOUS

Toukokuun 10— 14 p:nä pidettiin Chica.
goss a sosialislfpuolueen kansalUskomltean
vuotuinen kokous Puolueemme nykylaen
perustuslain mukaan on näillä kokouksilla
melkein yhtä suuri m erkitys kuin varsi nai*
sella piloluekgntfent ionilla Ja kun kansallis'
komiteaan kuuluu edustajia kalkista val
tioista. niin Jo edustajain lukumääräänkin
nähden ovat nämä kokoukset varsin vai*
kutiavia. Kansalllskomitean vuotuisten k o
kousten työalakaan el eroa suuresti kansallis
konventlonin työalasta.
äsken pidetty kokous kalkkien siihen
osaaottaneltten m ielestä oli tuloksellisin, m i
tä puolueellamme koskaan on ollut. Huom ättävänä piirteenä oli se» että tuskin m in
käänlaista "suuntarlitaa1* esiintyi koko ai
kana. Näin ollen Jäi kokoukselle paljon al
kaa varsinaiseen rakentavaan työhön.
Kokouksen huomattavimpien päätöksien
Joukkoon on laskettava se. että päätettiin
m uuttaa puolueen nykyinen tiedonantolehti
Party HuJlder varsinaiseksi sanomalehdeksi.
Tällä päätöksellä murrettiin Amerikan soslaiistlpuolueessa vallitseva ennakkoluulo
puolueen om istamaa sanom alehdistöä koh
taan. Jo onkin aika, että saadaan edes yksi
ainoa lehti. Joka edustaa puolueen yleistä
kantaa tärkeissä kysym yksissä. Se on hyvä
askel slinen suuntaan, e tts koko englannin
kielinen sosialistinen sanom alehdistö saa
daan puolueen kontrollin alaiseksi sen si
jaan että se nyt on milloin minkin yksilön
m äärättävissä,
K ansalllskomitea myös päätti ryhtyä toi.
menpitelsiln oman talon hankkimiseksi kanBalllsvJraston huoneustoja varten. Puolueem 
me laaja toiminta, Jota edistäm ässä kansal
lis virastossa on useita en departem entteja
lukuisine toimihenkilöilleen ehdottom asti
kaipaakin oman tuvan.
Coloradon lakon johdosta hyväksyttiin lau
sunto» jonka sisältö on varsin tyydyttävä.
Siinä löydettiin olkea Ilmaisumuoto Am eri
kan työläisten ajatuksille kapltallstlluokan
hyökkäyksien Johdosta.
W ashlngtonn valtiossa tapahtuneisiin risti
riitoihin nähden asetuttiin sille kannalle»
että sinne lähetetään erikoinen kom itea jär
jestäm ään asiat puolueemme perustuslain
ja periaatteitten mukaisesti Ja aikaansaa
maan sovintoa sellaisten ainesten välillä,
Jotka tunnustavat luokkataistelun Ja alistu
vat noudattamaan puolueen päätöksiä. PäätÖB oli huom attava etenkin siinä suhteessa,
että sen kautta tunnustettiin yleispuolueorganien oikeus sekaantua eri valtioitten sisäiStlnkln asioihin» silloin kun on kysym ys puo
lueemme toiminnan eheydestä.
H uomattavia parannuksia propagandatyöhön suunniteltiin. Päätettiin asettaa kan
aali Lavlrast o n yhteyteen erikoinen pro papan _
dakom itea. jonka tehtäväksi jää käyttää
kalkkia Amerikan yleisiä tapahtumia propaganäatyössä. julkaisem alla lentolehtlä päi
vän tapahtum ista ja yleensä pitämään huol
ta- stttn, että. puolue koko voim allansa esiin
tyy vaikuttam assa Jokapäiväisessä eläm äs
sä. Sam alla pääteltiin erikoisen voim ak
kaasti ottaa osaa tänä vuonna tapahtuviin
kon gre säi m 1es v aa le IKIn.
Puolueviraston kalkki osastot antam is
saan raporteissa osoittivat huom attavaa vil
kastum ista toiminnassaan Ja kokous edel
leen kehitti niiden toim ialoja. Etenkin kir
jallisuuden levittäm iselle annettiin paljon
huomiota, erikoisesti huomauttaen, että

puolueen nimessä julkaistun kirjallisuuden
perlaateelliselle sisällölle on annettava tark
kaa huolta,
Erikoistani Iteoita asetettiin tutkim aan
osuustoim inta-, alkoholi- Ja rahakysymystä.
