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KA TS A U K S I A
Valonkajahdu» Saksasta.
« T ru e tr a n ^ ta tlo n filed w lth th e post*
m a s te r a t F iic h b u r g , Masa. a s re q u lre d b y
th e a c t o f O c t. 6. 1917).

Saapuipa vihdoinkin Saksas
takin sanoma, jota kauan on odotcttu. Tuli ensi tiedot Saksan
vallankumousyrityksistä. Kapinayritys tapahtui Saksan laivastol
la Wilhelmshavenissa. Venäjän
uljaiden
vallankumouksellisten
malliin upseereita heitettiin me
reen, laivat anastettiin omiin kä
siin. Heikkoa oli kuitenkin vie
lä tämä kapinayritys Saksan
rautaisen militarismihallituksen
rinnalla. Kapina vielä kukistet
tiin.
Huomattava seikka tässä kapinayrityksessä oli se, kapinasanoman antoi ensimäiseksi laivas
to ja että merisotilaat kieltäaiityivät vangitsemasta kapinallisia
tovereitaan. Vasta Saksan “ kasakkain” avulla saatiin kapinalli
set vankiloihin teljetyiksi. Vai
kuttava tämä ensiyritys ainakin
oli. sillä hallitus itse oli lopulta
pakotettu ilmottamaaii siitä maa
ilmalle ja samalla ryhtyi se syyt
tämään itsenäistä sosialistiryhmää osallisuudesta tähän kapi
naan, siten kääntääkseen “ isän
maallisuuden” vimman sosialis
teihin. Hallituksen laskut kui
tenkin pettivät. Sosialistien vai
kutus päinvastoin lisääntyi. Vie
läpä meriministeri von Cape lie oli
pakotettu eroamaan ja vähää
myöhemmin kansleri Michaeliskin jätti erohakemuksensa.
Vallankumouksellinen henki jäi
voimakkaasti kytemään, huoli
matta ensinäisestä
tappiosta.
Niinpä jonkun viikkoa ensi yri
tyksen jälkeen, näimme kapina-

yrityksiä Belgian rannikolla olei
levan
saksalaisen vedenalaisen
laivaston miehistöjen keskuu
dessa samoinkuin Adrianmeren
rannikolla.
Venäjän vallankumous antoi
merkin. Se alkaa viitottaa tie
tä jo Saksassakin. Saamme olla
varmoja siitä, että kapinahenki
elää ja voimistuu Saksan kansan
keskuudessa. Jonakin päivänä tä
mä joukko osaa nousta yhtenä
miehenä vaatimaan hcrrojaan ti
lille. Ja syytökset tulevat ole
maan raskaita . . . raskaita...
Saksan

sosialistit.

rT ru e trfrn slatlcm f lied w lth th e post*
m a s te r a t F itc h b u r g ; M aas. a s re q u ired by
th e a c t o f O ct. 6, 1 917).

Saksan sosialistipuolueella oli
äskettäin en simainen puolueko
kous sodan aikana. Saksan sosia1istipuolueen nykyisistä voima
suhteista oli kongressille tehty
selostus, käsittäen ajan huhtik.
i päivästä 1913, maalisk. 31 päi
vään 1917.
Maaliskuussa, 1914, oli puolu
een jäsenmäärä 1,085,905. Maa
liskuussa 1917 jäsenmäärä oli alentunut 243,061 :teen. Noin puo
let miesjäsenista oli joutunut so
taan sodan puhjettua ja myö
hemmin on sotaväkeen joutunut
lisää, tehden noin 75 prosenttia
puolueen miesjäsenten lukumää
rästä. Viime vuoden aikana puo
lueen tulot ovat olleet vain 60
prosenttia menoista, joten tap
piota on täytynyt korvata aikui
semmista rahastoista.
Eneministösosialistien hallussa
oli 1914 91 sanomalehteä ja maa
liskuussa 1917 80. Yksistään vii
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me heinäkuulla nousi Berlinin
‘Vorwärtsin’ tilaajamäärä 10,000.
Ylläolevat numerot eivät kui
tenkaan edusta Saksan sosialisti
en täyttä voimaa, sillä n. s. vä
hemmistöryhmä
eli Itsenäinen
sosialidemokraattinen puolue on
suuresti kasvanut enemmistön
voiman vähetessä. Tällä Itse
näisellä
sosialidemokraattisella
puolueella on tätä nykyä jo noin
120,000 jäsentä ja joka hetki sen
voimat lisääntyvät. Uusia osas
toja perustetaan kaikkialla. Vie
läpä n. s, enemmistöryhmän valtiopäväedustajistakin useita on
entisen lisäksi liittynyt tähän
ryhmään.
_____
Siis meilläkin.
T ru e tr n a s ia tta n fille d ivHh th e post-*
m a s te r a t K ftch burg» M asa,, a s re q u lr o t by
th e a c t o f O ct. 6, 1917.

