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Ensimmäinen luku.

Elsmsn Kysymys.
Me rakastamme ihanteellista ja olemme kuiten-

kin waatimulstssamme yksinkertaiset. Me kehitämme
sielujamme, menettämättä rahtuakaan miehekkyydes-
tämme. Me käytämme rikkauttamme oikein, emmekä
siitä kerskaa emmekä komeile. Köyhyytemme tun-
nustaminen ei ole mitään häpeä. Sen pidämme
häpeänä,jos emme tee mitään sen torjumiseksi. Athe-
nalainen ei latmimlyö waltw-asioita maikkakin hän
hoitaa omiaan. Sellaista miestä, jola ei wä-
litä waltiollisista asioista, emme pidä määrättö-
mänä maan hyödyttömänä luonteena. Suurin este
toiminnalle ei suinkaan ole harkinta, maan pikem-
min tiedon puute, joka poistetaan siten, että ensinnä
harkitaan ennenkuin toimitaan. Me saamme ystä-
lviä tekemällä hylvää, emmekä sillä, että itse saamme
sitä ssakfemme. Ainoastaan rakkaus kunniaan on
aina nuori, eikä suinkaan rikkaus, niinkuin joku
»väittää. Kunnia on miehen ilo wielä silloinkin,
kun hän jo pn wllnhll ja amuton.

Darahin mr Smith, olen pahoillani siitä, että te pidätte
ryöwäenaatetta kurjana ja mielettömänä haaweiluna ja sen

harrastajia huonoina ja järjettöminä ihmisinä. Koska kui-
tenkin etsitte jonkinlaista ivarmuutta ja usealla muullakin

Thucydides.
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on teidän mielipiteenne, olen halukas ryhtymään wäittelyyn
kanssanne.

Te olette puhdaskarwainen wapaamielinen. Naitatte
olewanne wiisas, järkemä ja käytännöllinen. Te ette suin-
kaan tällä tllwalla kerskaisi itsestänne — sillä olettehan luon-
teeltanne waatimaton — mutta Valtiolliset puhujat omat
yllyttäneet teitä siihen. Tämä maikuttanut sen, että luu-
lette omistamanne „terweellistä ylenkatsetta teoriioihin" ja
komentamllisessll muodossa huudatte omia totuuksianne ai-
mankuin näyttelijä esittäessään rosmon osaa huutaa „wiiniä".

Jos todella olette teräwäjärkinen ja arwostelukykyinen
mies, tulemme erittäin hymin toimeen. Olen itse, suoraan
sanoen, käytännöllinen mies. Perustan wakaumukseni siihen,
mitä tiedän ja näen sekä kunnioitan enemmän tosi-oloja kuin
pormestaria. Näissä kirjeissä lupaan pysyä luven lomalla
tosiolojen perustalla ja terween järjen ohjaamana. Tulen
näihin wetoamaan ja waadin siitä syystä puhdasta ja re-
hellistä toimintaa.

Otaksun, että te järkewänä ja käytännöllisenä miehenä
mieluummin eläisitte hywässä aineellisessa asemassa tuin
huonossa, että mieluummin tahtoisitte ansaita 200 mk. kuin
20 mk.; että ihmisystäwänä soisitte lähimmäisennekin säily-
män puutteelta ja kärsimyksiltä siinä, missä se maan on
mahdollista. Jos nyt ilmoitan, että teiltä pidätetään teille
tulema, että useat, marsinkin heikot naiset ja lapset, saamat
kärsiä paljon kurjuutta ja wäaryyttä; jos wielä ilmoitan
tietämäni keinoja, joidenka amulla saisitte oikeutta ja riittä-
män toimeentulon, tulette warmaankin, jos olette järkemä
ja käytännöllinen, kuulemaan minua. Jos kattonne wuo-
taisi, ansionne olisiwat huonot, jos paikkakunnalla liikkuisi
määrällinen kulkutauti ja kaikki tamalliset apukeinot sen tor-
jumiseksi olisiwat tehottomat, silloin warmaankin kuunteli-
sitte ketä tahansa, jos hän ilmoittaisi keksineensä apukeinoja.



Elämän kysymys.

Sillä en tarkoita, että koettelematta ottaisitte ehdotetut apu-
keinot käytäntöön, sehän olisi epäjärkemätä, mutta te antai-
sitte hänen selittää keinonsa ja, jos ne huomaatte tarkoitus-
taan mastllllmiksi, otatte ne käytäntöön.

Hyljätä aate sillä perusteella, että se on uusi, ei to-
dista termettä järkeä, waan pikemmin ennakkoluuloista tietä-
mättömyyttä. Ammattiyhdistykset oliwat kerran uusia ja tuo-
mitsi ne silloin sama kansanluokka, joka nyt mastustaa sitäkin
aatetta, jota minä puolustan. Moni etemä maltiomies ja
kirjailija selitti aikanaan rautatien ja sähköjohdon mahdotto-
muutta. Moni tuomitsi työmäen suojeluslait. Moni nau-
roi sähköjohdon laskemiselle Atlantin maltamereen. Muis-
tan wielä hywin tarkoin, mitenkä suljetun äänestystaman
ennustettiin johtaman anarkiaan ja wallankumoukseen. Jos
sanomme, että aate on uusi, ei se sillä suinkaan ole wielä
walheelsi todistettu.

Wielä pyydän teitä — käytännöllisenä miehenä —

unhoittamaan minut ja yksistään käsittelemään niitä perus-
teita, joita tuon julkisuuteen. Samalla pyydän wielä un-
hoittamaan itsennekin, etteimät turhan-aikainen henkilöllisyys
ja luokka-etu saa tunkea häiritsemään kysymyksien ja terween
järkenne toimintaa, jotta moisitte puolueettomasti tutkia syyt
ja mastasyyt ja sen jälkeen langettaa tuomionne kuin puolu-
eeton lautakunta. Jos teillä on maikea lasku selmitettämänä,
tahi jos olette aawalla merellä tuulien ja aaltojen ajelta-
mana, ryhdyttekö silloin pulmaa selmittelemään sen tai tuon
uskonnollisen eli maltiollisen puolueen jäsenenä; ette suin-
kaan, te käytätte luonnollisesti aritmetiikan sääntöjä, ja
omilla woimillanne soudatte menetiänne pitämällä samalla
waraa, jos joku laima teidät huomaisi, huolimatta siitä,
millä lipulla se purjehtii.

Pyydän teitä siis kuulemaan, mitä aijon sanoa ja sit°
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ten oman armostelukykynne mukaan tuomitsemaan olenko
oikeassa tahi määrässä.^

No niin, mistä on kysymys? Minä kutsun sen elä-
män kysymykseksi, probleemiksi. Meillä on maa ja kansa.

Kysymyksenä on siis : koska meille on annettu maa ja kansa,
kuinka kansan tulee järjestäytyä, jotta siitä olisi mahdollisim-
man suuri hyöty maalle ja itselleen?

Puhukaamme ensinnä maan ja kansan ominaisuuksista.
Maa on hedelmällinen ja tuottama. Siinä on runsaasti
kaikkea mitä kansa tarmitsee. Kansa on malistunutta, woi-
mcckasta ja ahkeraa. Silla on hywä maine uutteruudes-
taan ja kekseliäisyydestään, ja on tunnettu siitä, että se rai-
mall itselleen uusia toimialoja. Tuntuu siis luonnolliselta,
että sellaisen kansan hywässä maassa täytyisi omata terme-
yttä, onneck ja riittämän toimeentulon kaikille. Ia kuitenkin
me tiedämme, että kansamme enemmistö kaipaa sekioterme-
yttä, nautintoa että riittämää toimeentuloa.

Tämä on kieltämätön totuus. Tähän asti olemme
epäilemättä yksimieliset. Minä lisään wielä, että jos kan-
samme työ olisi särkemällä lamalla järjestettynä, ja johdon-
mukaisesti käytettynä, olisi siitä seurauksena kaikille maamme
asukkaille hywä ja riittäwä toimeentulo mähällä maimalla.
Minä wäitan wielä, että kansamme työ ei ole hymin jär-
jestetty, ei käytännöllisesti eikä järkewästi käytetty. Tah-
don wielä näyttää, kuinka se olisi järjestettciwä jakäytettäwä,
sekä näyttää millaisia seurauksia siitä olisi, jos asiat menisi-
wät minun ehdotukseni mukaan.

Nykyisen yhteiskuntajärjestyksen ihanne on yksilöllisyys
eli wapaa kilpailu, — s. o. jokainen toimii itseänsä marten.
Jokaisen kansalaisen tulee ponnistaa kaikki woimansa saa-
dakseen irti niin paljon rahoja kuin mahdollista käyttääk-
seen ne sitten oman mielensä mukaan ja jättääkseen ne sitten
lapsilleen perinnöksi. Tällainen on yksilön ihanne nykyai-
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kana. Koko kansan ihanne on tulla „koko maailman wers°
taaksi" tai toisin sano/n, Englanti walmistaa tawaroita wie-
raita maita warten ja ottaa nmihteeksi rahoja enemmän kuin
se saisi, jos malmistus tarkoittaisi oman maan tarpeen tyy-
dyttämistä.

Minun ihanteeni ja tarkoitusperäni on, että yksilön
tulee etsiä onneansa yhteistoiminnassa kansalaistensa kanssa,
ja koko kansan tulisi ensinnä nauttia mahdollisimman suuri
hyöty maansa tuotteista, ennenkuin se menee niillä muitten
kansojen kanssa kauppoja hieromaan.

Ehdotan teille mr Smith, joka olette järkemä ja käy-
tännöllinen, että ensinnä järkemänä jakäytännöllisenä asiana
otamme selmää niistä tarpeista, jotka owat toiwottawia ter-
meytemme ja hywinwointimme saamuttamiseksi niin ruu-
miillisessa kuin henkisessäkin suhteensa, ja sitten järjestämme
kansamme siinä tarkoituksessa, että parhaiten woimme nämä
tuotteet saada. Tehtäwänämme tässä tulisi olla wähimmällä
työllä saada parhaimmat tulokset.



Toinen luku.

Heidän maansa on täynnä hopiata ja kultaa,
ja heidän rikkaudellansa ei ole loppua, heidän
maansa on täynnä hemosia, ja heidän rattaillansa
ei ole loppua. Heidän maansa on myös täynnä
epäjumalia, he kumartamat käsi-alaansa jotka heidänsormensa tehneet omat.

Manchesterin Koulu.

Hysymy s, joka meillä on tarkastettawana, mainittiin ensimm.
luwussa: Kun maa ja kansa on annettu, kuinka tulee

kansan järjestäytyä, että siitä olisi mahdollisimman suuri
hyöty maalle ja itselleen?

GsaillN 2 1., w. 7, 8.

Ennenkun woimme tämän pulman ratkaista, tulee
meidän tuntea maa ja kansa. Meillä tulee olla selwillä
mihinkä kumpikin kelpaa, s. t. s. mitä maa moi antaa ja
mitä me itse woimme antaa. Näissä kohdissa eroan n. s.
Manchesterin koulun suunnasta. Uskon näet, että tämä
maa moi antaa paljon enemmän elämän hymyyttä, kuin
mitä se nykyään tarjoaa, että kansa moi tulla paljoa onnel-
lisemmaksi, termeenmäksi, rikkaammaksi ja paremmaksi kuin
se nykyään on. Manchesterin koulun miehet wäittäwät maa-
tamme karuksi ja hedelmättömäksi, niin että se ei moi elättää
meitä. Kansamme sanomat he oleman siksi alhaista ja jär-
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jetöntä, että se ei moi elää puhdasta, johdonmukaista ja
rehellistä elämää. Nämä mäitteet omat maan simu-ajatuk-
sia tosiasioista. Tarkastakaamme niitä suorastaan nähdäk-semme mitä ne itse ilmaisemat. Tahdon näyttää, että ne
puhumat puolestani.

Te olette järkemä, käytännöllinen ja armostelukykyinen
mies, mr Smith. Sellaisena te kernaammin teette sitä, joka
on mieluista ja jätätte wastenmielisen tekemättä. Te wa-
litsette kernaammin terweellisen työn kuin epäterweellisen.
Te asuisitte kernaammin terweellisellä ja miellyttämällä pai-
kalla kuin epätermeellisellä ja itämällä. Te tekisitte mie-
luummin 4 tuntia työtä päiwässä kuin 12 tuntia. Mie-
luummin tekisitte mitä itse haluatte, ja ottaisitte mikä teitä
miellyttää, kuin sitä, mikä on mastenmielistä, ja olette ilman
sitä, jota haluatte.

Te asutte esim. Oldham'issa ja olette ammatiltanne
kehrääjä. Jos kysyn: miksi asutte Oldham'issa ja miksi
olette tehtaalaisena ? wastaatte: teen sitä siksi, että ansaitsen
sillä toimeentuloni. Olen marma, että olette minun kans-
sani samaa mielipidettäkolmessa asiassa: ensimm. ettei Oldham
ole mikään hauska asuinpaikka, toiseksi, ettei tehdas ole miel-
lyttäwä työpaikka jakolmanneksi te ette saa sellaista toimeen-
tuloa kuin toiwoisitte. Teille annetaan tehtäwiä, joita ker-
naammin olisitte tekemättä. Näette esineitä, joita haluaisitte,
ettekä niitä kuitenkaan saa.

Otaksukaamme nyt, että koetamme saada selwää siitä,'
mitä tärkeimmin tarwitsemme ja keinoista niitä helpommin
saadaksemme. Te olette epäilemättä lukenut Robinson Cru-
soen elämäkerran, mitenkä hän haaksirikkoisena pelastui asu-
mattomaan saareen. Siellä hän heti alkoi istuttaa wiljaa,
kesyttää wuohia, kuiwata wiinirypäleitä, walmistaa asuin-
huonetta, polttaa astioita samesta, ommella pukuja nahoista
ja meistää wenettä. Jos hän olisi alkanut walmistaa hel-
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minauhoja ja wiuhkoja ja jättänyt waatteet, suojan jaruoan
wiimeisiksi, sanoisitte warmaankin häntä hupsuksi, kun ei
käyttänyt aikaansa paremmin. Mutta jos hän olisi kidutta-
nut itseään nälällä ja raskaalla työllä walmistamalla näitä
esineitä sellaisille, jotka omat laiskoja eiwätkä itse tee mi-
tään, millä nimityksellä te häntä silloin kaunistaisitte?

Saman nimityksen, jonka annatte hänelle, woitte itse-
kin ottaa, sillä te itse tuhlaatte aikaanne ja woimianne
walmistamalla tarpeettomia esineitä toimettomille ihmisille.

Nyt selwitettäwäämme! Kuinka woimme tehdä mahdol-
lisimman parhaan maastamme ja elämästämme? Mitä me
tarmitsemme turmataksemme itsellemme onnellisen, termeelli-
sen ja ihmisarwolle soweltuwan elämän? Ne wälikappaleet,.
joita tarmitsemme, omat jaettamat kahteen luokkaan, henki-
siin ja aineellisiin, niihin, jotka omat tarpeellisia sielulle ja
niihin, joita ruumiimme tarwitsee. Tässä tulen taasen suu-
resti eroamaan Manchesterin koulusta. Mielipiteeni on:
yksinkertainen elämä aineellisessa katsannossa, mutta mah-
dollisimman rikas ja korkealle pyrkimä sieluelämä. Waadin
mitä kohtuullisinta ja yksinkertaisinta ruumiillisten tarpeit-
temme tyydyttämistä, jotta aikamme enemmän riittäisi
nauttimaan henki-elämän korkeampaa, jalompaa ja puhtaam-
paa nautintoa. Manchesterin koulu ratkaisee taloudelliset ja
teollisuuskysymykset silmällä pitäen ihmisen eläimellistä
olemassa-oloa. Näkyy siltä, etteimät he tahdo tunnustaa
ihmisellä oleman sielua. Heidän mielestään ei saa olla
muuta kysymystä kuin kysymys leimasta ja juomasta ja
sitten olla tyytywäinen. He muistuttamat tuota tuttua
miestä Dickens'in teoksessa „Ahteinen ystämämnie", jokara-
joitti lauttaajan tyttären tarpeet ainoastaan paistiin ja
olueesen. Hänen mielestään olimat paisti jaolut ainoat, mitä
tuo nainen tarmitsi ruumiinkoneistonsa ylläpitämiseen, hen-
kisestä nautinnosta ei tarminnut olla kysymystäkään. Pyy-
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dän kysyä, eikö tällainen arwostelu olisi loukkaus jo hewos-
takin kohtaan.

Manchesterin koulun miehet wäittäwät olemansa käy-
tännöllisiä ja perustamat toimintansa tosi-seikkoihin. Minä
kunnioitan totuutta ja pidän siitä kiini niinkuin jo aikai-
semmin maimtsinkin, mutta Minä en tyydy maan muuta-
maan tosiseikkaan, maan tahdon tietää kaikki. Jos minun
tulee langettaa tuomio, kuulustelen ensinnä kaikki todistajat.
Jos puutarhuri kuwittelee itselleen, etteiwät kaswit tarwitse
muuta kuin maata ja hoitoa, ja sen perusteella istuttaa ka-
nerwat auringonpuolelle ja persikat warjopuolelle puutar-
haansa, pitäisitte te warmaankin häntä hywin epäkäytännölli-
senä miehenä. Dmmärrätte tarkoitukseni. Maanlaatu on
..tosiseikka", kaswin hoito on mutta kaswin
luonto on myöskin „ tosiseikka" ja onpa niitä wielä sellaisia-
kin kuin auringonpaiste ja sade. Siirtyäk-
semme ihmiseen pyydän kysyä onko nälkä ja jano ihmis-
luonteen ainoa „ tosiseikka?" (fakta). Eiwätkö ihmiset tarwitse
muuta kuin asunnon, maateitä ja ruokaa. On kyllä totta, että
leipä, liha, työpalkka ja uni owat totuuksia, mutta ne eiwät
ole ihmiselämän ainoat tosiseikat. Ihmisellä on mielikumi-
tus ja tunne yhtä warmasti kun hänellä on ruumiilliset
tarpeensa. Pyydän teitä käyttämään silmiänne ja korwianne,'
kysymään muistoltanne sekä ottamaan huomioonne omat ja
muitten kokemukset niin tulette makuutetuksi siitä, että maikka
wehnä, puuwilla, kutomatuoli, aura, siankinkku, miltti^
nälkä, jano, kylmä ja lämmin owat tosiseikkoja, eiwät ne
kuitenkaan ole ainoat ja suurimmat, Tosiseikkoja owat
myöskin rakkaus ja toimo, nauru, lepo, soitto ja tieto, —

wieläpä sellaisia, että ne owat otettawat huomioon ennen-
kuin woimme ratkaista kysymyksen: mitenkä brittiläinen
kansa woj tehdä mahdollisimman parhaan maastaan ja
itsestään.
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Elämä, jolla ei ole muuta tarkoitusta kuin syödä,
juoda, nukkua ja tehdä työtä, ei ole ihmiselimen maan eläi-
mellinen. Sellaista elämää ei kannata elää. Jos meidän
täytyy miettää elämämme päimät ja yöt jonkunlaisessaran-
gaistustyössä, wlliwata ja kiufata itseämme woidaksemme
elää, silloin olisi monta mertaa parempi murtaa tuollainen
orjuuden ijes ja kuolla.

Mitkä owat ne wälikappaleet, joita tarmitsemme sie-
lumme ja ruumiimme ylläpitämiseksi? Ruumiimme tar-
mitsee termeyttä ja rawintoa. Sielumme tarmitsee tietoa,
huwitusta ja seuraelämää.

Tarkastakaamme ensinnä ruumiillisia tarpeitamme, sillä
siitä meille selmiää, mikä antaa termeyttä ja moimia.
Elääksemme terweenä tulee meidän noudattaa Luonnon-
mukaista" elämää. Sitä kauemmaksi kuin me siirrymme
luonnosta, ja kuta etäämmälle elämämme kulkee teeskennel-
tyä suuntaa, sitä huonommaksi käy terweytemme. Tärkeim-
mät terweyden apukeinot owat puhdas wesi, puhdas ja
riittäwä rawinto, puhtaus, ruumiinliikunto, lepo ja mielen-
rauha. Pahimmat terweyden ehkäisijät owat: huono ja
waillinainen ruoka, pilaantunut wesi, huono ilma, säännöt-
tömyys, juoppous, likaisuus, raskas työ, lewon puute ja
sielun lewottomuus. Terweyden warmat tuntomerkit omat:
ruumiillinen woima ja kaunis ruumiinrakennus. Werratkaa
toisiinsa muinaista Kreikan woimistelijaa ja nykyajan palkka-
orjan kuihtunutta wartaloa ja saatte nähdä, että puhun
totta. Tuonnempana tulen näyttämään, että tuskin ainoa-
kaan kansalaisistamme elää luonnonmukaista elämää, tulen
näyttämään, että ihmiset keskimäärin olisiwat paljoa ter-
meemmät, kauniimmat ja moimakkaammat kuin he omat,
ja että keski-M moitaisiin nostaa puolella entisestään.

Seuraa järjestyksessä elämän ylläpito. Siwistyneessä
yhteiskunnassa tarwitaan siihen pääasiallisesti rawintoa,
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waatteita, huoneusto ja polttopuut. Kaikissa näissä tar-
peissa on noudatettawa kohtuutta. Mettinen ja tuhlaama
elämä on pahe. On tunnettua, että jos joku henkilö har-
joittaa moimaa ja kestämyyttä kysymää urheilua, täytyy
hänellä olla yksinkertainen ja puhdas rawinto, riittäwä lepo
sekä tarpeeksi ruumiinliikuntoa. Mies, joka kehittää ruu-
mistaan soutua, kilpajuoksua y. m. warten, ei milloinkaan
ajattele rawinnokseen käyttää kilpikonnan soppaa ja samp-
panjaa. Makuutan, että jokainen lääkäri, kirjailija ja asian-
tuntija on kanssani samaa mielipidettä. Tulen myöhemmin
näyttämään, että kansamme suurella enemmistöllä on huo-
not maatteet, heikko ruoka ja epäterweelliset asunnot. Toi-
silla taasen on enemmän kuin tarwitsewat ja sen kautta tur-
melemat itsensä. Tulen näyttämään, että ruumiimme yllä-
pidoksi ei tarwita tuin neljäsosa siitä työstä ja puuhasta,
mitä siihen nyt uhrataan, jos asiat olisiwat johdonmukai-
sesti järjestettynä ja olisi siitä samalla seurauksena, että
kaikki saisimat riittämän toimeentulon.

Tarkastakaamme nyt henkisiä tarpeita. Niillä ymmär-
rämme tiedon, huwituksen ja seuraelämän tarwetta. Ne
woidaan kaikki yhdellä nimityksellä kutsua huwituksiksi. Tie-
don eri haarat owat lukemattomat ja kaikki ne owat wie-
hättämiä. Uudenaikainen luonnontiede on jo itsessään tyh-
jentymätön marastohuone hyödyllisiä ja huwittawia tietoja.
Tähtitiede, fysiologia, kaswioppi ja kemia tuntumat kuiwilta
sille, jolle ei ole luonnon tieteen alat tunnetut, mutta niit-
ten tuntijalle owat ne herttaisemmat, huwittawammat ja ih-
meellisemmät kuin kaunein romaani. Mutta luonnontiede
on maan yksi haara tieteitten laajalla alalla. Siinä löy-
tyy wielä kirjallisuus, historia, wieraat maat ja kansat, kie-
let, lait ja wiisaustiede, jotka meitä humittamat ja opetta-
mat. Salomo oli oikeassa sanoessaan että tieto on armok-
kaampi kuin kalleimmat helmet. Jos hankimme tietoja maan
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humitukseksemme, omat ne silloinkin mitä kallisarmoisinta.
Sillä on wielä toinenkin merkitys. Se tekee meidät mah-
dollisiksi auttamaan, lähimmäistämme ja muodostamaan
maailman paremmaksi kuin se oli ennen meitä.

Mitä muihin humituksiin tulee, on niittenkin ala ääret-
tömän laaja. Meillä on useampia lajeja urheiluja, soutu,
uiminen, kämely, moimistelu y. m. Meillä on taiteet ja
teaatteri. Meillä on luonnon ihanuudessa tilaisuus saada
huwitelleida. Waikea on sanoin mainita sitä nautintoa, minkä
nämäkin jo tarjoamat sille, joka niitä saa nauttia. Soiton
herttaiset sämeleet omat jo itsessään siksi ihanat, niitten tar-
joama nautinto niin suurenmoista, ettei sitä saata merrata
rikkauden nautintoon eikä myöskään niihin,' joita himojen
pyörteissä etsitään. Ääretön ja moninainen on se ala, jossa
sielumme saattaa löytää raitista nautintoa ja humitusta.
Tämän lisäksi tulee seuraelämä. Tällä tarkoitan kaikkea sitä
nautintoa ja humitusta, jonka me woimme saada rakkau-
dessa, ystäwyydessä, towerillisessa suhteessa ja perhe-
elämässä.

Olette, niinkuin jo useasti olen maininnut, käytännöl-
linen ja järkemä mies. Katselkaa ympärillenne, seuratkaa
kaikkea, mitä huomaatte ja sanokaa minulle sitte: kuinka
suuri osa mainitsemastani elämän nautinnosta tulee suuren
enemmistön, työmaostön osalle? Kuinka paljo tiedosta, si-
mistyksestä, tieteestä, taiteesta, soitosta, runollisuudesta,
kirjallisuudesta, urheilusta ja matkustuksista tulee työmiehen
osalle. Te tiedätte marsin hymin, että työwäki tästä kai-
kesta saa hymin mähän ja sekin mähän on huonoa ja ala-
armoista. Sanon teille: Kansa ei saa riittäwästi aineel-
listen ja henkisten tarpeittensa tyydyttämistä ja tämäkin on
huonoa siitä syystä, että sillä ei ole rahaa, millä maksaisi,
eikä aikaa sen nauttimiseen. Sanon wielä: kansan pitäisi
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saada ja se nwisi saada tarpeensa kaikesta. Tahdon näyttää
kuinka se woisi sen saada.

Puhutaan paljon ..taistelusta olemisensa puolesta".
Sanon teille: emme tarwitse lainkaan ..taistella olemises-
tamme". Minä olen jo huomauttanut siitä, mitä me tarmit-
semme onnellisen ja tyytymäisen elämän ylläpitämiseen.
Tätä kaikkea woisimme saada wähällä waiwalla jayllinkyllin
kaikille. Makuutan warmana, että kansamme marsin wä-
hällä työllä M hywällä, järkewällä järjestyksellä ja johdolla
saisi maastaan kaiken, minkä se tarwitsee. Se työ, jota
tarwitaan tyydyttämään jo mainitsemiani ruumiillisia ja
henkisiä tarpeita, on mähäpätöisen pieni. Elämämme par»
haimmat tyydykkeet — taide, mirkistys, ystämyys ja rak-
kaus — omat marsin helppoja saada, s. t. s. ne saadaan
hymin wähällä työllä. Miksi siis tarwitaan ..taistelua ole-
misensa puolesta?"
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Kaupunki ja Maalaiskunta.
En tahdo, että työmies uhrataan työnsä tulok-

sen tähden. En tahdo, että työmies uhrataan minun
ja .wertaisteni mukamuudeksi ja ylellisyyden tähden.
Tulkoon ennemmin huonoa puumillaa, jos seurauk-
sena siitä on parempia ihmisiä. Ei ole unhoitettama,
että kutoja on kalliimpi kuin hänen työnsä.

Ihmisen luonteenomaisin rikkaus on se maa,
jotachän wiljelee, siihen kuuluwine hywine jä hyö-
dyllisine eläimineen ja kasrvineen sekä omien kät-
tensä työn tulos . . . Koko maan aineellinen rikkaus
on niissä mälikappaleissa, jotka kehittämät ja kas-
wattawat hywiä miehiä ja naisia ...

— Itse
asiassa löydämme rikkauden Varsinaiset suonet pu-
naisina — ei kalliossa, maan ihmisen omassa li-
hassa — kenties: wielä ihmisen rikkauden loppukoh-
tana ja suurimpana päämääränä on olema niin
monen iloisen, terween ja onnellisen ihmisen luo-
minen kuin mahdollista.

Ralph Waldo Emerson.

Ennenkuin aloitan tätä lukua, haluan kiinnittää huo-

Ruskin.

nuotanne siihen tosiseikkaan, että ihmisen ruumiilliset
maatimukset omat sangen pienet. En luule liijoittelewani,
jos sanon, että ihminen tarwitsee elääksensä päiwässä noin
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454 gram. leipää, saman werran wihanneksia ja samoin
lihaa. Jos tähän wielä lisäämme muutamia maustimia,
niinkuin hedelmiä, ja mähän ylellisyystawaroita: wiiniä,
olutta ja tupakkaa, asunto, wuode, wähän waatteita, wähiw
työaseita ja huonekalustoa, niin on teillä kaikki, mitä ruu-
miinne ylläpidoksi tarmitsette. Muistakaa samalla, että kun
nämä olette saanut, olette saanut kaikki, mitä aineellisessa kat-
sannossa woitte käyttää. Miljoonan omistaja tahi hallitsija ei
tvoi kuluttaa enempää, ja jos hän kuluttuakin, koituu hänelle
siitä ruumiillista mahinkoa.

Te asutte Oldham'issa ja työskentelette elämänne yllä-
pidoksi näitten muutamain tarpeitten saamuttamiseksi. Kysyn
teiltä, joka olette miisas ja käytännöllinen mies: eikö olisi
mahdollista saada nämä muutamat hyödylliset tarpeet wä-
hemmällä työllä? Eikö olisi mahdollista näiden ohella
Myöskin saada termeyttä ja aikaa elämän nauttimiseen ja
sielun kehitykseen?

Manchesterin koulu sanoo teille, että te olette onnelli-
nen, sillä mitä nyt saatte ja että se, joka kehoittaa teitä
enempää tamoittamaan, on joko intoilija tahi aika konna.
Manchesterin koulu on samalla kauppakoulu. Sen suosijat
sanomat teille, että huonosti käy elämisenne, ellei pääoman-
omistajat anna mistä elätte, että siihen waaditaan mapaa
kilpailu ja suuri kauppawälitys ulkomaiden kanssa. He sa-
nomat, että on mieletöntä walmistaa ruoka-ainetta omassamaassa niinkauan kun se tulee halmemmaksi tuottaa muualta.
He sanomat wielä, että Englanti ei kykene antamaan asuk-
kailleen riittäwää rawintoa, joten elämämme ehtona tulee
olla kauppa ulkomaan kanssa.

Tahdon näyttää, että tällaiset mäitteet omat määriä.
Tahdon todistaa:

1) että pääomanomistaja on kirous eikä suinkaan
siunaus;
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2) että mapaa kilpailu on hämittämää, määryydellistä
ja hirmittämää;

3) ettei mikään maa moi meille antaa halmemmalla
rawintotarpeitamme kuin juuri omamme.

4) että tämä maa kykenee elättämään enemmän kuin
kuin kolme kertaa nykyisen lumun asukkaita.

Puhutaan paljon wientikauppamme suuresta merkityk-
sestä. Useasti meille muistutetaan, että olemme suuressa
kiitollisuuden melassa tehdaslaitoksillemme. Niistä meidän
muka tulisi ylpeillä. Minä pidän tehdasjärjestelmää ala-
arwoisena ja halweksittawana syystä, että se on kehnoa,
inhoittawaa ja kokonansa määrälle perusteelle rakennettu
järjestelmä. Tästä päätelmästäni pitää Manchesterin koulu
minua uneksijana ja määrällisenä kiihoittajana. Tahdon sel-
wästi esittää perusteeni teille. Tuomitkaa sitten itse olenko
oikeassa tahi määrässä!

Minä moitin tehdasjärjestelmää

2) koska se turmelee kansan terweyden;
1) koska se on likaista, wastenmielisiä ja koneellista;

Manchesterin koulu sanoo teille, että tämän maan tarkoi-
tus on tulla ..maailman työhuoneeksi". Minä sanon: tämä
ei ole totta, ja surkeata olisi, jos se olisi, totta. Ajatus,
että tämä maa tulisi ..maailman työhuoneeksi" on hurjempi
unelma kuin hurjinkaan sosialisti on milloinkaan uneksinut.
Mutta jos se tosiaankin tulisi ..maailman työhuoneeksi", tu-
lisi se samalla kauheimmaksi ja mihelijäisimmäksi maaksi,
mitä maailmassa koskaan on ollut;

3) koska siinä on waara kansakunnan olemassaololle.

Olkaammme käytännöllisiä ja tarkastakaamme asioita
sellaisina, kuin ne omat. Ulottakaamme luonnon kauneu-
desta ja hupaisuudesta. Te tunnette tehdaspiirit Lancashi-
ressa. Kysyn teiltä: eikö ole totta, että ne omat rumia,
sawuisia ja wastenmielisiä? Werratkaa tehdaskaupunkia
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Lancashiresfa, Staffordshiressa, Durhantissa ja Gtelä-Wale-
sissa tehdaskaupunkeihin Surreyssa, Suffolkissa jn Häntsi'ssa.
Wiimemainituissa huomaatte oleman puhtaan ilman, kirk-
kaan taimaan, kirkkaat mirrat ja puhtaat tiet ja kauniit pel-
lot, metsät ja puutarhat. Siellä näette karjalaumoja, mir-
toja, lintuja ja kukkia. Te tiedätte, että kaikki nämä omat
tarpeelliset ja hymät olemassa ja etiä niiden olemassaolo
on mahdoton tehdaslaitosten rinnalla.

Tiedän, että Manchesterin miehet sanomat tätä turhaksi
oikkuilemiseksi. Mutta oletteko tamanneet' tehtaan ihailijaa
halmeksimassa kaunista luontoa, taidetta ja termeyttä? Tus-
kin muussa kuin niissä puheissa, joita teille pitämät. Te
löydätte nämä ihmiset asumassa Niin kaukana tehtaista kuin
suinkin maan woiwat, ja te huomaatte heidän wiettäwän
pitkät pyhäpäiwänsä Englannin, Skotlannin, Irlannin tai
siirtomaitten kauniimmissa osissa. Ne humitukset, joita he
nauttimat, kieltämät he teiltä. He saarnaamat tehdasjärjes-
tetmän etuja ja kokoamat itse moitot ja hedelmät siitä tei-
dän kantaessanne ja kestäessänne sen epämukamuudet.

Kootaksensa itsellensä rikkautta hämittämät he teidän
asuntojenne kauneuden ja terweyden. Sitten oleskelemat he
huwiloisfaan kaupungin ulkopuolella tai jollakin wiileällä
werannalla ihanassa etelässä ja pilkkaamat ja nauramat nii-
den ihmisten ..tunteellisuutta", jotka teidän puolestanne pu-
humat kauneudesta ja termeydestä. Tai myöskin osottamat
he niitä ..työpalkkoja", joita tehdasjärjestelmä teille tuottaa,
sekä muistuttamat teille, että teillä on matot lattialla, viaano
wierashuoneessanne ja wiikon wapaus Blackpool'isfa ker-
ran wuodessa. Mutta mitä jhyötyä tai humia teillq on näistä
kehnoista lattiamatoista? Ia mitä hyödyttää teitä piaano-
rämppä, kun teillä ei ole aikaa eikä waroja oppia sitä soit-
tamaan? Ia minkätähden puhutaankaan tuosta miikosta
äärettömän ahtaassa, meluisassa kylpypaikassa, koska kerran
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termeys ja raitis ilma ja suuri, suolainen meri owat ainoas-
taan tunteellisia hullutuksia? Tahdon kysyä teiltä, woiko
kauneintakaan lattiamattoa merrata kauneudessa ja miehät-
tämäisyydessä luonnon suureen kukka- ja ruohomattoon ?

Onko se soitto, jota te suoritatte helppohintaisella foitikol-
lanne merrattama mirtain kohinaan ja lintujen lauluun?
Ia wielä, woiko yksi wiikko wuodessa rappeutuneessa kyl-
pylaitoksessa palkita wiidenkymmenen yhden miikon maiman
ja ponnistuksen haisemassa ja sumuisessa kaupungissa? Te,
joka olette käytännöllinen mies, tahtoisitteko te — jos se
riippuisi omasta walinnaswnne — waihtaa terween jakau-
niin ympäristön epäteieweelliseen ja rumaan, ainoastaan sen-
tähden, että kerran wuodessa saisitte matkustaa puutteen-
alaiseen kylpypaikkaan ja tunnin joka ilta kuunnella huonon
piaanon sämeliä?

Mutta minä sanon teille, käytännöllinen ystämäni, että
teillä pitäisi ja möisi olla hywää soittoa, hauska asunto,
kaunis ja termeellinen ympäristö ja wielä enemmänkin niitä
mälikappaleita, jotka sulostuttamat elämää, eitä teillä möisi
olla kaikki tämä paljon mähemmällä työllä, kuin te nyt suo-
ritatte edustanne asua Oldham'issa; mutta minä lisään, että
te ette koskaan woi saada sitä, jos Englanti tulee ..maa-
ilman työhuoneeksi". Maaseutu on paljon kauniimpaa ja
miellyttämämpää kuin tehdasseudut — siihen ei tarmita min-
käänlaisia todistuksia. Kauneuden armo ei ole mikään tunne-
asia, se on totuus. Te kylmötte mieluummin puhtaassa
wedcssä - kuin sameassa. Te pidätte enemmän ruusujen tuok-
susta kuin lokamiemärien hajusta. Te pidätte enemmän met-
sistä kuin syrjäkaupungin kujista.

Mitä niihin ihmisiin tulee, jotka ylenkatseella kohtelemat
kansan puhetta kauneuden ihailemisesta ja samalla uhraamat
tuhansia tauluista, komeista asunnoista ja ulkomaanmatkoista,
niin asettamat he itse.nsä erikoisempina^lkopuolelle.Kutsuttakoon
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kauneuden ihailemista heikkoudeksi tahi miksi tahansa, marma
maan on, että kauneus on parempi kuin rumuus, termeys
parempi kuin sairaus. Tehdasjärjestelmän tähden on meidän
uhraaminen sekä kauneus että termeys.

Nyt tulen toiseen kohtaan — tehtaan turmiolliseen
maikutukseen yleiseen terweyden tilaan.

Mitkä owat tärkeimmät terweyden ehdot? Puhdas
ilma, puhdas mesi, puhdas ja riittäma Mminto, siisteys,
ruumiinliikunto, lepo, lämpö ja mielenrauha. Mitkä omat teh-
dasjärjestelmän alituiset seuraajat: Huono ilma, likainen
mesi, pilaantuneet tahi wäärennetyt rawinto-aineet, likai-
suus, monen tunnin paikallaan istuminen maimaloisessa työssä,
alituisia huolia työpaikasta ja palkasta ja tuskallinen epä-
marmuus tulemaisuudesta. Tarkastakaa tehdaskaupunkeja,
oli siinä sitten hiili-, rauta-, silkki-, puumilla-, tahi willa-
tehtaita ja te löydätte raskaan, epäterweellisen työn, huo-
non ilman, asuntojen ahtauden, sairauden, ikäwyyden, juop-
pouden ja warsin korkean kuolemaisuusfuhteen. Tämä kaikki
on totta.

Tilasto todistaa meille, että niissä osissa Englantia,
joissa tehdasjärjestelmä on mallitsemassa, on suurella kan-
sanpaljoudella asuntosuhteet ahtaat ja kuolemaisuusprosentti
korkeampi kuin muualla. Wuvsina 1881—90 oli kuolemai-
suus Englannissa ja Wales"issa keskimäärin 19)j joka 1000
asukasta kohden. Kuolemaisuuden keskimäärä oli sensijaan
Lancashiressa (joka on suurin tehdaspiiri) samaan aikaan
22,5 jokaista 1000 asukasta kohden, sen sijaan että se seitse-
mässä suurimmassa maanwiljelyspiirissä waihteli 14,? ja
16,9 wälillä samaa lukua kohden. Kuudessa kaupungissa
Lancashiren piirissä waihteli kuolemaisuus m. 185? Bolton'-
issa 21,3i ja Manchesterissä 28,5? jokaista 1000 asukasta
kohden. Samana muonna maatamiljelemäin piirikunnissa esim.
Surrey'issä jaSussex'issa ainoastaan 16,31000 asukastakohden.
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Kiinnittäkäämme nyt huomioomme eroitus Lancashiren
ja Surreyn wälillä. Eroitus on 6 henkilöä jokaista 1000
kohden. Lancashirellä oli w. 1881 3V2 miljoonaa (s. t. s.
3,500 kertaa 1000) asukasta. Tuo ylimääräinen tuolewai-
suus tehdasseudussa werrattuna maalaisseutuun tekee siemänsumman 21,000 henkeä wuodessa.

Toinen wertaus. Wuosina 1889, 1890 ja 1891 oli
kuolemaisuussuhde lasten kesken niiden ensimmäisinä ikämuo-
sina kolmessa tehdaskaupungissa, Preston'issa, Leicester'issä
ja Blackburnissa enemmän kuin puolet korkeampi
merrattuna kolmeen maanwiljelysseutuunHertford'iin,Wiltsi'in
ja Dorset'iin.

Tri Marshall osoittaa tilastollisissa tiedonannoissaan,
että asewelwolliset maaseuduilta oliwat suurikaswuisempia
kuin kaupunkilaiset ja lisää: ..joka tapauksessa oli maalais-
ten rintakehä kehittyneempi kuin kaupunkilaisten, sekä rinnan
ympäristö suhteellisesti laajempi kuin ruumiin koko". Tri
Beddoe on hamainnut, että asewelwolliset Edinburgista ja
Glasgowistll owat tuntuwasti pienemnlät ja kemeämmät
ruumiiltaan kuin tomerinsa skottilaisista maalaiskunnista.
Trit Chassagne ja Dally omat laatineet mertaileman tilasto-
taulun kaupunki- ja maalaismäestöstä Ranskassa, joista
hamaitsee, että maalaiset owat tuntuwasti kookkaampia ja
moimakkaampia. Mr Gattie kirjoittaa eräässä lausunnos-saan eurooppalaisen armeijan mäestön ruumiinrakenteesta:
..Silmäys mertailemiin tilastotauluihin todistaa heti täydel-
lisesti maalaiswäestön ruumiillista etemämmyyttä useissa
suhteissa." Samaa todistaa meille Sweitsinkin wirallinen
tilasto.

Nämä kaikki omat tosiasioita, jotka todistamat mi-
nun toisen mäitteeni, että tehdaslaitokset omat kansan terwey-
delle turmiollisia.



Neljäs Luku.

Woiko Englanti elättää itsensä?
Maa antaa kaikkea, mitä me tarmitsemme toi-

meentuloksemme. Se ei anna yksistään riittämästi,
maan enemmänkin. Se muodattaa ylitsemme yltä-
kylläisyyden farmen, josta wuotaa hymää ja hyö -

dyllistä tatvaraa. Se antaa tätä meille niin run-
saasti, että täMlmme aittamme ja warastohuo-
neemme lakea myöten, jossa sitten on maralla usean
muoden toimeentulo. Minä uskon, että maa yh-
tenä muonna antaa niin paljon tuotteita, että ne
kestäisimät kolmekymmentä muotta kuluttaa. Miksi
meillä sitten ei ole riittämästi? Miksi ihmiset kuole-
mat Nälkään kun ensinnä omat laahanneet kurjan
henkensä monimuotisessa puutteessa ja kurjuudessa?
Minkätähden täytyy miljoonien ja taasen miljoo-
nien ankarasti ponnistaa moimiansa aamusta il-
taan saadakseen kuiwan leipäkannikkaan? Se tulee
siitä, että meiltä ehdottomasti puuttuu se järjes-
telmä, joka antaisi kullekin tekemänsä työn mas-
taaman tuloksen. Meiltä puuttuu kokonaan oikea
jakamisjärjestelmä ja wielä enemmän, meiltä puut-
tuu tykkänään käsitys, että sellaista järjestelmää
moidaan noudattaa. Jos waan rohkenee tällaisia
ajatuksia lausua, pitää moni jo senkin rikoksena.
Mielettömyys tuskin saattaa ulottua kauemmas.