S. S, . J Ä R J E S T I »

T O IM IN T A K E R T O M U S.

Chicagossa toukokuun 10 pnä kokoontu
neelle sosialisti puolueen kansalliskom ltealle
Jätti suomalaisen Järjestön sihteeri kerto,
m uksen järjestöm m e toiminnasta. Siinä on
monta m ieltä kiinnittävää tiedonantoa.
Kertomuksen mukaan on järjestössäm m e
nykyään 15,525 Jäsentä 274 osastossa. Jär
jestömme nopea kasvu Ilmenee seuraar&ata
tilastosta:
Vuonna
Jäsenmäärä Osastoja
1907
2928 133
1908
3960 150
1909
6384 160
1910
7767 173
' J9II ................................. 9193
217
1912
11S36 248
1913
12061
. 200
1914
16526 274
Kahdeksan vuoden aikana on Järjestöm
me siis kasvanut enemmän kuin vilsikertaJsestl Ja osastojen lukumäärä kohonnut 100
prosentilla. Koko tämän ajan kuluessa el
ole ollut edes tilapäistäkään Jäsenmäärän
vähentym istä.
Järjestöm m e rahallinen tila myöskin osottaa» että olemme edistyneet huom attavassa
määrässä. Viime tilikauden aikana, joka
käsittää vähän enemmän kuin yhden vuo
den ajan, on maksettu puolueveroina 20.636
dollaria Ja suomalaisen agit at ioni työn hy
väksi 10,700 dollaria. Opistoa on kanna
tettu 6,701 dollarjila4 Kuparlsaaren lakko
laisille on annettu, siihen luettuna Työm ie
hen puolustusrahasto ja lasten lakkora h as
tu, yli 22,000 dollaria, muihin ertkofskerdykslin toista tuhatta dollaria.
Mutta nämä numerot yksin eivät lähes
kään edusta Järjestömme taloudellista toi
mintaa, K irjallisuutta on myyty kolmen
kustannusyhtiömme välityksellä ainakin
20,000 dollarin edestä, sanomalehtien koko
naismyynti vuoden ajalla nousee lähes sa
taan tuhanteen dollariin, opiston kokonais
menot Ja tulot nousevat ainakin 2 0 , 0 0 0 dol.
Jarlin. Mitä sitten on kulutettu kunkin
osaston piirissä Jäsenten harrastusten tyy
dyttäm iseksi, kuinka suurilla sum m illa on
avustettu osastoissa englanninkielisten tove
rien toimintaa ja yleistä puoluetyötä, — sii
tä kaikesta ei ole tällä hetkellä saatavissa
tarkkoja numerolta, m utta Itsestään selvää
on. että nämäkin erät edustavat hyvin huo
m attavia summia. Eli ole Ulan rohkeata
olettaa, että Amerikan suomalainen työväki
yhden vuoden kuluessa ainakin kolmella
sadalla tuhannella dollarilla edistää tämän
maan työväenluokan heräämistä luokkatie
t o j e n toimintaan. Se on kerrassaan lo is
tava saavutus Järjestölle, joka edustaa yhtä
pienintä Amerikan kansattfsuutta. Jos koko
puolueemme panisi liikkeelle yhtä paljon
voimaa, niin olisi Amerikassa vallan ensi
luokkainen työväenliike.
S O S IA L IS T I P U O LU EE N K A N S A L L IS K O 
M IT L A UPTO N S IN C L A IR IN H O M M ISTA.