Yhdysvaltain työväenluokka on
aina elänyt siinä hurskaassa luu
lossa, että tämä maa on kansan
valtainen vapaa maa ja että tääl
lä ei koskaan voi tulla kysymyk
seenkään sellaiset tavat, joista
esim. vanha Venäjä oli kuuluisa.
Viime aikoina alkaa kuitenkin
tämä työväenluokan harhaluulo
häipyä. Aletaan nähdä ja tuntea
selvemmin kapitalistisen järjes
telmän puristus.
Yhdysvalloissahan — vapaan
sanan maassa —• on käytännössä
sensuuri. “ Vihollismaiden kaup
paa” koskevaan lakiin on sisäl
lytetty
sensuuripykälä, jonka
kautta ylipostimestarista teh
dään yksinvaltainen sensuuri.
Hänelle on myönnetty oikeus
harkintansa perusteella ottaa jol
takin lehdeltä pois postioikeudet,
jos pitää lehden vaarallisena. Sa
malla kun lehdeltä otetaan postioikeudet, samalla siltä lain mu
kaan kielletään oikeus levittää
lehteä millään muullakaan taval
la kuin postin kautta.

Useita lehtiä on jo saanut postikiellon. M. m. laajalti arvossa
pidetty saksalainen puoluelehti
“ New Yorker Volkszeitung" on
menettänyt toisen luokan postioikeutensa, mutta toistaiseksi
kuitenkin saa ilmestyä ja kulkea
postissa korotetulla postimak
sulla. Yhdysvaltain suurin englanninkiel. sosialistilehti “New
York Call” sai haasteen mennä
selittämään Washingtoniin “ mik
si lehdeltä ei saisi ottaa pois toi
sen luokan postioikeuksia.” Usei
ta lehden kirjoituksia ja kuvia
selitettiin tutkinnossa vaaralli
siksi.
Ratkasevaa
päätöstä
Cal Iin suhteen ei vielä ole annet
tu. Monia viikkolehtiä on jo
lakkautettu ja lisää uhataan lak
kauttaa.
Meidän vieraskieliset lehtem
me joutuivat myöskin sensuurtasetuksen alaiseksi. Laki mää
rää kaikki sotaa ja sen yhtey
dessä olevia seikkoja, samoin
kuin sotivien maiden politiikkaa,
y. m. koskevien artikkelien ja
uutisten kääntämisen. Käännös
on jätettävä paikkakunnan pos
timestarille tai muuten lehteä
ei lähetetä. Tämän kautta vie
raskieliset lehdet ovat joutuneet
sangen tiukkaan asemaan, sillä
tällainen
käännöstyö tuottaa
suuria hankaluuksia ja tekee
lehtien kustannukset yhä suu
remmiksi.
Sosialistisen liikkeen voimistu
minen.
Viime kuukausien aikana Ame
rikan sosialistipuolue on ikään
kuin astunut uudelle tielle —
voittojen tielle. Puolueen jäsen
määrä on säännöllisesti nous
sut keskimäärin kymmenellä tu
hannella kuukautta kohden. Uu
sia osastoja on perustettu, entiset
saaneet uutta, innokasta työvoi
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maa. Samalla sosialistisen leh
distön tilaajamäärä alkaa nous
ta ja lehdistö alkaa päästä vähi
tellen
vaikuttavaksi tekijäksi
Amerikan politiikassa. Niinpä csimerkiksi New York Callin tilaajaniäärä viimeisten kuukausi
en aikana on nelin, jopa viisikertaistunut. Viime viikkoina käy
ty vaino lehteä vastaan on eri
koista
suuremmassa määrässä
puskenut lehden levenemistä.
Samalla alkaa maaperä sosia
lismin vastaanottamiseksi kyp
syä.
Amerikalainen työväestö
kuin ihmeekseen huomaa kuunte
levansa ja ymmärtävänsä sosia
listisia puheita, lukevansa sosia
listisia lehtiä ja kirjoja — niitä
samoja, joita se joku aika vielä
pelolla katseli, vaarallisena piti.
Tämä muutos ei suinkaan ole
tapahtunut millään silmänkääntötempnlla, vaan yhteiskunnal
listen olojen pakotuksesta. Olo
suhteiden kärjistyessä, vanhojen
puolueiden kykenemättömyys ja
haluttomuus tehdä mitään työ
väenluokan edun hyväksi, työvä
estö suorastaan pakottuu sosia
listisen liikkeen turviin. Sosialis
tisessa liikkeessä
huomaavat
työläiset sittenkin olevan heidän
ainoan ja todellisen turvansa.
Tätä kirjottaessa on useita
pr imary-vaaleja
suoritettu ja
vaalitaistelua
käydään yleisiä