Richard lefferies.
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Jos Englannin huomispäimänä nielisi meri,
kumpikohan sitten sadan tvuoden kuluttua enemmän
herättäisi ihmissuwun rakkautta, myötätuntoisuutta
ja ihmettelyä, kumpikohan niinmuodoin olisi enem-
män osoittanut todellista suuruuttansa — tviimei-
sen kahdenkymmenen tvuoden Englanti tai kuninga-
tar Elisabethin Englanti loistamme hengellisine te-
töineen, mutta joka samalla oli aika, jolloin hiilen
ja hiilistä riippuma teollisuus olitvat kokonaan
kehittymättömiä.

Mahdottomuus kokeissa mitata eli arwostella
maan tuotantoni oimaa ylläpitämään kansaa, tahi
rajoittawasti waikuttamaan kansan karttumiseen
woidaan todistaa kahdella marsin yksinkertaisella
selityksellä, marsin helpot tällaiselle tilastotutkijalle,
kuin minäkin ole. Ensinnäkin ei kukaan tunne yh-
den ainoankaan tynnyrin suuruisen maa-alan tuo
tanto-kykyä oli j^ missä tahansa. Toiseksi woisi
koko maapallon asukkaat, noin 1,400,000,000 henkeä,
mahtua marsin mukatvasti seisomaan kymmenen
englannin neliöpeninkulman alalle. Siitä maasta,
jossa wehnä kaswatetaan, ei ole kahdeskymmenes-
kään osa käytetty. Pienelle osalle Ihdysmaltoja
woimme kylmää tviljaa, jonka sato riittää koko
maailman asukkaille.

Mathem Arnold.

tulemme kolmanteen muistutukseen tehdasjärjestelmciä
wastaan — että se on tarpeetonta.

Ed. Atkinson.

On usein mäitetty, että Englanti ei moi elättää koto
nykyistä asukasmääräänsä. Koetan näyttää teille, että tämä
mäite on perätön.

Todistamme, että Brittem saaret moimat riittämästi
tuottaa rawintoa 36 miljoonalle ihmiselle. Isobritannia ja
Irlanti sisältämät noin 50 miljoonaa akrea hymää, käyttä-
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mätöntä mutta miljelykselle kelpaamaa maata. Nyt laske-
taan 2) että yksi akre moi elättää 4 ihmistä. Niinmuodoin
nvoisi Brittein saaret, jos käytettäisiin kaikki wiljeltäwä
maa, elättää noin 200 miljoonaa ihmistä.

Otetaan toinen, alhaisempi lasku. Sen mukaan,
jos luetaan huono peltomaa ja laidunmaa pois. jää kuiten-
kin ihmisten elantoa warten 123 miljoonaa akrea.

Mutta tämä on ainoastaan armeluja. Otetaan tosi-
seikkoja. . W. 1885 tuotiin maahan ulkolaista nisua 53 mil-
joonalla punnalla. Mutta englantilainen tilanomistaja (mr
Macchi) selittää, että jos kaikki maa maltakunnassa, samaa
laatua kuin hänen omansakin, tuottaisi yhtä paljon kuin tä-
mäkin, lisääntyisi miljansaanti tuolla mahdottomalla summalla
421 miljoonalla punnalla wuodessa.

Tämä todistaa kylliksi maan mahdollista tuotantoa
tumallisella miljelyksellä. Mutta nyt tulee enimmän häm-
mästystä herättämä aate — aate, mitä sanotaan ..moima-
peräinen maanmiljelys". Muutamassa artikkelissa aikakausi-
kirjassa ..Forum" muodelta 1890 sanoo ruhtinas Krapotkin,
että kun me olemme oppineet, miten maamme käytämme,
woimme helposti elättää kymmenen kertaa suuremman kan-
san kuin nykyinen on. Tämä on tullut todistetuksi Rans-
kassa. Kuulkaahan:

Vertailemalla sarjaa yksinkertaisia kokeita eri siemenlaaduilla
kylwämällä niitä riwiin tarpeenmukaisella lannoituksella woidaan
nykyistä sadon keskitulosta lisätä ?s'/u, samalla kun kuluja woi-
daan wähentää 50"/'> entisestään, käyttämällä muutamia yksinker-
taisia koneita puhumattakaan kalliimmista koneista, kun esim. höyry-
aurasta ja niin sanotuista pulwerisa.or.ista, joiden mvulla saa-
daan maaperä suotuisaksi kaikille eri kasnnlajeille.

') Al li son: Princtples of population.

) Hoyle: Sources of Wealth. (Rikkauden lähde).
2) Loordi Lauderdahle'lta.



Iloinen Englanti.

Krapotkin on oikeassa. Maanmiljelys on laimiiy-
lyöty. Tiedot mekaniikan ja kemian alalla, pääoma ja toi-
mintaharrastus on heitetty tuohon tuimaan taisteluun kauppa-
moitosta ja teollisuuden yliherruudesta muihin nähden. Me
tarmitsisimme yhden eli useamman Faradayn, Watt'in, Step-
henson'in eli Cobden'in, jotka omistaisiwat neronsa ja toi-
mintakykynsä leipäkysymyksen hymäksi. Antakaa edes kerran
kansan taidon ja harrastuksen kohdistua Englannin maan-
miljelykseen, niin saatte nähdä, että ne ennustajat, jotka
wäittäwät, ettei maamme moi itseään elättää, maikene-
mat pian.

Ruhtinas Krapotkin lausuu wielä:
Niinlj yksinkertaisen keinon awulla kuin tarkka siemenmiljan

walinta, woipi mr Hallett muutamassa wuodessa saada sellaista
wehnää, jonka joka korsi sisältää 10,840 jytvää, joten 700 a 800
tvehnäkortta, jotka kaswawat 20 neliöyardin ') suuruisella alalla,
riittäisi täysikastvuisen henkilön wuotiseksi rawinnoksi.

Kaksikymmmentä neliöyardia tuottaa rawintoa yhdelle
hengelle. Sen mukaan yksi akre elättää 242 henkeä. Ei
siis tarwita kuin 148,763 akrea jotta saataisiin riittämä
leipä Englannin 36 miljoonalle asukkaalle.

Olkaa marma, että Englanti nyt, niinkuin ennenkin
kykenee elättämään asukkaansa, maikka sillä ei silloin ollut
tehtaan samupiippuja, jotka likaansa tupruttimat ilmaan, eikä
ahneita rahanpalmelijoita, jotka pilaamat joet ja wirrat teh-
taittensa jätteillä ja peittämät metsät ja kentät tulikimellä
ja noella.

Miksi me kudomme kankaita? Siksi että pulisimme
itsemme niillä ja maihettaisimme osan ulkomaan tuotteisiin.

Tahi ottakaamme asia toiselta kannalta.

2) Wähemmän kuin kolmas sadannes osa Englannin wilje-
lyskuntoisesta maasta.

') Jard, Englannin kyynärä — 0,9,4 metri.
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Tyydyttäaksemme omaa tarwettamme tulee meidän ku-
toa puumilla- ja pellama-kankaita. Se on totta. Mutta
meidän ei tarwitse walmistaa niitä höyryn amulla. Me
woimme suorittaa tämän työn meden moimalla ja siten säi-
lymme tuolta kiusatulta samulta. Professori Thompson on
laskenui, että kymmenes osa nousu- ja laskuweden woimasta
Awon'in ahtaassa riittäisi walaisemaan Bristolin kaupungin,
että kymmenes osa woimasta Sewenn'in wirran-uomasta
riittäisi walaisemaan maamme kaikkia kaupunkeja ja toinen
kymmenesosa riittäisi pitämään käynnissä jokaisen kutoma-
ja kehruukoneen Englannissa.

Weden moima on hämmästyttäwä. Weden kauneus
on suurenmoinen. Kun meidän käytännölliset miehemme
omat saaneet enemmän terwettä järkeä woimme warmaan-
kin hioa kirweemme ja panna kutomakoneemme liikkeelle
himmentämättä sinitaiwasta sawulla ja huonolla ilmalla
tukehduttamasta ihmisraukkoja.

Sitäpaitsi: mitä mähemmin me tarmitsemme hiiliä,
sitä mähemmin tarwitaan hiilenkaiwajia, ja me tiedämme,
että näitä kuolee muosittain sekä poikia että ikämiehiä noin
yhdeksänkymmentä tuhatta.

Ia minkätähden me malmistamme puumillakangasta
uloswientiä warten? Manchesterin koulun miehet selittämät
tämän siten, että sen kautta woimme ostaa wiljaa. W. 1885
oli puuwillatawaran wientimme 66 miljoonan punnan ar-
mosta ja samana wuonna oli wiljantuonti 53 miljoonan
punnan armosta. Manchesterin koulun miehet wäittäwät,
ettei maamme moi antaa tätä wiljamäärää, mutta olemme
jo näyttäneet sen oleman mahdollista. He sanomat wielä,
että muut moimat myydä miljaa helpommalla kuin me, ja
me taas puumillatuotteita helpommalla, joten on kummalle-
kin eduksi tehdä maihetuskauppaa.

') Punta on 25 mk.
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Minä en usko, että ainoakaan kansa moipi myydä Mil-
jansa halmemmalla kuin jos Englanti sitä miljelisi, ja jos
niin olisikin, että miljamme tulisi hieman kalliimmaksi, olisi
oma milja kuitenkin sellaisenakin edullisempaa meidän
käyttää.

Tarkastakaamme nyt mitä miljelys tulee maksamaan.
Kysymykseen, miksi ulkolainen helpommalla saa maastaan
miljaa, antaa Gibbins marsin sattuman selityksen teokses-
saan ..Industrial History of England", josfa muun muassa
sanotaan :

„Wastaus on yksinkertainen: Englantilaisen
pääoma on häneltä riistetty marsin nopeasti lisäämällä tveroa ta-
mattomassa määrässä. Kahdeksannentoista tvuosisadan tilanomis-
taja teki farmaristaan etemimmcin maanmiljelijän maailmassa,
yhdeksännentoista wuosisadan tilanomistaja on hätvittänyt edeltä-
jänsä työn pusertamalla liikoja näiltä ... W. 1799 maksoi maa
20 shillingin meron kultakin akrelta. W. -1850 oli tvero noussut
38 shillinkiin 6 penseen samalta alalta. Kahden punnan tvero ak-
relta noin parisen tvuotta sitten tatvattiin useassa paikassa. Maa-
wero kohosi Englannissa w. 1834—1879 keskimäärin noin 26'2
prosenttia. Siitä on ollut seurauksena, että maanmiljelykseen kiinni-
tetty pääoma tekee maan 4 eli 5 puntaa sen sijaan, että sen tulisi
olla 10 puntaa.

Tiedän, että on sanottu ja wieläkin maitetaan, ettei
englantilainen maanmiljelijä moi kilpailla hinnan halpuu-
dessa ulkomaalaisen kanssa. Minä en usko tuota, sillä olen
warma, että jos maa olisi maltion, hoidettaisiin järkiperäi-
sesti ja parhaimpien järjestelmien jälkeen, woisimme mar-
masti saada miljamme halmemmalla kuin muualta ostaen.

Mutta otaksukaamme ettemme möisi sitä tehdä. Se
ajatuksellinen johdonmukaisuus, joka tästä mavaakaupan pää-
telmästä tulisi seuraukseksi, on se että Englannin maanmil-
jelys häwiää. Tämän lausui marsin sattuwasti ja selwästi
parlamentin edustaja Cobden alahuoneessa m. m. näillä
sanoilla:
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Ostaa halwintmilla markkinoilla ja myydä kalliimmilla —-

mitä merkitsee sellainen perusjohde? Se merkitsee, että me ostamme
sellaista tawaraa, jota meillä on yllinkyllin ja tvaihetantme tätä
taasen tvuorostaan sellaiseen, jota muilla on liiaksi. Täten an-
namme maan ihmiskunnalle tilaisuutta nauttimaan täysin moimin
maa-emon antimia.

Tällainen merkitys sillä verusjohteella on. Mutta
sillä on paljon laajempikin merkitys. Sowittakaamme nämä
kauniit sanat numeroiksi. Otaksukaamme että Ameriikka
moi myydä meille mehnää niin haimalla, että me maitamme
tviidennentoista osan sieltä ostamalla. Silloinmesaamme
leiman 14 pennillä sensijaan että se ennen
maksoi 15 penniä. Siinä on kaikki mitä moko-
mat korulauseet sisältämät.

Mitä me samalla kadotamme? Me kadotamme tehdas-
kaupunkiemme terweyden ja kauneuden. Me kadotamme
noin 20,000 ihmistä muosittain yksistään Lancashiressä.
Me olemme alituisesti suurien työlakkojen painostamina, sel-
laisten kuin esim. puumillatyöläisten, joka aiman nykyään
perinpohjin hämitti sillä alalla työskentelemän mäestön. Me
olemme^ pakoitettuja halpamaisiin juoniin ja mäkimaltaisiin
tekoihin, rosmoamiseen ja joukkomurhiin ..atvataksemme uusia
tnarkkinapaikkoja" tawaroillemme. Me häwitämme kansalli-
sen moimamme. Me menetämme m aan milj elyk-
semme.

Oletteko milloinkaan ajatelleet mitä merkitsee, että
Englanti menettää maanmiljelyksensä? Tiedättekö mitenkä
nopeasti tämä tapahtuu? W. 1821 oli niiden asukkaitten
luku 18,000,000, jotka elimät kotimaisesta miljasta ja ai-
noastaan 600,000 ihmistä eli ulkomaisesta wiljasta. W.
1880 oli niiden luku, jotka käyttiwät kotimaista wiljaa,
12,152,000, mutta ulkomaista miljaa tayttämäin 22,352,000.

Olettakaamme nyt mihdoinkin päässeemme siihen^ että
36 miljoonaa ihmistä maassamme elää ulkomaisesta eikä
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kukaan kotimaisesta wiljasta! Olettakaame, että meidän
maanwiljelyksemme on kuollut, ja että meidän jokapäiwäinen
leipämme kokonansa tuodaan ulkomaalta! Minkähänlainen
olisi silloin asemamme?

Emme olisi silloin tilaisuudessa kasmattaa omaa ra-
mintoamme, ja sen moisimme saada ainoastaan myymällä
tuotteitamme ulkomaille. Meidän täytyisi ostaa miljaa Ame-
riikasta puumillatamaroillamme, mutta kaikkein ensiksi mei-
dän täytyisi ostaa puumillamme malmistaaksemme näitä ta-
maroita. Me olemme sentähden koko olemisemme puo-
lesta riippumaisia ulkomaista. Jos tapahtuisit että sota
syttyisi Ameriikan, Ranskan ja Wenäjän kanssa, moitaisiin
me nälänhädällä .saada pakoitetuksi antautumaan. Jopa
toistenkin maltioitten mälinen sota, meidän siihen osaa
ottamatta, saattaisi meille pelottamia kärsimyksiä. Me tuli-
simme sitten suojeluttomaksi kansaksi.

Kiitos Manchesterin koululle, tehdasjärjestelmälle ja
ahneille tilanomistajille — jotka tamallisesti omat oikeiston
miehiä ja puhumat suun täydeltä, että meidän pitäisi aja-,
tella maan puolustusta — olemme nyt jo melkein turwat-
tomia. Wielä 20 muotia jos tätä menestymää kauppaa ja
halpaa leipää kestää, olemme kokonaan lopussa.

Miltähän tulee näyttämään, jos me ensin hämitet-
tyämme maanmiljelyksen, myöskin kadotamme kauppamme?
Luulemme tämän ehkä.oleman mahdotonta. Suuret puu-
willatehtailijamme pitämät sen kyllä mahdollisena, ja he
sanomat nyt io, että ainoa keino kauppamme pidättämiseksi
— mikä tulee tappamaan maanmiljelyksemme ja tyhjäksi te-
kemään kansallisen itsenäisyytemme — on päimäpalkko-
jen alentaminen. Tämä penni, jolla leipänne halpenee,
tulee teille silloin hymin kalliiksi, John Smith!

Ammattiyhdistystemme johtajat sanomat meille, että
olemme tehneet mahdottomaksi kaiken ulkomaalaisen kilpailun
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paitsi' Intian. Luuletteko, John, woiwanne kilpailla
Intian kanssa? Minä en luule sitä. Sillä työ Intiassa
on siksi halpaa, ja teidän puuwillalordinne, John, joista
muutamat omat mapaamielisiä ja kansan ystämiä ja toiset
wllnhoillisia, ja mielellänsä tahtoisimat kuolla isänmaalleen,
eimät suinkaan laimiinlyö käyttää halpaa intialaista työtä
kilpailussa alentaa päiwäpalkkanne. Eikö teillä ole silmiä
näkemään tätä?

Tässä on muutamia syitä, jotka estämät minun ra-
kastamasta tehdasjärjestelmää. Miettikää näitä syitä ja
laskekaa tämän järjestelmän historia! Lukekaa mitenkä sen
ensimmäiset menestykset ostettiin wähitellen murhaamalla
hentoja lapsia ja kuinka rahat käytettiin Länsi-Intian orjain
mapauttamiseksi ja sodan käyntiin Ranskan fasamaltaa mas-
taan. Tehdasjärjestelmä on pahasta alkujaan. Se on pa-
hennus alussaan, edistyessään ja menettelytamoissaan, perus-
syissään ja teoissaan. Ei mikään kansa, jonka johtamana
aiheena on ahneus, moi olla terme. Ei mikään kansa moi
olla turmattu, jos se ei o^e riippumaton, jos se ei ole maan-
wiljelyksen perusteella.

Punnitkaa tarkoin seuraamaa kohtaa Richard lefferies'in
luettamassa kirjassa ..Pelto ja pensasto":

..Suuresta, kultaisesta mehnäpellosta ja sen ihanuu-
desta olen jo puhunut. Mutta nämä kukitetut sarat, nämä
kauniit mehnäpellot omat elämän taistelukenttä ... Wehnä-
kentät omat maailman taistelukenttä. Joskaan ei taistella
niin julkeasti kuin ennen, on taistelu kansojen kesken wielä
taistelua mallasta.

Kun Itaalia muuttui miinitarhaksi eikä enään woi«nt
elättää sotawäkeä, solui walta siltä wähitellen käsistä ja
suuri roomalainen waltakunta hajosi moneen osaan. On jo
lauman ennustettu, että jos Englanti joskus joutuu suureen
sotaan, tulee kysymys mistä silloin saamme miljamme, joka
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nyt suuremmaksi osaksituodaan ulkoa, matamaksi kysymykseksi ...
Vapaaehtoisessa tai pakollisessa taistelussamme rahojen an-
saitsemiseksi ahkeroimme kaikin saadaksemme mehnää, joka on
niin helposti säätämissä. Wilja on rahaa, ja raha on wil-
jaa, ja työntekijälle, joka tuskin on saanut wiikkopalkkansa
kun hän on sen jo waihtanut wiljaan, samoin Lombard-
street'in marrella asumalle rahamiehelle, joka lainaa miljoo-
nia, on itse-asiassa päämäärä, jonka saamuttamiseksi he ah-
keroimat sama — mehnä. Kaikki muotaa siitä — rautakai-
wokset, hiilikaiwokset, tehtaat, walimot, puotipöydät, pulpe-
tit. Kukaan ei moi elää raudasta, hiilestä tai puumillasta.
Pyrittämänä tarkoitusperänä omat itse teossa wehnäsäkit".

No niin, eikö tämä ole totta? Eikö tämä ole mis-
tään merkityksestä teille, että manhoillinen tilanomistaja-
saituri ja wapaamielinen rahankiskoja häwittäwät Englan-
nin wehnäpellot? Te sanotte itseänne käytännölliseksi mie-
heksi, John, ettekä tiedä, että ihmiset elämät leimasta ja
minun pidätte mielipuolena, kun sanon sen teille !



Wiides Luku.

He elätvät likaisissa luolissaan, joissa ei woi
olla termeyttä eikä toiwoa, tvaan ainoastaan tyyty»
mättömyyttä sen rikkauden tähden, jonka he toisilla
näkemät. Thorold Rogers.

Työmiehen elämä.

Kokemuksesta teräwystyneellä silmällä näen äi-
män selvästi sen alhaisen ja mateleman elämän,
jota monet teistä elämät — aina puutteen rajalla,
koettaen mapautua tvelkatuormastaan, tästä iki-
tvanhasta pahasta, jota latinalaiset sanoiwat a» 8
ali^n,im (toisen wasti, koska muutamat heidän ra-
hoistaan olimat tehdyt maskesta), alituisesti elää,
kuolla ja haudata melaksi, aina lutvaten maksaa,
maksaa huomenna, ja kuolla tänäpäimänä ilman
omaisuutta, koettaen mielistellä ja miekastella teitä,
ja ansaita tamalla tai toisella kun tvaan säilyy ri-
koslailta, walhetellen, imarrellen, äänestäen, suojel-
len teitä kohteliaisuuden naamarilla eli teeskennellen
jalomielisyyttä ja itsensä kieltäymystä saadakseen
naapurilta tvalmistettatvakseen kengät, hatun, takin
eli ajoneuwot, tai tilaamaan teiltä tatvaroita.
Te työskentelette liijan ankarasti, tvoidaksenne tal-
lentaa jotakin sairauden waralle, arkun pohjalle
tai wanhaan sukkaan kaapin taa tahi warmemmaksi
wakuudeksi panette säästönne pankkiin, minne ta-
hansa ja kuinka paljon tai tvähän tahansa.

Thoreau.
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Olen makuutettu sen ajan tuleman, jolloin on
waikea uskoa, että niin rikas yhteiskunta kuin meidän,
jolla on niin suuri malta luonnon yli, saattaa elää
niin alhaista, kehnoa, likaista elämää kuin me
elämme. William Morris.

Elämän kysymys on: „kun maa ja kansa on annettu,
kuinka tulee kansan järjestäytyä, että siitä olisi mahdolli-
simman suuri hyöty maalle ja itselleen?" Ennenkuin me-
nemme edemmäksi, tahdomme koettaa tutkia, mitenkä me
Englannissa onnistumme selmittämään tämän kysymyksen.

Tosiasiat, joita ei kukaan koeta kieltää, owat seu-
raamat:

2. Monta tuhatta ihmistä kuolee muosittain taudeista,
jotka moitaisiin estää.

1. Suurella joukolla kunniallisia ja ahkeria ihmisiä
on huono raminto, huonot maatteet ja huonot asunnot.

4. Hymin monen henkilön täytyy ankaran työn jäl-
keen miettää elämänsä loppupäiwät waiwaishuoneessa, jossa
he kuolemat halmeksittuina ja syrjäytettyinä, leimattuina
köyhyyden häpäisemällä poltinmerkillä.

3. Kansamme keski-M on luonnottoman lyhyt.

5. Melkein poikkeukseton sääntö on, että ne, joilla
tässä maassa on raskain työ'ja enimmät työtunnit, owat
wähempipalkkaisia ja wähemmin kunnioitettuja.

6. Rikkaimmat miehet meidän maassamme omat sel-
laisia, jotka eiwät milloinkaan ole tehneet hyödyllistä päimä-
työtä.

7. Rikkaus ja walta owat enemmän ylistettyjä ja
kunnioitettuja kuin miisaus, ahkeruus ja hywe.

9. Kun toiselta puolen palkat alennetaan hiilen, puu-
willan ja wiljan ylenmääräisellä tuotannolla, kärsii toiselta

8. Satojatuhansia miehiä ja naisia, jotka tahtomat
tehdä työtä, eiwät woi saada minkäänlaista työtä.
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puolen työtätekemä kansamme leiman, puiden ja maatteiden
puutetta.

10. Melkein kaiken maan ja kaiken omaisuuden tässä
maassa omistaa harwalukuinen laiskurijoukko, ja useimmat
lait owat laaditut näitten harwalukuisten rikkaitten mie-
leisiksi.

11. Kansan maanmiljelys menee nopeasti perikatoansa
kohden, suurimmaksi mahingoksi ja turmioksi waltiolle.

12. Kiitos kilpailulle, käytetään miljoonia ihmisiä
hyödyttömään ja mähäpätöiseen työhön, ja kansan koko teol-
linen koneisto saatetaan epäkuntoon, jotta toinen ahne mei-
tikka möisi moittaa miekkaudessa toisen.

Ia sitten sanotaan meille, että kaikkein täytyy jäädä
sellaiseksi kuin ne nyt omat, jotta moisitte ..elää!" Mutta
mitenkä te elätte?

Puhukaamme ensin työnteosta. Te työskentelette teh-
taassa 53:sta 70:een tuntiin miikossa. Muutamat tomereis-
tanne tekemät raskaampaa työtä, kauwemmin ja huonoim-
missa huoneistoissa. Säännöllisesti moi sanoa» koko luo-
kastanne, että sen työtunnit omat liiaksi pitkät, että työ on
yksitoikkoista, koneellista ja ankaraa, että ympäristöt omat
useinkin epäterweellisiä, melkein aina mastenmielisiä ja epä-
miellyttämiä ja monessa suhteessa määrällisiä.

Teidän'' elämänne moi jakaa neljään osaan: työnteko,
syöminen, lepo ja uni.

Kuulemme usein puhuttaman palkkatyömiesten laiskuu-
desta ja liikkeenharjoittajain ahkeruudesta. Mutta ero on
työllä. Lääkäri ja kumanmeistäjä, jotka harjoittamat itse
malitsemaansa työtä, moimat maikeuksitta työskennellä anka-
rammin kuin hiilenkaimaja, joka ponnistelee päimäpalkalla.

Taiteilija rakastaa työtänsä näkee siinä keinon moit-
taaksensa mainetta, ehkäpä omaisuuttakin. Ruumiillisen työn
tekijä näkee maan itämän koneellisen työn, jonka hän toi-
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mittaa ansaitakseen leipänsä, mutta joka ei milloinkaan lah-
joita hänelle huwia, kiitosta tai woittoa.

Säännöllisesti on teidän työnne ankaraa ja «lasten-
mielistä. Mutta minkälainen on palkkanne? En tarkoita,
kuinka monta markkaa saatte miikossa, maan kysymys on:
mitenkä te elätte? Mitä woitte ostaa rahoillanne?

Niinkuin jo olen näyttänyt, ette saa tarpeeksi mapautta,
tarpeeksi raitista ilmaa, tarpeeksi kaswatusta tai termeyttä,
ja kaupunkinne on hywin ruma, likainen ja ikäwä. Mutta
menkäämme erityiskohtiin. Olen usein nähnyt teidän ylen-
katseellisesti nyrpistämän nenäänne nähdessänne mustalai-
sen. Mutta mustalainen on terweempi, mahmempi, urhool-
lisempi ja miisaampi ihminen kuin te, ja elää hauskempaa,
mapaampaa ja luonnollisempaa elämää kuin te. En tosin
sillä tahdo mäittää, että mustalainen olisi kansalaisen malli.
Mutta ie moitte paljon oppia häneltä, ja minä epäilen, ettei
ole mitään, mitä hän moi oppia teiltä.

Tarkastakaammepa nyt kuinka te elätte. Puhukaamme
ensin ruoasta. Ramintonne ei ole hywää. Se ei ole tar-
peeksi maihtelemaa, ja melkein kaikki, mitä te syötte ja juotte,
on wäärennettyä! Olen hywin taipuwainen uskomaan, että
kasmiraminto on parasta, ja olen marma, että alkoholi-
juomat omat tarpeettomia. Mutta tämä maan simumennen
sanottuna. Jos te juotte olutta ja mäkemiä juomia, olisi
kumminkin parasta, että joisitte ne puhtaina. Nykyänsä
omat melkein kaikki juomanne inhoittamia.

Mutta rawintokysymyksessä on muuan seikka, joka on
pahempi kuin ramintoaineitten hankkiminen, nimittäin tapa,
jolla ruoka malmisistaan. Suolattomat mihannekset, mau-
ton kala, sitkeä pihmipaisti ja mehuton lampaanlapa, ettekö
luule, että tunnen ne! Ah, keittotaito on taito, ja mel-
keinpä taito, joka on mennyt hukkaan tässä maassa, tai sa-
nommeko: taito, jota ei ole wielä keksittykään? Emäntä
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työwäenoloissa on sen miehen kaltainen, joka ei milloinkaan
ollut soittanut miulua, mutta joka ei lainkaan epäillyt, että
hän ei sitä osaisi, jos maan koittaisi. Ia koska työmäen
waimon täytyy, niin koettaa hän keittää ruokaa.

Ruoasta siirrymme maatetukseen. ymmärrättekö ..kuosi-"
ja ..wäri"-sanan merkitystä? Katsokaa meidän kansan pu-
kuja! Tarkastakaa niitten kuosia, wärittömiä, harmaita ja
synkkiä märejä! Synkät mustat helmet, hirmuiset säkkimäi-
set hameet, pelottamat päähineet — puhumattakaan turnyy-
reista ja mänteistä! Brittiläisen työmäenluokan puku, erit-
täinkin sen pyhäpuku, on niin surkea, että sille ihan moi
itkeä. Pumun tulisi olla yksinkertainen, termeellinen, sopima
ja kaunis. Käytännössä olema puku ei ole mitään näistä.
Tämä johtuu etupäässä siitä, että maatteittemme muoto ja
malli jätetään keikarien ja räätälien päätettämäksi sen si-
jaan, että se olisi taiteilijain ja piirrustajain tehtämä.

Sitäpaitsi että pukunne on ruma, on se myöskin yk-
sinkertainen ja alhainen. Se on sentähden alhainen,
että tuskin mikään, mitä te kannatte, ei ole, mitä se näyttää
oleman, sillä se on määrennettyä ja huonosti tehtyä, ja sitä-
kin on riittämättömästi. Niin, melkein kodeissamme, huoli-
matta tehdasjärjestelmästämme, on puute paidoista, sukista,
lakanoista, pyyhinliinoista ja pöytämaatteista.

Siirrymme nyt asuntoihin.- Teidän asuntonne eiwät
ole sellaisia kuin niiden tulisi olla. En tahdo tässä puhua
huonommista tumista maalla. Ne omat kaiken arvostelun
ulkopuolella. Mutta täällä Manchesterissa on meillä noin
neljäkymmentätuhatta huonetta, jotka omat kelpaamattomia
asunnoiksi. Katselkaamme parempiosaisen käsityöläisen asun-
toa. . Siinä on monta wikaa. Se on huonosti rakennettu
ja huonosti sisustettu. Se on epäterweellinen. Huoneet
owat liiaksi pieniä. Siellä ei ole ainoatakaan sopimaa wa-
rustusta puhtaudelle. Akkunat eiwät ole tarpeeksi suuret.
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Siellä on tuskallinen malon ja ilman puute. Keittiö on
kokonaan raakalaismainen. Wielä omat huoneet rumia tai
koreiltu turhalla, ala-armoisella loistolla. Kadut omat lu-
jan kapeat. Ei ole minkäänlaisia puutarhoja eikä puita.
Harmoilla työmiesperheillä on tarpeeksi makuusijoja, jakylpy-
huone on tuntematon komeus.

Ahdella sanalla, teidän huoneenne omat rumia, evä-
termeellisiä, epämukamia, pimeitä, huonosti rakennettuja,
huonosti sisustettuja ja kalliita. Tämä riippuu suureksi
osaksi maan kalleudesta. Mutta minä sanon kohta teille,
minkätähden maa on niin kallista.

Sitäpaitsi: sen sijaan, että tekisitte mahdollisimman
paraan huoneestanne, täytätte itsepintaisesti asuntonne hir-
mittamän rumilla ja tarpeettomilla huonekaluilla. Huone-
kalusto on teidän kotijumalanne. Te olette huonekalujenne
uhri, ja maimonne on niiden orja. Oletteko milloinkaan
ajatelleet, että suurin osa huonekaluja on teillä ainoastaan
puhtaanapitoa marten? Mutta niin se todellakin on, ja
sittenkin koetatte maan hankkia yhä enemmän ja enemmän
huonekaluja, joita maimonne täytyy pitää kiiltäminä japuh-
taina.

Lukekaa seuraama kumaus japaanilaisten huoneesta ja
ajatelkaa eikö teillä olisi siitä mitään opittamaa:

..Msinkertaisuus ja siewyys on silmiin pistämä la-
paanin elämässä, kirjoittaa ..Hospital". Huoneet omak
tilawia, mutta rakennetut ilman perustusmuurausta. Heikot
puupilarit laakeilla kimillä kannattamat olki- tai tiilikimi-
peittoista kattoa. Seinät, molemmat ulkoseinät ja ne, jotka
eroittamat huoneet toisistaan, muodostamat ristikontapaiset
ruudut, jotka moidaan työntää toistensa päälle tal kokonaan
ottaa pois jos niin tahdotaan. Näihin ruutuihin on pin-
goitettu läpinäkymää paperia. Öiksi peitetään huone puu-
luukuilla.
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Lattia' huoneissa on noin jalan korkeudella maasta ja
on peitetty pehmeällä täytetyllä matolla, joka pidetään tah-
rattomana, ja puhtaana.H Arkihuoneessa on matala, nelikul-
mainen kuoppa Maassa ympäröitty, metallipuitteilla ja täy-
tetty puuhiilillä. Se sn samalla kertaa piisi ja uuni : muut
huoneet lämmitetään muutettamilla metallisilla neliönmuo-
toisilla astioilla. Ei ole minkäänlaisia huonekaluja,
ei tuolta, pöytiä, wuoteita, makuusohwia, taide-
teoksia eikä' pieniä tamaroita. Matolla peitetty lat-
tia on samalla kertaa pöytä, tuoli ja wuode. Jotta woitai-
siin pitää mahdollisimman puhdasta, jätetään kaikki tohwe-
lit, kengät ja santaalit ulkopuolelle.

Huonekaluja kun ei ole, säästetään paljon aikaa ja
maimaa, ja koska kaksi puupuikkoa ja pienet kiillotetut mal-
jat omat ainoat esineet, joita käytetään aterioidessa, niin ei
tarmita mitään lautasia, lasia, ,weitsiä, kahwelia, lusikoita,
eikä myöskään minkäänlaista pöytäliinaa. Täten on elämä
hywin yksinkertaista, waan ei sillä ole kadottanut hienoutta,
sillä ei mikään kansa huolehdi enempää saadak-
sMsa hymältä maistumaa ja oiwallista rawin-
toa, pukewia ja somia maatetuksia kuin japaanilai-
nen,' ei mikään kansa ole niin siiwoa ja itsensähillitsewää
elämässään kuin japaanilaiset. Kaikki työ toimitetaan lat-
tialla istuen, ja illalla leivitetään täytetyt peitteet matote-
tulle lattialle, ja sellainen alla ja toinen samanlainen päällä
nukutaan yhtä mukawasti ja hymin kuin konsanaan sän-
gyssä. M koko lapaanin on järkähtämättömänä sääntönä,
että ennen illallista kaikki perheen jäsenet ottamat 3? ä 38
asteisen kylmyn, joka on hywin wirkistäwää".

Työwäen waimon elämä on täydellinen orjuus. Keit-
tää ruokaa, puhdistaa, siimota, laittaa, pestä ja palmella
miestä ja lapsia. Hänen työnsä ei milloinkaan malmisin.
Ia kaiken iämän ohessa pitää hänen kärsimän lapsimuoteen
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tuskat ja lewottomuudet ja imettää lapsensa. Ei mikään
palwelija ja harwat työmiehet omcft niin ankarasti rasitet-
tuja ja niin huonosti palkittuja kuin brittiläinen työmiehen-
maimo. Mikä on hänen normaalityöpäiwunsä, te, joka itse
kuulutte ammattiyhdistyksiinne? Minkälaisia humia, minkä-
laista lepoa, minkälaisia tulemaisuuden toimeita hänellä on ?

Sitä ei woida auttaa! sanotte te. Lorua. Luuletteko
te, että japaanilaisella waimolla on niin paljon työtä kuin
teidän waimollanne. Ei millään ehdolla. Paras John
Smith, teidän taloudellisissa asioissanne yhtähymin kuin
teollisissa ja waltiollisissakin tarmitsette ainoastaan pienen
kipinän terwettä järkeä. Nykyänsä elämme anarkiian ja
raakalaisuuden tilassa, ja tämä on teidän mitanne eikä
muutamien pappien ja maltiomiehien, jotka pettäwät ja
ryöwääwät teitä.

Nyt tulemme miimeifeen — humituksiinne. Tässä on
teidän etujanne hymin huonosti walwottu. Teillä ei ole
tuskin mitään humitellaksenne. Soitto, kumaamat taiteet,
urheilu, tiede, näytelmät ja luonto omat melkein kokonaan
kielletyt teiltä. Muutamia ikämiä museoita, täynnä intia-
laisia sotanuijia, korutöitä huonommasta walikoimasta koma-
kuorisia, muutamia kolmannen luokan tauluja, yksi eli pari
teaatteria, missä teillä on walittawana joko törkeitä ima-
näytelmiä tai kehnoja laulukappaleita, joku ..työwäen warie^
tee", pari unettawaa iltakoulua ja joskus — parempipalk-
kaisille joukostanne — amonainen kenttä palloleikkiä marten
— kas siinä elämänne humitukset. No niin, kuinkas muu-
ten, onhan runsaasti käpakoita ja osaattehan te^pelatakin. We-
donlyöntilistoilla ja kilpa-ajouutisilla on erityinen paikkansa
kaikissa armokkaissa lehdissä.

Tuntumin ja harmillisin puutteista kaikissa kaupun-
geissamme on puute yleisistä paikoista, joissa kaikki saisi-
mat oleskella. Tämä johtuu siitä, että maa on niin kal-
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lista. Mutta minkätähden maa sitten on niin kallista ? Tu-
lemme kohta siihen.

Waikuttawimpina syinä kaikkeen pahaan, jota olen ker-
tonut, on kilpailu, yksinoikeus ja huono johto.

Kulkekaapa katua eteenpäin ja te saatte pian nähdä
kaksi tai kolme maitokuormaa. Rattaat, hemonen ja mies
wiemässä maitoa muutamiin taloihin; ja yksi kirjeenkantaja
palmelee koko piiriä, minkä yksi maidonkuljettaja ja yksi
hewonenkm woisi tehdä, jos ei olisi kilpailua. Wielä on
jokaisessa kodissa nainen, joka laittaa päimällisen perheelle;
ja nainen on ylenmäärin rasitettu ja ruoanlaitto on huo-
noa, ja kodin ilma on inhoittama höyrystä ja poltetun pais-
tin katkusta.

Samalla tamalla on kaiken, mitä me teemme tai käy-
tämme. Meillä on ruokatamarankauppias melkein joka ka-
dun kulmassa, ja jokaisella heistä on koko lauma palmeli-
joita ja kalliit tamarat. Msi ainoa makasiini tekisi saman
asian ja säästäisi puolet kustannuksista ja työstä.

Ensiksi panisin ihmiset työhön miljelemään nisua ja
hedelmiä ja kasmattamaan karjaa ja lintuja omaksi tarpeek-
semme. Wielä kehittäisin kalastusta ja perustaisin kalain
kasmatuslaitoksia suuressa määrin. Wielä rajoittaisin kai-
woksiemme, malimoittemme, kemiallisten työpajojemme ja
tehtaittemme lukua siihen, mitä todellisesti tarwitaan oman
maan tarpeitten täyttämiseksi. Wihdoin estäisin sen M-
myyden, minkä samu tuottaa enentämällä mesimoiman ja
sähkön käyttämistä.

Nyt tahdon lyhykäisyydessä sanoa teille, mitä minä
tahtoisin ehdottaa nykyisten olojen parantamiseksi.

Toteuttllllkseni nämä aikomukseni tekisin kaiken maan,
kaikki myllyt, kaimokset, tehtaat, työpajat, puodit, laiwat ja
rautatiet kansan omaisuudeksi.
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Minä tahtoisin rakentaa kaupungit uudestaan ja nii-
hin lemeät kadut, mapaat huoneet, puutarhat, suihkukaiwot
ja puistokäytämät. Minä tekisin rautatiet, kirjeitten toimi-
tukset, tamaralähetykset yhtä maksuttomiksi kuin maantiet ja
sillat. Minä tahtoisin tehdä huoneet korkeimmiksi ja suu-
remmiksi ja puhdistaa ne kaikista tarpeettomista huone-
kaluista. Minä toimittaisin yleisiä ruokahuoneita, yleisiä
kylpypaikkoja, yleisiä pesulaitoksia paraimpain järjestelmäin
mukaan ja siten mapauttaisin muutamia miljoonia orjia —

Englannin naisia — niiden nykyisestä orjuudesta.

Minä tahtoisin hywiä yleisiä puistoja, yleisiä teaat-
tereja, konserttisalia, amonaisia urheilupaikkoja, yleisiä huo-
neustoja ja yleisiä puutarhoja, lepoa, soittoa ja humitusta
marten. Minä tahtoisin järjestää siten, että kaikki lap-
semme saisimat ruoan, maatteet ja kasmatuksen maltion
kustannuksella. Minä tahtoisin, että he kaikki oppisiwat
soittamaan ja laulamaan. Minä tahtoisin, että he kaikki
saisimat oppia moimistelua ja aseitten käyttämistä. Minä
tahtoisin yleisiä luentosaleja. Minä tahtoisin, että kansa
itse möisi esiintyä taiteilijoina, näyttelijöinä, soittajina,
sotamiehinä ja poliiseina. Minä tahtoisin wähitellen tehdä
nämä kaikki maksuttomiksi — niin, että maatteet, asunto,
puut, ruoka, humitukset, kauttakulku, kasmatus ja kaikki,
mitä tarwitaan täydelliseen ihmiselämään, saisi kansa hyö-
dyksensä ja nauttiaksensa ilman rahain mälitystä.

Herra John Smith, te, joka olette käytännöllinen ja
miisas mies, tarkastakaa nyt näitä molempia erilaisia ku-
mauksia. Te ehkä pidätte, että minä esitän asiat sellaisessa
muodossa, joka on saamuttamaton. Mutta teidän täytyy
tunnustaa^ että se on paljon kauniimpi kuin se taulu, joka
esittää asiat sellaisina, kuin ne nykyänsä omat.
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Mitä tulee mahdollisuuteen toteuttaa mitä mmä maa-
din, puhumme siitä toisessa lumussa. Nyt teen teille maan
nämä kaksi kysymystä:

1. Onko nykyinen Englanti niin onnellinen kuin se
woisi olla?

2. Onko minun Gnglantini — iloinen Englanti —

parempi maa kuin se Englanti, missä me nyt elämme?



Kuudes luku.

Huonon järjestelmän hatkerat hedelmät.
Meidänkin werrattain tvapaassa maassa omat,

paljaasta tietämättömyydestä ja wäärinymmärryk-
sestä, useimmat ihmiset niin kiintyneet tehtyihin
huoliinsa ja tarpeettoman karkeaan työhön, että he
eiwät tvoi poimia sen hienompia hedelmiä. Rasit-
tumalla sellaisessa työssä omat heidän sormensa
tulleet liian kömpelöiksi ja wapisewiksi woidaksensa
tehdä tätä. Itse työssä ei työmiehellä ole kylliksi
wapautta ollaksensa kokonainen ihminen jota päitvä.
Hänellä ei ole tvaraa pitää puhdasta ihmisellistä
suhdetta minuun. Hänen työnsä kadottaisi silloin
armonsa markkinoilla. Hänellä ei ole aikaa olla
mitään muuta kuin kone. Kuinka moi se henkilö
täydesti muistaa tietämättömyytensä — jota hä-
nen kehityksensä tvaatii — jonka niin usein tartvit-
fee käyttää tietojaan? Meidän tulisi joskus ruok-
kia ja waatettaa hänet maksuttomasti ja kehottaa
ja ilahuttaa häntä hymyydellämme, ennenkuin me
häntä tuomitsemme. Luontomme kauniimmat omi-
naisuudet moimat, samoinkuin hedelmän hieno maku,
säilyä ainoastaan siten, että niitä kohdellaan hel-
lästi. Mutta me emme kohtele itseämme emmekä
toisia niin hienotuntoifesti.