Amerikan soslalJstlpuoI ueessakla aika ajottain Ilmenee sellaisia Ilmiöltä, että suurten
tapahtum ain aikana se tai tämä yksilö ia-
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nartuksensa puuskassa om alla vastuullaan
ja välittämättä, mitään siltä, että ensin neu
vottuusi Järjestönsä kanssa, panee liikkeelle
jotakin hommaa osottaakseen m ieltä asias
ta. Hän tällöin Itse valitsee m lelenosottaml&ensa tavat, mutta el tyydy siihen, että
yksin siitä vastaa, vaan haluaa, että puolue
sellaisenaan lähtisi kannattamaan hänen
hommiaan kokonaisuudessaan, Esimerkki
tällaisesta nähtiin New Yorkissa kun tun
nettu kirjailija Upton Sinclair yhdessä Jon
kun papin kanssa katsoi parhaaksi tavaksi
o noitaa m ieltä Coloradon tapahtumain Joh
dosta sen, että asettui surupukuun, puettuna
vartioimaan J, D.t KoplatSellerin asuntoa,
o so t taakseen, että edesvastuu noista kirveis
tä tapahtum ista lepää tuon yksilön hartioil
la, H ommasta sellaisenaan el tietenkään
ole m itään pahaa sanottavaa, — kullakin
on makunsa millä tunteensa Ilmaisee. Mutta
sam alla vaadittiin sosfalistlpuoluetta aset*
tumaan sinänsä tukemaan tätä hommaa
Jn sen kautta hämmentämään itse pääkysymystä, n lm. sitä, että nyt el suinkaan ollut
kysym ys pelkästään Ro ck e fe lieristä, vaan
koko kapitalistisesta järjestelm ästä Ja että
puolueen tulee ,m äärättyjen tolm ikuntlensa
kautta eikä vaan vain kenen yksilön alotleesta ta lin sa , määrätä se tapa, m illä m iel
tä o steta a n ,
Upton Sinclair pappelneen lähetti puolueelle
sähkösanoman. vaatien että s&mallalsla
“surumcasuja" pantaisiin toimeen ympäri
koko maan Ja puolueen alottecsta. Kan
aali («komiteamme käsiteltyään asiain. antoi
sen johdosta seuraavan julistuksen, Jossa
se asettui m ielestämme aivan oikealle kan
nalle sekä itse pääkysymykseen kuin myös
kin erinäisten yksilöitten hajallisiin yksi
tyistieni ml In nähden.
“ Koska valtlom llllsin petollisen käytön
tukemana kapitalistiset kulvostenom istajat
ovat harjotianeet mitä pelkurlmalslnta Jul
muutta kaivostyöläisiä kohtaan Coloradossa,
Julmuuksia,jotka vaativat tämän maan kan
san Jyrklntä paheksumista. Ja koska nämä
hirvittävät vainot eivät ole erityisesti Jon
kun valtion kapltalistlryhm än ahneuden seu
rauksia, vaan ovat nykyisen kapitalistisen
teollisuusjärjestelm än Inhottavia Ja kau
heita hedelmiä, nykyisessä kapitalistisessa
järjestelm ässä. Jossa yksilöt johtavat yksi
tyis voitokseen kansan laajoja luonnonlähteitä, luonnollisia Ja välttäm ättöm iä seu
rauksia, Ja koska äskeiset kapitalistien sor
rosta Johtuneet äkilliset nousut West Virgi
niassa, Michiganissa, Callforntasaa ja Colo
radossa ovat kaplta]Ulisen järjestelm än pe
rusluonteesta Johtuvia seurauksia Ja voivat
uudistua tulevaisuudessa tiheämmin Ja ju l
mempina kuin en fsyyd essä rikkauksien Ja
vallan keskittyessä yhä harvempiin käsiin,
ja koska katkerammat paheksumiset Ja Vi
ham ieliset mielenosotukset yksityisiä kapi
talisteja vastaan, niin syyllisiä kuin saat,
tanevatkaan olla, vain him m entävät todel
lista kysym ystä Ja kohdistavat yleisön huo
mion muutamiin yksilöihin, eikä itse kapi
talistisen järjestelm än huutaviin epäkohtiin,
Ja koska ei mikään tällä hetkellä tekisi suu
rempaa palvelusta kateta! Istlluokan taantumuksplUsUpmUie voim ille kuin kysym yksen
kärjen himmentäminen väkivaltaisilla mlelenosotuksllla yksilöltä vastaan, joka vain
antaisi viranom aisille kaikkialla maassa te
kosyyn ryhtyä jyrkkiin toim enpiteisiin Ja
siten yhä vaikeuttaisi joukkojen kasvatusJa Järjestäm lstyöiä täm än Järjestelmän ku
m oam iseksi kansallisesti Ja laillisesti; niin
sentähden sosialisti puolue e n ksnsaUlSkom ltea varottaa puolueen jäsenistöä antaumaata Johdettavaksi! se Hartsi in mielenosotuksiln, jolta kapitalistein kätyrit voivat
helposti käyttää hyväkseen mitä taanfu-

m ukselllslm m alla seurauksella, koko liik 
keemme fHdastUttamlseksL"
“Me kehotamme osastoja Ja Jäseniä kaik
kialla Ja koko työväenluokkaa paljastamaan
nämä sorron hirmuiset tapahtumat Colora
dossa Ja muualla kapitalism in paheltten
puun kirottuina hedelminä.