kunnallis- ja joitakin valtiovaaleja varten. Näissä on ollut huo
mattavana seikkana se, että primaryvaaleissa sosialistien ääni
määrä on huimaavasti kohonnut.
Esimerkiksi Buffalossa yli viidel
lä sadalla prosentilla. Vaalitais
teluissa taas näemme mitä sutirenmoisinta innostusta ja taiste
lu tarmoa, mikä on saattanut van
hat puolueet pelon valtaan. Kaik
kialla odotetaan — ja täydellä
varmuudella — sosialistisen ää
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nimäärän hurjaa kohoamista, vie
läpä arvellaan joillakin paikoin
sosialistien saavuttavan huomat
tavia vaalivoittojakin.
Yksinpä tuossa maailman suu
rimmassa kaupungissa, New Yor
kissa, on sosialistien vaalitaiste
lu muodostunut niin voimakkaak
si, että kapitalistilehtien on pa
kostakin täytynyt sitä seurata ja
selostaa jehdissäan, eikä enää ku
ten aikaisemmin sivuuttaa se vai
tiolollaan.
Onpahan vanhojen
puolueiden politikoitsijat jo pe
lästyneet siinä määrin, että pu
huvat siitäkin mahdollisuudesta,
että siellä sosialistit saisivat tun
tuvia voittoja. Vaikkakin tämä
heidän pelkonsa toiselta puolen
saattaa olla hermostunutta lii
oittelua, niin joka tapauksessa
todistaa se sosialismin kasvavaa
voimaa ja yleistä mielialan muu
tosta tässä vanhoillisessa Ameri
kassa.
Marraskuun vaalit tulevat Sen
entistä sei vein min todistamaan.
Vaali päivä tulee todella osottamaan meille jotakin uutta ja vas
taamaan erään kapitalistilehden
to iinit ttskirj otukseen, jossa m.
m. lausuttiin: “ Marraskuun 6
päivän jälkeen mc tiedä mini e pal
jo enemmän kuin tänä päivänä ja
samalla tulemme näkemään min
kälainen voima on “ kuparipäillä"
(ranhanystävillä) takanaan.”
Pelkäämättä voimme sanoa, et
tä vaalipäivä näyttää Amerikan
työväenluokan sentään olevan
hereillä ja järkiintymässä. Sosialistipuolueen äänimäärän kasvit
sen jo kykenee tekemään, saa
tiinpa sitten jo suoranaisia vaali
voittoja tai ei.
Kuvaavana seikkana nykyises
tä mielialasta julaistakoon tässä
erään New Yorkissa ilmestyvän
viikkojulkaisun
“ Issues
and
Events”-in toimituskirjotus so
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sialismin peikosta. Tämä lehti
ei suinkaan ole sosialistinen, mut
ta onpahan pakotettu kirjotta
maan seuraavan artikkelin:
“Sosialismin harmaa peikko.
Ei ole helposti selitettävissä
miksi molemmat vanhat puolueet
ovat joutuneet paniikin valtaan
pelosta, että sosialistit voittaisi
vat New Yorkin kunnallisvaaleis
sa m arraskuussam utta siihen
tilaan ovat kuitenkin joutuneet
ne poliittiset johtajat, joiden joh
dolla vaalitaistelua käydään ma
juri Mitchelin, tuomari Hylanin
ja Mr, Bennettin hyväksi.
Tämän tapahtuminen on mitä
merkillisintä vallitsevien olosuh
teiden johdosta. Tuomari Hylanilla on Tammanyn voimakas
kannatus ; ja vaikkakin Bennettin
on pettänyt ja hylännyt hänen
oma puoluekoneistonsa ja häntä
kohdellaan kuin oman kotipiirin
karsasta vierasta, niin kellään
ehdokkaalla ei koskaan vaalitais
teluun mennessä ole ollut itseään
kannattamassa enemmän rahaa
tai vaikutusta kuin Mitchelillä.
Hän on rikkaiden, rauhanvastustajaryhmien, puhevapausvastustajajoukkueen, patriotismin mo
nopoli se eraaj ie n, pr imary-vastus tajien, ‘vigilanttien’, Amerikan
puolustusliiton, Navy Leaguen,
kansallisen puolustusliiton, Hou
se vei tin ja W all-Streetin ehdokas.
Ja kuitenkin hänen ystävänsä,
samoinkuin tuomari Hylanin ys
tävät, vapisevat kuullessaan Mor
ris Hillquitin nimen, sosialistin,
joka, koska Mitchel on ilmoitta
nut itsensä ‘sota-majuriksi', on
selittänyt kannattavansa pikaista
kunniallisen rauhan aikaansaa
mista.
*
*
‘Evening Postilla’ on yksi hyve
seuralaistensa rinnalla — se jul