Minä uskon, että tämä waatimus terween ruu-
miin suhteen tuo muassaan kaikki muut oikeutetut

Thoreau.
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waatimukset. Sillä ken tietää, misfä niitten tautien
siemenet, joita rikkaatkin kärsimät, ensinnä kylmet-
tiin? Ne johtutvat kenties jonkun esi-isämme ylelli-
sestä elämästä, mutta ne johtumat usein myöskin,
minä epäilen, hänen köyhyydestään.

Minulta on waadittu lausuntoa Aleksandra-
puiston ostamisesta, mutta sitä en tahdo antaa.
Minä tahdon että te, lukijani työwäenluokassa,
tulisitte kerrassaan ymmärtämään, että minä toi-
tuon teille hauskoja ja sietviä koteja, ja että minä
kaikesta tvoimastani tahdon sotia kaikkia sellaisia
ehdotuksia wastaan, jotka perustumat tuohon alhai-
seen nykyaikaiseen käsityskantaan, että te pitäisi
tungettaman ahtaisiin loukkoihin siksi kunnes olette
melkein kuolleita, jotta toiset ihmiset tvoimat an-
saita rahoja teidän työllänne, mutta sitten tviedään
joukottain raitiotvaunuilla ja rautateillä mirkisty-
mään ja sitvistymään tieteistä ja taiteista. En-
simmäinen tehtäwänne on tehdä totinne termeiksi
ja miellyttämiksi; pitäkää sitten maimonne ja lap-
senne siellä ja antakaa tulonne heidän luokseen olla
jokapäiwäinen „wapaapäiwänne".

William Morris.

Mitäwarten te pääasiassa työskentelette ja puuhaatte,
hra Smith, on saadaksenne toimeentulonne. Näitten kirjeit-
ten päätarkoitus on makuuttaa teitä kolmesta asiasta:

Ruskin.

1. Että te kaikella työllänne ja huolellanne
ette kuitenkaan saa hytvää toimeentuloa.

2. Että te tvoisitte ja teidän pitäisi saadahywä
toimeentulo kolmanneksella siitä waiwasta, mikä
teillä nyt on moidakfenne pitää köyhyyden kau-
kana.

3. Että te, waikka tekisittekin työtä 20 tuntia
tvuorokaudessa ja täyttäisitte maan rikkauksilla, ette
kuitenkaan möisi saada kaikesta hankkimastanne rik-
kaudesta muuta kuin mahdollisesti riittämän toi-
meentulon.
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Luonto selittää, että ihmisen tulee elää kohtuullisesti,
ja että hän, jos hän ei sitä tee, saa kärsiä siitä. Luonto
myöskin selittää, että ihminen ei moi elää kauman. Rik-
kaimmassakaan maltiossa ei sentähden kansalainen moi naut-
tia muuta kuin määrätyn summan — ja tämä ei ole suuri
— aineellisia tarpeita, ja hän ei moi nauttia niitä monta-
kaan muotia.

Lyhyesti sanottuna: elämän aineelliset tarpeet omat
pienet ja helposti tyydytetyt. Mutta ala henkisille ja inhi-
millisille nautinnoille ja luontaisille taipumuksille on hymin
laaja, s. t. s. sielun nautinnot ja sielun moimat omat kieltä-
mättä rajattomat.

Suuri kansa ei ole se, jolla on suurimmat rikkaudet,
maan jolla on paraimmat miehet ja naiset. Paras osa ihmi-
sessä on hänen sielunsa; ne owat sentähden paraimmat mie-
het ja naiset, joitten sielu on enimmän kehittynyt. Mutta
meidän maassamme ja meidän aikanamme laimiinlyö suurin
osa kansasta henkensä kehittämisen. Meillä on tässä jalon
kansan tllimiinlyöty ja kehittymätön henkinen suuruus ja
moima, joka kaikki wielä on kyntämättömänä peltona. Tämä
on — niinkuin toimon moimani näyttää teille — maka-
mampi kansallistappio, kuin jos kaikki meidän kaimoksemme
ja maakartanomme olisiwat jääneet kaupalle awaamatta.

No niin, minun päämääräni on, niinkuin jo ennen
olen sanonut, yksinkertaisuus ruumiillisiin tarpeisiin nähden
ja rikas sielun elämä. Minä maadin, että me asettaisimme
aineellisen elämämme yksinkertaiseksi, niin että moisimme
omistaa niin mähän aikaa ja työtä kuin mahdollista saa-
daksemme ruoan, maatteet, huoneet ja puut, että meillä olisi
enemmän mapautta. Ia minä tahdon, että käyttäisimme
tämän joutoaikamme nauttiaksemme elämää ja hankkiaksemme
tietoja.
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Asia on niinkuin jo sanoin: ..Teillä on 24 tuntia
muorokaudessa. 8 tuntia käytätte nukkumiseen, 10 tai 12
tuntia työhön, ..hankkiaksenne toimeentulonne", ja loput
tunnit, tai suurimman osan niistä, käytätte te tyhmyyksiin
ja hullutuksiin. Toimittakaa ennemmin niin, että niistä kuu-
destatoista tunnista, mitkä elätte malmeilla, teidän tarmit-
see käyttää neljä elatuksenne hankkimiseksi ja loput kaksitoista
tuntia humituksiin ja tietojen hankkimiseen".

Ennenkuin koetan yksityiskohdissa näyttää teille kuinka
minä ajattelen, että edullisimmin moisitte käyttää mapaan
aikanne, tahdon kiinnittää huomionne muutamiin kohtiin,
mitenkä te hämitätte aikaanne ja lisäksi työtänne. Tar-
kastakaamme ensin sitä ajan, työn ja rahojen hukkaa, mikä
päiwittäin on tawallisessa työmiesperheessä.

Edellisessä kirjeessäni puhuin työmiehen maimon orjan-
elämästä. Te tiedätte, että joka perheessä jokainen päimä
pitää laittaa päiwällistä, että jokaisella waimolla on oma
leipomis- ja pyykinpesupäimänsä, että hänellä on omat keitin-
asticmsa ja talouskalunsa, että hän käy puodissa kerran
päimässä tai kerran miikossa, ja ostaa ruokansa ja muut
tarpeensa mähin-erin.

Ajatelkaamme satahuoneinen työmäenäsunto. Tarkas-
takaammepa tuhlausta tässä. Sadalle perheelle tarmit-
semme:

Sata pientä epämukawaa pyykkitupaa.
Sata samallaista leiwin-uunia.
Sata huonoa pyykinkuiwauspaikkaa.
Sata käsinkäytettä-vää mankelia.
Teillä on saia päiwällistä laitettawa joka päiwä. Teillä

on joka wiikko sata ikäwää pyykkipäiwää. Teillä on sata
naista, jotka käywät ostamassa naulan teetä ja sokeria tai
muita pikkutarpeita. Ajateltuahan kaikkien aineksien ja hii-
lien kustannuksia ja maimojen maimoja.
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Silmäilkääpä nyt seuraamia lainauksia. Ensimmäinen
on John A. Hobson'in kirjasta ..Problems of Pomerty"
(köyhyyden kysymys).

..Köyhät tekemät osaksi pakosta, osaksi taman mukaan
ostoksensa pienissä määrin. Tiedämme että yksi ainoa perhe
on ostanut 7 2 kertaa teetä seitsemän miikon kuluessa, ja
keskimäärin on joukko köyhiä perheitä saman ajan kuluessa
tehnyt 72 ostosta. He ostamat suurimmaksi osaksi maus-
teensa unssittain (2 luotia), lihansa ja kalansa kerrallaan
muutamalla äyrillä, hiilensä naulottain tai wielä wähemmän".

..Hämmästyttäwiä tosiseikkoja woidaan luetella hintoi-
hin nähden, joita köyhät saamat maksaa tamallisista käytet-
täwistä tawaroistaan, erittäinkin wihanneksista, meijeri-
tawaroista, maustetawaroistansa ja hiilestä. Tuoreitten
wihannesten hinta, niinkuin porkkanoitien, palsternakkojen
y. m. on itä-Lontoossa useinkin kymmenen kertaa kal-
liimpi kuin jos niitä ostettaisiin paljottain puutarhan
jelijöiltä".

Samassa kirjassa luetaan:

Seuraama' lainaus on otettu G. I. Holymaken kir-
jasta ..The Cooperatime Momement To-Day" (Kooperatii-
minen liike meidän aikanamme):

..Woidaan otaksua, että 100 puotia ansaitsee keski-
määrin 2 puntaa murossa tai 100 puntaa wuodessa. Niin-
muodoin ansaitsee 100 puotia yhteensä 10,000 puntaa muo-
sittain. On siis selmää, että jokainen 4,000 köyhän perheen
suuruinen joukkio kaupungissako dellisuu dessa maksaa
10,000 puntaa (250,000 markkaa) wuodessa ainoastaan
saadakseen waatimattomat tilauksensa puotipöydän yli.".

Mr Holymake näyttää etempänä, kuinka perustamalla
yhdensuuren keskusmakasiinin suurin osa tästä menosta makasii-
nista säästyisikansalle. Sanoin teille näitä kirjeitä alottaessani
olemani käytännöllinen Mies ja puhumani näkemieni perus-
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teellä. Tunnen tarkoin nämä pienet ostokset ja korkeat hin-
nat. Olen itse lapsena hakenut puoli tusinaa tyhjiä pulloja
yhtä monelta eri taholta ja myynyt ne muutamista pen-
nistä saadakseni ostaa hiiliä. Monta kertaa olen mennyt
ostamaan V^ unssia teetä ja s—lo5 —10 pennillä maitoa. Siinä
koulussa, jossa olen käynyt, saa oppia matamia läksyjä.

Nyt tahdon kuivailla toisenlaisia kokemuksia toisessa
koulussa. Sotilaskomppaniiaan luetaan 80—100 miestä.
Ruokamäärä päimää kohti on V<t naulaa lihaa ja naula lei-
pää. Jos jokaisella miehellä olisi oma keittiönsä, jossa lait-
taisi ruokansa, olisi tämä suurta tilan, rahan ja ajan tuh-
lausta, ja ruoka olisi hymin kohtalaista. Mutta jokainen
komppaniia asettaa warsinaisen keittäjän, ja on yhteinen
keittiö, jossa koko tai joskus puolen pataljoonan kokit lait-
tamat ruoan. Tuloksena tästä on parempi ja halmempi ra-
minto sekä työtä ja likaa on mähemmän.

Tarkastakaamme alaupseereita. He saamat saman
päimäannoksen — naula leipää ja V4 lihaa — ja he mak-
samat noin 55 penniä ruoasta. Msi alaupseereista mälitaan
..hankkijaksi", ja hänen toimenansa on hankkia ruokaa näillä
rahoilla ja malmoa ruoanlaittoa. Hän on jonkinlainenwä!i-
aikainen ramintolan isäntä tai muonamestari. Olen ollut
siinä toimessa ja olen huomannut, että kun meillä oli aino-
astaan miisi tai kuusi alaupseeria, niinkuin tapahtui pois
komennettaessa, oli hymin maikea saada rahat heille riittä-
mään, mutta että päämajassa, kolmekymmentä upseeria jou-
kossa, woimme elää hymin, jopa herkullisestikin samalla
ruokamäärällä miestä kohti.

Palatkaamme nämä tosiasiat mielessämme takaisin sata-
perheiseen Manchester-asuntoon. Olettakaamme, että poistai-
simme kaikki nämä kehnot ja mihelijäiset kuimauspaikat,
mankelit, pesutuwat ja keittiöt ja laittaisimme yhteisen ta-
touden koko asunnolle. Asettaisimme pesulaitoksen parhaim-
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millä koneilla, suuren keittiön, yhteisen ruokahuoneen ja haus-
kan tarjoilupuutarhan. Sitten ostamme kaiken ruokamme
ja muut tarpeet paljottain, walitsemme määrätyt waimot
keittäjiksi ja pyykinpesijöiksi, tai — niinkuin muutamissa
sotilasoloissa — annamme waimojen wuoron jälteen hoitaa
näitä tehtäwiä. Ettekö käsitä, kuinka paljoa paremmaksi ja
halwemmaksi ruoka tulisi? Ettekö ymmärrä, kuinka paljon
helpommaksi maimorauktojemme elämä tulisi, ja kuinka pal-
jon emmekö itse tulisi ystämällisemmiksi ja tomerillisemmiksi.

Samoin kämisi muittenkin totitöitten, jos meillä mm.
on yksinkertaiset kodit ja huonekalut. Ajateltuahan maan
eroitusta puhdistaa taitti weitset nopeakulkuisella höyry-
koneella tahi että sata waimoa saa hikoilla sadan pesulaudan
ääressä. En tarwitse mainita useampia eritoistohtia, niitä
moitte kyllä itsekin miettiä. Siirryn taloudellisesta tuhlauk-
sesta kauppa-alalla tapahtumaan tulaukseen.

Tuhlaaminen kaupassa on hymin hämmästyttämää.
Syynä siihen on kilpailu. Kauppa-alalla tuhlausten pää-
kanawat owat kirjanpito, wähittäismyynti ja ilmoittaminen.
Jos me malmistamme tawaroitamme ihan yksinkertaisesti
käyttämistä eikä myyntiä roarten,' säästäisimme kaiken
tuhlaamisen. Mutta ajateltuahan mikä tamaton joukko ra-
hastonhoitajia, kirjanpitäjiä, kirjuria, myyjiä, puotilaisia,
tilientekijöitä, kauppamatkustajia ja ilmoitus-asiamiehiä meillä
on kaupassamme! Ajatelkaapa yksinään maan ilmoittamista!
Siellä on piirrustajia, paperitehtailijoita, kirjanpainajia, il-
moituksien kiinnittäjiä, maalareita, puuseppiä, kultaajia ja
kokonainen armeija muita henkilöitä, joilla on toimenaan
kiinnittää ilmoituksia, ilmoituslehtisiä ja kaikenlaisia muita
ilkeyksiä — mitä roarten? Saadaksensa jollekulle saip-
puan tai patenttilääkkeen myyjälle useampia tilauksia tuin
hänen kilpailijalleen! En luule liijoittelemani, jos sanon
muutamain liikkeitten maksaman 2 miljoonaa markkaa muo-
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sittain ilmoituksista. Ia kuka nämä maksaa? T e ne mak-
satte, te, käytännöllinen, älykäs englantilainen työmies. Te
saatte maksaa kaikki, te yksinkertainen, ymmärtämätön ih-
minen !

On wielä muunlaistakin tuhlausta, nim. hyödyttömäin
tawarain malmistus. Siitä puhumme toisella kerralla. Jos-
sakin seuraamassa kirjeessäni näytän teille, kuinka sama kil-
pailu, joka on syynä niin suureen tuhlaukseen, samalla on
pahin este edistymiselle. Nyt pyydän teitä ajattelemaan
seuraamaa kysymystä: Mintätähden wastustaa taasuwalo-
yhtiö sähtöwalaistus-yhtiön perustamista? Senkö tähden,
että he luulemat laasuwalon olewan paremman kuin sähkö-
malon? Kyllä, kiitoksia!

Sanoin äsken, että tarkastaisimme kysymystä mitenkä
käyttäisimme joutoaikamme hymin järjestetyssä yhteiskun-
nassa. Koettakaamme ensin saada selwille kuinka suureksi
joutuaikamme tulisi.

Nykyänsä walmistaa wähemmän kuin V» kansastamme
malttamattomia tarpeita. Jos tämä VZ walmistaa riittä-
mästi 9-tuntisena työpäiwänä, niin walmistaisi V^ riittä-
mästi tekemällä työtä 3 tuntia päiwässä. Niin paljon me
saisimme silloin wapaata aikaa. Mitä sillä tekisimme?

Vksi tarwe olisi tietojen hankkiminen. Annan teille
kaksi sattumaa esimerkkiä työstä, jonka pitäisi tehdä. Ensim-
mäinen on tieto bakteerioista taudin siemenenä. Keuhkotauti,
lamantauti, koleera ja monta muuta kulkutautia lemiää pien-
ten n. s. mikroobien kautta. Wielä emme tiedä
paljon näiHtä woidaksemme ne poistaa ja hämittää. Tämä
on yksi asia, joka kyllä maksaa maiman saada selwille.
Ottakaamme toinen aine, maanmiljelyskemia. Muistatte
mitä teille sanoin maan tuottamiskysymytsessä. Hankkikaamme
perinpohjainen tieto maanwiljelyskemiasta, eikä ole epäile-
mistäkään, että woimme saada enemmän rawintoa mcihem-



Iloinen Englanti.

mällä työllä. Tässä on toinen seikka, joka maksaa mai-
man tietää.

Tunnen teidän liioitellun waatimattomuutenne, John
Smith, ja kuinka taipumainen olette halmeksimaan omia
waiwojanne. Melkein woin kuulla teidän sanoman: ..Mitä
näin taitamattomat ihmiset kuin mekin moimat tehdä näissä
maikeaoppisissa tieteissä?"

En tahdo imarrella teitä, sen tiedätte. Mutta teillä
on hywä ymmärrys ja pää, jos teillä maan olisi tilaisuutta
sitä käyttää. Joskus on jollakin teidän luokkaanne kuulu-
malla ollut tilaisuus siihen. Msi sellainen oli William Smith,
suurin englantilainen geoloogi. Hän oli köyhän maanmiehen
poika ja pääasiallisesti itse oppinut ja siwistynyt mies.
Toinen oli sir William Herschel, suuri tähtientutkija. Hän
soitti oboiaa eräässä soitto seurassa muutamassa kylpypai-
kassa. Sitten meillä on wielä Faraday, kirjansitoja, ja sir
Humphrey Dawy, avteekinoppilas, molemmat suuria tiede-
miehiä, James Watt, suurtieteellinen soittokoneittentekijä
George Stephenson, hiilenmurtaja, ja Arkmrigth, parturi
lacquart kankuri, ja John Hunter, suuri änatoomi (ruu-
miin lsikkelijä), joka oli skottlantilainen salmumies. Nämä
tekimät monenlaisia keksinnöitä tieteessään. Minkätähden ei-
wät toiset sitten tekisi?

Niin, minkätähden ei? Tämä on juuri kysymys.
Kansajoukko on miljelemättömän, kastelemattomcm ja puh-
distamattoman puutarhan kaltainen. Kukaan ei ole wielä
tutkinut tai oikein arwostellut ihmisten erilaisia lahjoja ja
taipumuksia. Tiedämme, että muutamia Harmoja Hunter'in
ja Herschel'in tapaisia on syntynyt maailmaan, ja muuta-
mat uskomat, että jos miehellä maan on hywä pää, täy-
tyy hänen onnistua. Mutta tämä on erehdys. Ainoas-
taan poikkeustapauksissa, useimmiten suotuisan tilaisuuden
sattuessa, onnistuu jonkun kelmollisen miehen puutteellisissa
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oloissa kokonaan tai osittain kehittää taipumuksiaan ja tehdä
ne hedelmää tuottamiksi.

Tahdon puhua omasta kokemuksestani. Tunnen useita
miehiä — köyhiä ja tuntemattomia — jotka omat hymin
lahjakkaita. Muistan erittäinkin erään nuoren miehen Lstn-
cashiressa, jonka olisi pitänyt tulla erinomaiseksi kir-
jailijaksi. Mutta hän on köyhä ja on, sekä kielellistä että
muodollista simistystä mailla, ja jos hän ne omaisikin, olisi
hänen hywin waikea löytää niille minkäänlaista käytäntöä.
Tunsin kerran sepän, mies, jolla oli moimakas luonne ja
ankara rehellisyys, syntynyt puhuja ja hymin älykäs. Olen
usein hänen kuullut masaroidessaan tulipunaista rautaa, sa-
malla wasaroiwan kauneimpia ja mahtamampia ajatuksia
yksinkertaisella ja koruttomalla kielellä. Hän oli keski-ikäinen
mies, ei osannut lukea eikä kirjoittaa. Hänellä on suuri
perhe eikä hän aamistanutkaan olemansa suuri- ja etemä-
lahjainen mies.

Tai puhuakseni itsestäni. Tulin kirjailijaksi aiwan sat-
tumalta wasta 34 wuoden ikäisenä. Minulla on ollut hywä
onni ja olen edistänyt asiaani wälttäwästi. Olen kuitenkin
warma, että olisin kehittänyt sitä paljon pitemmälle toisen-
laatuisessa työssä. Olen makuutettu, että jos ei äitini olisi
opettanut minua lukemaan eitä kirjoittamaan ja herättänyt
minussa rakkautta kirjallisuuteen, ei minusta olisi koskaan
tullut kirjailijaa. Otatsutaapa, että äitini olisi kuollut sa-
maan aikaan kuin isänikin, tai että hän olisi ollut taitama-
ton tai mälinpitämätön nainen — mitähän silloin olisi tul-;
lut Robert Blatchford'ista? Hän olisi luultamastikin nyt
haudassa tahi mankeudessa. Mutta hän olisi mienyt hautaus-
maalle tai potkumyllyn ääreen muassaan saman pään, joka
nyt waiwaantuu hänelle liiaksi waikeassa työssä koettaessaan
John Smith'iä Oldhamissa saada tekemään melmollisuuksi-
aan, puolisona, perheen isänä,Mansalaisena ja ihmisenä.
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Ajatelkaahan, mitä tulemaisuussuunnitelmia köyhällä
on? Kaswatus tulee niin kalliiksi. Tiede ja taide owat hä-
neltä suljetut, ja etuoikeutetuilla luotilla on awain. Tuolla
Lontoon köyhäin kaupungin-osassa kehnoissa hökkeleissä elät-
täwät langenneet äidit pieniä neron-siemeniämme tatajan-
marjanwiinalla ja lähettämät ne sitten maailmaan taitamat-
tomina ja amuttomina, alttiina talwen kylmille tuulille ja
siweettömyyden paheille ja taudeille. Mieleni katkeroittuu
sitä ajatellessani, ja kuitenkin minun täytyy koettaa olla
tyyni ja käytännöllinen, kosta te, John Smith, olette —

Jumala teitä auttakoon! — niin älykäs ja arwostelutytyi-
nen henkilö!

Muistakaa kaikissa tapauksissa, John Smith, mitkä
jalot miehet ja naiset owat lähteneet sywistä riweistä!
Mutta nykyänsä elää työtätekewä wäestö tässä maassa suo-
rastaan surkeissa ja kainaloissa oloissa. Sen työ on liiaksi
rastasta, sen huwitutset liiaksi wähät, ja sen ahtaissa kuja-
loissa ja täyteen ahdetuissa asunnoissa owat säädyllisyys,
terweys ja puhtaus melkein mahdottomia.

Ei ainoastaan wääryys kaikessa tässä minua liikuta,
maan myöskin huono taloudenhoito ja tuhlaa-
minen. Katsokaapa köyhäin kortteliin, John, ja tarkasta-
kaa mitä siellä on tullut lapsista, nuorista tytöistä, naisista
ja miehistä! Ajatelkaahan maan,'kuinka paljon kauneutta,
hymeitä, tarmoa, kuinka paljon siitä woimasta ja hymyy-
destä, joka tekee kansan suureksi, siellä Hämiää taitamatto-
muuden ja wääryyden tähden! Sillä olkaa warma: jokai-
sessa meidän metsistämme ja sisaristamme, joka joutuu tur-
mioon köyhyyden ja paheiden^ tähden,/kadottaa kansakunta
niin ja niin paljon ruumiinmoimaa, niin ja niin paljon elä-
mänrohkeutta ja kelmollisuutta niin ja niin paljon kunniaa
ja elämän iloa.

Luokaa wielä, käytännöllinen ystäwäni, silmäys wiral-
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lisiin tilastotieteisiin, ja koettakaa, jos woitte, kuwailla itsel-
lenne kuinka monta hymää kasmattajaa, hymää äitiä, erin-
omaista laulajaa, urhoollista sotilasta, lahjakasta taiteilijaa,
keksijää ja ajattelijaa wuosittain nielee tuo rikosten ja suru-
jen meri, jota tunnetaan yleisellä otsatirjoitutsella: ..Korkea
kuolewaisuusprosentti työtätekemäsfä luokassa".

Eikö tämä asia kannata surra, John? Niin, käytän-
nöllinen ystllmäni, minä tahdon tehdä lopun tästä ihmis-
woimain ja ihmis-elämäin tuhlauksesta. Minä tahdon antaa
näille kuihtumille kukille ilmaa ja waloa ja wapauttaa niit-
ten juuret rikkaruohoista. Minun ..Iloisessa Englannis-
sani" on olema suuria oppilaitoksia tieteellisiä tutkimuksia
warten ja kansanMsmattamiseksi, niin että kansan koko
henkinen woima moidaan suunnata näihin suuriin kysymyk-
siin, koskemat macinmiljelystä, teollisuutta ja lääketiedettä,
joita nyt ainoastaan osittain ymmärretään, koska ne omat
rikkaat eiwättä älykkäät ja ymmärtämäiset, jotka saamat
niitä tutkistella, ja koska h e työskentelewät ainoastaan it-
senäisyydessä ja erillään toisistaan sekä keskenänsä riidassasen sijaan, että molemmin puolin toisiansa auttaisimat.



Seitsemäs Luku.

Kuka luo rikkauden ja Kuka sen saa?
Tuo ikimanha pääoman omistaja, joka lepäsi

mainioistaan ja jonka työt häntä seuraamat — luo-
ma, säästätväinen ja uuttera — hän esiintyy aina
taimmaisena. Tämä on kaunis kumaus ensimmäi-
sestä pääoman omistajasta — mutta näyttää maan
että runoudella, samoinkuin toimollakin, on lähteen
suoni jokaisen ihmisen rinnassa, wieläpä kansallis-
taloudessakin. Samoinkuin presbyteeri Johannek-
sessa ja Waeltawassa juutalaisessa on hänessäkin
jotakin lumoamaa, joka melkein tvaikuttaa sen, että
hänestä pitää. Mutta kunnioituksemme tvanhaan
pyhimystaruun ei saa tehdä meitä sokeaksi huomaa-
maan sitä tosiasiaa, että nykyaikaisen pääoman to-
dellinen alku on, koettamalla talonpojat saada pois-
tetuksi maapalstaltaan, lailla alennettua työpalkat,
ryöstämällä ja tekemällä Ameriikan ja Afrikan
asukkaat orjiksi, säälimättömästi rasittaa lapsia teh-
taissa y. m.

Velfort Bax.
Niin pian kuin maa tulee yksityis-omaisuudeksi,

waatii tilanomistaja osansa melkein kaikesta, mitä
työntekijä saa kootuksi maastansan. Tilanomista-
jan maatima maamero on enfimäinen, joka otetaan
maanmiljelijän työn tuloksesta.

Niin pian kuin maa on tullut yksityis-omat-
suudeksi, tahtomat tilayomistajat, samoinkuin kaikki
toisetkin, niittää siellä, missä he eiwät ole koskaan
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kylmäneet ja maatta maameroa siitäkin, mitä maa
itsestään, miljelemättä, antaa.

Kuinka ylenkatse ihmisellisiin oikeuksiin on
oleellinen alkuaine luodessa ja hankkiessa suurta
omaisuutta, minkä kasmaminen nn niin silmäänpis-
täwä piirre kehitykfessämme, olemnte jo nähneet.
Ia yhtä felwasti woimme nähdä, että sama syy
maikuttaa köyhyyden ja kurjuuden. Kulkuri on
miljoonain omistajan täydennys.

Adam Smith.

Kehittymättömässä yhteiskunnassa, jossa malta
hallitsee, tapahtuu aina, että henkilö, jolla on pää-
oma, ei ole sama henkilö, joka sen on koonnut,
tvaan joku,toinen, joka —koska hän oli mäketvämpi
ja kuului woimakkaampaan säätyyn — sen ryöstä-
mällä otti omakseen. Myöskin pitemmälle tehitty-
neissäolosuhteissa on pääoman laajempi lisäätymi-
nen johtunut tvaikeuksista ja itsensäkieltäymisestä,
joka säästämistamassa on malttamatonta maikka
tässä tapauksessa se on ollut pakollista. Todelliset
tuotannon s luojat owat olleet orjia, paloiteltuna
tvalmistamaan 'niin paljon kun malta on heiltä
saattanut puristaa ja samalla kuluttaneet niin wä-
häisen, kun heidän herransa oma etu ja ihmisyyden
tunne omat sallineet.

Henry George.

Mistä kaikesta me walitamme? Alhaisista palkoista,
pitkästä työpäiwästä, epäwarmasta asemasta, epämarmasta
tulemaisuudesta, huonosta termeyssuhteesta ja rappeutu-
neesta siweellisyydestä, suunnattomasta ja toimottomasta
köyhyydestä, rikoksista, ja pettyneistä elämän ihanteista.

lohn^Stuart Mill.

Tahdon muutamilla esimerkeillä selittää mitä tarkoitan.
Lasketaan, että Englannin kolmestakymmenestä seitsemästä
miljoonasta asukkaasta noin 700,000 on työttömänä. Sitä-
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paitsi löytyy 800,000 waiwaista. Tuhannesta henkilöstä,
zotta iloisessa Englannissa kuolemat, jättää tuskin sata hen-
kilöä omaisuutta jälteensä, yli yhdeksän sataa ei mitään.
Dli kahdeksan miljoonaa henkilöä elää alituisesti puutteen
partaalla. Mi kaksikymmentä miljoonaa on köyhälistöä.
Mi puolet tansallistulotsesta lankeaa noin kymmenelle tu-
hannelle henkilölle. Noin kolmekymmentä tuhatta ihmistä
omistaa nmltcckunnan maasta ja pääomasta miisitymmentä-
wiisi osaa wiidestätymmenestätuudesta, jotamastoin kolmes-
takymmenestä seitsemästä miljoonasta asukkaasta ainoastaan
yhdellä ja puolella miljoonalla on tuloja 3 puntaa (75 mk.)
wiikossa. Työwäen palkat owat keskimäärin 17 puntaa
wuodessa (425 mt.) eli mähemmin kun 1 shillinki (1 m. 25
p.) päiwässä. Miljoonia kansastamme työskentelee mitä
tukalimmissa olosuhteissa 'ja asuu suojissa, jotka owat in-
hoittanne. Jos teemme yhteenlaskun rikoksista, paheista,
juoppoudesta, pelistä, haureudesta, laiskuudesta, tietämättö-
myydestä, puutteista, sairaudesta ja kuolennaisuudesta tulee
luku hämmästyttämän suureksi.

Tämä kaikki on totta. Se on alaston totuus, joka
tuijottaa meitä suoraan silmiin kaupungeissa niinhywin
päimällä kuin yöllä. Nämä on niin tuttuja, ettei minun
tarwitse ottaa esille wirallista tilastoa tätä todistaakseni.
Tahdon käyttää niin muutamia numeroita kun mahdollista.
Tahdon samalla wälttää liian woimakkaita lauseita. Tahdon
tvaan wiitata taitteen siihen pahaan, ja tysyä teiltä hra
Smith, jota olette rehellinen ja käytännöllinen mies, eikö
olisi jotain tehtämä tästä kaikesta mapautuaksemme.

Mistä tämä paha tulee? Se tulee omaisuuden
epätasaisesta jaosta, oikeuden ja.järjestyksenpuutteesta
yhteiskunnassamme.

Tarkastakaamme ensinnäkin mitenkä muositulot jakau-
tumat.



Kuka luo rikkauden ja kuka sen saa?

Toisin sanoen: työmiehet tuottamat maassamme 1,350
miljoonaa puntaa. Siitä ottamat rikkaat mcmwuotrina ja
weroina 490 miljoonaa puntaa. Rikkaat ja testisääty otta-
mat moittona, ja palkkoina wielä 360 miljoonaa puntaa eli
yhteensä 850 miljoonaa puntaa (Smk. 21,250 milj.) työ-
wäestön osalle jää tuskin kolmas osa 500 miljoonaa puntaa
(Smk. 12,500).

Me tulemme nyt suhteellisuuteen. Niinkuin jo mai-
nitsin, weroitetaan wähemmän kun puoli miljoonaa asukasta
150 punnan (Smk. 3,750) tulosia ja siitä ylitse wuodessa.
Jos kerromme IV2 miljoona kolmella, niin saamme 4V2
miljoonaa miehiä, naisia ja lapsia testi-ja ylemmistä sääty-
luotista. 4Vv miljoonaa tekee täsmälleen kahdeksannen osan
koko kansastamme. Me näemme siis, että 850 miljoonaa
puntaa wuosittain menee kahdeksannelle osalle kansasta ja
lopulle seitsemälle kahdeksatta osaa jää maan 500 miljoonaa
puntaa. Pyöreissä lumuissa laskettuna tekee jokaisen
henkilön keskimääräinen muositulo:

Keski- ja ylempisäätyisille 184 puntaa (Smk. 4.600).

Seuraama tokonaiswertailu osoittaa warsin selwästi,
missä suhteessa tämä jako on eri kansanluokkiin nähden:

Työtätekemälle luokalle 16 puntaa (Smk. 400)

Puntaa Markkaa
Kansallistulot yhteensä 1,350,000,000. 33,750,000,000.
Tuloja maan-wuokrisia 220,000,000. 5,500,000,000.
Tuloja kork.oina 270,000,000. 6,750,000,000.
Keskisäädyn tulot, työn-

antajain woitot y. m. 360,000,000. 9,000,000,000.
Työwäen palkat 500,000,000. 12,500,000,000.
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Mutta tämä ei ole pahinta. Paitsi sitä tosiasiaa, että
korkeimmat ja keskiluokat ottamat lähes kaksi kolmannesta
siitä rikkaudesta, minkä symät rimit hankkimat, on wielä
yksi tosiasia, se nim., että nämä luokat, ollen todellisuudessa
mähemmän kuin yksi kymmenes osa näistä luokista, itse
asiassa omistamat kaiken sen maan ja kaikki ne työkapineet,
joilla nämä rikkaudet maassamme malmistetaan.

Waltiolliset puhujat ja sanomalehden toimittajat puhu-
mat mielellään teille ..teidän maastanne". Mutta, hra Smith,
se on kiwikowll ja käytännöllisesti todistettu asia, että te
ette ole saanut minkäänlaista maata. Brittein saaret eiwät
kuulu brittiläiselle kansalle; ne kuulumat muutamille tuhan-
sille — marmasti ei puolelle miljoonallekaan rikkaille
miehille. Nämä miehet eiwät omista ainoastaan maata,
he omistamat myöskin mirrat ja järmet, kaimokset ja kimi-
aineet, maapaikat ja hedelmäpuutarhat, puut ja metsät, kar-
jat ja hemoset, lampaat ja siat, kanat ja metsänriistan, myl-
lyt, ja tehtaat, kirkot, talot, puodit, rautatiet, junat, laimat,
koneet ja itse asiassa melkein kaikki, paitsi työmiesten ruu-
miit ja sielut, ja — minä tahdon koettaa näyttää sen teille
— nämäkin on heillä melkein täydellisesti mallassaan.

Niin, rikkaat eickät omista ainoastaan maata ja kaik-
kia rakennuksia ja koneita, maan näitten aineitten omista-

Yliluokka Tuloja

__. v Q ll __. __. Q Q Q v __. Q Q Q ll ll
Q Q Q __i ll v

Työkansa
_) v Q Q (3 Q Q Q _) Q
Q ll QQQQQQQ __.

Q Q Q c) Q __. Q Q Q Q
0v Q Q Q Q Q __. Q Qo Q c) Q Q __, Q Q Q Q

Tuloja
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malla, omat he myöskin onnistuneet saattaa työntekijät riip-
pumaan asemaan. Sillä te tiedätte marsin hymin, että mel-
kein kaikkein meidän työntekijäimme laita on siten, että he
eiwät woi tehdä työtä milloin he tahtomat, maan ensin
heidän täytyy löytää rikas mies — pääoman omistaja —

joka on halukas antamaan heille tointa. Tämä tulee siitä,
että pääoman omistajat omistamat maan ja työkapineet.
Sillä mitä moi maanmiljelystyöntekijä toimittaa ilman ellei
hänellä ole maapalstaa ja auraa, tai hiilikaimostyömies il-
man kaimasta ja koneita, tai kutoja ilman kangaspuita ja
tehtaita ?

Te tiedätte, että tänä koneitten aikakautena tuskin on
montakaan ihmistä, jotka itse omistamat ne työkalut, joita
he tarmitsemat tehdäksensä tointansa. Ia jos he oikein omis-
taisimat ne, eiwät he sittenkään olisi paremmissa oloissa;
sillä heidän täytyy myydä tamaransa markkinoilla, missä
heillä on pääoman omistajat kilpailijoina, ja missä nämä
woisiwat myydä alhaisemmilla hinnoilla kuin he - sittenkin
maikka he tekisimät sen omaksi tappiokseen — ja siten tehdä
teidän olemassa olonne mahdottomaksi. Wuokra, korko, yk-
sityis-omaisuus, koneet ja kilpailu — kaikki tämä on Väli-
kappale pääoman omistajan kädessä, ja näillä mälikappa-
leilla pakoittaa hän työntekijän luopumaan melkein koko
ansiostaan saaduksensa tehdä työtä.

Te olette esim. maanmiljelystyöntekijä. Minä omistan
kappaleen maata. Te tulette luokseni pyytämään ..työtä".
Minä annan teille ..paikan" 15 shillingin (15 m. 90 p:in)
miikkopalkalla, ja kaikki mitä te malmistatte on minun.
Te olette orja, sillä jos te jätätte paikkanne luonani, täytyy
teidän nääntyä nälkään; ja maikka minulla ei ole ruoskaa
eikä kahleita, on minulla kuitenkin keino, joka on yhtä hywä
pakoittamaan teitä tekemään ankarasti työtä, s. t. s. minulla
on malta ajaa teidät pois tältä maakaistaleelta. Tai te
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olette puumillatyöntekijä, ja minä omistan puumillatehtaan.
Teidän täytyy tulla minulta pyytämään työtä. Jos minä
kiellän, täytyy teidän kuolla nälkään. Jos minä annan
teille työtä, täytyy teidän tehdä sitä sillä hinnalla, kun minä
määrään. Ei, se on totta, te moitte muodostaa ammatti-
yhdistyksen, tehdä työlakon ja kieltäytyä tekemästä työtä
minun määräämälläni palkalla. Tässä tapauksessa.moin an-
taa teille mähän enemmän kuin ensin tarjosin, koska minulle
on edullisempaa antaa teidän saada puolet niistä rahoista,
joita ansaitsette, ja itse tyytyä toiseen puoleen, kuin antaa
teidän mennä ja niinmuodoin en saisi mitään työtä teiltä.
Mutta te tiedätte, että minä moin aina teidät musertaa, sillä
minulla on kylliksi omaisuutta moidcckseni elää laiskana, ja
teillä ei ole mitään.

On siis totta, että maan ja kaikki kaiwokset, tehtaat,
talot» ja koneet — s. t. s. ..maan" ja ..pääoman" — tässämaassa omistamat harmalukuiset rikkaat henkilöt. Mutta
tämän elämis-ehtojen yksityisen omistamisen puolustukseksi
sanotaan ensiksikin, että rikkailla on ..oikeus" siihen, mitä he
omistamat, ja toiseksi, että rikkaat käyttämät omistamansa
tamarat kaikkein hyödyksi.

Molemmat nämä mäitteet. omat mateita.
Tahdon ensiksi puhua näitten rikkaitten miesten „ oi-

keudesta" rikkauksiinsa. Otaksun teidän ymmärtämäisenä ja
rehellisenä miehenä tunnustaman sen peruslauseen, että hen-
kilöllä on oikeus siihen, mitä hän omalla tätemyydellään il-
man toisten apua walmistaa, mutta että hänellä ei ole
oikeutta siihen, jota hän ei ole itse omalla taidollaan mal-
mistanut eikä koko siihen »tuotteeseen, jota hän on osaksi
hankkinut omalla työllään, mutta osaksi toisten ihmisten
amulla.

Jos myönnätte tämän perus-ajatuksen, luulen moimani
makuuttaa teille, että yhdelläkään ihmisellä ei ole oikeutta
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yksityis-omaisuutenaan omistaa yhtä ainoata neliö-jalkaa
maata, ja että kukaan ihminen omilla pyrinnöillään ja toi-
millaan ei moi saada enemmän ytsityis-omaisuutta tuin ta-
mallisesti marakatti tai karhu hallitsee.

Alottakaamme maasta, ja te tulette huomaamaan, että
kaiken sen maan, minkä yksityinen omistaja hallitsee, alku-
peräinen omistus-oikeus perustuu malloituksiin tai warkauk-
siin. On olemassa pääasiallisesti neljä tapaa, joilla maa moi
tulla yksityiseksi omaisuudeksi. Se on moitu ottaa mäki-
mallalla, se on woitu. anastaa wiektaudella, se on woitu
saada lahjana, tai se on woitu ostaa rahoilla. ' Siitä maasta,
minkä meidän rikkaat loordimme omistamat, on suurin osa
ryöstetty kirkolta, marastettu seurakunnilta tai saatu lahjana
kruunulta. Tässä yksi esimerkki satojen joukossa^):

..Fitzroyn suku johtuu^eräästä kehnoimmasta naisesta,
joka on ollut olemassa, Barbara Palmer'ista, lordi Castle-
maine'n maimo ja Kaarle ll:sen jalkamaimo... Muuan Kaar-
len ministeri oli Henry Bennei, Arlingtonin kreimi. jonka
ainoa tytär täysi-ikäisenä 12 muoden manhana joutui nai-
misiin nuoren Fitzroyn, Barbara Palmer'in ja Kaarle Il:sen
pojan kanssa. Nuorta paria autettiin runsaasti. W. 1673
antoi Kaarle kreimi Arlingtonille elinkautiseksi omaisuudeksi,
ja Fitzroylle ja hänen maimolleen sitten^ suuria tiluksia,
kruunun maasta, pitkänä jonon maataloja ja alusmaita.
Tämä erinomainen lahjoitus selmittää, minkätähden Fitztroyn
sumulla on niin juuria maatiloja Northamstonshiressa ja
Bucks'issa. Fitzroyn suku on perinyt maatilansa SuffollNssa
Arlingtonin kreimiltä. Tämä isänmaallinen maltiomies,
joka oli kuuluisan ..mehkeilijäministerion" jäsen, ei tyytynyt
yksin ottamaan lahjoja Ranskan kuninkaalta, eikä tyytynyi mal-
tiosihteerin, kuninkaall. siwiililistan ja pääpostitirehtöörin

*) „Our old nobility'stä (Wanha aatelimme), H. Vickers,
Strand, London.
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tuottamiin toimiin, hän ymmärsi myöskin hankkia joukon
kaikenlaisia armokkaita lahjoituksia . . . Kaarle II ei lahjoit-
tanut yksistään kruunun tiluksia summissa, pois; hänen
simulapsensa tulimat muullakin tamoin huolehdittua kruunun
kustannuksella. Grastonin herttualle esim. annettiin muo-
tuinen 13,700 punnan suuruinen perinnöllinen eläke, jota
maksettiin aina muoteen 1850 saakka, jolloin se lunastettiin
285,000 punnalla (noin 7 miljoonalla markalla!)"