Me kehotam m e työväenluokkaa tykkä,
nään katkaisem aan tuhoisan liittonsa kapital!»tiluokan kanssa. Joka on Johtanut työ
läisiä kuin lam paita teurastamolle, aina uh
raten tavallisen kansan edut Amerikan plutokratfan koskaan täyttym ättöm ille vaati
muksille.
Soslallstjpuplue kehottaa työväenluokkaa
visusti oppimaan tämän yhden, Coloradon
hirmujen antam an läksyn, että kapitalism i
— el yksityiset kapitalistit — on kukistet
tava, ja että koko tavallisen kansan Buuri
arm eija tässä maassa yhdistyy poliittisesti
yhdeksi lujaksi rintamaksi yhteistä vihol
lisiaan vastaan. Jos tavallinen kansa edel
leenkin kannattaa kapitalistien poliittisia
puolueita, republikaanista, dem okraatista Ja
progressiivista, niin heidän täytyy kokea
sitä sortoa ja julm uutta m itä näitten puo
lueitten pluiokraatlset herrat suunnlttelevat
h ajotettavak si,
Sentähden me kehotam m e puolueen Jäse
n i s t ö ä ja valistuneita työläisiä ryhtymään
a g i t a t s l o n i - Ja kasvatustyöhön koko väärää
k a p l l a l l s t i j ä r j e s t e l m ä ä vastaan Ja seisomaan
lujana Ja Järjellisen ja rakentuvan B e k ä
yhteiskunnallisen, että poliittisen ohjelman
p u o l e s t a y h t e i s k u n n a n u u d e lle e n j ä r j e s t ä m i 
seksi lahoavan Ja taantuvan kapUalistlsen
sivistyksen hajottavien Ja anarkististen voi
mien keskellä."
Nämä ponsilailseet lähetettiin maan k a l
kille työväenlehdllle JulalstavaksL
SlI-V liT AUKENEVAT
Samalla aikaa kun jotkut suom alaiset to
verimme. tuntem atta asiain todellista tilaa
Ja luoden Itselleen käsityksiä Amerikan työ
väenliikkeestä vain Joittenkin kam arlteorlain mukaan, liikuttavalla enaltemmen sit
keydellä roikkuvat kiinni siinä luulossa, että
niin sanottu Industrial Workers of the
World on Jotakin vakavaa työväenliikettä,
joka ansaitsee meidän xalkcn kunnioituk
semme ja kannatuksemme, — tapahtuu It
se tuon HUon toi mLvini pien aineksien kes
kuudessa hum alasta selviytym istä. Aletaan
sietläkln ymmärtää, että koko tuo suurella
m etelillä ympäröity ja yliarvioitu “liike"
onkin vaan tyhjä kuori, jossa el olo mitään
työväenliikkeelle otollista Ja hyödyllistä.
Seuraava ote I. W. \Vr-Uiton om asta äänen
kannattajasta “Soiidarltystä" Julkaista-^
koon tässä. Se on todellakin murhaavaa
arvostelua Ja sitä murhaavampaa kun bo
on Lähtenyt liiton om asta leiristä,
"Jos 1, W. W p koskaan aikoo järjestää
Amerikan työväenluokan, niin meidän täy
tyy perinpohjin muuttaa suhtautumisemme
työväenliikkeeseen ja täydellisesti muuttaa
m enettelytapam m e. Tällä hetkellä esitäm 
me työväenliikkeessä sam anlaista osaa kuin
kuolemanttypyn suorittaja jossakin sirkuk
sessa. Me suoritamme hermoja kiihottavan
'-sonsatlonikappaleen. Me vedämme joukot
puolellemme. Me annamme heille hermosä Ikä yksiä, suoritamme ihm eellisiä sirkushyppyjä Ihmettelevän yleisön edessä ja sit
ten lähetäm m e yleisön kotiin kärsim ättö
m äsi! odottam aan seuraavaa sensatlonlnu*
m eroa. Mitä tulee industriallstlaen unioniamin soveUuttamlseen Amerikan työläisen
jokapäiväiseen elämään, niin siinä, tunnus
takaamme, olemme surkeasti epäonnistu
neet, Työläisjoukko el odotakaan puhu
jiltam m e Ja organlseera&Jiltamme mitään
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muuta kuin pöyrlstyttävlä sirkustemppuja
Ja joa puhujamme aikovat säilyttää ase
mansa, niin tulee heidän suorittaa sellaisia
temppuja tahi poimua näyttäm ältä. Pelkäs
tään agit&tlonityÖ on maailm an helpoin
tehtävä. Lapsikin pystyy asettum aan teh
taan porttien «teen Ja vakuuttam aan teh.