kaisee uutiset niitä värittämättä,
pelotta ja suosiotta, Se, mitä leh
ti sanoi lokakuun i l päivänä Ilill(juitin mahdollisuuksista, var
ma ankiu vaikutti kuin ukkosenisku
arvoisan lehden erittäin
kunnioitettaviin lukijoihin. Leh
ti lausui:
“ T am m an y Ha.ll on huolissaan sosia
lism ista. K a k s i p äiv ää sitten oli Delmnnlcossa T am m an yn vaalitaistelu jo h ta jilla ja a p u la isjo h ta j Ha neuvot
tu!» kokous, Ja tiedot T am m an yn p esä
p aik o ista
M anh attan in
itäpuolelta.
H aisem ista ja a lh a a lta länsipuolelta,
olivat
niin lan n istavia, että T iikeri
(T am m n n yl tunsi k y lm ä n väreen tunkeutuvan
luihin j a ytim iin naakka.
C h arles F, M urphy toim i kokouksessa
p u h een jo h tajan a, ja A aron J. L evy,
k im n a lliso k e u d e n tuom ari, toim i pääpelottajana. T u o m ari L evy, poliittisen
m ielialan to ttu n een a ja koken eena
tuom arin a, selosti n eu v o tte lu k o k o u k 
sessa, e ttä M orris H illquit to den n äköi
sesti tulee va llo tla m a a n Itäpuolen su h 
teellisesti k a h d e lla ä ä n ellä H y la n n ,
M itchelin ja lien n ettin yhteistä, y h tä
ä ä n tä vastaan.
T ä tä selo stu sta seu rasi toinen sa
m anlainen
y lä Itäpuolesta, tih eästi
a su tu ista
H arlem in p iireistä ja a la
Läns"puolesta, liro n x ista , Q ueens'lsta
ja H rooklynistä, T am m an yn vaali tais
telu.johtajat Hm ottivat, on saapunut
sam an laisia vie stejä. N euvotteluko
kous oli ku tsu ttu k o o lle näiden tieto 
je n joh dosta, ta rk o t u k sella k e k siä jo
kin kein o s o s ia lis ts e n m ielialan lev iä 
m isen j a ään estäjien m enon H illquitin
p u o lelle ehkäisem iseksi.
M elkein sam aan a ik a a n ku n L ev y
ja toiset T am m an yn m ieh et p äästellvät
hätä hu u to jaan M u rp h ylle Heimoni cossa, y k sity ise t M itchelin ka n n a tta jat.
Jotka o vat o sallisin a eri h y v än tek evä isyyaseurojen avustustyössä, ke rto iliva t
M itchel n
v a a lita iste lu jo h ta jllle , että
sosialism i j a H illquit varm asti tu levat
p y yh k ä ise m ä än
ka u p u n gin kö yh em 
mät osat ja. e ttä näiden osien la in la a 
tija]! u rdaplir Ien
y h te lsä ä n ' m äärä sa i
va a lip ä ivä n ilta n a M itchel joutuisi k o l
m anneksi ta i neljän n eksi. H ylanin jo u 
tuessa toiseksi.
P u o ls o je n , veljien ja p o ik ien p a k k o p alvelu k seen saattam in en , eläm ätikustann ukset j a “ k a p ita lism i"-h liutojen
syn n yttäm ä v ih a o va t kä ä n tä n e et ä ä 
n estä jä t F usio n eh d o k k aista, san o ivat
h y v än tekevä isyysseu ro jen Jäsenet, —
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K äelleen lisättiin, e ttä lyytymiLttUmyyä
m olem piin van hoihin p u o lu e k in oli
yleinen.'"