Jätämme nyt ne, jotka omatl marastaneet maata tai
saaneet sen mäkimalla tai petoksella, ja menemme tarkasta-
maan niitten oikeutta, jotka^omat ostaneet maata. Monta
on ostanut maan ja maksanut siitä. Onko heillä siihen oi-
keutta? Ei, heillä ei ole minkäänlaista oikeutta maahansa
seuraamasta kahdesta syystä:

1. He omat sen ostaneet joltakin, jolla ei ole ollut
oikeutta sitä myydä.

Teidän tulee huomata, että maa on luonnon lahja.
Se ei ole ihmisen tekoa. Jos ihmisellä ei ole oikeutta mi-
hinkään muuhun kuin siihen, mitä hän itse on tehnyt, ei kel-
lään ihmisellä ole oikeutta maahan, sillä sitä ei ole kukaan
tehnyt. Se olisi yhtä kohtuutonta, jos muutamat perheet
wlllltisiwat omistus-oikeutta mereen ja ilmaan ja kiskoisimat
lähimmäisiltään muosimeron siitä, että saamat hengittää ja
kylpeä, kuin että tänM harmalukuineui joukko on ottanut
maan haltuunsa ja kutsunut sen ..omaksi" omaisuudekseen.
Ia itse asiassa o t e t a a n Am a^k.s u siitä,, että hengitämme,
sillä ilman riittämää maakappaletta emme moi saada hywää
ilmaa hengittääksemme.

2. He omat maksaneet sen rahoilla, joita eiwät he
milloinkaan olisi itse ansainneet.

Jos joku henkilö maalisi omistus-oikeutta mereen, il-
maan tai matoon, nauraisimme me hänelle. Mutta minä
uskallan lyödä mitä tahansa metoa, että te ette moi antaa
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minulle minkäänlaista pätemää aihetta maan yksityiseen
omistus-oikeuteen, jota ei samalla möisi käyttää todistuksena
meren ja ilman yksityiseen omistus-oikeuteen.

Woimme siis olla yksimieliset siitä, että kenelläkään
ihmisellä ei moi olla mähintäkään oikeutta maahan. Ia
jos ei ihmisellä moi olla minkäänlaista oikeutta maahan,
kuinka hänellä on silloin oikeutta myydä sitä? Jos minä
ostan maakappaleen henkilöltä, jolla ei ole oikeutta sitä
myydä, kuinka moin sitä silloin sanoa omakseni?

Ottakaamme esimerkki. Wilhelm Valloittaja ryösti
maatilan Haroldilta (jolle se ei kuulunut) ja antoi sen
norrmantilaiselle paroonille. Ruusujen sisäisessä sodassa
kadotti tämä parooni tiluksensa eräälle toiselle paroonille
tai kruunulle. Sittemmin otti Kaarle II tämän maatilan
takamarikkoon ja antoi sen yhdelle laillisista pojistaan. Tä-
män pojan jälkeläiset alkoimat pelata ja kadottimat siten
maatilansa juutalaisille. Juutalaiset myimät sen rikkaalle
puumillatehtailijälle. Mutta tilus on warastettua omai-
suutta, ja puumillatehtailija marastetun tamaran ostaja.

Otaksukaamme, että ryömäri ryöstää matkustamalta
hänen kellonsa, että hän sittemmin antaa sen rakastetulleen,
joka myy sen juutalaiselle, joka taas muorostaan myy sen
merimiehelle. Otaksukaamme wielä, että matkustaja tulee
maatimaan kelloansa takaisin. Antaako laki merimiehen pi-
tää sen? Ei. Mutta jos rosmo olisi nimitetty loordiksi
sen^ johdosta, että hän marasti sen — silloin olisi asia
mallan toisin.

Te sanotte luonnollisesti, että maan lait omat mah-
wistaneet wanhalle aatelille ryöstetyt tilat. Tämä on ihan
oikein. Mutta yhtä totta on, että tämä laki on itse maan-
omistajiin perustama. Kahdeksannellatoista muosisadalla
ryöstimät suuret maanomistajat pieniltä häpeällisellä la-
malla ja joukottain heidän tilansa. Noin kahdeksankymmenen
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nmoden kuluessa ottiwat he omikseen 7,000,000 akrea
(2,835,000 hehtaaria) maata. Ia kun me sanomme, että
Englannin maa pitäisi jälleen annettaman Englannin kan-
salle, jolta se on ryöstetty, olisi näillä maarosmoilla kylliksi
hämyttömyyttä nostamaan melua ..rosmouksesta".

Kuulkaamme esim. mitä muuan wanhoillinen lehti kir-
joittaa:

..Hämyttömät kiihoittajat, jotka yhä puhumat maan
takamarikkoon ottamisesta, omat mykkiä ja sanattomia kun
on kysymys maanomistajan oikeuksista ja niistä palweluk-
sista, joita hän on tehnyt. He eiwät ole huomaaminaan
sitä tosi asiaa, että maa on hänen, ja että jos hän hoitaa
omaisuuttaan, niin se on pääasiallisesti hän, joka luo sen
armon".

Mall ei ole „hänen". Ihmisellä on oikeus ainoas-
taan siihen, minkä hän työllään saa ja walmistaa. Ei ku-
kaan ihminen ..malmista" maata. Aatelismiehet eiwät
itse hoida tilojansa useimmissa tapauksissa. Tilan armo
riippuu niitten ahkeruudessa, jotka siinä työskentelemät.
Kun sanotaan, että loordi Kelmottomalla on maa- tai kau-
punkitila, joka on 50,000 punnan arwoinen wuodessa, mer-
kitsee se, että hänellä on laillinen malta ottaa tämä summa
tehdas- ja maanmiljelystyöntekijöiltä jonkun tamaran käyttä-
misestä, joka on yhtä paljon heidän kuin hänenkin.

Otaksun teidän ymmärtämän, että ei minkäänlaista
..armoa" moida saada maatilasta ilman työtä. Jos tätä
epäilette, niin ottakaa tynnyrin-ala maata, aidatkaa se, ja
odottakaa kunnes sato kypsyy. Te tiedätte, että ei mikään
sato malmistu, ellei kukaan kynnä ja kylmä. Ei, maikkapa
teillä olisi maata ja pääomaa, ette sittenkään woisi saada
ainoatakaan tähkää ilman työtä. Ottakaa tynnyrin-alanne
maata. Pankaa sinne höyryaura, miljasäkki, äes ja pankki-
osoitus ja odottakaa satoa! Te ette saa ainoatakaan wilja-
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tyrästä. Köyhä työmies rikkinäisellä lapiolla ja orjantappura-
oksalla saa enemmän mehnää pienessä puutarhasopessaan
kuin koko Englannin pääoma moi saada kaikista Euroopan
pelloista ilman työtä.

Lukekaapa saadaksenne tehokkaan esimerkin seuraama
Pall Mall Gazette-lehdestä w:lta 1891 otettu uutinen muo-
dentulo-kertomuksesta, joka annettiin „ Swazilannin kullan-
etsimis- ja maatilain-yhtiön" (Etelä-Afrikassa) yhtiökokouk-
sessa. Siinä on m. m.:

. . . „M e odotamme parempia aikoja ja
rautatien saantia, ennenkuin aiomme koettaa saada
niitä rikkauksia, jotka omat siinä 156 (englannin) neliö-
peninkulman alalla, jonka me omistamme.
Sitten edellisen wuosikokouksen oli Swazilannin ylituomio-
istuin, Kremersdorp'in istunnoissaan, mahmistanut sen
myönnytyksen, jonka alkujansa teki kuningas Umbandine-
mainaja, ja jonka kuninkaan jälkeläiset ja Boer-tasawalta
ja sittemmin Englannin hallitus, joka nyt mallitsee maassa,
on pysyttänyt. Ei myöskään ole todenperäistä, että mi-
tään enempää kutsumusta annettaisiin, ennenkuin tulemat
ajat, jotka paremmin someltumat uusille ehdotuksille".

Harmennus on minun. Ahtiö omistaa 156 (engl.) neliö-
peninkulmaa maata, eikä sillä ole siitä penniäkään tuloa!
Minkätähden? Koska siellä ei tehdä työtä. Ihtiö odottaa
rautateitä. Minkätähden? Koska rautatiet hankkimat sinne
mäkeä. Kaiwoksia, maakartanoita, kaupunkia perustuu sil-
loin. Kuokka ja aura alkamat työnsä, ja silloin — silloin
tulemat nämä neliöpeninkulmat maata Smazilannissa tuot-
tamiksi. Toisin sanoin: ne ihmiset, jotka tulemat luo-
maan rikkauden Smazilannissa, tulemat maksamaan osan siitä
englantilaiselle yhtiölle muokrana siitä maasta, jonka yhtiö
edeltäkäsin on ..hankkinut".

Mäolewa tapaus on niin selmä, että sen lapsikin moi
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ymmärtää. Tässä selmitetään koko kysymys. Työ ja pää-
oma, työ ja maa! Satamiisikymmentäkuusi neliöpeninkulmaa
maata, eikä markkaakaan tuloa. Ei edes niinkään paljoa
kun se maa tuottaa, jolle meidän köyhäinkorttelissa yksi
asumus on rakennettu. Mutta tässä asunnossa asuu mies,
ja hän tekee työtä, ja osa hänen tuloistaan menee maan
..omistajalle". Ymmärrättekö nyt, hra Smith?

Oletteko milloinkaan ajatellut talon muokrakysymystä?
Otaksukaapa että te omistatte pienen talon maakylässä, ja
että minä omistan yhtä suuren talon, milkkaassa kaupungissa
suuren rautatien ja suurten tehtaitten lähellä. Te tiedätte,
että minä silloin saan enemmän muokraa talostani kuin te
omastanne. Minkätähden? Koska minun taloni on maa-
kappaleella, jota enemmän kysellään ja tiedustellaan. Rau-
tatieyhtiö tahtoisi ostaa sen. Ia sitäpaitsi on se työpaikkain
läheisyydessä, ja työmies tahtoo maksaa siitä enemmän, erit-
täinkin kun huoneitten saanti on hankala.

Mutta olenko minä perustanut rautatien? Olenko
minä perustanut tehtaat? Olenko tehnyt edes jotakin tuo-
dakseni kaupungin rikkauden tai maan „arwon?" En, en
minä. Sen omat työntekijät tehneet, s. t. s. minä saan kan-
tamalla muokrarahat määrätä merot heidän työlleen.

Köyhät raukat Lontoon East End'issa maksamat 3—
6 shillinkiin (3 m. 78 p. — 7 m. 56 p.) miikossa pienestä
hökkelistä rapistuneessa ja likaisessa talossa ahtaan ja epä-
termeellisen kadun marrella, ja Manchesterissa omat muok-
rat hymin korkeat. Tämä johtuu maan armosta. S. t. s.
ihmisten täytyy olosuhteitten pakottamina asua näissä keh-
noissa ruton ja taudin pesissä eikä heillä ole mitään muuta
maalia kuin maksaa kohtuuton mero, jonka heiltä kiskomat
maanomistajat, joiden sydämissä jokainen säälimäisyyden
tunne on kuimunut, ja joiden sielut omat kutistuneet kokoon
ahneuden kuluttamassa tulessa.
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Maa on kallista, s. t. s. muokralaisten täytyy alistua
ryöstettämäksi kaikissa teollisuuden keskuksissa. Työnteki-
jäin kelmollisuus, kyky ja kunnollisuus luomat ..teollisuuden

keskuksen". Keinottelijat ostamat maata tämän keskuksen
läheisyydessä, ja samassa määrässä kuin liike ja työ metä-
mät sinne ihmisiä, jotka etsimät toimeentuloansa, korottaa
keinottelija hintojansa ja rikastuu, ja hänen maansa ja ta-
lonsa tulemat tuottamiksi. Tämä sopii yhteen lain kanssa.
Se sisältää epärehellisen ja järjettömän meron työlle, mutta
se on laillinen. Siinä ei ole oikeutta eikä ihmeellisyyttä,
mutta laki se on. Ia maikeus hankkia kansalle parempia
asuntoja ei riipu mistään muusta kuin että ei moida muut-
taa tätä lakia loukkaamatta pyhää omistusoikeutta.

Oletteko koskaan ajatellut tätä asiaa? Tiedättekö mikä
ero on maaomaisuuden lailla toisella puolen ja patenttilailla
ja lailla kirjallisesta omistusoikeudesta toisella puolen?

Aatelismies omistaa tilan. Hän kantaa siitä muosit-
tain 30,000 puntaa (750,000 markkaa) muokraci. Hän ja
hänen sukunsa ennen häntä on kantanut tätä muokraa miisi
tai kuusi wuosisataa, ja maa on aina wielä hänen.

Mutta jos John Smith Oldhamissa keksii uudet kan-
gastuolit ja ottaa niille patentin, niin loppuu hänen patentti-
oikeutensa neljäntoista muoden kuluttua. Neljäntoista tvuo-
den kuluessa moi hän koota keksimiskykynsä hedelmiä. Mutta
tämän ajan kuluttua moi kuka hymänsä käyttää hymäkfeen
hänen keksintöään tarmitsematta siitä maksaa mitään. Se
on tullut yleisön omaisuudeksi. Sellainen on laki.

Tai John Smith Oldhamissa kirjoittaa kirjan. Kir-
jan kustannus-oikeus on hänen neljäkymmentä muotta, tahi
kirjailijan elin-ajan ja seitsemän muotta sen jälkeen. Tämän
ajan kuluessa ei kukaan saa painaa kirjaa ilman Johnin
suostumusta, ja niinmuodoin moi John saada rahaa kirjal-
lisista lahjoistaan. Mutta tämän ajan kuluttua lakkaa hä-
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nen kustannus-oikeutensa, ja kirja tulee yleisön omaisuudeksi.
Kuka tahansa saa sitä sitten painaa.

Nyt näette eroituksen maaomaisuuden lain ja patentti-
lain mälillä. Tilanomistajan patentti ei lopu koskaan.
Maa ei tule koskaan yleisön omaisuudeksi. Maaoikeus kes-
tää aina. Ia kuitenkaan ei tilanomistaja ole tehnyt tilaa,
mutta John Smith on itse keksinyt kangaspuut.

Hra Smith, jos te olette käytännöllinen, armostelu-
kykyinen mies, niin luulen woiwani jättää teidät itseksenne
miettimään maakysymystä.



Kahdeksas Luku.

Maan Korko ja rahan Korko.
Herra tulee tuomiolle kansansa nmnhimmttten

kanssa ja pääruhtinastensa kanssa; sillä te olette
turmelleet miinamäen, ja köyhäin ryöstö on teidän
huoneessanne. Miksi te tallaatte minun kansani, ja
runtelette köyhää? sanoo Herra, Herra Zelmoth.

Sitveysoppi ja kansallistalous owat yksimielisiä
langettamaan tuomion niille yksilöille, jotka kulut-
tamat eiwätkä tuota ja walmista mitään.

les. 3: 14, 15.

Euroopan pahimmat martaat, kuolettamain so-
tain todelliset lähteet omat pääoman omistajat —

f. t. s. ihmiset, jotka elämät koroillaan tai toisten
työllä sen sijaan, että itse nauttisimat säännöllistä
palkkaa työstänsä . .

. Kaikki sosiaalinen kurjuus ja
kaikki uskonnolliset hairahdukset johtuivat siitä, että
toimeton ryöstää työmiehellä. Tämä antaa hänen
pitää maan niin paljon, mitä hän elääksensä tar-
mitsee (ja sittenkin elääksensä hymin kurjasti) ja ot-
taa kaiken jäännöksen hänen työnsä tuloksista itse
elääksensä ylellisyydessä tai hankkiaksensa niitä
leikkikaluja, joilla hän kuluttaa toimettomuudessa
tviettämää aikaansa.

De Balzac.

Ruskin.
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Tuotantoon tarwitaan kaksi asiaa — työ ja so-
welijaat esineet.

Työn tuote on työn luonnollinen palkinto eli
palkka.

John Stuart Mill.

Adam Smith.

Perus-aatteenani olen jo esittäyt, että ihminen on
oikeutettu omistamaan kaiken sen rikkauden, jonka hän saa
käyttämällä omia kykyjään ilman toisten apua, eikä mitään
muuta. Pienessä mihkosessa „Paawin sosialismi" kirjoitin
kerran: ..Ei kenelläkään ihmisellä ole oikeus olla rikas. Ei
kukaan ihminen ole koskaan rikastunut rehellisillä keinoilla.
Ei kukaan ihminen ole koskaan rikastunut omasta ahkeruu-
destansa". Tämä mäitteeni: ..Gi kukaan ihminen ole kos-
kaan rikastunut omasta ahkeruudestaan" on ollut monelle
lukijalleni maikea sulatettama, ja sentähden tahdon sen selit-
tää. Onkin tärkeätä että sen teen; sillä jos ei kukaan ihmi-
nen ole rikastunut omasta ahkeruudestaan, niin ei kellään
ihmisellä ole oikeutta olla rikas.

Nyt tulemme käsittelemään'erittäin tärkeätä kysymystä,
nim.: onko rikkailla oikeutta rikkauksiinsa?

Mitenkä ihmiset rikastumat? Rikkauden kolme pää-
lähdettä meidän painimamme on:

1. Maan korko.
2. Rahan korko.
3. Pääoman woitto.

Puhukaamme ensiksi maan korosta. Kuka sen ansait-
see? Ottakaamme kaksi esimerkkiä — toinen maanmerosta
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ja toinen talon muokrasta. Plaza Toron herttua omistaa
tilan. Wero siitä nousee 30,000 puntaan (750,000 markkaan)
wuodessa. Mistä nämä rahat tulemat? Maatila on wuok-
rattu niin ja niin paljosta tynnyrinalalta. Wuokraajat mak-
samat herttualle hänen 30,000 puntaansa. Mistä he sen
ottamat? He myymät elonsa, ja myyntisummasta maksamat
he meronsa. Mitenkä elot saadaan? Sen hankkimat maan-
miljelystyöntekijät muokraajan johdolla. Niinmuodoin saa-
daan maan korko muokraajan ja hänen mäkensä työstä.
Herttua itse ei tee mitään. Hän ei ole maatilaansa itse pe-
rustanut eikä sadon saantiin mitään maikuttanut. Hänellä
ei ole siis minkäänlaista oikeuttakaan kantaa korkoa.
Mies, joka rikastuu meroista, rikastuu niinmuodoin toisten
työstä.

Mr Bounderby'llä on taloryhmä. Wuokrat näistä
nousemat 4000 puntaan (100,000 markkaan) wuodessa.
Mistä nämä rahat tulemat? Wuokran maksamat tilojen
pitäjät. He maksamat ne niillä rahoilla, mitkä he omat
työllään ansainneet, tahi toisilta saamillaan muokrilla, jotka
taas ne omat ansainneet työllään heille, ja ne maksetaan mr
Bounderby'lle talojensa käyttämisestä? Millä tamoin on mr
Bounderby saanut talonsa? Hän on joko ostanut ne ra-
hoilla, joita hän ei ole itse omalla työllään ansainnut, tai
maksanut rakennus-aineet ja rakennustyöt rahoilla, joita ei
ole omalla työllään ansainnut. Kaksi asiaa on aiman marma,
ensiksi että mr Bounderby ei ole omin käsin rakentanut tu-
lojaan eikä malmistanut niitä tiiliä ja hirsiä, joista ne omat
rakennetut, maan on työ^ toisten suorittamaa; toiseksi mr
Bounderby ei koskaan ole ansainnut niitä rahoja, jotka työ-
miehet omat palkakseen saaneet. Mr BounderbyM ei sen-
tähden ole oikeutta omistaa niitä taloja eikä nostaa hyyryjä
niistä. Mies, joka. rikastuu talojen muokrasta, rikastuu
toisten työstä.
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Te luonnollisesti kysytte, mitenkä moin todistaa, että
rahat, joita mr Bounderby on maksanut taloistaan, eiwät
ole hänen omalla työllään ansaittuja. Tämä johtaa meidät
toiseen ja kolmanteen keinoon, joilla rikkautta hankitaan —

rahan korkoon ja moittoon.
Mikä on korko ? Se on rahoja, joita maksetaan raho-

jen käyttämisestä. Jos te lainaisitte minulle sata puntaa 5
prosentin korolla, merkitsisi se, että minun täytyisi maksaa
teille miisi puntaa wuodessa rahojen lainasta, niinkauan kuin
minulla ne olisi, ja että tämä maksu ei mähennä lainattua
summaa. Jos minulla siis olisi teidän 100 puntaanne 20
muotta ja maksaisin teille 5 puntaa muotuista korkoa, eli
yhteensä 100 puntaa, olisin kuitenkin tämän ajan loputtua
edelleenkin teille melkaa 100 puntaa, s. t. s. te saisitte mi-
nulta 200 puntaa, maikka lainasitte minulle ainoastaan 100
puntaa.

Mutta mistä minä saan koron ? Minun täytyy tehdä
työtä sen hankkimiseksi. Mutta te saatte sen minulta. Te
ette sentähden tee työtä. Olette mahdollisesti työskennelleet
pääoman tähden, s. t. s. ensimmäisen sadan punnan, mutta
ette tee työtä koron tähden, toisen sadan punnan.

Olettakaamme minulla oleman 1,000 puntaa. Minä pa-
nen ne pankkiin ja saan niistä 3 prosenttia korkoa, toisin sanoen
30 puntaa wuodessa. 20 wuoden kuluttua olen nostanut
600 puntaa, ja kuitenkin on minulla siellä 1,000 puntaa
jälellä. Kuinka moi rahani kasmattaa rahoja? Kuinka moin
saada 1,600 puntaa 1,000 punnasta? Kuinka moi pankin-
hoitaja maksaa minulle enemmän rahoja kuin olen hänen
talletettamakseen jättänyt ?

Jos sen sijaan, ettäj panen 1000 puntaani pankkiin,
panisin ne, kassakaappiini ja ottaisin^ 30 puntaa wuodessa
20 wuoden ajan, olisikohan siellä tämän ajan kuluttua wielä
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1000 puntaa jälellä? Ei, siellä olisi ainoastaan 400 pun-
taa. Rahat eiwät kaswattaisi rahoja. Koron täytyisi
ansaita työllä. Kuka ne ansaitsee?

Otaksukaa, että rikas juutalainen on lainannut halli-
tukselle miljoonan 3 prosentin korolla. Hän saa muosittain
30,000 puntaa korkoa. Kuka nämä maksaa? Ne saadaan
meroittamalla. Kuka maksaa merot? Ne maksamat kaikki
joko työmiehet, tai sellaiset henkilöt, jotka saamat rahansa
työmiehiltä. Ia juutalainen saa korkonsa ijän kaiken.
Toisin sanoen: sitten kuin hän on saanut takaisin koko mil-
joonansakoroissa, maksaa hallitus yhä hänelle niistärahoista,
joita te, miisas ja käytännöllinen ystämäni, ansaitsette,
30,000 puntaa wuodessa, niin kauwan kun waan jokukin on,
joka woi niitä waatia. Luultawastikin on tämä miljoona
tuhlattu joihinkin hullun yrityksiin tahi rikolliseen sotaan.
Koska nyt joku ministeri m. 1812 oli joko aika heittiö tai
hullu, meroitetaan brittiläistä teollisuutta muosittain 30,000
puntaa maailman loppuun saakka. Amen.

Pahin kaikesta on, että ne rahat, jotka juutalainen
antoi lainaksi, eiwät ole hänen omia ansaitsemiaan, maan
sen kansan isäin, joka nyt maksaa hänen jälkeläisilleen lainan
koron. Ei, ei tämäkään ole pahin. Tosi asia on, että
suuri osa n. s. pääomasta, josta korko maksetaan, ei ole
olemassakaan.

Plaza Toron herttua on rikas loordi. Hänellä on
muokratuloja 30,000 puntaa muosittain. Chom Bentin krei-
millä on muotuista korkoa 40,000 puntaa ja Steynen mar-

kiisilla 50,000. Nämä aatelismiehet yhdessä rikkaan juuta-
laisen, parin rikkaan puumillatehtaan isännän ja hiilikaimok-
sen omistajan kanssa päättämät perustaa yhtiön ja kaimaa
kanaman. He ottamat palmelukseensa muutamia insinööriä
ja maankaiwajia. Noidaksensa maksaa näille miehille pal-
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kat sekä hanttia aineet ja muut tarmekalut tarmitsemat he
..pääomaa".

He tekemät kustannus-armion. Otaksutaan sen nouse-
man puoleen miljoonaan. Mutta tämä tarwitaan työn täyt-
tämiseksi. Työ moidaan alottaa paljon wähemmällä. He
panemat sentähden liikkeelle 50,000 kymmenen punnan suu-
ruista osaketta. Jokaisesta osakkeesta maksetaan heti 2 pun-
taa, ja loppu määrättyinä aikoina.

Nhtiöön kuuluu seitsemän miestä, jokainen näistä ot-
taa yhtä suuren määrän osakkeita ja maksaa yhtäläisen sum-
man, 14,285 puntaa, eli yhteensä 100,000. Tällä sum-
malla tulemat he toimeen siksi kunnes toinen maksu kootaan.

Tarkastakaammepa herttuan asemaa. Hän on maksa-
nut 14,000 puntaansa, ja wuoden kuluttua on hänellä taas
käytettäwänään 30,000 puntaa muokraa tilastansa. Toiset
owat samanlaisissa olosuhteissa. Juutalainen odottaa raho-
jensa korkoa, hiilikaimoksen omistaja moittoansa. Ia
kaikki nämä summat, maankoron, rahan koron ja työn-moi-
ton, saamat työmiehet ansaita.

Kcmawll rakennetaan. Kuka sen rakentaa? Ei rikkaat
osakkeen omistajat, johan nyt! Kanaman rakentamat insi-
nöörit ja maankaimajat. Kuka hankkii rahat? Giwät rik-
kaat osakkeen omistajat. Ei, rahat ansaitsemat — maan
koron, rahan koron tai työnmoiton muodossa — maanmilje-
lystyöntekijät, hiilitaiwostyömiehet ja puuwillatyöntekijät.

Mutta sitten kun maankaimajat ja insinöörit omat
walmistaneet kanaman, ja maanmiljelystyöntekijät, hiilikai-
wostyömiehet ja puuwillatyöntekijät maksaneet sen — kuka
sen omistaa? Kuuluuko se niille, jotka sen omat tehneet?
Ei, ei suinkaan. Kuuluuko se niille, jotka owat ansainneet
rahat ja maksaneet sen ? Ei, ei suinkaan. Se kuuluu rik-
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kaille osakkaille, ja nämä miehet antamat toisten tehdä työtä
ja itse pitämät moiton. Toisin sanoen: kaikista tamaroista
joita kuljetetaan tästä kanamasta, täytyy maksaa kanawa-
maksut. Nämä kanawamaksut — sittenkun kanaman työ- ja
korjausmaksut owat erotetut — owat woitto ja jaetaan se
osakkeenomistajille woitto-osinkoina. Kuka maksaa kanawa-
maksut? Ne maksamat tamaroitten kuljettajat, ja nämä taas
muorostaan ottamat maksut niiltä, jotka tamaroita käyttä-
mät. Tawaroitten käyttäjät ja tarwitsijat owat joko työ-
miehet, jotka maksamat mitä itse omat ansainneet, täi rikkaat
henkilöt, jotka maksamat, mitä työmiehet omat heille an-
sainneet.

Ahdistakaamme nyt kokonaisuus. Plaza Toron hert-
tua kerää ne 14,000 puntaa, jotka hän on saanut (maan-
miljelystyöntekijöiltään) ja 56,000 puntaa, joita ei hän ole
wielä saanut, mutta jotka hän saa, niinpian kuin hä-
nen maanmiljelystyöntekijänsä omat ne ansain-
neet. Näillä rahoilla — jotka työmiehet omat ansainneet
ja tulemat ansaitsemaan — maksaa herttua palkan kanamaa
rakentamille insinööreille ja maankaiwajille. Kun kanawa on
walmis, kantaa herttua kanawamaksut, jotka maksamat työ-
miehet — suureksi osaksi ehkä juuri ne maanmiljelystyön-
tekijät, insinöörit, maankaimajat, puumillankutojat ja hiili-
kaimostyömiehet, jotka omat hankkineet rahat eli toimittaneet
työn. S. t. s. työmiehet maksamat herttualle koron omain
rahainsa lainasta.

Nyt ehkä alatte ymmärtää, mitä tarkoitetaan sanoilla
maan korko, rahan korko, pääoma ja melka. Lähimmäksi seli-
tykseksi ja antaakseni teille aamistuksen kuinka köyhiä nämä
rikkaat miehet todellisuudessa owat, ja kuinka paljon korkoa
maksetaan rahoista, joita ei ole olemassakaan, ilmoitan teille
kaksi tosiseikkaa.
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Toinen näistä on, että summa, mikä Isossa Britan-
niassa muosittain maksetaan työpalkkoina, moittona, rahan
korkona ja maan korkona, lasketaan 1,350,000,0000 puntaa
(33,750,000,000 markkaa) ja kuitenkaan ei maassa koskaan
ole kerrallaan rahaa muuta kuin 100,000,000 puntaa
(2,500,000,000 markkaa).

Toisen tosiseikan kerron John Stuart Millin sa-
noilla:

..Kun kansa puhuu maan manhasta rikkaudesta, esi-
isiltä perityistä rikkauksista ja muuta samantapaista, saa
tästä sen käsityksen, että sumulta sumulle kulkemat rikkaudet
omat alkujaan hankitut lauman, kauman sitten, ja että
maan pääomasta ei ole rahtuakaan hankittu tänä muonna,
maan ainoastaa tämän wuoden kuluessa lisäksi tullut summa.
Mutta asian laita on ihan toisin. Suurimman osan
nykyäänGnglannissa olemasta rikkaudesta omat
ihmiskädet hankkineet, miimeisen kahdentoista
kuukauden kuluessa. Itse todellisuudessa hymin pieni
osa tästä suuresta summasta oli kymmenen muotta sitten
— maan nykyisestä tuottamasta pääomasta tuskin osaakaan
paitsi maatalot, tehtaat ja muutamia laimoja ja koneita, ei-
wätkä nämäkään useimmissa tapauksissa olisi kestänyt niin
laumaa, jos ei uutta työtä täuä aikana olisi käytetty niitten
korjaamiseen.

Maa sitämastoin pysyy, ja tämä onkin melkein ainoa
pysymäinen. Kaikki, mitä malmisistaan ja tuotetaan, katoo,
ja useimmat hyminkin pian".

Toisessa paikassa kirjoittaa Mill:
..Pääoma säilyy sukupolmesta sukupolmeen

alati uusimalla eikä suinkaan säilyttämällä sitä".
Ehkä tämä teitä hämmästyttää? Melkein koko rikkaan

niin paljon ylistetty ..pääoma" tai rikkaus hankitaan mu o-
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sittain. Ia kuka sen hankkii? Rikasko? Ei suinkaan.
Sen hankkimat työmiehet, sillä kaikki rikkaus täytyy
saada työllä, sitä ei moi saada muuten.

Kuulette miestä sanottaman miljoonain omistajaksi.
Luuletteko, että hänellä on miljoona tai sata miljoonaa pun-
taa kassakaapissaan? Luuletteko, että esim Jay Goldille
tai Westminsterin herttualle joka muosi sataa miljoona
kultarahoja taimaasta?^

Teidän miljoonain omistajallanne on tuskin mitään
tai ainakin hymin mähän puhdasta rahaa, se on marma.
Mutta hänellä on obligatsioonia ja marmoja papereita sekä
muita kirjallisia keksinnöitä koronkiskurilta ja paholaiselta,
joitten kautta hän on laillisesti oikeutettu muosi muodelta
omistamaan muutamia miljoonia siitä rikkaudesta, minkä
köyhän työ luo.

Plaza Toron herttuan sanotaan olewan 500,000 pun-
nan (12,500,000 markan) ..armoinen" muosittain. Millä ta-
malla hän sen on? Hän saa tämän summan kaikenlaisina
korkoina, ja joka penni on siitä otettu työn tuottamasta rik-
kaudesta. Teidän herttuallanne on 30,000 puntaa muotuista
muokraa. Mutta hänellä ei ole penniäkään ennenkuin köyhä
Hodge on korjannut elonsa ja miljakauppias Giles myynyt
ne. Ottakaa pois kansa, työmiehet — halmeksitut orjarau-
kat — hänen armonsa tiluksilta, ja hänen armonsa on köyhä
waiwainen laajoine tiluksineen.
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„Oman onnenja seppä".
Erilaisuus eri ihmisten synnynnäisissä lahjoissa

on itse todellisuudessa paljoa pienempi kuin me ku-
tvittelemme; ja se erilainen taipumus, joka näyttää
eroittmvan eri ammattilaiset toisistaan, kun he omat
päässeet täysi-ikäisiksi, ei monessakaan tapauksessa
ole niin suurena syynä työnjakoon kuin tämän seu-

raus. Erilaisuus enimmän eroatvain muotojen ma-
tilla — esim. tviisaustieteilijän ja kaupungin lähe-
tin — ei näy johtuman niin paljon luonnosta kuin
latvasta ja kastvatuksesta. Maailmaan tultuaan ja
ensimmäisinä kuutena tai kahdeksana muotena olitvat
he hymin samallaista, eitä heidän manhempansa
eitvätkä heidän leikkitowerinsa tvoineet hatvaita mi-
tään erityistä eroa heissä. Tällä ijällä tai heti
tämän jälkeen alettiin heitä käyttää hymin erilai-
siin toimiin. Taipumusten ja lahjojen erilaisuudesta
aletaan silloin ottaa selmää, ja se laajenee wähitel-
len, siksi kunnes tviisaustieteilijän turhamaisuus tus-
kin tahtoo tunnustaa minkäänlaista yhtäläisyyttä
olemankaan.

Adam Smith.

Lycurgos pani ainoastaan tvähän^ huomiota
suurelle rautarahastolleen. Puheen armo sen sijaan
tuli olla muutamissa yksinkertaisissa, sattumissa ja
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ajatusrikkaissa sanoissa; ja hän tvaati, että pitempi-
aikaisella harjoittamisella opittaisiin panemaan aja-
tusta ja terämyyttä lauseisiin. Kokonaisuudessa
opetti hän kansalaisiaan pitämään itselleen elämisen
kaikkein halweksittawampana. Kuni mehiläiset toimi
kansa yhteisen innostuksen »vaikuttamana yhteiseksi
hymäksi ja kokoontui aina ruhtinaansa ympärille.
Heillä oli sammumaton jano kunniaan ja mielettö-
myyttä läyenemä innostus, eikä heillä ollut mitään
muuta toiwomusta kuin saada toimia maansa hyö-
dyksi.

Plutarchos.

Jos joku henkilö myy jonkin kapineen kalliimmasta
kuin itse on ostanut, niin on hän moittanut kaupasta. Woit-
taa woi joko omasta tai toisen kaupasta. Tamallisesti ei
"tawaran walmistaja saa woittoa, maan joku toinen, jota ta-
mallisesti sanotaan ..wälikädeksi", koska hän on walmistajan
ja ostajan wälillä; s. t. s. hän, wälikäsi, ostaa tawaran mal-
mistajalta ja myy sen moitolla käyttäjälle.

Nyt on lähemmin tarkastettamanamme kysymys: ..Mikä
on woitto?" Woitto on ylijäämä, mikä saadaan kun tamara
myydään kalliimmasta kuin itse on maksettu.

Muutamissa tapauksissa on tämä moitto oikeutettu.
Esim. jälleenmyyjä ostaa kaloja' torilta, kaupustelee niitä
talosta taloon ja myy ne moitolla. Tämä »oitto on silloin
hänen työpalkkansa ja palkitsee silloin hänen maimansa jaka-
jana, toisin sanoen, hän hankkii tamarat malmistajalta niit-

ten käyttäjälle. Mutta kun mälikäsi muuttuu pääoman omis-
tajaksi, kun hän ostaa kaloja tynnyrittäin ja myy ne moi-
tolla jälleenmyyjälle ja pikkukauppiaalle, ja siten woittaa
useoita tuhansia wuodessa, kun kalastaja ja jälleenmyyjä
hädin tuskin woiwat elää, niin tämä ei ole suinkaan oikeu-
tettu moitto.
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Minkätähden ei? Tarkastakaamme ' asiaa sellaisena,
kun se on. Neljä henkilöä on tässä osallisena kalakaupassa :

1. Kalastaja.

2. Välikäsi, tukkukauppias.

3. Ruokakauppias tai kaupustelija.

4. Käyttäjä.

Woitteko mainita jonkun järjellisen syyn, minkätähden
näistä neljästä henkilöstä mälikädellä, joka ei tee mitään
muuta kuin allekirjoittaa pankkiosoituksia, on niin suuria etuja
muihin merraten? Meillä on tässä kolme henkilöä, joitten
toimena on hankkia kaloja järmestä keittiöömme. Onko oi-
kein, että henkilö, joka tekee mähimmin, saa enimmän rahoja?
Pitääkö yleisö sen työn, minkä mälikäsi toimittaa, niin paljon
armokkaampana kuin kalastajan tai kaupustelijan. Paras
John, itse asiassa on mälikäden toimittama työ enemmän
kuin tarpeetonta ja hyödytöntä. Wälikäsi todellisuudessa ei
tee mitään muuta kuin korottaa kalojen hinnan ja pitää
työpalkat alhaisina kohtuuttoman moittonsa tähden.

Woimme selwittää asian seuraamalla täwalla. Otaksu-
kaa, että olette mälikirjan mukaan ottaneet huoleksenne hank-
kia koko kaupungille sen elintarpeet. Maksaisittekohan jollekin
henkilölle muosittain 30,000 markkaa siitä, että hän sähkö-
sanomilla antaisi paikallis-asiamiehille toimeksi hankkia kaloja
rannasta? Minä en luule teidän sitä tekemän. Viisaana
ja käytännöllisenä' miehenä maksaisitte te jollekin kirjoitus-

taitoiselle henkilölle käyntihinnan mukaan, jotta hän sen
tekisi, ja siten säästäisitte mähintäin 25,000 markkaa. Näki-
sitte heti silloin, että tuo mälikäsi ei tehnyt mitään muuta
kuin niitti itselleen moitot, otti hankkijalta toiselta puolen
ja kuluttajalta toiselta.



„Oman onnensa seppä".

Kaikki työnostajat, kaikki rikkaat miehet, paitsi rahan-
lainaajat ja tilainomistajat, omat mälikäsiä. He omat kaikki
hyödytön mastus toisten työlle.

Välikäsiä on pääasiallisesti kolmea lajia:
1. Toimeton pääoman-omistaja, joka maksaa kansalle,

että se tekee hänelle työtä, ja maksaa työnjohtajille, että he
johtamat edellisten työtä, mutta ei tee itse milloinkaan
työtä.

2. Toimekas pääoman-omistaja, joka maksaa kansalle,
että se tekee hänelle työtä ja itse johtaa heidän työtään ja
huolehtii heidän työnsä tuotteiden myynnistä.

3. Pääoman omistama työmies eli keksijä, joka on kek-
sinyt jonkun uuden työtaman tai uuden koneen ja joka ottaa
toisia henkilöitä työhönsä keksintöään käyttääkseen.

Ensimmäinen näistä kolmesta on enemmän kuin hyö-
dytön. Toinen on tai moi olla hyödyllinen, mutta saa mel-
kein aina liiaksi paljon maksua. Kolmas on joskus paha,
joskus hywä, mutta on aina mille kansalle hymänsä suuresta
armosta, ja on ainoa pääoman-omistaja, jolla on jonkin-
laista näennäistä oikeutta rikkauteensa, Hän on mälittäjä,
jota meidän tuolee huolellisesti tarkastaa.

Kun minä kirjoituksessani ..Paamin sosialismi" sanoin,
että ei kukaan ihminen ole koskaan rikastunut omasta työs-
tään, mainitsimat muutamat lukijoistani todistuksina minua
mastaan keksijän. He eiwät woineet käsittää, että henkilö,
joka on koonnut omaisuuden keksinnöllään, ei ole rikastunut
omasta työstään. Asia on kuitenkin hymin selmä. Ole-
tamme, että te, John Smith Oldhamista, olette keksinyt
uudet kangaspuut, jotka malmistamat kaksi kertaa niin pal-
jon kuin nykyänsä käytetyt kangaspuut. Te otatte keksin-
nöllenne patentin, ja 21 wuoden ajan kannatte te maksun
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jokaisesta sellaisesta kangaspuusta, joka malmisistaan. Tällä
tamalla te rikastutte. Rikastutteko silloin yksinomaan omasta
työstänne? Onko koko kone omaa keksintöänne? Eikö ku-
kaan toinen henkilö ole teitä auttanut rikkauttanne hankki-
maan ?

Jos tarkoin ajattelette, huomaatte, että teidän on keksin-
nöstänne kiittäminen koko legioonaa kuolleita ja tuntematto-
mia miehiä, ja rikkaudestanne koko legioonaa köyhiä työ-
miehiä omana . aikananne. Ensiksikin on kangaspuissanne
pyöriä, tankoja ja hammasrattaita ja käymät ne höyrymoi-
malla. Oletteko te keksinyt pyörän? Oletteko te keksinyt
höyrywoiman? Ne oliwat jo walmiina käytettämänänne
— samoinkuin masara ja miila, joita te käytitte työssänne,
ja koneopin perusteet, joitten mukaan teitte työnne — ja
oliwat ne keksineet jo kauwan sitten kuolleet ihmiset, joita
paitsi, ja jos he eiwät olisi nähneet niin paljon waiwaa,
teidän oma ihmeteltämä keksintönne ei milloinkaan olisi tullut
tehtyä. Ia — mennäksemme stemmaksi — mistä teidän kan-
gaspuunne on tehty? Raudasta, kuparista, teräksestä,
puusta ja monesta muusta aineesta. Mutta te ette ole
kaimostyömies, ette sulattaja, puuseppä, seppä ettekä malaja.
Keksiäksenne koneenne olette niinmuodoin lainannut kuolleilta,
ja malmistaaksenne sen tärmitsette elämäin apua.

Ia sitten kun se on walmis! Woiko se wielä silloin-
kaan koota omaisuutta? Ei millään muotoa. Luodoksenne
koneellanne omaisuutta, täytyy teidän tehdä toisia samallai-
sia koneita tai saada niitä, tehdyiksi. Te ette osaa niitä
tehdä. Jos sen osaisittekin, ettej sittenkään rikastuisi, sillä
teiltä menisi muosikausia saadaksenne malmiiksi edes muuta-
mia. Sentähden annatte te toisten ihmisten niitä tehdä,
toisten myydä niitä, toisten tehdä niillä työtä, ja toisten
ihmisten annatte te ostaa niitten kutoman kankaan, ja t e
otatte moiton.
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Sanotteko tätä yksinomaan omalla työllänne rikastu-
miseksi? Minä en sitä siksi sano.A»Minä sanon sitä itsek-
kääksi menettelytawaksi, jolla kokootte etuja omasta hywästä
onnestanne ja lähimmäistenne tarpeista. Nmmärrettähän
hymin, että en moiti teitä. Kilpailun aikana täytyy jokai-
sen pitää huoli itsestään. Jos minä keksisin koneen, ottaisin
sille patentin ja käyttäisin sitä niin hymin kuin suinkin.
Mutta sekä minulle että koko maailmalle olisi paljoa pa-
rempi, jos minä en olisi pakoitettu ottamaan sille patenttia,
maan moisin antaa lahjani ja taipumukseni hedelmät ihmis-
sumulle ilman sitä pelkoa, että palkinnoksi tulisin hämäis-
tyksi ryysyläisenä tai että minä jätettäisiin suohon kuolemaan.

Kuulette usein sanottaman, että sosialistit omat epäre-
hellisiä ihmisiä, jotka tahtomat ottaa toisten rikkauden saa-
daksensa siitä itse nauttia. Tämä on male — tahallinen,
ilkeä male, jonka lausumat ryömärit, jotka tahtomat pitää
saaliin, minkä ottamat köyhiltä. Sosialismi on pelpttaman
oikeutta harrastama, järkähtämättömän rehellinen. Se on
niin rehellinen, että minä epäilen, että te ette woi silmiän-
ne räpäyttämättä kestää sen kirkasta, häiläisemää maloa,
maikka itse, John Smith, olette hymin rehellinen mies elääk-
senne meidän aikanamme.