taan orjille, että heillä on syytä kapinolmlseen. K apitalism i auttaa heitä tässä suh
teessa. Puhuja liikut ta v&stl puhuu työ
läisten kurjasta asem asta, hän avaa selkoselälleen tunteitten valtakadun ovet Ja k a t
so, seuraavalla hetkellä on puhujasta tul
lut kuuluipa lakonjohtaja. Hän vetoaa Jou
kon tunteisiin, kiihottaa sitä uskonnolliseen
vimmaan — hetkeksi — Ja hän tietää hy
vin. että Jos hän antaa tunteitten kylm etä
vähäksikään aikaa, niin ylistetty solldarlsuus häviää Ja m iehet ryöm ivät takasin
tehtaaseen. Ota lakonjohtaja pois lakko
laisten keskuudesta ja lakko hajoaa kuin
tuhka tuuleen, ellei osaakaan lakkolaisista
ole edeltäkäsin Järjestetty. Jos lakonjoh
taja vangitaan, niin Joukko pysyy lujana
kunnes joku toinen astuu tilalle. Uuden
johtajan ei tarvitse tuntea paikkakunnainala oloja onnistuakseen. Hänen el tarvitse
tehdä muuta kuin voim akkaasti puhua po
liisin m ielivaltaa Ja julm uutta vastaan. On
kerrassaan häm m ästyttävää, kuinka hel
posti Joukon Innostus Jälleen herää, jos po
liisi antaa aihetta uusiin tunnellmauksUn
sen raakuutta vastaan.
Joukon ollessa kiihottuneisuuden tilassa
On erittäin helppo saada uusia "Jäsen Jä"
Järjestöömme. Monet näistä "Jäsenistä" yh
tä helposti yhtyisivät pelastusarmeijaan,
edellyttäen, että pelastusarm eijalla ollal
riittävästi älyä käyttää hyväkseen niitä
helppohlntalsla aseita, jolta me pakotamme
puhujamme käyttäm ään. El ole mikään
valkea tehtävä saada liikkeelle orjajoukko.
joka saa palkkaa 11.62 päivältä. KuJr.ka
usein kuulummekaan Lukutuvissamme seu
raavantapaista keskustelua: "Piru vieköön,
täm ä kaupunki on Ihan kuollut. Elköst’,
pojat, aleta jotakin oikein repäeevää?" Mi
tä me todellisuudessa tarvitsemme, on vä 
hemmän sensatlonlmaUta meteliä ja enem 
män vakavaa järjestym jstyötä, Me tarvit
sem m e organlseeraajla, Jotka pystyvät työ
hön ja tarvitsem m e Jäsenistöä, Joka sallii
heidän tehdä työtä kuljettam atta torvisoit
tokuntaa m atkassaan. Jos olisimme pitä
neet Lawrencessa lakon Jälkeen yhtä monta
organiseeraajaa kuin lAkon aikana, niin
meillä nyt olisi siellä järjestö. Joka pys
tyisi tekemään työtä ilman porvarl&anomalehtien reklaamia. Akronlssa oli sam a ju t
tu. Jäsenemme vaativat sensatlonltem ppuja
Ja Hay wood lähetettiin sinne. Hän hyvin
täytti teatterlohjelm an, mutta kun lakko oli
ohi. hän lähti Jonnekin muualle suoritta
maan hermoja Järkyttäviä temppujaan Ja
Akronlln el Jätetty ketään, Joka rakentaisi
järjestön ..
J ob näin murhaava arvostelu tulisi Jonkun
meidän san oma le h te m m e om alta taholta,
niin I. W. IV,-liittoon rakastuneet toverim 
me tietenkin nostaisivat kauhean huudon
selittäen että taas parjataan asiattom asti.