* * *
Ei ole helppoa äkätä edellä olevän selostuksen täyttä merki
tystä. Se saattaa olla tarkotetun
herättää Mitchellin silkkisukkakannattajat huolettomuudestaan
ja lähettää heidät suoraa päätä
registeerauspaikoille
tekemään
velvollisuutensa; mutta
siinä
mainitaan nimiä ja liian monia
kouraantuntuvaa tosiseikkaa, et
tei paljoakaan epäilystä jää, et
teikö sosialistien voiton vaaraa
pidetä todella mahdollisena.
Mutta sitten erikoinen olosuh
teiden yhdistelmä on yhteistoi
minnassa sosialismin yleistyttämiseksi — ei ainoastaan Evening
Postin kuvaamat köyhiä koske
vat olosuhteet, mutta esimerkit
kaikkialta maailmasta, jotka osottavat sosialististen oppien eloon jäämisen siitä yleisestä ti
lanteesta jossa yhteiskunta on elänyt tähän saakka.
Venäjällä sosialismi on menes
tyksellisesti kukistanut tsarismin ; Saksassa sosialistit ovat mi
tä todellisia kykeneviä toimitsi
joita kansanvallan luomiseksi;
Englannissa, meille kerrotaan,
Marx on nopeasti tulemassa kansajoukkojen ihanteeksi ja Rans
kassa sosialistit ovat jarruna
pyörässä. Molemmissa viime
mainituissa maissa paljon tapah
tuu, josta yleisön ei sallita saa
da tietoja kuin pisaroittain.
Näyttääpä melkein siltä kuin
koko maailmaa poliittisesti joh
dettaisiin tätänykyä sosialistis
ten periaatteiden mukaisesti. Ei
kä myöskään voi helposti kumo
ta, etteikö Yhdysvalloissa, jossa
nopeasti kehittyy elintarpeiden
ja hiilituotannon ja hyödykkeiden
hintojen ja yleishyötylaitosten
säännösteleminen hallituksen ta
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holta, etsittäisi sosialististen uskonselitysten
käytännöllisistä
kannattamista, samalla kuin hal
lituksen jatkuvasti ilmotetaan
lausuvan myötätuntonsa sosialis
min kasvulle melkein kaikissa
maissa paitsi meidän omassa
maassamme. Täällä sosialismin
oppien käytäntöön sovelluttamis
ta peitellään erilaisilla korulau
seilla.
* * *
Keskinkertainen am eri kala inc n
sangen luonnollisesti sanoo it
sekseen: “Jos meidän hallituk
semme hyväksyy sosialismin ul
komailla, ja on itse pakotettu
hyväksymään apuneuvoja, joita
sosialististen teoretikkojen oppi
kirjoissa esitetään, se järjestel
mä ei voi olla niin paha kuin
meille kerrotaan, eikä sosialisti
sen
hallituksen kokeileminen
meidän suurimmassa kaupungis
samme voi tehdä mitään erittäin
suurta vahinkoa. Sellaisten mies
ten kuin Mitchelin kannattajien
hallituksen pitkäaikainen koke
mus ei ole aikaansaanut mitään
uutta hallitusaatetta yleishyödyksi. Sosialismi, koska siitä on
muodostunut yleismaailmallinen
tepsivä yleinen apu, saattaa ol
la erittäin hyvä juttu New kot
kissa, koska se on hyvä asia Ve
näjällä ja Saksassa, ja erikoisesti
siihen tosiseikkaan nähden, että
se on tarttunut Englannin halli
tukseen siinä määrin, että se lu
paa hallita yksityisomaisuutta
sodan jälkeen, maksaakseen vel
kansa. Demokratia näyttää ol
leen suuressa määrässä tarua;
sosialismi tunkeutuu kansanval
taisen vapauden ohuen verhon
lävitse ja tunkeutuu pelotta hal
lituksen juuriin.”
Mies. joka mietiskelee täten,
ei tiedä mitään sosialismin teo
riasta, Hän on yleensä pitänyt
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sitä jonakin sellaisena, jota pi
tää pelätä ja jota pitää vastus
taa hänen hyvinvointinsa suure
na vaarana. Hän on nyt alkanut
siihen tutustua, ei persoonallisen
tutkimuksen kautta, vaan sen joh
dosta, kun se kautta maailman
alkaa tulla hyväksytyksi ja kor
keissa piireissä tulla huomioon
otetuksi kuin jokin hätäänkkuri
myrskyssä. Hän et ole vielä
vakaumuksellinen sosialisti, mut
ta hän on alkanut heristää kor
viaan ja avata aivonsa uusille
vaikutteille.