Tahdotteko kuulla, minkä minä pidän kaiken sosialis-
min ja kansanmallan perussääntönä? Tällainen se on: in-
himillisissä asioissa ei ole puhetta, että henkilö on riippu-
maton toisista. Ihminen on yhteiskunnan aines ja on me-
lassa toisille ihmisille ei ainoastaan siitä, mitä hänellä on,
maan myöskin, mitä hän on. Kuka tahansa lienettekin,
niin olette sellainen/miksi esi-isänne, olosuhteenne jaympäris-
tönne on teidät tehnyt. Te ette ole itseänne synnyttänyt, ja
sentähden ei teillä ole minkäänlaista oikeutta itseenne. Toi-
set ihmiset omat teidät kehittäneet, sentähden olette heille
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melassa kaikesta, mitä teillä on ja kaikesta, mitä olette; ja
sosialismi pelottamalla oikeudentunnollaan sanoo teille, että
teidän täytyy maksaa metkanne.

Sallikaa minM selittää tämä pitäen itseäni esimerk-
kinä. Minä olen kirjailija. Minä kirjoitan kertomuksen ja
myyn sen yleisölle, Otaksukaa että minä moin, myymällä
monta kappaletta, saada suuren summan rahoja. Olenko
oikeutettu sanomaan näitä rahoja omikseni, makuuttamaan
— niinkuin monet tekemät -^ että olen ansainnut nämä ra-
hat omilla lahjoillani ja ahkeruudellani, ja että ne sentähden
oikeudella kuulumat minulle yksin? Minä en tiedä, mitä te
ajattelette; mutta itse tiedän, että en ole tehnyt tätä työtä
ilman toisten apua, ja että oikeus maatii minun myöskin
maksamaan kaikille ihmisille mitä olen heiltä lainannut.
Mitä minä olen heiltä lainannut? Minä olen heiltä lai-
nannut kaikki mitä minulla on ja kaikki mitä minä olen.
Kuka minun synnytti, ruokki, hoiti, maatetti, kuka lääkitsi
kaikki lapsena sairastumiseni ja muut taudit? Mistä sain
mielipiteeni, ajatukseni, kielitaitoni ja esitystapani, sellaisen,
kuin se nyt on?

Minun täytyy milpittömästi sanoa teille: sitä en tiedä.
Mistä minun tulee kiittää Salomoa, Shakespearea, Rabe-
lais'ta, Carlyle'a> Dickensiä ja satoja muita kirjailijoita?
Mistä minun tulee kiittää ystämiäni, opettajia, henkilöitä,
joitten kanssa olen ollut tekemisissä näinä muosia? Mistä
minun tulee kiittää työpajoja, sotamäkeä, ihmisiä raminto-
loissa, kirkoissa, sanomalehtitoimistoissa, torilla ja simukau-
pungin kurjissa asunnoissa? Minä en tiedä sitä. Minä moin
ainoastaan teille sanoa, että nämä ihmiset omat tehneet mi-
nun siksi, mitä nyt olen ja opettaneet minulle kaiken sen,
mitä nyt tiedän.

Niin, moisinkohan edes kaikella sillä tiedolla, mitä olen
oppinut ja kokenut tässä elämässä, kirjoittaa kertomusta, jos
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minulla ei olisi lähimmäisiä, joista kirjoittaisin ? Kaikki mitä
tiedän, ja kaikki, mitä suurin taiteilija tietää taiteesta ja
ihmisluonteesta, on toisilta ihmisiltä opittua. Ia minä sa-
non teille, käytännöllinen ystämäni, että olen melassa
opettajilleni. Käsitättehän hymin, että jos joku maalari
pyytää jonkun henkilön olemaan mallinaan, maksaa hän tälle.
Miksi ei sitten Charles Dickens maksaisi kumaustensa mal-
leille?

Minä olen niinmuodoin metkaa kuolleille ja elämille.
Sanotte ehkä, että en moi maksaa kuolleille. Mutta otaksu-
kaa, että kuolleet omat jättäneet jälkeläisiä! Todenmukaan
omat he sen tehneet. Ia sosialismi pelottamassa oikeudes-
saan sanoo minulle, että näitten jälkeläisten maatimukset
omat sitomia. Tai woi löytyä testamentti. Tahdon mai-
nita esimerkin. Kenellekään en ole suuremmassa melassa
siitä, mitä henkisessä katsannossa olen, kuin lesukselle Kris-
tukselle. No niin, hän on jälkeensä jättänyt testamentin, ja
se käskee minun nimenomaan kohtelemaan kaikkia ihmisiä
weljinäni. Ia sen mukaan kuin olen hänelle metkaa, olen
minä melmollinen maksamaan kaikille ihmisille, hänen jälke-
läisilleen. Ia sittenkin kun kaikki nämä melat omat muis-
tetut, olen minä — pienen kertomusraukan tekijä — samassa
asemassa kuin kangaspuitten tekijä; sillä minä en saa ainoa-
takaan kappaletta painettua käyttämättä suunnattoman suu-
ren joukon elämäin ja kuolleitten keksijäin apua. Kynä, jolla
kirjoitan, paperi, jolle kirjoitan, painokirjaimet, painokoneet,
höyrykone, painaja, kantaja, tonttooriapulainen, mieläpä
pieni paljasjalkainen sanomalehtipoikaparka kadulla — kaikki
nämä omat malttamattomia minun ..suuruudelleni", mi-
nun ..maineelleni", minun ..rikkaudelleni". Ia — sitten
kun tämä kaikki on malmiina — otaksukaa, että ei kukaan
tahtoist ostaa kirjaani tai lukea sitä? Kuka sen ostaa?
Kuka sen lukee? Miehet ja naiset, joita en ole koskaan nähnyt.
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Kuka opetti heidät lukemaan ? Kysyn sitä, sillä näille luki-
joillekin olen jonkinlaisessa melassa.

Ettekö pidä, että olisin hymin kiittämätön ja itsestäni
pitämä narri, jos olisin siksi julkea, että nostaisin nenäni
korkeuteen ja sanoisin: ..minii tein sen ihan yksin".

Kumitelkaahan mirran rannalla olema puu. Omena on
pudonnut puusta meteen ja apinaj tahtoisi ottaa omenan.
Mutta hän ei uletu sitä. Toinen apina koettaa, mutta hän-
kään ei sitä saa. Sitten tulee wielä lisäksi kolmas apina ja
ottaa omenan medestä.

Jos nyt tämä kolmas apina, joka pääsi meden rajaan
kiipeämällä toisten yli ja riippumalla heissä, maatisi koko
omenan itselleen — sanoisittekokan te sitä rehelliseksi.
Se on yhtä epärehellistä kuin sekin, että kirjailija tai keksijä
maatii kunniaa jarikkautta oikeutettuna palkintonaan „ omasta
ahkeroimisestaan ja lahjoistaan". Ajatelkaahan näitä asioita.
Ne eiwät tunnu teistä ehkä niinkään ..käytännöllisiltä",
mutta tosia ne omat.



Kymmenes Luku.

Kilpailu täyttää markkinamme, saattaa rikkaan
sellaiseen asemaan, että hän. saa etuja köyhän malt-
tamattomista tarpeista, jokaisen ihmisen ryöstämään
leiman naapurin suusta, muuttaa kansallisuuden,
joka on elänyt weljinä, wihollismielisiksi erillään
olemiksi yksilöiksi ja syöksee mihdoin sekä pääoman
omistajat että työmiehet yhteiseen turmioon.

Kilpailu.

Greg.

Nyt tahdon tehdä teille muutamia kysymyksiä aset-
taakseni wiisautenne ja terämäpäisyytenne koetukselle.

Ajatelkaamme maa, missä laiskat olisiwat rikkaat ja
ahkerat köyhät, ja missä ei palkittaisi hyödyllistä ja hymää
työtä, maan edistymää itsekkäisyyttä. Etteköhän sanoisi, että
sen maan asetukset omat määrät ja sen hallitusjärjestelmä
huono.

Ajatelkaamme taas toisella puolen maa, missä työtä
tekemät saamat enemmän kuin ne, jotka eiwät tee mitään,
ja missä hyödylliset ja hymät ihmiset saamat kunnioitusta
ja palkitaan — etteköhän sanoisi tämän oleman hurskaan ja
hymin hallitun kansan? Sanoisitte, luonnollisestikin. Te
sanoisitte sitä maltiota yhteiskunnan marjokumaksi, missä hy-



90 Iloinen Englanti.

mät ja kärsisimät hätää ja huonot ja hyödyttö-
mät moisimat hymin. Ia sitä maltiota sanoisitte te todelli-
seksi yhteiskunnaksi, missä jokainen ihminen nauttisi oman
työnsä hedelmät, ja missä paraimmat olisiwat yleisten asiain
etunenässä.

No niin, olemme nähneet, että tässä maassa suurinosa rikkaudesta joutuu niille, jotka eiwät mitään tee sitä
saadakseen, että ahkerat ja työtelijääk yleensä omat köyhiä
ja rikkaat yleensä taistoja, että paraimmat ja kelmollisim-
mat eiwät yleensä ole paraiten palkittuja, ja että hywin
usein yhteiskunnan pahimmat miholliset niittämät yhteiskun-
nan työstä suurimmat edut.

Muutamin sanoin sanoen: englantilainen yhteiskunta
ei ole oikea, hurskas yhteiskunta, ja Englannin kansa ei ole
hymin hallittu kansa.

Mutta mikä on tähän syynä? Mistä johtuu, että
ahkeruus ja itsensä uhrautuminen omat usein köyhät, kun
taas toimettomuus ja itsekkäisyys owat usein rikkaat ? Mistä
johtuu, että laiskuus ja ahneus niittämät kunniaa ja rik-
kautta, kun sitämastoin köyhyys ja ylenkatse omat ahkeruu-
den ja uskollisuuden palkka? Millä keinoin pitämät rikkaat
rikkautensa ja millä keinoin jäämät köyhät osattomiksi siitä
rikkaudesta, minkä he luomat?

Syyt tähän määryyteen omat: 1) Erikois-oikeus
ja 2) kilpailu.

Erikois-oikeus on se wälikappale, jolla meidän maan-
ylimystömme riistää itsellensä rikkautensa köyhäin käsistä.
Aatelismiehemme omat saaneet tilansa kruunulta — useinkin
jostakin alhaisesta, julmasta teostaan — ja he pitämät ne
niitten lakien turmissa, jotka owat parlamenttiin kuulumat
tilanomistajat laatineet. Nykyinen Englannin parlamentti



Kilpailu.

on erikois-oikeuden parlamentti. Se ei ole kansanmaltainen.
Hankkikaa maalien maksut, maksakaa parlamentin jäsenille,
toimittakaa yleinen ja kaikille yhtäläinen äänioikeus ja wa-
litkaa uudestaan siellä, missä ei joku ehdokas saa ehdotto-
masti suurinta äänten enemmistöä, ja te saatte kansanmal-
täiselle pohjalle malitun parlamentin. Nykyänsä ei ole
kahtatoistakaan työmiestä kuudensadankuudenkymmenen ali-
huoneen jäsenen joukossa, ja sitäpa it s i on meillä yli-
huone.

Olkoon tässä tarpeeksi mitä maan koron suurta malta-
kuntaa koskee. Tulemme toiseen wielä suurempaan malta-
kuntaan — kaupan. Tällä alalla ei ole erikois-oikeudella
niin suurta osaa, mutta siinä on wielä turmiota tuotta-
mampi seikka — kilpailu.

Työn ostaja kilpailee toisen kanssa, ja työmies kilpai-
lee toisen kanssa. Seuraus on, että työmiehet aina jäämät
karsimiksi. Tahdomme nyt tarkastaa näitä molempia kilpailu-
lajeja, tarkastaa niitten suhdetta

1. Wälikäteen tai työn ostajaan.
2. Tuottajaan tai työntekijään.
3. Kuluttajaan tai tarwitsijaan.
Koko kauppamaailmassa on sääntönä, että jokainen

myyjä ottaa niin paljon kuin suinkin moi saada myytämästä
tamarasta, ja että jokainen ostaja antaa niin mähän kuin
myyjä suostuu ottamaan tamarastaan. Otaksukaa, että minä
wiljelisin maapalstaa puulapiolla, ja että rautalapiolla moi-
sin toimittaa yhtä paljon työtä yhdessä tunnissa kuin puu-
lapiolla kahdessa. Rautalapion armo tulisi silloin olemaan
sen työn summa, joka säästyisi siksi kunnes lapio olisi koko-
naan kulunut. Jos nyt olisi ainoastaan yksi rautalapio
ostettamissa, kannattaisi minun antaa siitä melkein täysi
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armo, siitä edusta, minkä sitä käyttämällä moittaisin. S. t. s.
jos minä rautalapiolla moisin saada 10 hehtolitraa mehnää
wuodessa, mutta puulapiolla ainoastaan 5, ja josrautalapio
kestäisi 2 muotta, silloin moisin antaa 9 hehtolitraa mehnää
rautalapiosta ja kuitenkin moittaisin puoli hehtolitraa wuo-
dessa. Rautalapio olisi minulle siis 9 hehtolitran armoinen.

Mutta otaksukaa, että yhden rautalapion asemesta
olisi miljoona rautalapioita myytämänä. Olisikohan silloin-
kin rautalapio minulle mähemmästä armosta? Ei, sillä
möisi sittenkin toimittaa kaksi kertaa niin paljon työtä kuin
puulapiolla, ja minä tarmitsisin ainoastaan yhden rauta-
lapion kerrallaan. Ostajalle ei tamaran runsas tai tukala
saanti mähennä sen armoa. Ostettu tamara on sen armoi-
nen, mitä se tuottaa käyttämisellään.

Toiselta puolen: minkä armoinen on lapio sille mie-
helle, joko. sen walmistaa? Se riippuu ajasta, joka käyte-
tään sen malmistamiseen. Jos mies, joka sen tekee, möisi
samalla ajalla saada maasta 10 hehtolitraa mehnää, silloin
täytyisi lapion myydä 10 mehnähehtolitrasta, tai hänelle
olisi edukkanmpaa lopettaa lapioitten teko ja sen sijaan mil-
jellä maata. Mutta jos hän samana aikana, minkä hän
tarmitsee saavaksensa maasta 10 hehtolitraa mehnää, moi
walmistaa kymmenen lapiota, silloin on hänelle jokainen la-
pio ainoastaan hehtolitran armoinen. Toisin sanoen: myy-
jälle on myymänsä tamaran runsas menekki eroitus sen ar-
mossa. Myyty tamara on aina sen armoinen, mitä sen työ
on maksanut.

Tarlastalaammepa nyi, missä suhteessa lapioitten os-
taja ja myyjä omat toisiinsa rehellisinä ja ammattimiehillä.
Oikeuden mukaisesti pitäisi maanmiehen päimätyön myydä
samasta hinnasta kuin sepänkin. Jos sentähdeMeppä moi
tehdä 10 lapiota samalla ajalla kuin maanmies saa maasta
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10 hehtolitraa mehnää, niin on oikea hinta lapioista hehto-
litra mehnää kappaleelta.

Ammattimiehenä kannattaa minun maksaa 9 hehto-
litraa mehnää rautalapiosta, koska tämä lapio hankkii mi-
nulle hehtolitran mehnää ylimääräisenä ansiona. Jos siis
olisi ainoastaan yksi seppä, ja jos hän ei tahtoisi myydä
lapioitansa mähemmästä kuin 9 hehtolitrasta mehnää, mak-
saisin tietysti hänelle tämän hinnan. Tällaisissa suhteissa
rikastuisi seppä pian.

Mutta minäkin moisin käyttää etujani yhtä hymin kuin
hänkin. Minä moin kieltäytyä maksamasta tätä hintaa, jos
tiedän, että 'hän ei moi ostaa mehnää keneltäkään muulta
kuin minulta. Tässä tapauksessa täytyy hänen joko alentaa
lapioittensa hinta tai miljellä itse omat mehnänsä. Lopuksi
tulemme marmasti kohtuulliseen lopputulokseen.

Olettakaa, että kaksi henkilöä wiljelee maata, ja ainoastaan
yksi walmistaa lapioita. Silloin kilpailemat molemmat maan-
miehet, ja seppä moi korottaa lapioittensa hinnan. Tai jos
on kaksi seppää ja ainoastaan yksi maanmiljelijä — silloin
laskisi lapioitten hinta. Minkätähden? Koska sepälle on
edullisempaa saada puolitoista hehtolitraa kuin miljellä meh-
näänsä. Sentähden alentaa kumpikin seppä, saavaksensa ai-
noalta maanmiljelijältä tilauksensa, hinnat niin alhaalle, kun-
nes lapioitten malmistaminen ei kannata enään paremmin
kuin mehnän miljelyskään.

Otaksukaa nyt. että ei ole ainoastaan 2 seppää ja yksi
maanmiljelijä, maan että wiimemainittu omistaa koko maan.
Silloin omat sepät pakoitetut myymään lapionsa tai kuolla
nälkään, jahe alentamat hinnat niin alhaisiksi, että he töin tuskin
woiwat elää. Mitä tämä merkitsee? Se merkitsee, että kauppa-
maailmassa, missä hinnat määrää kilpailu, ostajat eiwät
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maksa sitä hintaa, minkä > armoinen se heille on, maan ai-
noastaan sen hinnan, minkä myyjä on tilaisuudessa pyy-
tämään.

Työmiehellä ei ole mitään muuta myytämänä kuin
työnsä, ja tämän hänen täytyy myydä mälikädelle. Otaksu-
kaa, että sellainen tarmitsee saada perunamaansa laimetuksi ja
että kaksi miestä on työtönnä. Tahtoisilohan työnantaja
maksaa toiselle näistä miehistä oikeuden mukaisen hinnan ja
sitten ottaa verunain tarmitsijoilta mitä hän on antanut?
Ei, hän kysyy miehiltä, millä he sen tahtomat tehdä, ja an-
taa työn sille, joka tahtoo tehdä sen halmemmasta hinnasta.
Mutta tähän ei wielä pääty wääryys. Sanokaamme, että
toinen saa työn 3 markasta »äimässä. Toinen on eteenkin-
päin työtönnä. Hän menee sentähden työnantajan luo ja
tarjoutuu tekemään työn 2 markasta väimässä. Silloin on
edellinen mies tarkoitettu työstä, ja täytyy hänen, saadak-sensa työn takaisin, tehdä se 1 m. 50 pennin päimäpalkalla
— tai nähdä nälkää.

Katselkaamme kilpailun maikutusta työmäen joukossa.

Niinmuodoin huomaamme, että kilpailu työmiesten
kesken alentaa työpalkat ja joko korottaa mälikäden moiton
tai alentaa perimain hinnan.

Paremmin hyötyisimät työmiehet, jos he yhtyisimät.
Silloin moisimat he pakoittaa työn antajan maksamaan yh-
delle heistä 5 markkaa päimältä, minkä palkan he moisimat
jakaa. Sen sijaan, että kilpailu heidän mälillään johtaa
siihen, että toisen täytyy tehdä työtä 1 m. 50 pennin päi-
mäpalkalla ja toinen ei saisi mitään, moisimat he tällä ta?
malta saada kumpikin 2 m. 50 p. päimältä. Tämä on
ammattiyhdistys-ajatus.

Tahdomme nyt tarkastaa kilpailun maikutusta työn-
antajain kesken. Meillä on kaksi muokraajan, jotka miljele-
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mät perunoita. Kumpikin tahtomat saada koko kaupan hal-
tuunsa. Molemmat tietämät, että yleisö aina ostaa sieltä,
mistä se saa tamaran halmimmalla. Toinen muokraaja
alentaa hinnan. Tämä pakoittaa toisenkin alentamaan,
sillä jos hän ei sitä tekisi, menettäisi hän kaiken kauppansa.
Ia kun hän alentaa hinnan, alentaa edellinen wielä enem-
män ja niin aina edespäin, siksi kunnes kumpikaan ei saa
minkäänlaista moittoa. Ia silloin pakoittamat he työmie-
hensä tekemään työtä alemmalla palkalla. Me näemme siis,
että kilpailu kahden työnantajan wälillä mähentää moittoa,
alentaa työpalkat ja perunain hinnan. Tämä on luonnol-
sesti kaikkein elinkeinohaarain hämiö eikä yksin perunaliikkeen.

Nstäwänne pääomanomistajat parlamentissa ja hei-
dän ystämänsä, yksinkertaiset tai epärehelliset miehet, jotka
moittamat kaupoissaan ilmoittamalla sanomalehdissä, sano-
mat marmasti teille, että palkat riippumat tuonnin ja me-
nekin laista, ja että työmiehelle on edullista, kun hinnat
kaikista tawaroista olisiwat alhaiset. Molemmat nämä mäit-
teet omat määriä. Työpalkat tässä maassa eiwät järjesty
tuonnin ja menekin lain mukaan. Ne määrää kilpailu, jase ei
ole työmiehen eduksi, että tawarat olisiwat halpoja.

Käsitelkäämme ensin tuonnin ja menekin lakia. Moni
on saanut määrän ja erehdyttämän käsityksen tästä laista.
Tämä riippuu siitä, että he eiwät tee selwäksi eroitusta
luonnollisen ja tehdyn halpuuden wälillä.

Otaksukaa, että meillä on kaksimiehinen yhteiskunta.
Toinen miljelee mehnää, toinen kalastaa, ja he maihtamat
tuotteitaan. Jos kalastajalla on ollut huono saalis, ei hän
moi antaa niin paljon kaloja, kuin tamallisesti määrätystä
paljoudesta mehnää. Toisin sanoen, kala on luonnollisella
tamalla kallis. Jos maanmiljelijällä on ollut huono sato,
silloin on wehnä luonnollisella tamalla kallista. Jos kalas-
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tajalla on ollut suuri saalis, moi hän sitä mastoin antaa
ehkä kymmenen kertaa sen kalamäärän kuin tamallisesti yh-
destä leimasta. Kala on luonnollisella tamalla ..halpaa".
Toisin sanoen, se on oikeuden mukaan halpaa, sillä suurempi
marasto kuin tamallisesti on saatu wähemmällä työllä kuin
tawallisesti, ja oikeuden mukainen peruste tamaran ar-
molle on siinä työsummassa, mikä menee maihdettamille ta-
maroille*).

Sanokaamme, että meillä on kolmimiehinen yhteis-
kunta. Msi niistä on maanmiljelijä ja sanoo maan oleman
omansa. Toinen on kalastaja ja omistaa ainoan meneen.
Kolmas on työmies eikä omista mitään muuta kuin ruu-
miinsa moimat. Hän ei moi kalastaakaan, sillä kalastaja ei
lainaa hänelle menettään. Hän menee sentähden maanmiljeli-
jälle tekemään työtä jokH hänelle antaa palkaksi juuciniin pal-
jouwehnää kun hän tarwitsee elääkseen. Seurauksena tästä jär-
jestelmästä on, että kaksi miestä miljelee maata ja että sen-
tähden saadaan kaksi kertaa enemmän mehnää. Maanmilje-
lijä saa nyt kaksi osaa mehnää, mutta kun hän maksaa työ-
miehelle ainoastaan yhden osan, moi hän kalastajalle antaa
enemmän mehnää. hänen kaloistaan. S. t. s. mehnä on nyt
halpaa m äärälläj tamalla. Sen halpuus ei ole seurauksena
luonnon anteliaisuudesta, maan siitä, että työmieheltä on
ryömätty hänen oikeutensa työnsä tulokseen.

Jotenkin samalla tamalla olisi, jos yhteiskunnassa olisi
yksi maanmiljelijä ja kaksi kalastajaa. Kaksi miimemainittua
tarwitsisi wehnää, ja hej tarjoisiwat toinen toistaan enem-
män. Kala tulisi niinmuodoin haimaksi maanmiljelijälle, ei

*) Hiili on kalliimpaa kuin wesi, koska enemmän työtä tarmit-
see käyttää sen saamiseksi ja koska sitä ei ole niin helppoa kuljet-
taa toisesta paikasta toiseen tuin mettä. Kun me ostamme hiiltä,
emme oikeastaan maksa hiilestä, maan työstä, joka käytetään
sen saamiseksi ja kuljettamiseksi kellareihimme.
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tuonnin ja menekin lain perusteella, maan kilpailun tähden,
s. t. s. järjestyksen puutteesta teollisuuden alalla.

Hymin sattuma esimerkki törkeästä määrinkäsityksestä
tässä katsannossa oli' erään mapaamielisen työmies-edusta-
jan, Tuomas Burtin puhe, missä hän sanoi kaiwostyömie-
hille Durhamissa, että he menettelimät määrin työlakon
tehdessään, koska^ ~he yhtä', helposti moisimat wastustaa
painowoimaa ',kuin laskemilla markkinoilla pitää työpalkat
korkealla". Burtj ei näy ajatelleen sellaista seikkaa, että es-
tettäisiin markkinoitten laskemista. Sillä hiiltä täytyy aina
kysyä. Hiili on malttamaton tamara ja sen käyttäminen
muosittain nousee. Meisö tacmitsee hiiltä. Sillä täytyy
olla hiiltä. Muistakaa, mitä sanoin miljan maihtamisesta
lapioihin. Meisö maksaa hiilestä aina siihen armoon saakka,
mitä se hänelle on, jos hän ei moi saada sitä halmemmalla.
Se ei sentähden ollut' hiilen mähenemä käytminen, joka
maikutti laskeuman markkinan. Mikä se sitten oli? Se oli
kilpailu.

Muutamia kuukausia ennen Durham-lakkoa teki muuan
Durhamin toiminimistä sopimuksen (kontrahdin) 280,000
tonnille hiiliä 2 shillinkiä 6 penceä (3 mrk. 15 penniä) ton-
nilta mähemmän kuin Dorkshire-hinnat. Ennustin silloin,
että kaimokfen omistajat Durhamissa koettamat alentaa työ-
palkkoja, ja he tekimätkin niin. He syyttimät ..laskemia
markkinoita". Markkinat kyllä laskimat. Mutta se oli sen-
tahden, että he ahneudessaan tahtoimat riistää Jorkshiren
kaimoksen omistajilta heidän markkinapaikkansa, alentamalla
itse hintansa.

Otetaan toinen tapaus — suolakauppa Cheshiressa.
Sielläkin oli laskeumat markkinat. Suolan hinta aleni.
Suolatehtailijat eiwät saaneet mitään moittoa. Työmiehet
saiwat pieniä palkkoja. Miksi? Koska toinen liike^ myi
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toista halmemmalla. Ia minä otaksun, että Burt oli sano-
nut, että yhtä helposti moi mastustaa painomoimaa kuin
pitää suolan hinnan korkealla laskeumain markkinain aikana.
Mutta niin pian kuin suolarengas perustettiin, nousi mark-
kinat. Minkätähden? Koska kaikki suola oli saman ren-
kaan käsissä eikä siis ollut minkäänlaista kilpailua. Sen-
tähden kohosi suolan hinta ja pysyi korkealla siksi kunnes
yksityisiä liikkeitä perustettiin ulkopuolelle ja kilpailu taasen
alkoi. Silloin aleni luonnollisesti suolan hinta takaisin.
Ameriikkalaisen ..Standard Oil Trustin" historia osoittaa
saman asian.

Jos kaikki hiilitaimokset Englannissa kuuluisiwat yh-
delle samalle henkilölle, emme koskaan kuulisi puhuttaman
laskemista markkinoista. Hiili nousisi hinnassa. Jos sitii-
wastoin kaiwokset tulisimat kahden henkilön käsiin, hinnat
alenisimat, koska toinen omistaja myy toista halmemmalla.

Liikesiweys-opin nykyänsä wallitsewat ohjeet owat,
minun wakaumukseni mukaan, kokonaan riidassa älyn ja
oikeuden kanssa. Melkein kaikki nykyajan kansallistalouden
tutkijat asettamat kuluttajan ensi sijaan ja tuottajan toi-
seen. Tämä on määrin. Se ei moi olla oikea ja terwe
järjestelmä, joka ei ensin ota huomioon tuottajaa ja sit-
ten miisaalla ja halmalla tamalla järjestä hankitun tamaran
leivittämistä.

Tahdon koettaa näyttää toteen järkeivyyden ja oikeu-
den tässä näkökannassani. Mteiskunta tulee walmiiksi wasta
työn jaon kautta. Tämän tulee olla perustettu yhdenmer-
taisuudelle ja halpuudelle. Jos hiilikaimostyömiestä tai
raitiowaunukonduktööriä rasitetaan paljolla työllä tai makse-
taan hänelle huonosti, kohtelee häntä silloin määrin se yh-
teiskunta, jota hän palmelee. Tahdomme ottaa esimerkin ja
supistaa monikertaisen yhteiskunnan hymin yksinkertaiseksi.
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On pieni, sataperheinen maltio. Kymmenen näistä
on halonhakkaajaa, kymmenen metsästäjää, kymmenen jalki-
neitten tekijää, kymmenen räätäliä, kymmenen kalastajaa
j. n. e. Otaksukaa, «ttä halonhakkaaja tekee työtä wiisitoista
tuntia päiwässä, mutta saa tästä työstään puoliksi niin
paljon ruokaa ja maatettu kuin yhteiskunnan muut jä-
senet. Tämä merkitsee, että puut omat halmat yhdeksälle-
kymmenelle perheelle, mutta kaikki muu on kallista kymme-
nelle perheelle. Se merkitsee, että kymmenen perhettä saa
raataa yhdeksänkymlmnen perheen hymäksi. Se merkitsee,
että kansa tässä pienessä waltiossa ryöstää ja warastaa
halonhakkaajia. Toisin sanoin: halot omat siellä määrällä
tamalla halpoja. .

Otaksukaa, että raitiotiewaunukonduktööri työskentelee
esim. kuusitoista tuntia päimiissä 18 markan palkalla mii-
kossa. Tältä mieheltä marastetaan kaikki elämän nautinnot.
Hänen maimonsa ja lapsensa omat tarpeellisen raminnon ja
tarpeellisten mukamuuksien puutteessa. Pitäisi sen sijaan
oleman kaksi konduktööriä, jotka työskentelisiwät kahdeksan
tuntia päiwässä kumpikin ja olisi heillä kummallakin kaksi
kertaa niin korkea palkka. Jos raitiotieyhtiöillä on suuret
tulot, pitäisi tämä lisätty maksu ottaa niistä. Jos tulot
eiwät möisi sitä suorittaa, pitäisi raitiomaksut koroittaa.
Jos yleisö ei moi maksaa korkeampia raitiomaksuja, kalvet-

koon, sillä muutoin ajaa yleisö raitiotiekonduktöörin waimon
ja lasten kustannuksella.



Yhdestoista luku.

Tuhlaus.
Me n. s. „siwistyneen" luokan jäsenet, jotka pi-

dämme itsemme parempana ja yletvämpänä osana
maailmasta, emme milloinkaan woi paremmin ym-
märtää suhdettamme toisiin tuin katselemalla to-
dellista elämää sen peilikuwassa, jota näyttäikse
teaatteripanvella. En ole milloinkaan noussut sinne
ylös katsoakseni ympäristöäni alituisesti uudestaan
ihmettelemättä, että riweillä ja 50-pennin paikoilla
olema joukko antaa meidän looseissa ja lattialla
pitää paikkamme. Muistakaa maan: nämä miehet
meidän takanamme omat rakentaneet huoneemme ja
hankkineet ramintomme; heidän tvaimonsa omat
pesseet maatteemme ja pitäneet meidät siistinä ja
puhtaina; nämä miehet omat ostaneet meille pa-
raat paikat ja kuljettaneet meidät sinne talwipakka-
sella; ja tuolla he istumat ihan kärsiw ällisinä taka-
ttamme ja^ kuulemat ja näkemät niin hywin kuin
woiwat. Tuolla kaukana meistä, ylhäällä partvella,
seisomat he yhteen sullottuina; ja me, jalokimet ja
fuosikkinuket, istumme täällä loistamina, töherret-
tyinä ja woideltuina kaikessa rauhassa tai useim-
missa tapauksissa tväsyneellä ja sairaanloifella tyl-
sällä muodolla.

Ruskin.
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Olemme äskettäin nähneet, että kilpailu työmiesten
joukossa alentaa palkat ja että kilpailu työnostajain kesken
alentaa sekä työpalkan että moiton. Olemme myöskin näh-
neet, että molemmat nämä kilpailun lajit alentamat tama-
roitten hinnan käyttäjälle. Tämä on se pääsyy, jota mede-
tään kilpailun puolustukseksi: se alentaa tamaroitten hinnan.
Niinkuin jo ennen olen osottanut, on täydellisesti totta, että
me woimme^ ostaa halmemmalla kilpailun aikana kuin yksin-
kaupan, ja tätä tamallisesti pidetään riittämättä todisteena,
että kilpailu on hywä asia. ..Sillä", sanowat järjestelmän
puolustajat, „me olemme kaikki kuluttajia, ja mikä on hywä
kuluttajalle, se on hywä kaikille".

No niin, tahdon näyttää teille kumoamattomalla ta-
malla, että ainoa syy, jota pidetään todisteena kilpailun
hyödystä, itse asiassa on mahmin syy sitä mastaan. Tah-
don näyttää, että tämä niin usein ylistetty halpuus ei aina
ole hywä kuluttajalle yleensä, ja että se ei koskaan ole
hywä tuottajalle, s. t. s. työwäenluokalle.

Tahdon ensiksi kehittää teille minun teoriiani tuhlauk-
sesta. Sanon sitä minun teoriiakseni, sillä olen itse sen
keksinyt, ja niin paljon kuin minä tiedän, ei kukaan kirjai-
lija ole koskaan sitä ilmoittanut. Tämä teoriiani osoittaa,
että lujaksi halpa hinta ei ole hywä kenellekään. Kun
joku tawara on lujaksi halpa, niin tuhlaamme sitä. Tah-
don mainita kaksi esimerkkiä — suolan ja tulitikut. Kun
kerran monta muotta sitten matkustin junalla, näin juopu-
neen miehen tuhlaaman tulitikkuja. Olin jo ennen huoman-
nut saman asian, mutta en ollut milloinkaan sitä ajatellut.
Tällä kerralla ajattelin sitä. Juuri samaan aikaan puhut-
tiin paljon tulitikkujen ja tulitikkulaatikkojen tekijäin keh-
nosta palkasta ja pitkästä työajasta. Aloin laskea tosiasioita
yhteen. Naineetta meillä liikkeen toisella puolella oli ihmi-
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siä, jotka monta tuntia päiwässä ja pienestä päimäpalkasta
walmistawat tulitikkuja, ja toisella puolella ihmisiä, jotka
tuhlaamat tulitikkuja. Sanokaapa minulle oman kokemuk-
senne nojalla: eikö ole totta, että siitä suuresta tulitikku-
määrästä, joka ostetaan, puolet tuhlataan?

Kysyin ensiksi itseltäni: .-.minkätähden tuhlataan tuli-
tikkuja?" Wastaus oli heti säätämissä: ..koska tulitikut
omat niin halpoja". Kysyin wielä: ..minkätähden omat tuli-
tikkujen tekijöillä niin huonot palkat?" Kesti mähän kau-
memmin, ennenkuin löysin mastauksen, mutta mihdoinkinsen sain samoissa sanoissa: ..koska tulitikut owat niin hal-
poja".

Nyt huomasin selmästi: että tuhlatessani tulitikkuja,
tuhlasin itse todellisuudessa niitten lähimmäisteni lihaa ja
merta, jotka niitä malmistamat. En moinut kuitenkaan
yhtä selmästi huomata, mitenkä tätä tuhlausta moitaisiin
estää.

..Ios", ajattelin, ..tulitikkujen hinnat kohotettaisiin kah-
denkertaisesti, saisimat tulitikkujen tekijät hymän työpalkan,
ja siitä ei olisi minulle mähääkään mahinkoa, sillä silloin
lakkaisin tuhlaamasta niitä, ja tällä tamalla käyttäisin ainoas-
taan yhden laatikon samana aikana, kun nyt käytän kaksi".
Mutta silloin heräsi toinen kysymys: „eikö tämä tekisi puo-
let tulitikkujen tekijöistä työttömiksi, ja jos tämä olisi seu-
rauksena, mitä heistä silloin tulisi?" Tämä kysymys tuotti
minulle joksikin aikaa päänmaimaa, mutta mihdoinkin sain
siihen mastauksen, ja nyt aloin selmästi nähdä kauppajär-
jestöinämme koko määryyden ja käsittää syyt epäkohtiin.

Muutamia muosia tämän jälkeen lausuin eräässä kir-
joituksessa suolateollisuudesta, että suola oli liian halpaa,
ja että oikea parannuskeino oli siis määrätä hinnat työpalk-
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kojen mukaan eikä työpalkkoja hintojen mukaan. Tämän
johdosta hyökkäsi muuan pohjois-englantilaisen sanomaleh-
den toimittaja kimppuuni ja kielsi minun mäitteeni ja sanoi
minun oleman aasin. Hän huomautti, että jos suolan hinta
korotettaisiin, käytettäisiin mähemmän suolaa ja niinmuodoin
malmistettaisiin mähemmän suolaa, ja silloin tarwittaisiin
mähemmän työmiehiä sitä malmistamassa.

..S. t. s., jatkpi hän, monta ihmistä, jotka nyt työs-
kentelemiit tällä erikoisella teollisuudenhaaralla, tulisi silloin
eroitettua, ja hankkisiwat he työtä jossakin toisessa teolli-
suudenhaarassa ja syrjäyttäisiwät työntekijät sieltä, koska
niiltä, jotka jäisiwät jälelle, täytyisi lyhentää työpäiwät.
Mitenkä tämä möisi selittää kysymyksen?"

Tästä mäitteestä woimme saada kaksi loppupäätöstä.
Ensimmäinen on, että suolan hinnan kohottamisen ainoana
seurauksena olisi, että puolet työntekijöistä menettäisimät
työpaikkansa. Toinen loppupäätös on, että kun nämä ihmi-
set eiwät woisi saada toista paikkaa ja tointa, olisi ollut
parempi, että he olisiwat saaneet jäädä sinne,, missä oliwat.

Tahdomme alkaa toisesta mäitteestä, ja tahdon näyt-
tää teille, minkälaisia mielettömyyksiä sanomalehdet koetta-
mat teille uskotella, käytännöllinen, miisas ystämäni.

Aluksi huomaamme kysymyksessä oleman toimittajan
myöntämän kolme asiata, joista jokainen olisi riittämä ma-
kuuttamaan hänelle, että nykyisessä teollisuusjärjestelmäs-
sämme on jotakin hymin mädännyttä.

Hän myöntää, että jos suolatyömiehet kadottaisimat
työpaikkansa, he eiwät löytäisi mitään muuta keinoa itsensä
elättämiseksi, kaikki muut teollisuudenhaarat kun jo omat
..täyteen ahdetut", s. t. s. että ihmiset, jotka woiwat ja tah-
tomat tehdä työtä, eiwät moi saada minkäänlaista työtä
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tässä kaikista maista parhammassa. Mutta hän ei sano
mikä on syynä tähän pahaan tai kuinka se woidaan paran-
taa. Hän myöntää wielä, että suuri osa suolaa tuhlataan,
sekä että käyttäjä woisi haitatta maksaa kaksi kertaa enem-
män kuin nykyään.

Ajatelkaahan nyt mitä nämä myönnytykset sisältämät.
Ne sisältämät, että hyödyllistä luonnontuotetta tuhlataan,
ja että suuri osa miesten ja naisten työtä tuhlataan, ja että
nämä molemmat tuhlaamismuodot moltaisiin lopettaa ilman,
että siitä koituisi kenellekään mahinkoa. Mutta tämä erino-
mainen toimittaja ei kuitenkaan tahdo, että me kämisimme
asiaan käsiksi, koska me, jos tekisimme lopun tästä tuhlauk-
sesta, ryöstäisimme ihmisjoukolta heidän työnsä. Mitä nämä
ihmiset sitten tekemät? He tuhlaamat aikaansa ja he tuh-
laamat suolaansa, mutta meidän tulisi heidän edelleenkin
antaa sitä tehdä. Meidän miisas toimittajamme myöntää,
että heidän malmistamaansa suolaa tuhlataan, muttä sitten-
kin tulisi' meidän edelleenkin maksaa heille palkkaa saadak-semme sitä tuhlata.

Mikä on teidän ajatuksenne henkilöstä, joka tuumii
samoin kuin hän? Hänen menettelytapansa on huonomspi
kuin jos joku muokraisi mäkeä kaimaMaan kuoppia ja sitten
taasen ne täyttämään. Sillä silloin he tuhlaisimat ainoas-
taan aikaa, mutta meidän älykäs kirjailijamme tahtoo, että
he kuluttaisimat suolaakin: Hänen menettelytapansa on yhtä
mieletön kun sekin, että palkataan ihmisiä hankkimaan suo-
laa ja sitten heitetään se mirtaan. Hän on näitä tyhmiä
ihmisiä, jotka pitämät kaikki oleman hymin, niin kauman
kun waan woidaan hankkia kansalle ..työtä". Se ei mer-
kitse mitään, onko heidän työnsä hyödyllistä tai hyödytöntä,
kun he maan tekemät työtäj; ikäänkuin ihminen möisi syödä
työtä, juoda työtä, pukeutua työhön ja panna työtä säästöpanf-
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kun huonojen päimien maralle! Kansa tarmitsee ruokaa ja
maatteita ja asunnon ja mapaUtta, eikä työtä. Työ on
mälikappale eikä päämäärä. Ihmiset tekemät työtä elääk-
sensä, he eiwät elä tehdäksensä työtä. Hauska puoli asiassa
on, että jos nämä suolankeittäjät jäisimät työttömiksi, ja me
lvaatisimme, että se kunta, johon he kuulumat, panisi heidät
tekemään uusia teitä tai laskemaan mesijohtotormia pelas-
taaksensa heitä nälkäänäkemästä, niin olisi tämä kansan ek-
syttäjä .ivalmis istumaan toimitushuoneessaan kirjoituspöy-
tänsä ääreen mastustamaan kansan käyttämistä ..hyödyttö-
miin töihin".

Tai otaksukaa, että sosialistinen kirjailija kääntäisi ky-
symyksessä oleman kirjailijan todistuksen koneitten käyttä-
mistä ivastaan ia sanoisi, että ei minkäänlaisia sellaisia pi-
täisi tehtämän, koska ne tekemät suuren joukon ihmisiä työt-
tömiksi ja pakottamat niitä etsimään työtä toisissa, jo täyte-
tyissä' teollisuuden haaroissa. Miksiköhän luulette meidän
toimittajamme kutsuman tätä sosialistia?

Laskekaamme nyt tämä tosiasia yhteen kahdella ta-
malla — ensiksi toimittajamme menettelytaman mukaan ja
sitten minun tamallani, ja niin tarkastakaamme kumpika
mastans näyttäikse miisaimmalta :

Puolet keittosuolasta tuhlataan. Jos hinta nostettai-
siin kaksi kertaa kalliimmaksi, lakkaisi tämä tuhlaus. Mutta
silloin ostettaisiin ainoastaan puoliksi niin paljon suolaa.
Sentähden malmistettaisiin ainoastaan puoliksi niin paljon,
Niinmuodoin jäisi puolet työmäestä työttömiksi.

Toimittajan päätelmä:

Puolet keittosuolasta tuhlataan. Nostakaa hinta
kaksi kertaa kalliimmaksi, ja puolet suolasta sääste-

Minun päätelmäni:
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tään. Silloin on tuotanto puolta pienempi. Sentähden
tarmitsee suolatyömiesten, jotka nyt tekemät kaksitoista tun-
tia työtä päiwässä, ainoastaan työskennellä kuusi
tuntia päiwässä.