Mutta Jokainen, Joka vähänkin tuntee näi
tä asioita käytännössä, tietää, että jokainen
sana edellä olevassa arvostelussa on totta
ja onhan sitä sam aa sanottu Jo ennen, U ut
ta* tässä on vaan se, että l. w, w liitto la is e t'
itse alkavat sen huomata, Helliä on vielä
olevinaan se luulo, että Uitto voi poistaa
nämä epäkohdat ja asettua vakavaan työ
hön. Mutta tuskinpa he enää sitäkään us.
kovat, siiloin heidän pitäisi suuressa mää-

271

rln turvautua samoihin "hitaisiin” m enet
telytapoihin. m itä entiset järjestöt käytän
nön pakosta käyttävät, halaisivat takaisin
elime m istä ovat lähteneet, ainoastaan huo
matakseen, että siltä asti on entinen jär
jestym inen kulkenut pitkälle eteenpäin Ja
"Industrlallstlen" vain metakoldessa ovat
uniot vieneet induatr Lailalleen unlonlsmin
monta askelta eteenpäin.
S O S IA L IS T E JA E R I M A IT T E N P A R L A 
M E N T E IS S A .

Eri maitten parlam enteista oli vuoteen
1914 mennessä 723 sosialistia, tehden 13.9
prosenttia kaikista edustajista. — Vuonna
1904 oli 205, tehden 5,64 prosenttia.
Vuoteen 1914 mennessä oli sosialisteja
parlamenteissa seuraavasti:
120
7
Arjtentlna , . . . 1904
S. 12
IM
196
IM S
Belgia . , . . . . * 1
275
.
.
.
1902
22
8.06
Bulgaria -.
670
Englanti . . . . . 1994
41
6,12
406
Espanja . . . 1910
1
».26
100 16.00
Hollanti . . . 1897
18
606
68
12.45
Kalla ......... . . . 1892
616
88
17.06
Itävalta . . . ___ 1901
53
Luxemburg
10
18.87
123
Norja ......... . . . 1903
24
18.70
164
1
0.65
Portugali ..___ 1911
664
76
13.01
Hanska . , . . . . 1885
230
66
27.82
Ruotsi .. .. . . . 1896
397
111
38.21
Saksa ......... . . . 1667
160
1.26
2
Serbia . . . . . ___ 1906
200 45.00
Suomi .......... . . . 1904
90
169
17
8.56
Sveitsi ___ . . 189?
114
22
28,08
Tanska . . . . ___ 1864
1.33
69
1
Uruguay .. . . . 1911
442
3 82
17
Venäjä ----- . . . 1906
5223
13.19
Yhteensä 728
Vuonna 1904 oli sosialisteja sam ojen
m aitten parlamenteissa:
Enslm, «os.
Kalkk. Pros.
valittu v, Sos. edust. SOS.
0.30
Argentina . ...................... 1
120
IS.»7
B elgia . . . . ...................... 309
106
276
0.63
Bulgaria ..
670
1.18
Englanti .. , .................... 8
,, ,,
404
Espanja . . .
7.00
100
Hollanti . , . ...................... 7
608
5.65
Italia ......... ...................... 28
425
2,29
Itävalta , , . ...................... 10
48
10.42
Luxemburg ...................... 5
3.42
117
Norja ......... ...................... 4
148
Portugali . .
687
3.19
Ranska . ,. ...................... 48
230
l.S l
Ruotsi . . . . ...................... 4
397 J0.3S
Saksa ......... ...................... 61
160
Serbin .........
200
Ö. BO
Suomi . . . . ......................' 1
145
4,19
Sveitsi .. .. ...................... 6
114
14.04
Tanska , . , . ...................... 16
....
Uruguay .,.
Venäjä ----Yhteensä 265
4671
5,64
Kuten ylläolevista tilastoista selviää, on
sosialististen edustajain lukumäärä eri m ait
ten parlamenteissa noussut vuodesta 1904
264:Btä ?28:aan eli sitä neljällä sadulla kuudellakynuneneilä kolmella.
Tämän vuoden aikana on täm ä edustajamäärä ehtinyt jo kohota taas suuremmolsestl. Ruotsissa, Ranskassa ym. äskettäin suo
ritetuissa parlam enttivaaleissa on sosialistis
ten edustajain määrä noussut kymmenillä,
Yhä kasvaa loistavassa määrässä sosialistien
voima kalkkfalLs, eikä lakkaa kasvamasta,
vaan vollottaa ylivoim aisesti koko m aail
man.
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