kin majurin valitsemiseksi ja luo
vat epätoivoa vanhojen puoluei
den johtajien mieliin, kuten Post
kertoo.”
Ruotsin

sosialistien

vaalivoitto.

Ruotsin
valtiopäivämiesvaaleissa sosialistien äänimäärä ja
edustajaluku kohosi huomatta
vasti. Valtiopäiville valittiin yh 
teensä 98 sosialistia. N. s. brantingiläisiä sosialisteja tuli 86 ja
vasemmistososialisteja 12.
Vasemmistososialistit ensi ker
taa
esiintyivät vaaleissa itsenäi
* * *
senä ryhmänä. Kun pääpuolueen
Kauan pelätty sosialismin har keskuudessa alkoi hälvetä luok
maa haamu on kolkuttamassa karaja viivat, puolueen ‘johtajien’
isä Knickerbockerin (New Y o r toimiessa monessa tapauksessa
kin) linnan porttien edustalla. reformistipolitikoit sijan tavoin,
Kun leipä on kallista ja asunnot nousi vasemmisto eli vähemmis
ovat kylmiä, talven lähestyessä töryhmä taisteluun sitä vastaan.
ja sanomalehtien sisältäessä kau Lopputuloksena oli se, että puo
heita ennusteluja pahemmasta, lue hajaantui. Se seikka, että
mikä vielä on tuleva, köyhä tart vähemmistöläiset kaikista huoli
tuu vaikka oljenkorteen pelastu- matta jo saivat kaksitoista edus
a k se en, ei ainoastaan kurjalisto- tajaa valtiopäiville, osottaa val
lainen, vaan “ tavallinen palkka lankumouksellisen hengen ole
työläinen.” Mitchellin esiintymi van Ruotsissakin voimissaan. Ja
nen ‘sotamaj urina’ ei vastaa het se on kasvava yhä voimakkaan!- .
ken tarvetta. Se tyydyttää hy- maksi. Etenkin siihen suuntaan
vinsyötettyjä, hyvissä asunnoissa on vaikuttava brantingilaisten
asuvia Amerikan ‘puolustusliiton,’ päätös osaaottaa ministeristöön.
kolmannen luokan kirjailijain ‘vi- Sosialistien olo ministeristössä ei
gilantti’-liiton, y. m. jäseniä, mut koskaan ole vaikuttanut terveel
ta kansa, joka elää kädestä suu lisesti puolueeseen, vaan tuo aina
hun ja on pakoitettu kuulemaan mukanaan turmiolliset seurauk
lasten valituksia, lasten,jotka, vi set. Senpätähden Ruotsinkin vä
rallisten tietojen mukaan, mene li emm is tösets ia listien voima 011
vät joka ilta levolle ilman illallista alituisesti kasvava, kuten se te
ta, on välinpitämätön maanpuo- kee Saksassakin.
Ruotsin sosialistien vaalivoulustusprobl emien saattamisesta
Washingtonin hallituksen tie to — yhteensä 98 sosialistiedustoon, vaan haluavat saada ma tajaa — on ajan merkki. Se on
jurinsa hoitamaan kaupungin asi ilmapuntari osottamassa mihin
oita viisaasti ja siunaukseilisesti. suuntaan kehitys on kulkemaasi.
Nämä seikat, me enemmän kuin Se todistaa näideii hävityksen
epämääräisesti uskomme, ovat kauhun päivien jälkeen alkavan
painavasta merkityksestä nykyi uuden päivän sarastaa — työläis
sessä vaalitaistelussa New Y o r ten päivän.