Silloin ei tuhlata yhtään suolaa, sentähden kestää
suolamarasto kaksi kertaa kuumemman. Käyttäjä saa kuiten-
kin kaiken sen suolamäärän, minkä hän tarmitsee, samalla
hinnalla minkä hän ennenkin maksoi suolastaan. Tehtailija
saa yhtä paljon suolakilosta kuin ennen kahdesta. Sentäh-
den säästää hän kuljetuksessa, koneitten kulumisessa, korossa
y. m. niin paljon, että hän saa hymin kauniin moiton.
Työmiehellä on ainoastaan puoliksi niin paljon työtä, sen-
tähden saa hän nyt kuusituntisen työpäimän, ja hänen palk-
kansa pysyy yhtäsuurena.

Tai moitaisiin heidän antaa tehdä työtä kaksitoista
tuntia päiwässä ja korottaa heidän palkkansa kahdenkertai-
sesi, mutta silloin täytyisi puolelle työmäestä hankkia toista
työtä. Tai myöskin moitaisiin supistaa työaika kahdeksaksi
tunniksi ja korottaa työntekijäin palkkaa 50 prosentilla,
missä tapauksessa tarmitsisi ainoastaan hankkia neljännelle
osalle nykyisestä työmäestä toista työtä.

Tällainen on minun teoriiani tuhlauksesta. Luulen
tämän oleman käytännöllisen taman katsella asioita. Tai
mitä te pidätte? Somittakaa tämä ajatus kaikille teolli-
suuden eri aloille, missä työtä tai aineita tuhlataan, ja te
alatte ymmärtämään koko lailla enemmän kuin tamallinen
sanomalehden toimittaja joka — saaden palkkansa siitä, että
hän maan tuhlaa mustetta ja paperia ja kannattaa hullu-
tuksia ja mateita — eikä milloinkaan moi miettiä, jos ei
joku ymmärtäiväinen ihminen tule ja auta häntä.



Kahdestoista luku.

Oi Jumalani, että leiman pitää oleman niin
tallista ja ihmisen lihan ja meren niin halpaa!

Halpuus.

Ah, minkälaisia erämaita emmekö ole tvaelta-
neet tällä matkallamme kautta aikain! Tuolla kul-
kee ihmisiä, joiden silmät loistamat ajatuksettomasti
ja joilla ei ole minkäänlaista sielua, ainoastaan
työkykyä ja moimaa sekä tbatsa. Puumillatyön-
tetijäin, hiilikaitvostyömiesten ja maanmiljelystyön-
tekijäin kurja epätoimo on tuskallista katsella,
mutta ei niinkään tuskallista ja surullista, niin
tunteita kiihoittamaa kuin tämä eläimellinen, juma-
lansa unhoittanut, moitto- ja tappiomiisaustiede ja
elämän teoriia, joka sorahtelee törmissämme joka
laholta, ylähuoneesta, neumotteluklubeista, sanoma-
lehtien pääkirjoituksista, saarnatuoleista ja puhuja-
lamoilta, kaikkialla maan maatien olla ihmisellisen
olemassaolon a ja o, sen wiimeinen ja häwyttö-
min sana jokaisen ihmisen suusta ja kynästä ja
ajatuksista!

Hood.

Carlyle.
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Paitsi tuhlaus-opissa on meillä wielä tarkastettawana
halivat hinnat toiseltakin kannalta. Kilpailun puolustajat
muistuttamat teille, että kilpailu alentaa tamaran hinnat
kuluttajalle, ja he sanomat meille, että koska kaikki olemme
kuluttajia, on kaikki, joka on hymää kuluttajalle, hymää
kaikille.

Tämä ei ole totta, sillä maikka kaikki olemme kulutta-
jia, emme kaikki ole malmistajia. Muistakaahan maan, että

kuluttaja on se, joka käyttää tamaraa, ja maikka hän sa-
notaankin ..ostajatsi", on. hän useimmiten maan ..ottaja".
Mutta malmistaja on tekijä — työmies. Näitten molem-
pain luokkain edut ja hyödyt eiwät somellu yhteen. Osta-
jan ja wastaanottajan edut waatiwat, että tawarat, joita
työmies walmistaa, myydään halivalla. Mutta työmiehen
edut waatiwat, että hänen walmistamansa tawarat saawat
korkean hinnan.

Tyhmäin puolue sanoo teille, että koska teillä on mon-
taa lajia tamaraa ostettamana ja ainoastaan yhtä lajia
myytämänä, niin oma hyötynne maatii, että kaikki on olema
halpaa. Tämä tuntuu todenmukaiselta. Mutta, John,
mikä on tämä tamara, joka teillä on myytämänä? Se on
teidän työnne. Ia niillä rahoilla, jotka te saatte työstänne,
ostatte kaikki, mitä tarmitsette. Mutta halmat tawarat mer-
kitsemät halpaa työtä, ja halpa työ merkitsee alhaisia työ-
palkkoja.

Teillä ei ole mitään muuta myytämänä kuin työnne,
ja teille sanotaan, että teille on edullisinta myydä työnne ja
halivasta. Menkääpä merkatehtailijan luo ja koettakaa to-
distaa, että hänelle on edullisinta myydä millatamaransa
halmalla, ja hän on sanoma teitä tyhmäksi narriksi. Sano-
kaa mihanneskauppiaalle, että häiM on edullisinta myydä
kaalinsa halivalla, ja hän on heittämä teitä kaalinkerällä
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päähän. Minkätähden sitten uskotte, että teille on edulli-
sinta myydä tamaranne haimalla?

Ei. se on totta, te ette usko sitä. Te uskotte maan,
että teille on edullista, että työmiehet toisissa ammateissa
myymät heidän työnsä halivalla. Mutta siinä te ereh-
dytte. Maanmiljelystyö esim. on nykyänsä halpaa. Sen-
tähden on leipä halpaa. Mutta sentähden mirtaa maan-
wiljelystyöntekijöitä kaupunkeihin. Tämä mirtaaminen mai-
kuttaa muokrien nousemisen ja termeyssuhteitten huononemi-sen sekä tuo muassaan lakkopettureita, joilla pääoman omis-
taja moi teitä mahingoittaa lakkoa tehdessänne.

Tahdon lähemmin kehittää asiaa. Maassa, missä
kaikki käyttäjät olisiwat walmistajia, eiwät hinnat tekisi mi-
tään asiaa. Otaksukaa, että te olette kutoja ja minä maan-
miljelijä. Minä annan niin ja niin paljon miljaa, niin ja
niin paljosta kankaasta. Jos minä korotan hintani, koro-
tatte tekin. S. t. s. me maihdamme maan samallaisilla eh-
doilla. Mutta maassa, missä osa kuluttajia ei ole walmis-
tajia, maatii malmistajain hyöty, että hinnat omat korkeat.
Olettakaa esim. että te olette kutoja ja minä wuokraaja, ja
että olette työssä suurella, mahtamalla puumillatehtailijalla
ja minä suurella tilanomistajalla. Meillä on silloin neljä
kuluttajaa ja ainoastaan kaksi malmistajaa. S. t. s. teillä
ja minulla on kummallakin ainoastaan yksi henkilö, jolta os-
taa,' mutta kolme henkilöä, joille myydään. Minä ostan
teiltä kangasta, ja minä myyn miljaa teille, tilanomistajalle
ja puumillatehtailijalle. Te ostatte^miljaa minulta ja myytte
kangasta minulle, tilanomistajalle ja puumillatehtailijalle.
Niinmuodoin omat:

l Tilanomistaja.
Kutojan ostajat : < Puumillatehiailija.

Wuokraaja.
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Minä saan maastani tuotettua 3 hehtolitraa wehnää
ja myyn ne 50 markasta, joista maksan nmokraa 25 mark-
kaa. Te walmistatte kangaskappaleen ja myytte sen 50
markasta, josta esimiehenne ottaa woittoa 25 markkaa.
Kauppa näyttää tällaiselta:

Kun tuotteet myydään, huomaamme, että jokainen nel-
jästä henkilöstä saa neljännen osan. Kun wilja myydään
saa niinmuodoin:

Kun kangaskappale myydään, saa:

Otaksukaapa, että korotamme hinnan 56 prosentilla.
Minkälaiseksi tulee tulos silloin?

Tilanomistaja.
Wuokraajan ostajat: Puuwillatehtailija.

Kutoja.

«> f <_ l.^ <__. «. ... Wuokraa 25 _„Kolme hehtoutraa mehnaa Tnöstä 25 ) *

«^ , « -,_, Woittoa 25 V^^Kappale kangasta . . . Työstä 25 /

Tilanomistaja .

Tehtaanomistaja
Kutoja
Maanmies itse .

12: 50
12: 50
12: 50
12: 50

Summa 50 markkaa.

Tilanomistaja 12: 50
Tehtaanomistaja. 12: 50
Maanmies itse . 12: 50
Kutoja itse . . 12: 50

Summa _D markkaa.

Kolme hehtolitraa wehnää Tnöstä 50 /

Kappale kangasta . .. ..^ 50 )



Halpuus.

Ia jokainen meistä myy, niinkuin ennenkin, kolmelle
ostajalleen ja itselleen. Kun mehnä myydään saa silloin:

Kun kangaskappale myydään, saa:

Niinkuin näette, saamat tilanomistaja ja tehtaanomis-
taja nyt ainoastaan puoliksi niin paljon kuin me itse siitä
wiljasta ja kankaasta, joita me malmistamme. Mistä tämä
tulee? Siitä, että tawaroitten hinnat korotettiin, maan ei
maan eikä rahain korkoa. Molemmilla työtätekemättömillä
henkilöillä on edelleenkin yhtä paljon rahaa antaa, mutta he
eimät moi ostaa niillä yhtä paljon. Koska alhaisten hinto-
jen ollessa me työntekijät saimme ainoastaan puolet työmme
tuloksista, saamme me nyt kaksi kolmannesta siitä. Koska
molemmat työtätekemättömät henkilöt silloin sainia, toisen
puolen meidän työmme tuloksista, saamat he nyt ainoastaan
kolmannen osan siitä. Se merkitsee, että työn armo on
noussut ja rahan armo laskenut.

Ennenkuin woimme mennä stemmaksi, täytyy minun
näyttää teille järjestelmäni, jakaa kansakunta kolmeen luok-
kaan entisen kahden sijaan, niinkuin tamallisesti on. — Te
olette tottuneet alituiseen kansan jakamiseenkahteen luokkaan.

1. Rikkaat laiskurit.

Tilanomistaja 12: 50
Tehtaanomistaja
Kutoja ....

12: 50
25: —

Maanmies itse . 25: —

Summa 75 markkaa.

Tilanomistaja . 12: 50
Tehtaanomistaja. 12: 50
Maanmies. .

. 25: —

Kutoja itse. . . 25: —

Summa 75 markkaa.
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2. Köyhät työntekijät.

Ia te luulette liian usein, että ainoastaan edelliset
owat tarpeettomia, ja että kaikki työntekijät omat tarpeelli-
sia. Mutta tämä on erehdys. Tällä jaolla saatte te Harma-
lukuisen ei-walmistajaluokan. Mutta jos te näitten toimet-
tomien rikkaitten luokkuan luette kaikki ne palmelijat ja muut
henkilöt, jotka heitä palmelemat, niin saatte lukuisan joukon
ei-walmistajia ja wielä lukuisamman joukon malmistajia.
Mutta sitten täytyykin meidän jakaa tämä suuri malmista-
jain luokka kahteen alaluokkaan:

1. Sellaiset, jotka walmistawat hyödyllisiä tawa-
roita.

2. Sellaiset, jotka walmistawat hyödyttömiä tawa-
roita.

Ia silloin huomaatte, että hymin suuri joukko työn-
tekijöitä todellisuudessa on rikkaitten palmelijoita ja työsken-
telemät malmistaaksensa tawaroita, joita ainoastaan rikkaat
käyttämät, sekä elämät palkoilla, joita rikkaat heille maksa-
mat. Mutta rikkaat maksamat heille niillä rahoilla, joita
he — rikkaat — saamat siltä luokalta, joka walmistaa malt-
tamattomia tawaroita.

Tilanomistaja omistaa pienen maatilan ja pitää taksi
miestä sitä miljelemässä. Tässä meillä on ainoastaan kaksi,
jotka' tekemät työtä, mutta kolme, jotka syömät. Kahden
miehen pitää elättää kolmea. Mutta jos tilanomistaja ot-
taa pois toisen maanmiljelystyöstä ja käyttää hänen raken-
tamaan itselleen huonetta, niin on meillä ainoastaan yksi,
joka walmistaa rawintoa, mutta kolme, joka sitä syö. Dh-
den miehen pitää nyt elättämän kolmea.

Hmmärrättehän minua? Jokainen ihminen käyttää
malttamattomia tawaroita ja niitten, jotka niitä malmista-
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wat, täytyy walmistaa niitä kaikille. Mitä alhaisempi hinta
mälttämättömyystamaroilla on, sitä enemmän saa niistärik-
kaat ja heistä riippumat, ja sitä mähemmän malmistajat.

Halpa raminto ja halivat maatteet tuottajille merkitse-
mät halpaa, rawintoa ja halpoja^ waatteita myöskin ei-
tuottajille. Ne, jotka eiwät tuota, eläwät niillä ra-
hoilla, jotka otetaan tuottajilta. Mitä halivemmat raminto
ja maatteet owat, sitä mähemmän saamat tuottajat takaisin
rikkailta. Mitä halivemmat raminto ja maatteet omat, sitäuseamman ei-tuottajan moimat rikkaat elättää. Mitä useam-
man ei-tuottajan rikkaat moimat elättää, sitä useamman we-
tämät he pois tuottamasta työstä. Mitä useamman he
poistamat tuottamasta työstä, sitä mähälukuisemmiksi tule-
mat ne, jotka walmistawat rawintoa ja waatteita kaikille.
Mutta mitä harmalukuisemmat ne omat, sitä ankarammaksi
tulee malmistajain työ ja sitä pitemmäksi heidän työaikansa.
On siis aiman selmää, että pääomajärjestelmän mallitessa
on mlllmistajille (työmiehille) edullisinta, että tawarat owat
kalliita.

Mutta tässä on huomattaivaa, että työmiehille ei ole
miksikään hyödyksi työpalkkojen korottaminen, ellei samalla
moida estää tilanomistajaa ja pääoman omistajaa korotta-
masta maankorkoa ja rahankorkoa. Niinkuin ennen olen
näyttänyt, moi yksinkauppa korottaa hinnat. Mutta me
tiedämme mallan hyyin, että kun sellainen yksin-oikeus kun
esim. öljyrengas tai suolaliitto korottaa hinnat, ei se samalla
lorota työpalkkoja.

Mutta maikka pääoman omistajan yksin-oikeus ei auta
mitään hyödyllistä tarkoitusta eteenpäin, woihan olla mah-
dollista löytää jonkunlainen yksin-oikeus, joka todellisuudessa
hyödyttää sellaista. Se yksin-oikeus, mitä me tarmitsemme,
on sellainen, joka korottaa työpalkat ja pitää maankorot ja
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rahankorot alhaalla, s. t. s. yksin-oikeus, joka makuuttaa
työmiehelle kaiken sen rikkauden nauttimisen, minkä häl!
hankkii.

Löytyy ainoastaan yksi laji yksin-oikeutta, joka tämän
moi tehdä — waltion-yksin-oikeus.

Mutta maltion-yksin-oikeus on sosialismi, ja seuraa-massa lunnissa tulen sosialismiin. Ennenkuin jätän tämän
kysymyksen haimoista hinnoista, tahdon kuitenkin ensin was-
tata wäitteeseen, joka woidaan tehdä lauseeseeni, että halivat
tawarat merkitsemät halpaa työtä.

Eräs yksinkertainen henkilö, joka saarnaili muuatta
luentoani ivastaan, minkä hän oli kuullut, mutta ei ymmär-
tänyt, selitti oleman mielettömyyttä mäittää, että halivat
tawarat merkitsemät halpaa työtä, sillä koska tawarat nyt
kaikkialla owat halwempia kuin ennen, omat työpalkat kaik-
kialla korkeammat.

Minä en ole niin marma, että tämä mäite pitää paik-
kansa. Vuokrat omat nyt yleensä korkeammat kuin ennen
ja ruoka kalliimpaa. Mutta olkoonpa tämä nyt totta tai
ei, että työntekijät saamat enemmän rahaa ja niillä woiwat
ostaa enemmän, ei tällä ole mähintäkään tekemistä sen
kanssa, jota tahdoin todistaa.

Kaikki tawarat saadaan työtä tekemällä. Kun alenne-
taan tawarat niitten halwimpiin hintoihin täytyy sentäh-
den seurauksena olla halpa työ. Ia te tiedätte, että heti
kun hinnat alkamat laskea, puhuu pääoman-omistaja palkko-
jen alentamisesta. Ia te tiedätte, että leipä, hiili, maatteet,
suola, tulitikut, ja monet muut tawarat owat niin halpoja
sentähden, että ne ihmiset, jotka niitä walmistawat, eiwät
saa puoliksikaan niin paljon maksua työstänsä kuin heidän
pitäisi. Tulitikut omat niin halpoja, että te tässä maassa
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woitte saada 800 kappaletta 2 V2 pencellä (25 pennillä).
Paljottain myydessä on hinta luonnollisesti wielä halmempi.
Otaksukaapa että te 2 pencellä (20 pennillä) saatte 800 tuli-
tikkua. Kun tehtailija moi myydä sellaisella hinnalla medet-
tyään pois puun, fosforin, raappion, painatuksen, ilmoitusten,
kuljetuksen ja työn kustannukset — kuinka paljon luulette
hänen maksaman niille naisille ja lapsille, jotka walmista-
wat tulitikkuja. Minä en tiedä mitä he saamat, mutta
minä tiedän, että olen kuullut puhuttaman naisista ja ty-
töistä, jotka tekemät työtä kuusitoista tuntia muorokaudessa
kaikkina miikon seitsemänä päiwänä ja walmistawat tulitik-
kuja, ja tästä työstä saamat he 4 shillinkiä (5 m. 05 p.)
unikossa. Minä kysyn teiltä: kuinka woi nainen elää 4
-shillingillä lviikossa ja maksaa muokransa? Ia oletteko
milloinkaan ajatellut minkälaista elämää niitten ihmisten
täytyy elää, jotka walmistawat näitä ihmeen halpoja tawa-
roita, minkälainen koti heillä on, minkälaisissa kaupungin-
osissa nämä kodit omat, ja mitä tulee niistä ihmisistä kun
he omat lujan sairaita, manhoja ja heikkoja ansaitsemaan
edes 5 m. 05 penniä palkkana sadan kahdentoista tunnin
työstä?

Minun ihanne-yhteiskunnassani wastattaisiin Kamin
kysymykseen: ..olenko minä meljeni martija" järkähtämättö-
mästi ..olet". Minun ihanne-yhteiskunnassani laskettaisiin
tamaran halpuus tai kalleus sen malmistuskustannus-
ten, eikä sen hinnan mukaan, mikä siitä maksetaan. Tämän
mittapuun mukaan moisimat tulitikut olla hymin kalliita,
maikka niistä nyt maksetaan 2 V2 penceä 800 kappaleelta.
Valmistuskustannuksiin täytyisi nimittäin laskea muutamia
summia, jotka eiwät ole otetut kokonaiskaskuun, nimittäin:

100 naista kuollut ennen aikaansa liiallisesta ponnis-
tuksesta.
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200 lasta kuollut köyhäinkorttelissa tauteihin, jotka
olisi woitu estää.

10 poikaa, nälän ja huonon hoidon tähden joutunut
rikoksen tielle.

6 tyttöä, samojen syiden tähden joutunut epäsimeelli-
seen elämään.

Elantokustannukset muutamille manhoille, ennen aikaa
sortuneille mies- ja naismaimaisille.

Elantokustannukset tarkastusmiehelle, jonka tulee mal-
woa näitä maimaisia.

Köyhäin haudat heille.

Köyhäinlääkäri, kehnon palomiinan myyjä, raamatun-
lukija, ruumisarkkutehtailija ja se osa ministerien ajasta,
joka käytetään toteennäyttämään, että ..ei saa ahdistaa sopi-
muksen mapautta" tai ..rikkoa tasapainoa tuottajan ja kulut-
tajan wälillä".

Lisätyt maksut poliiseille ja manginmartijoille.

Laskekaa kaikki nämä erät tulitikkujenne menoihin, ys-
tämäni, ja sanokaa minulle sitten kutsutteko näitä tulitikkuja
haimoiksi.



Kolmastoista luku.

Sosialismi.
Ihtä seikkaa pitäisi jokaisen ihmisen koettaa to-

teuttaa ja siihen pyrkiä — että jokaisen oma hyöty
erikseen ja kaikkein yhteinen hyöty olisi sama; sillä
jos jokainen pitäisi silmällä ainoastaan omia etu-
jaan, koko ihmiselimen yhteiskunta hajoaisi.

Cicero

Kun tarkastelen kaikkea tätä ajatuksissani, moin
paremmin käsittää Platoa, enkä minä ihmettele hä-
nen päätöstänsä, ei perustaa minkäänlaisia lakia
sellaisille, jotka eiwät tahdo suostua siihen, että

kaikki olisi yhteistä. Sillä niin tviisas tnies ei moi-
nut muuta kuin jo edeltäkäsin nähdä, että ainoa
keino kansan onnelliseksi tekemiseen on tehdä kaikki
yhdentvertaisiksi, joka taas ei moi tapahtua niin
kauan kun on olemassa yksityistä omaisuutta, sillä
kun jokainen ottaa.itselleen kaikki, mitä hän toisella
taijj toisella keinolla moi saada, on siitä malttama-
ton seuraus, että on tvaltio kuinka rikas tahansa,
ainoastaan hartvalukuinen joukko jakaa rikkauden
keskenään, ja toiset owat köyhyydessä. Niinmuo-
doin tulee olemaan kahta lajia kansaa, jotka ansait-
sisiwat, että heidän osansa jaettaisiin — toinen hyö-
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dytön, paha ja ahne, toinen, joka alituisella ahke-
roimisellaan enemmän hyödyttää yhteiskuntaa kun
itseään, rehellisiä ja maatimattomia ihmisiä. Olen
sentähden makuutettu, että niin lauman kun yksityis-
omaisuutta ei poisteta, ei moi tulla kohtuullista ja
oikeuden mukaista elämän hymyyksien jakoa, eikä
maailma moi tulla onnellisesti hallittua. Sillä niin
lauman kun asiat jatkumat nykyistä tapaansa, tulee
suurin ja ehdottomasti paras osa ihmisistä paine-
tuksi huolien ja murheitten raskaan taakan alle.

Tiedättekö mikä sosialismi on? Olette usein kuullut
sitä tuomittaman, ja maitetaan, että ette usko sitä; mutta
tiedättekö mikä se on?

Sir Thomas More.

Olkoon hywä tai huono, wiisas tai tyhmä, niin on se
kaikissa tapauksissa ainoa lääkityskeino, mikä minulla on
tarjottamana kaikkien niitten kehnojen olojen parantamiseksi,
joista olen malittanut.

Hywä tai huono, wiisas tai tyhmä, on sosialismi ai-
noa lääke, mikä on meidän näköpiirissämme. Ei kenellä-
kään sen mastustajalla, ei kenelläkään ystämällänne parla-
mentinjäsenellä, ivanhan haaran ammattiyhdistysten johta-
jilla, oikeiston ja mapaamielisen suunnan sanomalehtimiehillä,
papeilla, lakimiehillä tai etemillä yhteiskunnallisessa ase-massa olemilla henkilöillä ole minkäänlaatuista lääkettä tar-
jottamana.

Muutamat niistä omat pahoillaan tai ainakin sano-
mat olemansa, että on olemassa niin paljon kurjuutta
maassa. Muutamat heistä tarjoamat jonkun pienen maati-
mattoman hywäntekewäisyystoimen, toiset pienen hymäntah-
toisen ja maromaisen asetuksen, mutta ei kukaan ole kuullut
puhuttaman mistään muusta suuresta, perinpohjaisesta lääki-
tyksestä paitsi sosialismista.
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MM on sosialismi? Minä sanon teille, ja minä pyy-
dän teitä kuuntelemaan kärsimällisesti ja tuomitsemaan re-
hellisesti. Te olette kuullut puhujain ja kirjailijain moitti-
man sosialismia. Te tiedätte, että paami on sen tuominnut
ja että Manchesterin piispa on sen tuominnut. Te tiedätte,
että sellaiset miehet kuin Herbert Spencer, Charles Brad-
laugh ja John Morley omat kirjoittaneet ja puhuneet sitä
ivastaan, ja epäilemättä olette te saanut sen käsityksen sosia-
lismista, että se on niin huono, tyhmä ja mahdoton toi-
meen panna kuin nämä ja muut senkaltaiset miehet sanomat
sen olewan. Nyt tahdon esittää sen teille, ja saatte itse tehdä
loppupäätöksenne.

Mutta ennenkuin sanon teille mikä sosialismi on, tulee
minun sanoa mitä ei se ole. Sillä meidän sosialismin puo-
lesta taistelemain täytyy nyt kuluttaa puolet aikaamme mää-
rien esitysten kumoamiseen. Suuri osa siitä mihanpurkauk-
sesta, imasta ja todistelmista, jotka mastustajain puolelta
heitetään sosialismille, on ainoastaan olemassa heidän kii-
hoittuneessa mielikumituksessaan.

Sosialismi ei tahdo mäkimallalla ottaa rikkaitten omai-
suutta ja jakaa sitä köyhille. Sosialistit eiwät tahdo yh-
dellä ainoalla parlamenttisäädöksellä tai äkkinäisellä mallan-
kumouksella tehdä kaikkia ihmisiä yhdenmertaisiksi ja pysy-
mään heitä sellaisina. Sosialismi ei ole mielikumituksellinen
unelma autuuden maasta, jossa omenat putoamat puista
meidän suuhumme, jossa kalat tulemat mirroista ja paistu-
mat meille voimalliseksi, jossa kangaspuut kutomat meille
malmiita kultanappisia silkkipukuja ilman että kenenkään tar-
mitsee maimaantua konetta lämmittämään. Ei se myöskään
ole uni enkelien kansakunnasta — jollaisia näkee maalat-
tuina kirkon akkunoissa — jotka eiwät milloinkaan wanno,
jotka aina rakastamat lähimmäistään enemmän kuin it-
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seään ja joitten ei koskaan tarwitse tehdä työtä, jos eiwät
tahdo.

Ei, sosialismi ei ole mitään näistä. Se on tieteelli-
nen järjestelmä täydellisesti oikeuden mukaiselle, järkemälle
ja käytännölliselle kansalliselle hallitukselle. Tarkasta -

kaammepa nyt!
On tullut tumaksi jakaa sosialismi kahteen eri lajiin:

Todellisuudessa omat nämä kaksi osaa yksi kokonainen.
Käytännöllinen sosialismi on ainoastaan jonkinlainen mal-
mistama askel ihannesosialismiin. Voimme sentähden suu-
remmalla syyllä kutsua niitä alkuperäiseksi ja edistyneeksi so-
sialismiksi. Minä olen itse puolestani ihannesosialisti ja
toimon saada koko sosialistisen ohjelman toteutettua.

1. Käytännöllinen sosialismi.
2. Ihanne-sosialismi.

Käytännöllinen sosialismi on niin yksinkertainen, että
lapsikin moi sen ymmärtää. Se on jonkinlainen kansallinen
järjestelmä maltion johtamalle yhteistyölle. Sen ohjelma
on pääasiallisesti maatimuksessa, että maa ja muut tuo-
tantomälikappaleet tulisimat kansan yhteiseksi
omaisuudeksi, ja että niitä käyttäisi ja johtaisi kansa
kansan hymäksi.

Tehkää maa ja kaikki tuotannon mcilikappaleet maltion
omaisuudeksi, asettakaa kaikki maakartanot, kaimokset, tehtaat,
alukset, rautatiet ja puodit maltion tarkastuksen alaisiksi,
niinkuin jo on tehty posti ja sähkölennätin, ja käytännölli-
nen sosialismi on malmis.

Posti ja sananlennätin owat sattuwa todistus, että
waltio woi taloudellisesti ja hywällä menestyksellä hoitaa
yleisiä töitä. Mikä on mahdollinen postin suhteen moi
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myöskin tapahtua kaimoksien, rautateitten ja tehtaitten
suhteen.

Eroitus sosialismin ja asiain nykyisellä kannalla olemi-
sen wälillä pitäisi nyt oleman teille selmän. Nykyänsä ei
kuulu Englanti Englannin kansalle, maan muutamille rik-
kaille miehille. Kaimokset, tehtaat, laimat, puodit, kanamat
ja koneet eiwät kuulu nykyänsä kansalle, waan muutamille
rikkaille miehille. Senpätähden ei käytetätään maata, teh-
taita, rautateitä, laimoja ja koneita kansan yhteiseksi hy-
mäksi, maan niitä käytetään hankkimaan enemmän rikkautta
niille muutamille rikkaille miehille, jotka ne omistamat. So-
sialistit sanomat, että tällainen asiain tila on määrä ja evä-
järkewä, että se saattaa sekä huonon talouden että kurjuu-
den, ja että olisi paras kaikille, rikkaillekin, että maa ja
muut tuotantokeinot tulisimat maltion omaisuudeksi, niinkuin
posti ja sananlennätin jo omat. Sosialistit sanomat, että
maltion tulee hoitaa rautateitä, kaimoksia ja tehtaita, samoin
kuin se nyt hoitaa postia ja sananlennätintä. He mäittämät,
että jos maltiolle on nurinpuolista ja mieletöntä ja mahdo-
tonta hoitaa tehtaita, kaimoksia ja rautateitä, silloin on
myöskin nurinpuolista, mieletöntä ja mahdotonta maltiolle
hoitaa sananlennätintä. He mäittämät, että samoin kuin
maltio toimittaa kansan kirjeet ja sähkösanomat halmemmalla
ja paremmin kuin jos ne toimitettaisiin yksityistä tietä, niin
möisi se myöskin miljellä maata ja kutoa kangasta halmem-
malla ja paremmin kuin nyt tapahtuu yksityisten toimenpi-
teistä. He mäittämät, että kun hallituksemme nyt hankkii
rawintoa ja waatteita sotajoukolle ja merimäelle, möisi se
myöskin tehdä sen koto kansalle. He mäittämät, että kun
monta yhdyskuntaa huolehtii kaasu- ja mesijohtojen rakenta-
mista, katujen laskemista, puhdistusta ja malaisemista ja
usein hymän osan rakennuksia ja maanmiljelystä, ei ole wä-
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hintakaan syytä, minkätähden eiwät he myöskin murtaisi
kimihiiltä, kehräisi lankaa ja malmistaisi meneitä sekä ruokaa
ja juomaa kansalle. He näyttämät, että jos maltion kaikki
teollisuushaarat asetettaisiin maltion tarkastuksen alaisiksi,
menisi kaikki moitto, mikä nyt joutuu Harmojen toimettomien
henkilöitten käsiin, maltion aarrekammioihin, joka maikuttaisi
sen, että kansa saisi nauttia siitä rikkaudesta, jonka se luo
ja hankkii.

Sosialismin näkökanta on siis se, että maan tulee
omistaa kansa ja hoitaa kansa omaa itsensä hyödyksi, sen si-
jaan, että sen nyt omistaa mähälukuinen joukko rikkaita,
toimettomia henkilöitä, jotka hoitamat sitä huonosti omaksi
moitokseen.

Mutta sosialismi sisältää wielä muutakin kuin ainoas-
taan sen, että kansan rikkaus muutetaan kansalle itselleen.
Sosialismi ei kärsi kilpailua. Missä tahansa se huomaa
taksi tehdasta, jotka koettamat myydä toinen toistaan hal-
memmalla ja jolloin tuloksena tästä omat pitkä työaika ja
alhaiset työpalkat, yhdistäisi sosialismi heti molemmat liik-
keet yhdeksi, jolloin säästyisi suunnaton summa malmistus-
kustannuksissa, ja mihdoin tuottaisimat enemmän ja parem-
min kuin ennen.

Mutta käytännöllinen sosialismi tekisi enemmänkin kuin
tämän. Se kasmattaisi kansaa. Se hankkisi halpaa ja puh-
dasta rawintoa. Se enentäisi ja korottaisi tutkimusten ja
mirkistysten mälikappaleita. Se kehittäisi kirjallisuutta, tie-
teitä ja taiteita. Se kehoittaisi ja palkitsisi älyä ja ahke-
ruutta. Se poistaisi nälkäpalkat ja huonot työt. Se pur-
kaisi köyhäinkorttelit ja rakentaisi hymiä ja kauniita asuntoja.
Se pakottaisi kaikki ihmiset tekemään jonkinlaista hyödyllistä
työtä. Se herättäisi ja kiihottaisi käsityöläisten ylpeyttä omien
käsiensä työlle. Se suojelisi naisia ja lapsia. Se korottaisi
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terweyden ja siweyden waatimukset. Se riistäisi köyhyydeltä
sen o'an maksamalla eläkkeitä kunnollisille työmiehille, kun
he eiwät enään jaksa tehdä työtä.

Minkätähden pitää maa ja tuotannon mälikappaleet
tehtämän kansallis-omaisuudeksi? Jotta estettäisiin tuhlaus,
rahapulat, kauppaseisahdukset, nälkämuodet, työlakot ja kan-
san mirtaaminen tehdaspaloihin, estettäisiin ahneet ja tun-
nottomat keinottelijat rikastumasta kansan termeydestä ja
hywinwoinnista. Toisin sanoen asettaa laki ,ja järjestys
cmarkiian ja jokapäiwäisen sodan sijaan, pitää sudet lammas-
huoneen ulkopuolella, miljellä ja tehdä hedelmälliseksi työn
pelto sen sijaan, että mehnän tukehuttamat orjantappurat,
ja lviisaalla tamalla järjestää teollisuuden kylmön jakaminen,
niin että sitä ei enään heitettäisi moitolle ja tappiolle ja osa
putoaisi muoristoon ja toisen osan söisimät taimaan linnut.

Tahdon antaa teille esimerkin eroituksesta sosialismin
ja nykyään wallitsewan järjestelmän wälillä. Muistatte
lukuni suolasta ja tuhlauksesta. Missä asemassa on suola-
ammatti ollut nykyisten olosuhteitten aikana? Suolakaimok-
set ja suolateollisuuden omistaa joukko keskenään kilpailemia
liikkeitä. Tulokseksi on tullut: useimmat pienet liikkeet omat
häminneet, useimmat suuret omat hämiämässä. Suolankeit-
täjät, työmiehet, työskentelemät kaksitoista tuntia päiwässä
3 shillingistä (3 m. 75 p.) ja yleisö tuhlaa enemmän suolaa
kuin käyttää.

Asettakaa tämä liike maltion tarkastuksen alaiseksi, ja
silloin lakataan tekemästä suolaa tuhlattamaksi, tehdään kuusi-
tuntisia työpäimiä ja työmäen palkat korotetaan — sano-
kaamme kahdeksi punnaksi (50 m) miikossa. Jotta moitaisiin
maksaa tämä suurempi palkka, poistetaan kaikki tarpeettomat
mälikädet. Koko teollisuus asetetaan yhden saman hallinnon
alaiseksi. Silloin woidaan poistaa suuri joukko kirjanpitäjiä,
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asioitsijoita, kauppamatkustajia ja ilmoittajia, johtajan pal-
kat säästetään melkein kokonaan, ja jakamiskustannukset wä-
henemät 75 prosentilla.

Samaa järjestelmää seurattaisiin useimmissa teollisuu-
denhaaroissa. Ottakaamme esim. saippuakauppa. Tällä
alalla on muuan liike, joka maksaa 2,520,000 markkaa wuo-
dessa ilmoituksista, ja liikkeen päällikkö saa muosittain woit-
toa 2,520,000 inkaa. Sosialismi säästäisi koko ilmoittamis-
kustannuksen. Se maksaisi johtajalle kohtuullisen palkan ja
malmistaisi saippuaa halmemmalla kun nykyänsä, samalla
kun se maksaisi työmiehille hymät palkat lyhemmästä työ-
ajasta kuin nykyään.

Huomatkaa, että käytännöllisen sosialismin ollessa työ-
palkat maksettaisiin, ja että työpäälliköitten palkat toden-
mukaisesti tulisilvat suuremmiksi kuin työmiesten, sekä että
taiteilijain, lääkärein ja muitten taitamain ja korkeammin
simistyneitten miesten palkat tulisilvat suuremmiksi kuin ku-
tojan ja maankaiivajan. Ihannesosialismin ollessa ei olisi
ollenkaan rahoja eikä palkkoja. Maan teollisuus olisi järjes-
tetty ja hoitaisi sitä maltio samoinkuin nyt postilaitosta.
Kaikenlaisia tawaroita walmistettaisiin ja jaettaisiin käytet-
tämäksi eikä myytämäksi niin suurissa määrin kuin tarmit-
taisiin. Työtunnit olisiwat määrätyt, ja jokainen kansalai-
nen saisi yhteisestä marastosta niin paljon kun hän tahtoisi
Ruoka, maatteet, huoneet, puut, matkat, humitukset ja kaikki
muut asiat ja tawarat olisiwat ihan maksuttomia, ja ainoa
erotus pääministerin ja hiilenkaimajan wälillä olisi armossa
ja toimessa.

Minä olen nyt antanut teille selwän kuivauksen sosia-
lismista. En möisi sanoa enempää, maikka kirjoittaisin sata
siivua lisää. Mutta kaksi tärkeää tointa on minulla wielä.
Ensiksi täytyy minun esittää ne keinot, joiden amulla minä
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luulen, että sosialismi woidaan toteuttaa. Toiseksi täytyy
minun mastata niihin pääsyihin, jotka tamallisesti sosialis-
min mastustajat tuomat sitä ivastaan. Meillä on siis tut-
kittamatta: moidaanko sosialismi toteuttaa ja millä tamoin?
Sitten kun nyt olemme huomanneet, että sosialismi on oi-
keuden mukainen ja toimottama, tulee nyt kysymys: Onko
se mahdollinen toteuttaa, ja kuinka meidän tulee toimia se
saadaksemme.



Neljästoista luku.

Mitä meidän on tehtänm?
Paraimman kaupungin paikka ei ole se, missä

on suuria laitvameistämöitä, laimatelakoita, teh-
taita ja tatvaramakastiitia, tai missä alituisesti tu-
lemat laimat ampumat terwehdyslaukauksia ja me-
netvät laimat nostamat ankkurinsa, ei myöskään
sellainen paikka, missä on suurimmat ja kalliimmat

rakennukset tai puodit, joissa myydään tawaroita
kaikista mqailman osista; ei myöskään paikka,
missä ott paraimmat kirjastot ja koulut tai suurin
rahatulwä. Paraimman kaupungin paras paikka
on se, jolla on tvalituin joukko puhujia ja runoili-
joita, kaupunki, jota nämä rakastamat ja joka
tvastamuoroon rakastaa ja ymmärtää näitä, missä
ei minkäänmoisia muita muistomerkkiä ole pysty-
tetty suurille miehille kuin kansan puheet ja teot,
missä uutteruus on kotiutunut, missä on uskolli-
simpia ystämiä, missä sukupuolisuhteet omat puh-
taimmat, ja missä on ruumiillisesti ja henkisesti
termeimmät isät ja äidit. Siellä on paras suuri
kaupunki.

Kysymys on nyt: mitenkä sosialismi toteutetaan?
Tunnustan, että hymin wastahakoisesti täytän tämän tehtä-

Walt Whitman.
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wän. Sosialistisen maltion perustaminen ja järjestäminen
omat ne tehtäivämme kaksi haaraa, joille omistan mähimmäu
huomiota. Tähän saakka olen esittänyt sosialismin veriaa-
teita ja mustannut niihin todistuksiin, joita sitä ivastaan on
näytetty. Teen kuitenkin parastani, ja lausun edeltäpäin
maan sen huomautuksen, että en moi maatia minkäänlaista
erikoistietoa ja taipumusta sellaiseen tehtäwään kuin nyt ky-
symyksessä olema. Minulla ei ole minkäänlaista „

järjestel-
mää", jota suoralla kädellä moisin selmittää. Minä en luule,
että kukaan järkemä sosialisti tahtoisi sellaista tarjota. So-
sialistit meidän päiminämme omat käytännöllistä mäkeä ja
tietämät, että pumun täytyy olla henkilön mukaan.

Mutta yhdessä kohdassa olen täysin warma, nim. että
ensimmäinen tehtämä on kasmattaa kansaa sosialismiin.
Koettakaammepa maan kerrankin saada ihmiset ymmärtä-
mään ja toimomaan sosialismia, ja minä olen marma, että
me woimme luottamasti jättää heidän omaksi huolekseen
hankkia se. Hyödyllisin ja tärkein työ, minkä sosialistit ny-
kyänsä moimat toimittaa, on kasmatus- ja järjestämis-työ.
Sosialismi ei moi tulla äkkiarmaamattomalla keikauksella.
Sen tulee kasmaa luonnollisella tamalla ympäristöstämme
ja kehittyä luonnollisesti askel askeleelta. Mutta sen kasma-
waa kehitystä woi aineellisesti kiiruhtaa.

Minua humittaa kuulla hymin käytännöllisen henkilön
kysymän: Kuinka menetellään siinä? Milloin tahdotte alkaa ?

Mihin tahdotte meidän lopettamaan? Paras hra Smith,
on jo liian myöhäistä kysyä milloin alamme. Me olemme
jo alkaneet. Me tahi oikeammin sanottuna he omat alka-
neet kauwan sitten.

Melkein kaikki lait omat enemmän tai mähemmän so-
sialistisia, sillä melkein kaikki lait sisältämät maltiolle oikeu-
den tarkastaa yksilöitä kansan hyödyksi. Mutta miimeisinä
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muosina on laki tullut yhä enemmän ja enemmän sosialisti-
seksi. Tahdon antaa siitä muutamia esimerkkiä.

Tullipuun ja siltarahojen poistaminen oli sosialistinen
työ, sillä siten tehtiin tiet ja sillat yhteiseksi omaisuudeksi-
Useimmat lait, koskemat rakennusjärjestystä, lait, joitten
mukaan kaduilla tulee olla määrätty lemeys ja joitten mu-
kaan talojen palokujat omat kielletyt umpeen rakentamasta
y. m. samallaiset lakimääräykset, omat sosialistisia, sillä ne
riistämät kiinteimistön omistajalta oikeuden tehdä omillansa
mitä hän tahtoo. Lait, jotka riistämät työnantajalta mal-
lan pettää työntekijöitä palkkaan nähden, omat sosialistisia.
Tehdaslait omat sosialistisia, sillä ne ottamat työnantajalta
mallan antaa naisten ja lasten tehdä työtä kuollakseen asti.
Lait pakollisesta ja maksuttomasta opetuksesta omat sosialis-
tisia. Lait kaimosten ja tehtaitten tarkastuksesta, höyrypan-
nujen tarkastuksesta, lastilinjan hankkimisesta Immoihin ja
köyhille amun antamisesta omat laitti sosialistisia lakia, sillä
ne koskemat ..sopimuksen mapautta" ja ..yksilön oikeutta".
Lopuksi omat posti- ja sananlennätinlaitoksen ottaminen mal-
tion huostaan sekä kaupunkikuntain kaasu- ja mesijohtojen
laittaminen sosialistisia toimenpiteitä, sillä niissä tunnuste-
taan sosialistinen periaate yhteisestä omaisuudesta, yhteisestä
tuotannosta ja jakamisesta.

Huomaatte siis, että sosialismi jo on alkanut, niin että
kysymys missä se alkaa, on kokonaan tarpeeton. Mitä kos-,
kee kysymykseen, missä lopetamme, on tämä mieletön kysy-
mys, ja ainoastaan mielipuoli koettaa mastata siihen. Ei
ole minkäänlaista loppua. Maailman kehitys jatkuu sitten-
kin kun me olemme kuolleet ja unhotetut. Mitenkä minä
moisin tietää, mitä lastenlapsemme tekemät? Enköhän minä
olisi itsestäni pitälvä narri, jos minä koettaisin laatia lakia
heille? Ainoa melmollisuuteni jälkeentulemaisilleni on tasoit-
taa tietä heille niin paljon kuin mahdollista ja niinmuodoin
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walmistaa heille parempaa tilaisuutta kuin itsellämme on
tekemään mahdollisimman paraan elämästä.

Sosialismi on tulema, siitä olen marma. Ia se on
tulema teitä, joita minä en ole ajatellut, ja kehittymä sellai-
sella tamalla, jota en moi uneksiakaan. Mutta minun teh-
tainani on edistää sen tuloa.

Sillämälin tahdon esittää teille kaikessa maatimatto-
tnuudessa wielä muutamia mietteitä asiassa. Voin ainakin
huomauttaa teille muutamia seikkoja, joita tarmitsisi tehdä,
ja minä moin myöskin ilmoittaa teille, minkä taman minä
puolestani pidän järkeivämpänä niitä tehdä.

Mitä pitää tehtämän? Tahdomme löytää työtä työt-
tömille. Tahdomme saada eläkkeitä manhoille. Tahdomme
poistaa köyhäin lait. Tahdomme itse hankkia ja walmistaa
ramintoaineemme, niin että tässä tapauksessa tulisimme ulko-
maista riippumattomiksi. Tahdomme päästä köyhäin kortte-
lista ja rakentaa hymiä asuntoja työmäelle. Tahdomme
poistaa hikoilemisjärjestelmän, lyhentää työajan ja korottaa
palkat. Tahdomme päästä mapaiksi maan samuttamisesta
ja mirtojen likaamisesta ja tahdomme asettaa maan jakaikki
muut tuotannon mälikappaleet maltion tarkastuksen alaisiksi.

Ennenkun woimme toteuttaa mitään näistä muutok-
sista, täytyy meillä olla yleisö, joka on niitä marten, ja
parlamentti, joka tahtoo antaa armoa kansan maatimuksille.
Ensimmäinen, minkä me sentähden tarmitsemme, on kasma-
tus, toinen sosialistinen puolue.

Tiedän hywin, että woi olla kansanwaltainen parla-
mentti eikä kuitenkaan saada minkäänlaisia sosialistista toi-
menpiteitä Tämän näemme Ameriikassa. Mutja jos kan-
fanivaltaisella parlamentilla on takanaan sosialistinen yleisö,
ei tarwitse pelätä mitään epäonnistumista.
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Otaksukaa, että meillä sn sosialistinen kansa ja sosia-
listinen parlamentti. Mitä silloin tehdään? Olisi liian
rohkeata, jos minä antaisin ohjeita sellaiselle parlamentille.
Tahdon ainoastaan ilmoittaa teille. John Smith, maatimat-
tomat tuumani.

Ehkä alamme maasta, ehkä työttömistä, tai ehkä kai-
woksista ja rautateistä. Olettakaamme, että alamme maasta.
Maan täytyy tehdä kansan omaisuudeksi. Mutta nyt tulee kysy-
mys sen lunastamisesta. Minä puolestani mastustcm sitä, mutta
minä otaksun, että kuitenkin täytyy antaa palkkiota, ja mi-
nun ainoa toimoni on, että se annetaan niin pieni kuin
suinkin. Samoin on kaimosten ja rautateidenkin. Valtio
möisi ne ostaa — mitä halmemmasta hinnasta sitä parempi.
Sitten tulemme kysymykseen työttömistä. Nämä pitää jaet-
taman eri ammatteihinsa ja pantaman työhön. Minä tah-
toisin jakaa ne kolmeen luokkaan:

1. Maanwiljelys työntekijät,
2. Työmiehet ilman warmaa ammattia,
3. Rakennustyöntekijät.
Gnsinmainitut lähettäisin minä tekemään työtä maltion

tiluksille, toisen luokan miehet yleisiin töihin, ja kolmannen
luokan rakentamaan kansalle asuntoja.

Ehkä nämä wiittaukset tekemät teidät lemottomaksi.
Ehkä te kumittelette mielessänne, että minä tahdon waiwata
kansaa suuren köyhäin-armeijan elättämisellä. Mutta, käy-
tännöllinen ystämäni, huonoin työ, minkä moitte miehelle
tehdä, on tehdä hänet maankulkijaksi. Kaikki sellaiset —

muistakaa se — ja kaikki työhön kykenemättömät köyhät
täytyy ny.t elättää ja suojata yhdellä tai toisella tamalla.
Ia maikka he saamat huonoa rawintoa ja heitä kohdellaan
huonommin kuin koiria, ette sittenkään saa luulla, että hei-
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dän elantokustannuksensa omat mitättömät. Sillä teidän
täytyy muistaa, että waiwaisen 25 pennin ruoka maksaa 75
penniä, ja jos otatte huomioon suuren poliisijoukon ja muut
mirkamiehet, jotka täytyy palkata malmomaan ja rankaise-
maan maankuljeksijoita, selmiää teille hymin, että maankul-
jeksija on kalliimpi ylellisyystawara kuin ensi katsannolla
näyttää.

Sitäpaitsi on paljoa parempi, että maankuljeksija toi-
mittaa jotakin kuin että hän joutuu onnettomaksi ja tur-
miolle. Lisäksi ette saa luulla, että maltiotilukset tulistivat
teille rasitukseksi. Kunnollisesti hoidettuna huomattaisiin ne
piankin oleman suuri hywä työ. Sillä ettekö te näe, että
kaikki nämä kädet, jotka nyt eiwät toimita mitään, silloin
olisiwat luomassa rikkautta? Ia jos muistatte, että pa-
raimmat auktoriteetit omat yksimielisiä siitä, että neli-tunti-
nen työpäimä olisi riittämä kansalle malmistamaan riittä-
mästi kaikkien tarpeeksi, huomaamme, että meidän työttö-
mämme hymin helposti moisimat elättää itsensä näillä mal-
tion tiluksilla. Jokainen näistä tiluksista tulisi uuden kau-
punkikunnan perustukseksi, yhdeksi Iloisen Englannin kau-
pungiksi. Sinne lähetettäisiin joka lajia käsityöläisiä, räätä-
liä, suutaria, puuseppiä y. m., niin että jokainen kunta jo
itsessään olisi kokonainen. Talot työmiehille rakennettaisiin
uusien mallien mukaan, joith laatisi erityinen mirkakunta,
mihin kuuluisi arkkitehtiä, taiteilijoita ja termeyshoito-insi-
nöörejä, ja sisältäisimät ne kylpyhuoneita, kirjastohuoneita,
ruokasaleja, teaattereja, kokoushuoneustoja, puutarhoja ja
kaikenlaatuisia kansan kasmatukselle, termeydelle ja humituk-
sill? tarpeellisia laitoksia.

On itsestään ymmärrettämä, että näitä ihmisiä ei
kohdella lvailvaisina. Heitä kohdeltaisiin kunnioitettamina
kansalaisina, ja sittenkun muokra ja muut maksut omat mak-
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setut maltiolle, saisimat he eläkkeen, ja kaikki työhuoneet ja
köyhäintalot poistettaisiin. Koko meidän maassamme ei sil-
loin olisi ainoatakaan maimaista, työtöntä, kerjäläistä tai
macmkuljeksijaa.

Samalla olisi järkemätä koota komitea maan taitamim-
mista insinööreistä ja keksijöistä sähkömalon kehittämiseksi,
niin että pääsisimme höyrykoneista, kaasumalaistuksesta ja
mahingollisesta kimihiilen samusta. Vielä tekisimme 8-tunti-
sen työpäimän yleiseksi ja laatisimme suunnitelman maksutto-
masta opetuksesta ja kaikkein yleisissä kouluissa käymäin
lasten maksuttomasta ruokkimisesta. Me tekisimme rauta-
tiet, laimat, kanamat, laima-meistämöt, kcnmokset ja maa-
tilat kansallis-omaisuudeksi ja asettaisimme kaikki teollisuuden
eri haarat maltion tarkastuksen alaiseksi. Meillä olisi maan-
lviljelysministeri niinkuin meillä nyt on pääpostitirehtööri.
Hän olisi mastuun-alainen siitä, että hänelle kuuluma osasto
malmistaisi elämän tarpeita maan koko mäestölle, samoin-
kuin pääpostitirehtööri nyt on mastuun-alainen meidän kir-
jeittemme mälittämisestä. Siten saisimme wähitellen kaiken
maan ja kaikki malmistusmälikappaleet maltion käsiin ja
wähitellen saisimme kolo teollisuutemme järjestetyksi.

Sellaiset omat minun tuumani. Voi olla, että ne
omat hywin kypsymättömiä ja luonnollisesti hymin maja-
naisia ja puutteellisia — mitäs muuta! Kun kansa oppii
ymmärtämään sosialismia ja tahtoo sen saada käytäntöön,
selwitään kyllä waikeuksista. Saakaamme maan muutamia
etemimpiä järjestys- ja hallitusmiehiämme komiteaan ja an-
takaamme heidän tehdä ehdotus. Voitte olla marma,. että
he saisimat paljoa paremman suunnitelman kuin minun on,
maikka kyllä miimeksi mainittukin on parempi kuin ei ollen-
kaan, ja minä, niinkuin sanottu, olisin ainoastaan laatinut
sen antaakseni teille kumauksen niistä mahdollisuuksista, jotka
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omat kätkettyinä siinä tehtämässä, mikä meillä on suoritetta-
mana.

Sosialismi on aikamme tärkein ja kipein kysymys. Se
tulee jakamaan ja jakaa nyt jo yhteiskunnan kahteen osaan.
Kummassako osassa te tahdotte olla? Toisella puolella omat
yksilöllisyys ja kilpailu, mitkä johtamat ..suuriin liikeyrityk-
siin" ja suureen kurjuuteen. Toisella puolen on oikeus, jota
ilman ei mikään hywä woi tulla. Toisella puolen owat
kaikki wiisaat, kaikki pyhät, kaikki marttyyrit, kaikki jalot
miehet ja naiset maailmassa. Toisella puolen hirmumulti-
jaat, ryömärit, murhaajat, hekumassa eläjät, koronkiskurit,
orjainmyyjät, juopot ja köyhäin nylkijät. Valitkaa jouk-
konne, ystämäni, ja menkäämme rohkeina ja pelkäämättä
taisteluun!



Viidestoista luku.

Voiton Kiihotus.
Tarjoaminen ja kyseleminen — ah, millekö-

hän jalolle työlle on kyseleminen tässä merki-
tyksessä tapahtunut? Makedoonian mies, joka
näyssä sanoi apostoli Paawalille: „tule, auta
meitä!" ei maininnut kuinka paljon hän tah-
toisi antaa palkkaa! Tai mahtaisikohankristillinen
uskonto moittaa tuoittonsa ja laakerinsa palkit-
semalla tutkimuksia, apurahojen jakamisella ja
~4,500 markan alimmalla tvuosipalkalla?" Sen
mukaan kun minä tiedän, ei näitä kuulusteltu
työmarkkinoilla, kauppakamareissa tahi muissa
wuokrateskustoissa. Mykkinä nämä kaikki oli-
wat. Ei pienintäkään hiwahdustakaan kuulu-
nut. He oliwat kykenemättömiä „tarwetta" tyy-
dyttämään eitvätkä olisi siihen kyenneet maikka
olisi ukkosen jyrinällä kehoitettu ja palkkioksi
suoritettu Gldoraadon kultamarastot tahi Muha-
medin paratiisi.

E a r I y l e.

Siirrymme nyt tarkastamaan muutamia päätodistuk-
sia sosialismia ivastaan. Sosialismin mastustajat tapaa-
mat sanoa, että sosialismi maatii täydellistä ihmisluonteen
muuttumista. He sanomat, että sosialismi on hymin kaunis
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teoriiassa, mutta että se on määrä, koska ihmisluonne ei
ole kyllin hywä sosialismille. He sanomat meille, että me
sosialistit olemme erehtyneet, kun me olemme laatineet jär-
jestelmän ensin ottamatta huomioon ihmisluonnetta. Mutta
he erehtyivät täydellisesti. Todellinen asianlaita on, että
me sosialistit olemme tutkineet ihmisluonnetta, ja että mei-
dän ivastustajaimme mäitteet sosialismia ivastaan riippumat
ainoastaan siinä, että he eiwät ollenkaan tunne ihmisluon-
netta. ..Sosialismi", sanomat he, „on mahdoton, koska se
tekisi mitättömäksi sen kiihotuksen, joka on toimon aiheena
moittoon". Ia sitten he lainaamat tämän mäitteen kansallis-
taloudestaan:

..Sosialistiset tunteet omat tilapäisiä ja häiritsemiä
aineksia ihmisluonteessa, mutta ahneus ja toimo edistyä
omat pysymäisiä aineksia!"

Ahneus, sanomat he, on pysywäinen aines ihmisluon-
teessa, ja he menewät wielä pitemmälle ja rakentamat, mitä
he, tyhmästi kyllä, kutsumat ..tieteeksi" ihmisellisistä tar-
peista tälle ainoalle ainekselle. He jättämät syrjään toisen
ominaisuuden, toimon edistymisestä, ja ainoa lopputulos,
mihin woimme tulla, luettuamme heidän tyhmiä kirjojaan
ja pintapuolisia kirjoituksiaan on, että he pitämät ahneutta,
s. t. s. Rakkautta rahaan, ihmisluonteen kaikki moittamana
intohimona.

Tämä taloudenhoidon otaksuminen riippuu tietämättö-
myydestä, suurimmasta tietämättömyydestä ihmisluonteesta,
jota he mäittämät, että me emme ole tutkineet. Kcmsallis-
talous on tiede ihmisellisistä tarpeista. Jokaisen tieteen, joka
ilmoittaa olemansa tiede ihmisellisistä tarpeista, täytyy olla
rakennettu oikealle käsitykselle ihmisluonteesta. Jos se on
rakennettu määrälle käsitteelle ihmisluonteesta, niin on tiede
epäonnistunut koe. Jos se taas on rakennettu todelliselle



136 Iloinen Englanti.

ja oikealle käsitykselle ihmisluonteesta, niin on tiede oikealla
tolalla. Nyt on meidän mastustajaimme kansallistalous
rakennettu määrälle käsitteelle ihmisluonteesta. Ensiksi tun-
nustaa se yhden ainoan maikuttimen, joka on sula hulluus.
Toiseksi otaksuu se, että mahmin maikutin on ahneus, mikä
ei ole totta. Nämä mirheet riippumat siitä, että tämän
ahneuden ja rosmoamisen järjestelmän perustajat ja yllä-
pitäjät omat miehiä, joilla ei milloinkaan ole ollut kykyä
eikä tilaisuutta tutkia ihmisluonnetta. Sellaiset, jotka omat
maan kirjatoukkia, koulukarhuja, kauppakeinottelijoita ja ma-
latta partaweitsiä, eiwät koslaan woi tulla miksikään auk-
toriteeteiksi kysymyksessä ihmisluonteesta. Suurimmat auk-
toriteetit ihmisluonnekysymyksessä omat runoilijat, romaanin-
kirjoittajat, taiteilijat ja ne ihmiset, joitten elämä ja työ
pitämät heitä jokapäimäisessä seurustelussa lähimmäistensä
kanssa.

Ainoa koulu ihmisluonteen tutkimiselle on maailma.
Ainoat oppikirjat omat sellaisten miesten työt kuin Shakes-
pearen, Viktor Hugon, Cermanten, Sternen ja miesten,
jotka omat opiskelleet tässä koulussa. Ihmisluonteen todel-
linen tutkiminen edellyttää paljon rakkautta ja myötätuntoi-
suutta. Te ette milloinkaan pääse lähimmäisenne sydämeen,
jos ette tule ystämänä. Minä muistan, kuinka lapsena luin
sadun prinssistä, joka oli saanut taikamoimaisen höyhenen.
Kun hän kosketti ihmisiä tällä höyhenellä, puhuimat he niin-
kuin he ajattelimllt. Sellaisen höyhenen, marustettu sellai-
sella moimalla, moitte saada minä päimänä tahansa, ja sen
nimi on rakkaus. Tämä on se loihtuhöyhen, minkä Shakes-
peare, Sterne ja Cermantes omistimat. Jos tahdotte nähdä
todistuksia sen woimasta, niin ottakaa esille kirjanne ja tu-
tustukaa Sancho Panzan ja setä Tobyn, Rofalindan ja
Dogberryn, Mercution ja Macbethin kanssa.
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Ihmisluonteen tutkiminen on kaikkein mailein tutlimis-
aihe. Ainoastaan erityisillä lahjoilla marustetut henkilöt
moimat siinä onnistua, waikka waikeastikin. Tuomitkaa sit-
ten itse, jos tämä kirjailijain hyttysparmi, mikä on milloin
tahansa malmis kirjoittamaan kaikesta, on' mikään auktori-
teetti sellaisessa aineessa. Tuomitkaa itse, jos henkilö, joka
kaiket päimät tutkii kansallistaloutta ja matematiikkaa, on
oikea mies laatimaan järjestelmää, joka riippuu ihmisluon-
teen sywiistä ja laajasta tiedosta. Menkää nyt ja merrat-
kaa jotakuta waltiollisen talouden ihme-eläintä ja jonkun
meidän suuren runoilijamme elämästä otettuja kumauksia,
ja päättäkää sitten itse, jos kaunokirjallisuuden tutkimisesta
on jonkinlaista hyötyä tahi ei yhteiskuntatieteen tutkimiselle.

Tarkastakaapa esim. nuorta naista, joka on läh-
tenyt sairaanhoitajattareksi sotatantereelle. Hellä, hienotun-
teinen, rakastama ja rakastettama, älykäs, kaunis, nuori,
simistynyt ja hieno. Hän jättää huolettoman elämänsä ko-
dissa, seuraelämän humitukset, loiston ja imarrukset, tehdäk-
sensä työtä keskellä maaroja ja maimoja, ja taistelukentän,
sairashuoneen/ia leirin inhottamain ja pelottamain äänten
ja näkyjen keskellä. Keskellä ruttoa ja merta, keskellä kuole-
maa ja ruhjomista näette hänen lemollisena, lempeänä ja
pelottomana. Hoitaen inhottamia haamoja, mirmottaen kuu-
meen polttamaa päätä, kuunnellen sairasten ja hourailemain
miesten kirouksia ja huokauksia, aina alttiiksi antamana, aina
kärsimällisenä, aina ystämällisenä, ainoastaan yhden mai-
kuttimen, ihmisrakkauden, johtamana, ajattelematta palkkaa
tai kunniaa — sellainen on tämä sairaanhoitajatar taistelu-
tantereella. Se on mieltä ylentämä näky — eikö totta?
No niin, tämä on ihmisluonne.

Tarkastakaapa nyt yhteiskunnan hylkäämää lezebeliä
Lontoon kaduilla — hurja, miekas, petollinen ja likaan mai-
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punut, kasmot aamemaiset lian ja maalin peitossa, olento,
joka on majonnut alemmaksi eläintä, perkeleellinen miha sy-
dämessä ja helmetin tuli silmissä; kemytmieliset liikkeet, räi-

keä ääni. rietas katse, puhe niin rimoa, että se loukkaa
rantajätkääkin, nauru, mikä saattaa meren hyytymään suo-
nissa. Hän on hirmittämä kummitus, häpeämätön, sydäme-
tön, mälinpitämätön ja peloton, olento, minkä koskettaminen
on saastutus, minkä sanat polttamat kuin tuli, minkä salai-
set katseet ja keimailemat silmän-iskut tekemät sielun sai-
raaksi, olento, joka elää juoppoudessa ja paheissa, simeelli-
nen rutto. Hän on petoeläin,

„ monta kaatunutta on hän
lyönyt", hänen uhrinsa täyttämät hulluinhuoneen jaruumis-
huoneen. Hän on waras, walehtelija, toiwoton, hairahtu-
nut, wajonnut olento, josta täydellä syyllä on sanottu:
..Hänen askeleensa johtamatkuoleman maltakuntaan;" kuole-
man mllltakuntaan menemät tiet hänen huoneeseensa, johta-
mat kuolon kylmiin soppeloihin . . . Tämä on hirmittämä
kumaus — eikö totta? Mutta tämäkin on ihmisluonne.

Ihmisluonteita omat wielä T>on Ouixote yhtähywin
tuin Sancho Panza, Hermione ja lady Macbeth, manha
Pistol ja Coriolanus, Voltaire ja Martti Lutherus. Ih-
misluonne oli Raleigh, joka leivitti waivpansa kuningatta-
ren eteen, haawoittunut Sydney, joka ojensi hänelle tarjo-
tun lvesilasillisen haawoitetulle sotilaalle, Nelson ..Victoryn"
kannella arwomerkeistä loistamme rintoineen, Napoleon 111,
joka Sedanin taistelussa pelkää kuolemansa. Paamali, joka
kestää ruoskan iskut ja pilkan, Juudas, joka myy mestarinsa
kolmestakymmenestä hopeapenningistä.

Ihmisluonne on monimutkainen, ihmeellinen kapine.
On oikein sanottu ihmisestä, että hän on pelottamasti ja
ihmeteltämästi tehty. Tarkastettakoon kaikkia näitä ihmis-
muotoja, sotamiestä mahtipaikallaan, marasta toimessaan,
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seppää moukarillensa, tehtaan tyttöä kangaspuittensa ääressä,
näyttelijää näyttämöllä, pappia jumalanpalmelusta toimit-
taessaan, juomaria lasinsa ääressä, äitiä pienen lapsensa
kanssa, leskeä puolisonsa haudalla, talonpoikaa auransa ää-
ressä, kadunkuljeksijaa köyhäinkorttelissa, nuorta tyttöä rak-
kausromaaneilleen; ja muistelkaa sitten kansallistalouden we-
retöntä, sielutonta ajatuksen hedelmää, tätä ..sosiaalista yh-
teyttä", minkä päämäärä elämässä on ..tuottaa", ja minkä
ainoa käyntimoima on ..moitonpyynti".

Hra Tulppasen miimeinen turmapaikka, kun hän on
tullut moitettua sosialistisilla todistuksilla, on mäite, että
ihmisluonne on kykenemätön hymään. Mutta tämä mäite
ei ole totta: Vaistomaisesti pitämät ihmiset malon pi-
meyttä, rakkauden mihaa, hymän pahaa parempana. Itsek-
käinkään ihminen ei katselisi lähimmäisensä kuoleman tai
kärsimän, jos hän maan möisi pelastaa hänet itse joutumatta
roaaraan tai tarwitsematta mitään uhrata. Ei kukaan muu
tuin mielipuoli/humin muoksi hämittäisi kylmöä tai myr-
kyttäisi kaimoa, jos hänellä ei siitä olisi itsellensä hyötyä.

On sentähden selmää, että ihmiset tahtomat tehdä hy-
mää sen itsensä tähden, mntta he eiwät tahdo tehdä pa-
haa, ilman että he eiwät toiwo woittawansa sillä jotakin.
Tämä koskee huonoimpia ja kehnoimpiakin ihmisiä. Pal-
joa suuremmassa määrässä woidaan sanoa tätä oppineem-
mista kansanluokista, wielä suuresta keskisäädystäkin. Itse
asiassa tarpeeksi paljon jotta hra Tulppasen ja hänen röyh-
keä teoriiansa tulee kumotuksi, sekä haudatuksi hän ja teo-
riiansa hänen hiekalle rakennettujen todistustensa raunioille.

Ihmissuku kääniyy aurinkoa kohti maikkakin sen täy-
tyisi etsiä sitä pilwien ja pimeyden läpi. Ihmiset tahtomat
totella Jumalan käskyjä, kun he moimat niitä kuulla, ja
mastustaa saatanan kiusauksia kaikella moimallaan, minkä he
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omaamat. „Gi moida esittää kehnompaa teoriiaa", sanoo
Carlyle, „kuin että sisäänmuurattu raha on ensimmäinen,
mikä lvaaditaan kaupunkia tai maltiota perustettaissa, tai
ylipäänsä jotakin ylemämpiä olentoja kuin kaupungin pöllöt
ja niitten rotanpyynti". Majori Burke, joka on tullut Län-
nen erämailta, sanoi minulle kerran, että ..cowboys" (pai-
menet) ruohokentillä aina tutkimat aseilla marustettuina ja
sormi timäärillä, aina maruillaan mäjymistä ivastaan. Jos
lehtikin liikahti ampuimat he, jos puunoksassa rapisi, ampui-
mat he ja noin miidessä tapauksessa sadasta ampuimat he in-
diaanin. Sellaisessa tilassa elämät ihmiset teollisen kilpailu-
järjestelmän aikana. On olemassa sota. Joka miehen käsi
on joka miestä ivastaan. Ihmiset kulkemat sormi kimäärin-
liipasimessa ja ampumat kun lehtikin putoaa. Mutta sosia-
listisessa yhteiskunnassa kulkisimat he yhtä mähän aseilla
marustettuina ja alituisessa pelossa lähimmäisistään kuin
lännen cowboys tekisi Lontoossa.

Vielä puhuu kirkko ja sanoo, että ihminen syntyy
pahana. Mutta minä luulen, että ihmisen luonne ei ole
syntymästään paha. Minä otaksun samoinkuin tiedemiehet,
että ihminen on kehittymätön olento, että hän on' olento,
joka on kohoutunut alemmista elämänmuodoista, että hän
kehityksessään hitaasti pyrkii ylöspäin, ja että hän on
wielä kaukana täydellisyydestä. Kuinka fywällä hän pyhiin-
waellusmatkallaan wielä on enkeleistä ja kuinka korkealla
eläimistä olkoon riidan-alainen asia. Minä uskon, että hän
on paljoa parempi kuin papit ja kansallistalouden tutkijat
sanomat hänen oleman, ja että suurin osa siitä, mitä nämä
auktoriteetit sanomat ..pahuudeksi", riippuu niistä olosuh-
teista, joissa hän elää, tai joissa hän ja hänen isänsä omat
kasmatetut.

Ei maksa muuten maimaa riidellä, josko ihminen on
luonnostansa seikkoihin katsomatta paha tahi ei. Ihminen
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on ulkonaisten seikkain lapsi. Häntä ei moi erottaa ympä-
ristöstänsä, sillä silloin lakkaisi hänen olemassaolonsa. Tah-
domme silmänräpäykseksi jättää syrjään miksi ihminen moi
tulla ja antaa mastustajillemme edun saada tarkastaa häntä
sellaisena kuin hän on. Me tahdomme katsella ihmistä sel-
faisena kuin me näemme hänen, ja hänen olosuhteitansa sel-
laisina kuin ne näemme.

Kysymys kuuluu: Onko ihmisluonne paha? Meidän
täytyy ensin kysyä: Minkälaisissa olosuhteissa? Voiko
persikkapuu kantaa hedelmiä? Voi, jos se on istutettu hy-
wään maahan ja eteläpuolelle seinää tai mnuria ivastaan.
Voiko ruusupensas kukkia Englannissa? Ei, jos te asetatte
sen tuhkaläjään ja suljette siltä Ivalon ja ilman. Onko mirta
kaunis ja teriveellinen? On, jos siihen mirtaa muori-
puroja, ja jos syyssateet sitä huuhtomat, jos se juoksee
hiekkaäyräitten läpi ruohoniittyin wälillä, ja jos sitä koris-
tamat mesililjat ja rannoilla kaswawat kukkimat kaislat sekä
puut siihen marjostuivat; mutta ei silloin, jos sen mesi li-
kaantuu kaupungin lokamiemäreistä, märijätteistä ja kemial-
lisista tehtaista, jos sen äyräät omat liejua ja rantapenke-
reet tuhkaa, jos se malo, jota siihen loistaa, on pajatulia
tai ne marjot, jotka siihen lankeamat, omat tehdasrakennus-
ten, lautakasojen ja mankilain marjot. Onko ihmisluonne
lempeä, pyhä ja rikas hymistä hedelmistä? On, jos se saa
waloa, ilmaa ja hoitoa, sellaista, jota me annamme koti-
eläimillemme ja liljoille puutarhassa. Mutta kun se myrky-
tetään, halwennetaan ja mäännetään toiseksi, kun sitä sorre-
taan, kirotaan ja syljetään, silloin tulee ihmisluonne pahaksi.
Sanokaa minulle sitten otammeko me, armostellessamme
mirtoja, likaisen ja samean joen, tai otammeko me, tahtoes-samme armostella ja tuomita ihmisiä, köyhäinkorttelin eli
Lontoon kaupunginlvaltuusmiehet tai alihuoneen tai pörssin
tai minkä yhdyskunnan tahansa, missä halpamaisuus, mil-
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pillisyys, konnamaisuus ja omaylpeys omat ne ominaisuu-
det, jotta marmimmin johtamat menestykseen? Ei mikään
tässä maailmassa moi olla hywä epäsuotuisissa olosuhteissa
— ei wirta, ruoho, leiwonen eikä ruusu. Mutta jos jokin
kappale woi tulla hywäksi suotuisissa olosuhteissa, silloin
sanomme: ~Se on hywä". Me sanomme sen kaikista muista,
maan ei ihmisistä. Hänestä sanomme empimättä ja ehdot-
tomasti: „ Hän on paha".

Jätämme mongoolilaisen, turanilaisen ja muut alem-
pana olemat heimot ja otamme kaukaasialaisen heimon ihmi-
syyden perikumaksi. Silloin woimme sanoa, että useimmat
tiedolliset ominaisuudet omat yhteisiä kaikille miehille. Mies
yleensä pitää tumallisissa oloissa naisista, lapsista, erittäin-
kin omistaan. Hän on myöskin itserakas. Hän pitää siitä
että onnistuu, on mielissään että häntä ihaillaan. Hän nauttii
ruoasta ja juomasta. Hän pitää mielen ärsyttämisestä ja
maihtelustct. Hän nauraa mielellään. Hän ihailee kau-
neutta ja löytää humitusta musiikissa.

Ajatelkaahan kuinka näihin ruumiin ja sielun ominai-
suuksiin moi maikutiaa olosuhteet! Me tiedämme, kuinka
miehet woiwat wajota niin sywälle, että he kohtelemat pa-
hasti naisia ja lakkaamat rakastamasta ja hoitamasta lap-
siaan. Me tiedämme kuinka mies moi tulla itsekkääksi ja
julmaksi. Me tiedämme, kuinka hän moi majota juoppou-
teen, ylensyömiseen, hekumalliseen petomaiseen nautinnonhi-
moon. Me tiedämme, että meidän maassamme on suuri
joukko rikkaita ja köyhiä, hymin armossa pidettyjä ja huo-nossa armossa pidettyjä malhettelijoita ja eläinten tapai-
sia raukkoja. Onko tämä ihmisluonteen syy? Tai riip-
puuko tämä niistä huonoista maikutukststa, jotka murtamat
ja myrkyttämät ihmisluonteen.

Herra Tulppcmen sanoo minulle, että elatuksen hankki-
miskiihotus on ihmissydämen suurin maikutin. Niin sitä
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on sanonut kokonainen sukupolmi miekkaita, petollisia ja tyh-
myriä ennen häntä, ja koska hän ei itse milloinkaan ajat-
tele, ei hän ole tajunnut erehdystä. Mutta katsokoon kuka
tahansa ympärilleen elämässä ja ajatelkoon mitä hän näkee,
ja minä luulen, että hän on minun kanssani samaa mieltä
siitä, että, niinkuin sieluopin tutkijat sanomat ..ratkaus suo-
sioon" on sata kertaa mcchmempi moima kuin elatutsen-
hanttimishalu. Kuta ihmis-elämän tutkija moi tätä kieltää?
Eikö jokaiselle, joka tahtoo nähdä, ole joka väimä amoinna,
että kiitoksen ja ihailun pyynti on wäkewämpi waikutin
kuin rahanpyynti? Niin, tämä rikastumisen pyynti on ai-
noastaan yksi haara tuhansista seurauksista, rakkaudesta
suosioon. Ainoastaan saituri rakastaa rahaa sen itsensä
tähden. Suuri enemmistö niitä ihmisiä, joiden koko hyöri-
minen ja pyöriminen tarkoittaa rahojen hankkimista, pitä-
mät rahan ainoastaan siinä armossa, mitä se moi heille
hankkia. Vähemmistö pitää sitä armossa, koska se hankkii
heille ylellisyyttä ja tilaisuutta olla lemossa ja rauhassa ja
nauttia, suurempi joukko, koska se suojelee heitä ja heidän
omaisiaan hädästä ja niistä nöyryytyksistä, jotka omat sii-
hen yhdistetyt. Useimmat pitämät rahan sentähden armossa,
kun se hankkii heille ihailua, kateutta ja kunnioittamaa koh-
telua lähimmäisiltään.

Elatuksen pyynti ei ole ihmisluonteen mäkemin himo.
Paljoa moimakkaampi on turhuus. Kuitenkaan en tahdo
mäittää, että turhamielisyys on suurin käyttömöima ihmis-
ten toimeliaisuuteen. Onko tämä sana — turhamielisyys,
liian ankara sana? Ehkä — joissakuissa tapauksissa. Tai
ehkä se maan kuuluu sentähden ankaralta, että turhamieli-
syys on usein kudottu yhteen toisten ja jalompain tunteit-
ten kanssa! Ei tahdottaisi kutsua sellaista miestä kun esim.
amiraali Nelsonia turhamieliseksi. Epäilemättä oli hänellä
elämä halu moittaa maamiestensci rakkauden ja ihailun.
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Mutta tämän tunteen Meihin oli kudottu isänmaanrakkau-
den, miehuuden ja melmollisuuden kultaiset säät. Me emme
moi päättää kuinka paljon sankarin elämäntyötä innostaa
halunsa tulla maamiestensä rakastamaksi ja kuinka paljon
rakkautensa maamiehiinsä. Mutta minä olen taipumainen
luulemaan, että missä tahansa halu moittaa suosiota, woi-
daan eroittaa muista tunteista, siellä woidaan se täydellä
syyllä sanoa turhamielisyydeksi.

Ia kuinka laajalle tämänlaatuinen turhamielisyys —

suosion rakkaus — on leminnyt? Alkaen waltiominis-
teristä, joka osottaa kaunopuheliaisuuttacm puolustaessaan
waltakunnan eheyttä tai työhuoneessaan siemistää tyhmiä
sukkeluuksiaan, kaikissa yhteiskunnan eri askelissa — lähetti-
läs armomerkkineen, kenraali höyhenhattuineen, näyttelijä
paraassa osassaan, kaupustelija simpukankuorinapit housuis-saan — kaikissa heissä on turhamielisyyden oireita. Kai-
kissa heissä liikkuu sama toimomus, sama halu, että heistä
saadaan edullinen ja hywä ajatus. Tämä halu on moimak-
kaampi kuin moiton jano. Ihmiset, jotka haliveksimat ottaa
rahaa, eiwät halweksi ottaa suosion osotuksia. Tämä
halu moittaa ihmisten suosiota on niin moimakas, että
ei kukaan mies tai nainen ole mapaa sen ivaikutuksesta.
Ia sillä täytyy olla sellainen armo, että elämä ilman lä-
himmäistemme rakkautta ja kunnioitusta tulisi sietämättö-
mäksi. Mutta elämää moi kyllä kestää rikkaudettakin.
Ia on olemassa paljoa ihmisiä,' jotka eiwät edes sitä toi-
tvokaan.

Uskotteko, että hywinwoiwat ja rikkaat luokat mies-
lukuisasti taistelisimat jyrkimmin sosialismin puolesta, jos
he käsittäisimät sitä? Minä en sitä tiedä. Mutta halua-
watkohcm ja pitäwätköhän ihmiset rikkautta sen itsensä täh-
den tai sen tähden, että he saamat ostaa mitä haluamat?
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Epäilemättä miimeksimainitun. Ia mitä he luulemat saa-
mansa ostaa rikkaudellaan? Nautinnoita ja lähimmäistensä
ihailua. Mutta jos minä nyt moisin makuuttaa ihmisille,
että näitä ei moida ostaa rikkaudella, maan ne saa mut et-
ta isiin ilman rikkautta, eiköhän olisi mahdollista, että mam-
mona silloin kadottaisi ihailijansa?

Ihteiskunnan ollessa nykyisellä kaimalla koettaa jokai-
nen hankkia niin paljon rahoja tuin suinkin moi saada.
Mitkä owat tämän menettelytaman tamalliset perussyyt?
Pääoman omistaja sanoo: .Minä moin hankkia itselleni
omaisuuden puumillateollisuudella. ja miksikä en sitä tekisi?
Jos minä en sitä tekisi, tekee sen joku toinen, ja tämä toi-
nen moi olla konna". Niinkuin näette eiwät ihmiset moi
luottaa toisiinsa. Tilassa, missä ei ole pantu minkäänlaisia
siteitä yksityiselle keinottelulle, tulee elämä hillitsemättömäksi
tamoittelemiseksi. Henkilö tietää, että hän möisi elää paljoa
tvähemmällä kuin sadalla tuhannella wuodessa, ja hän tie-
tää, että suuria ihmisjoukkoja näkee nälkää. Mutta jos hän
luopuu omaisuuden hankkimisesta, ei tämä hyödytä köyhiä.
Joku toinen ottaa sen, mistä hän kieltäytyy, ja hillitsemätön
tamoitteleminen jatkuu. Siten kootaan rikkauksia, kun aja-
tellaan, että itse moi sen tehdä yhtä hywin kun antaa toisen
sen tehdä hänen sijassaan.

Vielä yksi asia! Pääoman omistaja sanoo teille, että
hänellä on maimo ja lapset huolehdittamana. Hän tuntee
maailman liiankin hymin tahtaaksensa jättää maimonsa ja
lapsensa toisten keinottelijain suosioon ja armoon. Tässä
on paikallaan ohje: jokainen mies puolestaan ja pois tieltä
heikommat! Niinmuodoin hänen täytyy poistamalla toiset
tieltään tehdä itselleen rahoja, estääkseen toiset ihmiset pois-
tamasta heidän tieltään hänen lapsensa. Hänellä on suu-
reksi osaksi oikein! Hänen melmollisuutensa on huolehtia
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waimostaan ja lapsistaan. Nykyisen rosmous- ja murha-
järjestelmän aikana yksityisten keinottelun tähden ei lesti
eimättä isättömät lapset löydä ketään, joka heitä armahtaa
ja puolustaa — jos he eiwät woi käteisellä rahalla maksaa

kaikkia tarpeitaan.
Sitäpaitsi on kauppa-aikakautena ja kauppakansassa

rikkaus moiton palkka, kunniaseppele ja hymeenmerkki. Jo-
kainen englantilainen pelkää epäonnistumansa kaupassa ja
liikkeessä. Rikkaus painaa häneen menestyksen kauppamerkin.
ja tämän löydämme suurella osalla ihan määriä metallia,
osalla silminnähtämästi määriä jalokiiviä.

Riistääksemme rahalta sen moiman johtaa määrään,
täytyy meidän sentähden silminnähtämästi saada suuria sosi-
aalisia muutoksia. Meidän täytyy taata kansalle, että hei-
dän lapsensa eiwät missään tapauksessa kärsi puutetta.
Meidän täytyy taata kansalle, että rikkauden omistaminen
ei tuota heille minkäänlaista kunniaa. Meidän täytyy taata
heille, että rehellisyys ja milpittömyys hankkimat heille kun-
nioitusta eikä ylenkatsetta, ja että hywä, joka jättää kukka-
ronsa täyttämättä yhteiskunnan kustannuksella, ei tarwitse
pelätä saada nähdä jonkun konnan tekemän hänen ylemä-
mielisyytensä turhaksi.

Hra Tulppanen otaksuu, että elatuksen pyynti on wal-
litsewa halu, koska hän tietää, että siinä yhteiskunnassa,
minkä hän tuntee, useimmat ihmiset pyrkimät saadakseen ra-
hoja. Mutta minkätähden he pyrkimät saadakseen ra-
hoja? Pääsyyt omat kaksi. Toinen toimoo tekemänsä lap-
sensa tai ystäwänsä onnellisiksi. Toinen toiwoo rahoilla os-
tamansa ihmisten mieltymystä. Mutta edellisessä tapauk-
sessa ei perussyynä ole elatuksen pyynti, maan rakkaus ; toi-
sessa tapauksessa se ei ole elatuksen pyynti, maan turha-
mielisyys. Ainoastaan saituri kokoo rahoja sen itsensä
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tähden. Sekä rakkaus että turhamielisyys omat moimak-
kaammat tunnekiihoittajat tuin elatutsenpyynti.

Voiko moitonpyynti luoda edistymistä? Otaksukaa,
että joku mies haluaa rahoja ja menestymistä, mutta ei ole
mikään nero. Voiko hän kymmenellätuhannella punnalla
keksiä painokonetta? Ei, sillä maikka käyttömoimaa on sää-
laivana, ei ole neroa. Mutta otaksukaa, että hän on nero,
mutta että hänellä ei ole rahoja! Voiko hän silloin keksiä
koneen? Voi, koska hänellä on se nero, joka maaditaan
sen tekemiseen. Näemme siis, että elatuksen pyynti ei moi
keksiä konetta, maan että nero moi sen. I

los nyt palkkio liimattaisiin uudesta koneesta — mot-
tohan mies ilman älyä sitä tehdä? Ei, hän ehkä koettaa
sitä palkkion tähden, mutta hän ei onnistu siinä neron puut-
teessa. Mutta jos ei palkkiota lumattaisi, moiko nerokas
mies, huomattuaan uuden koneen puutteen, keksiä sen? Voi,
hän keksii sen. Historia todistaa, että hän on keksimä sen,
ja keksii sen todella, ei ainoastaan ilman lvoiton toimoa,
maan wielä lisäksi oman elämänsä ja mapautensa uhalla.

Selmiää siis, että kyky ilman minkäänlaisia oman moi-
ton miekotuksia moi palwella maailmaa, mutta että oman
moiton maikuttimet ilman kykyä eiwät woi sitä tehdä. Saa-
daksemme tähän todistuksia, tarmitsee meidän ainoastaan
luoda silmäys sellaisten miesten kuin Galilein, Brunon,
Nemtonin ja useimpain keksijäin, tiedemiesten, ajattelijain ja
marttyyrein elämään. Rakkaus totuuteen, rakkaus tieteeseen,
rakkaus taiteeseen, rakkaus kunniaan omat kaikki yhteensä
moimakkaammat maikuttimet kuin rakkaus moittoon, mikä
kuitenkin on ainoa ihmiselimen maikutin, jonka kcmsallis-
taloudellinen järjestelmä tunnustaa, mikä ilmoittaikse ole-
mansa perustettu ihmisluonteelle! Se on erehdys, minkä
ainoastaan tyhmyri moi tehdä, kun luullaan, että sentäh-
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den kun kyky joskus moi luoda rahoja, moi raha aina luoda
ky'yn. Rakkauden, melivollisuuden, laupeuden, uskonnon ja
totuuden tähden omat miehet ja naiset antaneet ruumiinsa
polttaa, laskeneet päänsä mestauspölkylle, kärsineet man-
kelitta, häpäisemistä, kidutusta ja nälkää. Kuta tahtoo tehdä
niin paljon rahan tähden?

Rahalla ei ole koskaan ollut marttyyriä. Mammonan
raamatussa on kristittyin raamattu muutettu. Siellä kuuluu :

„Mitä se auttaa ihmistä, jos hän kaiken maailman maittaisi,
mutta kadottaisi elämänsä?" Ihmiset taistelemat kyllä
rahan tähden, mutta eiwät he sen tähden kuole. Mutta
miljoonia on kuollut kunnian, rakkauden, uskonnon, welwol-
lisuuden, isänmaan, kuuluisuuden tähden. Kuinka moi
sitten kukaan ymmärtämäinen ihminen olla siinä alhaisessa
ja alentamassa uskonsäännössä, että elatuksen pyynti on ih-
missydämmen suurin tiihoitin.

Minusta tuntuu hywin kummalliselta tämä yksipäinen
usko, että elatuksen pyynti on ihmisfyyden suurin toimin-
nan ivaikutin. Tämän hairahduksen kumoaminen on aina
nenämme edessä. Te näette, kuinka ihmiset ahkeroimat ur-
heiluleiteissä, kuinka he tamattomasti ahkeroimat ja harjoittele-
mat kehittyjiksensä etewiksi. Te näette ihmisten melkein otta-
man hengen itseltään kilpasoudussa, poltupyörätilpailuissa
ja kilpajuoksussa. Te tiedätte että nämä ihmiset tekemät
kaikkea tätä ilman toimoa saada penniäkään woittoa, jakui-
tenkin sanotte te — huolimatta suurista kilpailutilaisuuk-
sista, urheiluyhdistyksistä ja neljännes-miljoonasta mapaa-
ehtoisia tarkka-ampujia ja maikka teillä on Inkermanin,
Lucknowin ja Marston Moorin kertomukset hyllyillänne ja
ihmis-ystämällisen seuran sairashuoneet ja hengenpelastus-
meneet ja kirkst torneineen ja laupeudensisarten luostarit,
Crommellin, Vellingtonin, Nelsonin ja Cobdenin muisto-
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patsaat, jotka seisomat siellä juurituin yksinomaan lyömässä
teidän tyhmiä pääkallojanne mastatusten — kuitenkin sa-
notte minulle, että ainoa ihmiselimen maikutin, johon moi
luottaa, on moiton pyynti!

Tarkastakaapa ympärillenne ja katsokaa mitä ihmiset
tekemät woiton ja mitä kunnian tähden! Meidän mavaaeh-
toinen tarkka-ampujakuntamme — onko se moiton tähden?
Pelastusmeneitten laittaminen -- onko se tehty likaisen
woitonhimon miekotuksesta? Mitä ei sotamies moi tehdä
mitalin tähden, joka ei ole armokkaampi kuin pari kolme
markkaa? Mitä ei mies moi tehdä mainionsa, isä lastensa,
uskonnollinen ihminen uskonsa tähden? Ia kuitenkin te us-
kotte, että sosialismi hämittää kaiken rakkauden, kaiken kun-
nian, ivelmollisuuden ja myötätuntoisuuden, panemalla esteen
liialliselle rahcnn ja yksityisen omaisuuden kokoamiselle.

Nyt kun olen puhunut teille yksinkertaisella, maati-
mattomalla lamallani, tahdon lainata pari kohtaa Carlyleltä
ja näyttää, kuinka hän suurenmoisella, loistamalla kielellään
ja tyhjentymättömällä komeain kumain rikkaudella sanoo sa-
maa kuin minä olen sanonut. Jos ette katso minun sano-
jani tarpeeksi painamiksi, kuuntelette ehkä kunnioituksella
Englannin suurimman ajattelijan ja puhujan lausuntoja.
Lainaan teoksesta ..Entisyys ja nykyisyys":

..Silmäilkööt teollisuuden päälliköt omiin sydämiinsä
ja makamasti tehkööt itselleen kysymyksen, eikö siellä moitaisi
löytää mitään mnuta kuin kotkamainen nälkä malittuihin
miineihin, komeasti puettuihin lakeijoihin ja kullattuihin ajo-
neumoihin. Sädämistä, jotka kaikkimaltias Jumala on luo-
nut, en moi uskoa mitään sellaista. Symällä kätkettynä
kehnoimpain ja enimmän jumalansa unhottaneiden juopon
sanain ja tapain alle, ikäänkuin Lethen* likaisimman liejun

* Let he, unohduksen wirta kreikkalaisten jumaluustaruissa.
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ja rikkaruohon alle unohdettuna, uinailee kuitenkin aina jo-
kaisessa sydämessä, joka on syntynyt tähän jumalan maail-
maan, kipinä jumalankaltaisuutta".

Ia wielä, ystämäni:

..Meriroswoilta ja Chocktaw-indiaaneilta, joiden sotien
korkein tarkoitusperä on saada pääkallon nahkoja ja rahoja
— koota pääkallon nahkoja ja rahoja summittain — sellai-
silta ei tule koskaan eitä ole koskaan tulema mitään rita-
rillista. Sellaisilta tulee ainoastaan likaa, merta ja pirsta-
leita, helmetillistä raimoa ja kurjuutta, evätoimoa, joka lop-
puu tyhjyyteen. Katso sinne, minä pyydän sinua, katso ja
huomaa! Mitä merkitsee se, että sinulla on 100 tuhatta
puntaa kassaholmissasi, 100 tuhatta päänahkaa wigwamissasi *

Minä en pane mähintäkään armoa niihin enkä sinuun".

..Ihmisten rakkautta ei woida ostaa helisemällä ra
halla. Ilman rakkautta eiwät ihmiset kestä olla yhdessä".

Ia wielä:

Niin paljon moiton himosta.
* Wigwam — indiaanimaja.



Huone> Kukistunut itseään wastaan...

Kuudestoista luku.

Rikhard Leijonamielen aitana ei pidetty malt-
tamattoman tarpeellisena laatia kirjallisia sopimuk-
sia kristittyjen kesken. Ajatelkaahan, jos ei se
nytkään olisi malttamatonta? Silloin tvoisimme
— ymmärrättehän hymin — säästää koko joukon
rahoja ja erottaa osan työwäkeä linnoitusmarus-
tuksista sekä laimaston asehuoneesta Woolwich'issa.

Lainaus edellisen lumun lopussa johtaa meitä ihan
luonnollisesti kilpailukysymykseen. Niistä monista älyttö-
mistä ja törkeistä teoriioista, joista n. s. käytännölliset ih-
miset kiistelemät, on kilpailuteoriia rohkein ja törkein.

Ruskin.

Käytän tahallani sanaa teoriia. Te käytännölliset
miehet olette hymin taipumaisia puhumaan imallisesti ihmis-
ystäwällisistä ajatus- tai hallitusjärjestelmästä ja pidätte
niitä maan ..opittuina tietoina" ..teoriioina". Tyhjin teidän
tyhjistä kumitteluistanne on se, että te kumittelette, että
teillä ei ole minkäänlaisia teoriioja itsellänne. Itse asiassa
on niin, että teillä käytännöllisillä miehillä on yhtä monta
teoriaa kun konsaan jollakin sosialistilla. Mutta kaikilla
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teidän teoriioillanne on yleinen tunnusmerkki, että ne owat
wääriä, mielettömiä ja hymin epäkäytännöllisiä.

Teidän käytännöllinen miehenne uskoo esim. sokeasti
kcmsallistalouteen — nimittäin manhemman koulun kansallis-
talouteen, tieteeseen, jonka omat keksineet miehet, jotka ainoas-
taan toimimat saadakseen kömpelön^ ja koettelemattoman
teoriian! Myöhempää ja järjellisempää kansallistaloutta
ette te käytännölliset miehet tunne, tai jos te tunnettekin,
ette tahdo sitä ottaa. Te menettelette ihan kuin rautatien
tirehtööri tekisi, jos hän maatisi, että lokomotiiminsa tehtäi-
siin Stephensonin ensimmäisen lokomotiimin mallin mukaan.
Teidän taloutenne ei ole seurannut aikaansa, John. Te ette
moi käsittää uutta ajatusta, siksi te olette liian ..käytän-
nöllinen!"

Uksi niistä laeista, joita teidän käytännöllinen kou-
lunne julistaa, on, että ..yhteiskunta kukoistaa niitten
yksilöitten mölisen hyötymistaistelun kautta, joista se on
muodostettu". Tämä on kilpailun teoriia. Se sisältää, että
sota on parempi kuin rauha, että kansa, missä jokainenkoet-
taa poistaa» naapurin tieltään, tulee onnellisemmaksi, rik-
kaammaksi, hyminmointisemmaksi ja malistuneemmaksi kuin
kansa, missä jokainen koettaa auttaa lähimmäistään.

..Käytännölliset" miehet eiwät tamallisesti ole marus-
tetut loistamimmilla neronlahjoilla. Sallikaa minun kuiten-
kin esittää teille muutamia manhoja sananlaskuja uudessa
käännöksessä, somitetut kilpailun yhteiskunnan mukaan:

Msimielisyys antaa heikkoutta. Tämähän on pieni
siemä esilauselma teille. Se merkitsee täydellisesti samaa,
mitä tarkoitetaan tuolla yksinkertaisella peruslauseella, että
yhteiskunta kukoistaa niitten yksilöitten mölisen hyötymis-
taistelun kautta, joista se on muodostettu.
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Huone, kukistunut itseään ivastaan, pysyy kuitenkin
pystyssä. Miltä näyttäikse tämä lause teidäu käytännölli-
selle mielellenne ? Se on sama ajatus — ajatus, jollekaikki
mielipide sosialismia mastaan on rakennettu.

Etsikää suurin mahdollinen hywä mahdollisimman
wähällä.

Parempi yksi wihollinen kuin sata ystäwää.

Ainoastaan oikein ..käytännölliset" neropäät moimat
kuunnella sellaisia lauseita nauramatta! Te ette pidä teo-
riioista, käytännöllinen ystämäni. Mutta tuo kilpailuteo-
riia on täydellinen löyhäpäitten teoriia. Sallikaa minun
todistaa se teille! Tahdon ensiksi todistaa tämän tietopuo-
lisesi, ja sitten tarkastamme miltä tuo teoriia näyttä käy-
tännössä.

Joka säästää, hänellä ei mitään ole

Otaksukaa että kaksi miestä tahtoisi saada rattaat
mäelle. Kummallako tamalla se käy pikemmin — silläkö : jos
toinen koettaisi niitä lykätä ylöspäin, ja toinen metää alas-
päin, tahi jos molemmat koettamat työntää niitä ylöspäin?
Olettakaa, että kaksi miestä tahtoisi saada marfan kiinni.
Mikä menettelytapa olisi wiisain — jos kumpikin koettaisi
estää toista sitä kiinniottamasta, tai jos kumpikin auttaisi
toisiaan? Otaksukaa että merikapteeni kuljettaisi alusta
Nemyorkista Limerpooliin. Antaisiko hän puoli tusinaa
miehiä tapella peränpitäjänpaikastä ja koko miehistön tais-
tella purjeitten lemittämisestä ? Ei, hän tahtoo saada järjes-
tyksen miehistön kesken ja panee jota miehen oikealle pai-
kalleen.

Kun tuli on irti teaatterissa ja yleisön kesken syntyy
kauhu ja häiriö, kuinka menettämät ihmiset henkensä? Eikö
se ole sentähden, että kaikki syöksymät samaan suuntaan ja
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pyrkimät ulos ahtaista omista? Ia seuraus sellaisesta tun-
goksesta? Eikö silloin uloskäytämä sulkeennu? Voitte
helposti huomata, että jos ihmiset pysyisiwät lewollisina ja
poistuisilvat hitaasti, järjellisesti ja säännöllisesti, pelastuisi-
wat he kaikki.

Jos sadalla miehellä olisi sata leipää, ja jos he latoi-
simat ne korkeaan kasaan ja kaataisimat sen, ja tappelisimat
niistä, niin että toiset saisimat enemmän kuin moisimat syödä
ja toiset ei mitään, ja toiset valjettaisiin knolijaaksi tässä
sopimattomassa taistelussa — tämä olisi kilpailua. Jos se
ei olisi kilpailun tähden, saisimat he kaikin leipää. Sellainen,
John, on kilpailun teoriia! Mitä siitä pidätte?

Olkaamme nyt käytännöllisiä. Te olette joutuneet tuo-
hon hulluun erhetykseen, että uskotte kilpailun oleman yh-
teistyötä paremman, osittain siksi, että ette käytännössä ole
nähnyt mitään muuta kuin kilpailua, osaksi siksi, että te ette
ole mikään erinomainen nero. Te tiedätte, että kun rautatie-
yhtiöllä, suola-yhtiöllä tai hiilitaimos-yhtiöllä on yksin-oikeus,
Palmellaan yleisöä huonommin kuin jos olisi useampia kes-
kenään kilpailemia yhtiöitä. Ia te pidätte, että koska kil-
pailu silloin hämittää yksin-oikeuden, niin on kilpailu pa-
rempi kuin yhteistoiminta.

Mutta jos ette olisi hiukkasen hidasjärkinen, John,
olisitte tullut selwille, että yhteistoiminta ja yksin-oikeus ei-
wät ole sama asia. yhteistoiminta on kaikkein molemmin-
puolinen auttamaisuus, yksin-oikeus on enemmistön ryöstä-
minen lvähemmistöltä. Antakaa miehelle hiilikaimos-yksin-
oikeus, ja hiilen hinnat kohoamat äkkiä, maan ei työntekijäin
palkat. Mutta on suuri eroitus tehdä hiilikaimokset yh-
den miehen omaisuudeksi tahi tehdä ne koko kansan
omaisuudeksi. Sosialistit tahtomat tehdä ne koko kan-
san omaisuudeksi, ja he sanomat, että jos tämä tapcch-
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tuisi, tulisi hiilen hinta luonnolliseksi hinnaksi, s. t. s. se tu-
lisi hiilityömiesten kunnollisen elannon hinnaksi.

Jotta te — käytännöllisenä miehenä — mahdollisesti
paremmin moitte sen ymmärtää, sanomat he, että maltio
tvoisi paremmin ja halmemmalla hoitaa hiilikaiwoksia kuin
yksityinen liike tai useampia keskenään kilpailemia liikkeitä
— tämä sentähden, että kilpailujärjestelmän aikana suuri
osa yksityisten liikkeitten ajasta ja moimista ei täytetä hiilen
tvalmistamiseen ja jakamiseen, maan ponnistuksiin myydä
halmemmalla toisiaan.

Onnellisesti kyllä on meillä käytännöllinen esimerkki
maltion posti- ja sähtösanomalaitotsissa. Sillä se on marma
tosi- jota ei kukaan koe kieltäcikään, että postilaitos hoitaa
tätä kansallisen työn haaraa paljoa paremmin kuin sitä kos-
kaan on hoitanut tai tulisi hoitamaan joukko keskenään kil-
pailemia liikkeitä.

Muutamassa edellisessä lumussa olen koettanut antaa
teille kumauksen siitä tuhlauksesta, minkä kilpailu wai-
tuttaa. Pienessä oiwallisessa lentotirjasessa: ..Maito ja
mapaamertti" kirjoittaa nimimerkki ..Glihu":

..Ottaessamme esimerkiksi saippuan, täytyy ostajan
tästä tawarasta antaa 1 shillingin (1 m. 25 p.) saavaksensa
6 pencen (63 pennin) armosta sitä. Toiset 6 penceä tarwi-
taan peittämään kulut ilmoituksista, matkoista y. m. Jota
ostaa ompelukoneen 7 spunnalla (175 mkaa) täytyy tästä
maksaa 4 puntaa 100 mkaa) tarpeettomista kuluista ; ja sa-
malla tamoin kaikista lemeästi ilmoitetuista tamaroista.
Vähemmin ilmoitettujen tamaroitten hinnoissa on samalla
tamoin koko joukko mälitäsien moittoja ja menoja. Olkoon
tässä kylliksi sanoa, että niitten tamaroitten hinnoissa, joita
myydään mähittäin, tarpeettomat kulut maihtelemat 3 pencen
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(32 pennin) ja 10 pencen (1 m. 11 pennin) wälillä 1 shil-
lingiltäni m. 25 p.); ja keskimäärin otettuna moi marmasti
mäittää, että puolet hinnasta, mikä maksetaan, tehdään
malttamattomaksi ainoastaan sillä mielettömällä jatarkoitus-
taan mastustamalla tamalla, jolla liikettä hoidetaan."

Ia hän näyttää wielä, että koska kaikki saippuatehtai-
lijat kilpailemat saippuan myynnissä, eiwät he tahdo kilpailla
sen ivalmistamisessa.

..Oman ivalmistuksensa ulkopuolella pitää hän kil-
pailun ihan luonnollisena, mutta siinä ei hän tahdo tie-
tääkään jaetuista moimista. Jos te sanoisitte hänelle, että
hän hankkisi laatikoita saippuaansa paremmalla ja helpom-
malla tamalla pitämällä kolme toisistaan riippumatonta ja
eri johdolla työskentelemää puusepänmerstasta, sanoisi hän
teille, että te olette aasi, John, eikä hän olisi siinä niin
määrässäkään".

Mr E. Hart käsittelee samaa kysymystä pienessä kir-
jasessaan — paraita mitä olen nähnyt — ..Järjestetty
sosialismi". Hän sanoo:

a) A. ja B. omat kaksi rakennusmestaria, ja asumat
parin peninkulman päässä toisistaan. A. saa työtä B:n
asunnon lähellä ja B. A:n asunnon. Koko heidän lanktujensa
kuljettaminen ja heidän omat askeleensa omat hyödytöntä
työtä, joka — sekä toisten rakennusmestarien — tekee malt-
tamattomaksi monen tarpeettoman ajoneuwon walmistamisen.
Samoin moi sanoa useimmista kauppiaista, kauppa-asioit-
sijoista ja puotien omistajista (ei kuitenkaan kaikista), jotka
tarpeettomasti risteilemät toisiaan jokaisessa kaupungissa ja
kaupungista, ja maakylästä toiseen. Kuinka monta hyödy-
töntä alusta meidän täytyy sentähden rakentaa.

b) Maa tarmitsee teollisuus- ja maanmiljelystuotteita,
kotimaisia ja ulkomaisia. Sen sijaan että otetaan selmää
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tuotantotilastosta ja kirjoitetaan muutamia kirjeitä tarmit-
taman määrän tilaamiseksi, joka lähetettäisiin päämarasto-
huoneeseen, sieltä jaettamaksi vuoteihin, on meillä tuhansittain
kauppiaita ja mälittäjiä, jotka kaikki tilaamat monenlaisia
suurempia ja pienempiä määriä, joista pieni määrä maatii
yhtä paljon ktrjeenm.nhtoa, kirjanpitoa kuin suurikin. Jos
me moisimme — mitä sosialismin aitana tapahtuisikin —

antaa sata suurta tilausta yhtä aikaa ja siten kirjoittaa
yhden suuren lastun tuhannen pienen sijaan, ja on heillä
silloin sata kertaa pienempi kirjanpito ja kirjemaihto kuin
näillä kauppiailla, seuraa siitä, että Melkein kaikki heidän
työnsä on hyödytöntä, samoinkuin niiden lukemattomien hen-
kilöitten, jotka suorastaan tai mälillisesti heistä riippumat.
Ajatelkaahan kaikkia, jotka hoitamat hyödytöntä kirjewaihtoa
ia kirjanpitoa, kaikkia, jotka rakentamat hyödyttömiä huo-
neustoja, kaikkia, jotka walmistawat tarpeettomia huoneka-
luja ja tawaraluetteloita, jotka walmistawat ja kuljettawut
tarpeettomia ajoneumoja tätä huonekalustoa ja kaikkia näitä
pikkutarpeita marten, kaikkia, jotka walmistawat tarpeettomia
kirjoituspöytiä näitä pieniä laskuja marten pitämät lisäksi
tarpeetonta kirjanpitoa, kaikkia, jotka toimittamat tarpeetto-
mia liikekirjeitä postin kautta, jotka palmelemat tarpeettomina
wahtimestareina y. m., y. m. Sosialismi ei tahdo poistaa
kaikkia näitä mälikäsiä, ainoastaan tarpeettomat".

Frank Fairman sanoo teoksessaan ..Sosialismi felmi-
letty":

..Sähkösanomalaitoksen suunnaton laajeneminen sitten
kun maltio otti sen huostaansa ja kun se ei enään riipu
pääoman omistajain suoranaisen moiton odotuksesta, on esi-
merkkinä siitä, mitä moitaisiin tehdä telefoonien, sähköma-
laistuksen, rautatieliikkeen ja monen muun asian. Osalle
itäistä täytyy yleisön nykyisen järjestelmän aikana maksaa
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korossa pääomalle, joka ehdottomasti tuhlataan keinotteluissa,
ylimääräisissä menoissa, parlamenttiriidoissa ja n. s. makuu-
tuksissa mahingon maralta, yhtä paljon kuin se maksaisi, jos
koko työ toimitettaisiin uudestaan".

Tämä lisätty kustannus ja työn tuhlaus ei ole ainoa
paha, minkä kilpailujärjestelmä tuottaa. Meidän pitää sen
ohessa ottaa huomioon se tamaton moitto, minkä yksityiset
liikkeet saamat. Tämä moitto otetaan työmiesten taskuista
ja menee toimettomain taskuun. Ia näistä tuhlataan, niin-
kuin tulen näyttämään jossakin seuraamassa lumussa.

Mutta kilpailu maikuttaa muutatin pahaa. Lutetaa-
han seuraama ote mr H. M. Hyndmanin pienestä kirjasesta
„ Sosialismi ja orjuus".

..Tahdon mainita ainoastaan yhden esimerkin — mutta
hymin painaman — siitä taivasta, jolla meidän nykyinen
järjestelmämme maikuttaa häiritsemästi joka suunnassa.
Teollisuutta kohtaa tutahdus jota sutupolmen aitana aina
useimmin. Koneitten tasmama merkitys sekä kuljetuksen ja
tamaraliikkeen aina suurempi helppous pahentamat maan
työmiesjoukon asemaa kaikissa maissa, puhumattakaan työn-
tekijäin alituisesta maarasta tulla heitetyksi kadulle uusien
työmoimaa säästämäin koneitten hankkimisella. Mutta nämä
tukahdutset johtuwat itse meidän pääomatuotantojärjestelmän
luonnosta. Siis, kun hitauden aikakausi tamarain kuljetuk-
sessa saamuttaa loppunsa, mirtaa tilauksia joka suunnalta
omasta sekä ulkomaalta. Jokaisella tehtailijalla on kiire
höytyä hylvinlvoinnin nousemasta wirrasta ja walmistaa
niin paljon kuin woi, neuwottelematta tomereinsa kanssa tai
ottamatta huomioon tulemaisuuita. On tamaton pula työ-
mäestä tehtaissa, konepajoissa, laimameistämöissä ja kaimok-
sissa, hinnat nousemat pitkin koko rimiä, keinottelut omat
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hillitsemättömiä, uusia koneita tuotetaan säästämään työtä
ja lisäämään walmistusta.

Kaikki tämä työ toimitetaan pääasiallisesti sosiaalisen
järjestelmän aivulla ja luultawasti sosiaalisessa tarkoituk-
sessakin. Työmiehet omat niinkuin toisiinsa liitetyt tämän
sosiaalisen ja koneellisen työjaon kautta samoin yhä kasma-
man tehdasliikteentin kautta, sillä eroituksella, ettei heillä
kuitenkaan ole mähääkään tarkastuksen mahdollisuutta työnsä
tuotteille. Tawarain myynti tapahtuu maan työnonlo-
jain luokan eduksi ja nämä taasen omat pakoitettuina oi-
kein karkeapainolla kilpailemaan keskenään säilyttääksensä
jo moitetun asemansa. Tästä seuraa liika tuotanto jakauppa-
seisahdus,'jolloin miljoonat ihmiset kautta maailman tulemat
työttömiksi huolimatta siitä, että tarjoamat käsimartensa ja
taitonsa pelkästä ruoasta, siitäkin huolimatta eiwät pääoman
omistajat moi heitä käyttää kilpailunsa kautta kehittyneestä
liikatuotannosta jona aikana eiwät kykene woitolla myy-
mään".

Huomaamme niinmuodoin, että kilpailu kohottaa tama-
roitten hinnat, alentaa työpalkat ja tekee suuren joukon ih-
misiä työttömiksi.

Toinen paha, minkä kilpailu-järjestelmä tuottaa, on
tapa, millä pääoman omistajat tekemät rahaa uusista aja-
tuksista. Kilpailun aikana on uusi keksintö „ liikesalaisuus"
ja käytetään liikkeen hyödyksi. Brown keksii uuden keinon
leikata ruuwia, ja hän tarmitsee nyt maan enään puolet
työmoimasta. Hän salaa tämän keksinnön Jonesilta ja
Robinssonilta ja käyttää sitä hyödykseen siinä suhteessa, että
myy heitä halmemmalla.

Katsotaammepa mitä sellainen teksinttz maikuttaa kil-
pailun ja sosialismin aikana. Otaksukaa, että työpalkat te-
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kemät 50 prosenttia ruuwien walmistuskuluista, ja että uusi
muotojärjestelmä säästää puolen työtä. Tämä antaa
Brownille 25 prosenttia enemmän woittoa kuin Jonesille
ja Robinsonille. Nyt erottaa Brown ensiksikin puolet työn-
tekijöistään, ja sitten alentaa hän ruumiensa hinnan 10 pro-
sentilla. Tulos näistä toimista on:

1. Meisö saa ruuwinsa 10 prosenttia halwemmalla.
2. Brown saa 15 prosenttia enemmän moittoa.
3. Jones ja Robinson eimät saa enään menekkiä ta-

waralleen.
4. Puolet Bromrfin työntekijöistä tulee toimetto-

miksi.
5. Jos Brown woi saattaa häwiöön Jonesin

ja Robinsonin ja saa koko heidän liikkeensä haltuunsa, niin
erottaa hän puolet heidän työntekijöistään ja woi taasen ko-
rottaa ruumien hinnan ja siten ottaa koko moiton keksin-
nöstä.

Ia hymin todenmukaista on, että Brown on ostanut
tämän keksinnön joltakin köyhältä mieheltä muutamasta sa-
dasta markasta. Mutta paha ei pääty tähän. Tiedän luo-
tettamalta taholta, että muutamissa liikkeenhaaroissa pää-
oman omistajilla on erityinen rahasto, mikä on perustettu
keksijän hälvittämiseksi. Tämä tapahtuu useammissa istun-
noissa pitkitetyn oikeudenkäynnin, kautta, joka tekee mah-
dottomaksi henkilölle, jolla ei ole maroja, nauttia keksinnös-
tään. Sellaisia konnanjuonia suojelee meidän lakimme. Joh-
takaa itse tästä loppupäätöksenne.

Nyt tahdon sen sijaan tarkastaa uuden ruuminleikkaus-
taman tulosta sosialismin aikana. Työmies keksii uuden me-
nettelytaman. Hän palkitaan mitalilla sekä keksintö saa ni-
men keksijästänsä; ja keksintö tulee maltion omaisuudeksi.
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Mitä seurauksia on tästä? Ruumia woidaan walmistaa
25 prosenttia halmemmalla. Kuka tästä hyötyy? Kansa.
Voidaan nimittäin:

1. Lyhentää työaika ruumiliikkeessä puo-
leksi tahi

.2. Lähettää puolet ruuwinleikkaajista jo-
honkin muuhun työhön, esim. maata -viljele-
mään.

Mutta kummassakin tapauksessa niittäisi kansa etuja.
Sillä seurauksena jokaisesta uudesta keksinnöstä tulee joko
työaika lyhemmäksi tai enemmän rikkautta mirtaa yhteiseen
marastoon.

Gpäilemättä tulemat jotkut teistä maltiollisista, mii-
saista ja käytännöllisistä ystämistä ajatellessanne, että kek-
sijä ei saa ..minkäänlaista todellista palkintoa" kuin ainoas-
taan mitalin -ja nimen. Mutta tässä tulee muistaa pari
seikkaa.

1. Keksijällä on (sosialistisessa yhteis-
kunnassa) jo kaikki mitä hän tarmitsee näistä
..todellisista" tarpeista.

2. Jos hän saisi rahoja, ei hän möisi
niitä käyttää.

3. Hänen ei tarmitse ajatella tulewai-
suutta, sillä hän itse, hänen maimonsa ja lap-
sensa omat marmoja, että yhteiskunta huoleh-
tii heistä.

Sitäpaitsi moitte muistuttaa käytännöllisille ystämil-
lenne, että hengenpelastusmenheitten, sairashuoneiden, hiili-
kaimosten ja taistelukenttien urhot Harmoin saamat mitalia
tai nimeä. Ne urhot, jotka puolustimat Rorken Drifiiä,
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saiivat palkkioksi parin 10 markan housuja miestä kohti.
Balccklaman sankareista on monta kuollut köyhäinhuoneessa.

Tahdon lopettaa tämän luwun wielä yhdellä
esimerkillä kilpailun huonoista maikutuksista. 17 p. kesäk.
1893 lainasin Clarion lehteeni ..New Nationista" seu-

raaman pätkän:
..Niin pian kun olen onnistunut parantamaan jonkun

hyivän rahatamaran, esim. suklaatin", sanoo muuan kaup-
pias, ..tulee heti joku kilpailija ja jäljittelee sitä sekä myy sitä
halmemmalla. Säilyttääkseni liiketuttamani, täytyy minun
myydä häntä halmemmalla; mutta kun en moi tätä tehdä
ja kuitenkin pitäisi saada jonkinlaista woittoa, täytyy minun
määrentää tamaraa mähän. Kilpailijani tuntee kepposen ja
tekee samoin. Siten jatkamme myymällä toinen toistamme
halmemmalla, siksi kunnes meidän molempain tawarat owat
niin halpoja ja huonoja, että ei kukaan tahdo niitä ostaa.
Silloin alan uudestaan puhtaalla tawaralla, toisella nimellä,
ja koko kiertokulku alkaa uudestaan."

Jokainen, joka mahankin tuntee kauppaa, tietää kuinka
yleinen tämä hämytön määrentäminen on. Mutta kaiken-
laatuinen iväärentäminen johtuu kilpailusta. los^ sitä epäi-
lette, tahdon todistaa teille mciitteeni lainauksella John
Brightin puheesta. Tämä oli, niinkuin kaikki tietämät,
Manchesterin koulun kansallistalouden suuri apostoli, kil-
pailun puoltaja, tehdaslakien ammattiyhdistysten mastus-
taja. Puheessa, jota nyt tarkoitan, tahtoi hän puhua mää-
rennysten puolesta, ja hän sanoi:

Wiiiirentämmen on ainoastaan kilpailun toinen muoto.
Voiko mikään olla selwempää? Voiko mikään ima,

mikään todistus, mikään mahtisana sosialistin suussa saat-
taa kilpailulle niin symää haamaa kuin tämä maromaton
lausunto sen puolustajalta John Brightiltä?



Huone, kukistunut itseään ivastaan. 163

Tahdon simumennen huomauttaa, että John Brightin
muistopatsas on pystytetty Manchesterin raatihuonepalat-
siin. Tämä muistopatsas on asetettu oikealle paikalleen.
John Bright oli puumilla-aikakauden luonnollinen sankari.
Meidän iloisessa Englannissamme tulemme me todenmukai-
sesti pystyttämään muistomerkit sellaisille miehille kuin
John Ruskin ja Thomas Carlyle.



Parhaimmat Kestämät elämän taistelussa.

Seitsemästoista luku.

Hetkisen maitiolon perästä puhui kömpelö-
tekoinen astia näin: He pilkkaamat minua, koska
minä olen wino, ja sanomat: Mitä! Wapisilo sa-
wenwalajan täsi sinua tehdessään?

Omar Khayyäm.

Iksi niistä lempitodistuksista, joita meidän kansallis-
talouden nerot tuomat kilpailun tueksi, on teoriia, että kun-
nollisimmat kestämät taistelussa olemisensa puolesta. He
sanomat, että ne, jotka epäonnistumat, tekemät sen siksi, että
he eiwät ole kelwollisia onnistumaan, ja että ne, jotka on-
nistumat,, omat ..kelwollisia". He sanomat, että luonnon
laki on sellainen, että heikommat syrjäytetään ; pois tieltä he
siis, eikä mitään anteeksi pyytämistä!

Köyhäin korttelin asukkaat asumat köyhäin korttelissa,
koska he omat kunnottomia jakelmottomia asumaan muualla.
Marlboroughin herttua asui palatsissa, koska sellaisen mie-
hen tiedollinen ja simeellinen etemyys teki sen malttamatto-
maksi. Burns oli maanmiljelystyöntekijä, Vunyan oli kat-
tilanpcukkaaja, loordi Chesterfield oli Englannin pääri.
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Kansantajuisen malssin ..Keikarin unelma" sämeltäjällä on
kymmenentuhatta wuodessa ja asuu komeassa huoneustossa.
Rikhard lefferies ja James Thomson kuolimat köyhinä ja
unohdettuina. Jay Gould oli pohjattoman rikas ja oli hä-
nellä hämmästystä herättämä malta. Walt Whitmanilla
oli töin tuskin kohtuullinen toimeentulo eikä hän ollut lain-
kaan mahtama. Mutta sattumimpina esimerkkeinä parhaim-
pien kestämyydestä tahdon muistuttaa, että Brigham Poung
oli profeetta ja hallitsija, mahtama ja kunnioitettu, ja että
Kristus eli kerjäläissaarnaajana ja kuoli pahantekijän kuole-
man. Mutta kaikki nämä asiat tehdään oikeiksi sillä suloi-
sella todistuksella, että kunnollisimmat kestämät kauniim-
man!

Sallikaa minun nyt sen sijaan tulkita omalla tumallani
tämä laki. Kahdesta kasmista tai eläimestä kestää se kau-
niimman, joka on mahmempi kestämään niitä ehtoja, joissa
kumpikin elää. Kysymys, kuka ihminen kestää paraiten,
riippuu niistä ehdoista, joissa ihminen taistelee elämänsä
puolesta. Luonnon lain mukaan onnistuu se ihminen pyr-
kimyksissään, joka on paraitey marustettu siihen sen
maan ja niitten yhteiskunnan olojen mukaan, joissa hän
elää.

Esim. sotarosmojen kansakunnassa, joka elää ryöstöistä
ja sodista, täytyy sen, joka on kunnollisin, kestää kaumim-
mcm, tulla toisellaiseksi ihmismuodoksi kuin se, joka saamut-
taa ensimmäisen paikan kauppakcmsan keskuudessa, missä
wäkiwaltaa ja tasiwarren moimaa maaditaan mähemmän
kuin uutteruutta ja selmää ymmärrystä. On siis selmää että
sanoessamme meidän köyhäin oleman köyhiä sentähden, että
he eiwät ole kunnollisia hankkimaan rikkautta, tarkoitamme,
että he eiwät ole ..kunnollisia" hankkimaan rikkautta nykyään
wallitsewissa elämänsuhteissa. Mutta toisissa elämän
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oloissa he ehkä onnistuisimat. Jos siis nykyään mallitse-
mat elämän olot Englannissa omat sellaiset kuin niiden tu-
lee olla, omat köyhät määrässä; mutta jos nykyiset elämän
olot eiwät ole sellaisia kuin niiden tulee olla, kärsimät köy-
hät määrin.

Minusta näyttää sentähden, että tuo teoriia kunnol-
listen kestämyydestä ei ole mikään mastans syytökseemme
yhteiskuntaa ivastaan. Se ei todista mitään muuta kuin
että, jos köyhät omat huonoja, niin omat he huonoja. Ky-
symys: Onko ne köyhät, jotka omat huonot, tai onko se
yhteiskuntalaitos, joka on huono? on wielä mustaa-
matta.

Joku yhteiskunnallinen 010 saattaa yhden lajin ihmi-
siä siihen asemaan, että he onnistumat. Toinen yhteiskun-
nallinen 010 saattaa toisen lajin ihmisiä siihen asemaan,
että onnistumat. Tahdotteko maittaa, että se olisi paras
yhteiskuntaolo, joka antaisi paraan toimeentulon alhaisim-
mille ihmismuodoille? Ettekö pikemmin huomaa, että se
olisi paras yhteiskuntaolo joka antaisi paraan toimeentulon
korkeimmille ihmismuodoilla? Otaksukaa, että jaloin itse
teossa on ansiokkain kestämään elämän taistelussa, eikö sil-
loin olisi suotama, että jaloilla ominaisuuksilla olisi mavaa
toimiala ja huonot ominaisuudet pidettäisiin ohjaksissa?
Luulen oleman kylliksi selmää, että tämä olisi paras, ja
pyydän teitä nyt miettimään, kuinka nykyisellä kannalla
olema yhteiskunta saattaa lain varhaimpain kestämisestä
toimimaan pahan tai hymän palmelutsessa.

Pitkien ajanjaksojen marrella olemme wanginneet, mur-
hanneet, mainonneet ja nälkään näännyttäneet sellaisia hen-
kilöitä kuin Giordano Bruno, Paamali, Sokrates, Johanna
d'Arc, ja tuhlanneet palkintoja ja kunnian-osoituksia mie-
hille sellaisille kuin Aleksander, Bonaparte, Jay Gould,
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Rotschild. Aijommeko aina jumaloida koronkiskomista,
joukkomurhaa ja keinottelua? Aijommeko asettaa niin, että
pahimmat tulemat paraimmiksi kestämään? Asetammeko
moiman korkeammalle kuin hymyyden? Emmekö milloin-
kaan lakkaa ihailemasta ja tottelemasta Brigham Woungia,
mutta ristiinnaulitsemme Kristuksen ja pilkkaamme niitä,
jotka seuraamat häntä ja koettamat tulla hänen kaltai-
sekseen ?

Ei kukaan termejärkinen ihminen koeta asettua luon-
non lakia ivastaan. Mitään luonnonlakia ei moida mas-
tustaa. Mutta ennenkuin ehdottomasti alistumme jotakin lakia
seuraamaan, teemme luonnollisesti miisaimmin tutkiessamme
ensiksi miten sen laita on. Luonnonlakia täytyy meidän totella.
Mutta älkäämmetehkö sitä erhetystä, että pitäisimme hairahtu-
neiden ihmisten äkkipikaisia päätelmiä luonnon muuttumatto-
mina jawastustamattomina lakeina. Alkakaamme tässä tapauk-
sessa kysymällä, josko joku ihmiselimen tuomio-istuin tun-
nustaa ryöstöoikeuden, joka näkyy oleman malttamaton
luonnonlaki eläinten joukossa.

Onko mitään eroitusta ihmisen ja eläinten wälillä?
Jos on — niin missä ? Meidän ei tarwitse puuttua min-

käänlaisiin iviisastelemiin tutkimuksiin tässä asiassa. Riit-
tää kyllä kun käytämme manhaa, tamaksi tullutta lausetta
ja sanomme, että ihmisellä on järki, eläimillä ainoastaan
maisto. Ajatelkaahan maan tämän eroamaisuuden seurauk-
sia! Meillä on puhekieli ja kirjakieli, eläimillä ei.
Meillä on historia, tiede, uskonto, eläimillä ei. Minä
moisin symentyä hyminkin tähän aineeseen, mutta tahdon
rajoittua yksinkertaisimpiin ja luotettaivimpiin totuuksiin.
Ihmisellä on järki, eläimillä ei. Mutta järki on ihmiselle
luonnollinen asia. Luonto antoi hänelle järjen, koska järki
on malttamaton hänen kehitykselleen, ja minä tahdon sanoa,
että meitä tulee johtaa järki eikä ryöstön laki, joka on
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luonnollinen pidätin järjettömille olennoille. Niin paljon
kuin ihmisen järki on yli eläimen maiston, niin paljon on
ihminen eläintä parempi. Niin paljon kuin ihmisen järki
moittaa lähimmäistensä järjen, on hän näitä parempi. Niin
paljon kuin ihmisellinen yhteiskunnan maltiotiede tarkoittaa
kaikkien turmaamista kestää se yli muitten. Huomaamme
siis, että laki paraimpain kestämisestä on someltuma ihmis-
sumulle, mutta se maikuttaa ihmisiin toisin kuin eläimiin.
No niin, minä sanon, että meidän kansallistaloutemme tut-
kijat käyttämät luonnonlakia luonnottomalla tamalla, että
ne tahtomat hallita ihmissukua eläinten elämänjärjestelmän
mukaan.

Ennenkuin tarkemmin tutkimme tätä kunnollisimpain
kestämis-oppia, tahdon tehdä teille kysymyksen. Sanokaa
minulle, hra Smith, kutka omat kunnollisimmat kestämään?
Riippuu paljon kuinka mastaamme tähän kysymykseen.
Kaikki rikkaus on moitettu ryöstämisellä. Jos me, sen si-
jaan että perustamme lakia, estääksemme hikijcirjestelmäci
ja ryömäyksiä, poistaisimme ne lait, joitten tarkoitus on
tukehuttaa ryömäysjärjestelmä, maipuisimme takaisin anar-
kiiaan, jolla, juuri tarkoitamme raakalaisuus-oloa. Kilpa-
ajorata sukkelalle, taistelukenttä mäkemälle, pois tieltä heikko,
kuolema maitetulle — sellainen on lauseparren täydellinen
sisällys kunnollisimpain kestämisestä. Silloin ottaisi mäke-
min ja julmin aseitten moimalla heikkojen ja moimattomain
omaisuuden —ja elämän ! Tätä sanoisimme kaikki kaunis-
telematta ryömäykseksi. Mutta kauppa-ala on juuri sota,
jota käydään pään kymyllä, peli tai kilpailutaistelu perga-
mentti-aseilla tai muilla semmoisilla. Se on itse asiassa
ryöstö sillä moimalla, joka on älykkäässä päässä, asemoi-
man sijaan. Ia molemmat nämä ryömäysmuodot omat
muotoja, joissa pienimmällä »järjellä ja mankimmalla ruu-
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miinrakennuksellll aina omat varaat toimeet. Kaksintaiste-
lussa ei Sokrates olisi tasamäkinen mastustaja nyrkkitaiste-
lija I. L. Sullimanille. Kauppatoimissa pettäisi Jay
Gould perinpohjin lesuksen Kristuksen — samoinkuin hänen
todellisuudessa petti Juudas.

Meidän kansallistaloutemme, sen opin puoluelaiset,
jotka uskomat, että kunnollisimmat kestämät paraiten, epä-
onnistumat meloessaan luonnonlakeihin. He julistamat
näistä riippumisensa, ja kun joku maatii jonkinlaista muu-
tosta maan lakeihin köyhäin ja sorrettujen eduksi, mastaa-
mat he: „AH ei, te ette saa sortaa luonnonlakia. Luonnon
järjestelmät omat mäistämättömiä eikä niitä moida muut-
taa parlllmenttisäädöksillä." Mutta meillä on yhtä paljon
lakia, ja nämä miisaudenkynttilät tahtomat säilyttää näitä
lakia. Jos me lausuisimme, että ei pitäisi oleman minkään-
laisia lakia, saisimme anarkistin nimen. Mutta miksi sanoi-
simme niitä, jotka huutamat, että luonnon laki on ainoa
laki ja kuitenkin mäittämät, että ihmislait omat maltta-
mattomia ?

Onko olemassa minkäänlaisia esteitä yhteiskunnan pe-
rustamisesta oikeudenmukaisille ehdoille? Onko mitään
tunnettua luonnonlakia, joka kieltää ahkeralta leiman ja
tyrkyttää köyhälle rikkautta? Jos se on luonnonlaki, joka
tekee tuhlauksen ja puutteen malttamattomaksi, mikä on sit-
ten tällainen luonnonlaki? Niin paljon kuin minä tiedän,
on luonnonlaki tätä määrää jakoa ivastaan. Luonnonlaki
rankaisee ylensyömistä ja rankaisee yhtä järkähtämättömästi
sitä, joka kieltäytyy malttamattomasta. Luonto rankaisee
herkkusuuta ja laiskuria jäsensäryllä, ja nälkäänäkemää ja
mäsymätöntä työorjaa keuhkotaudilla ja aikaisella kuole-
malla. Se lyö saituria Midaksen kirouksella, muuttaessaan
hänen sisuksensa kullaksi, ja se polttaa juomarin, hekumassa
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eläjän ja mässääjän eläinten merkillä. Kaikilla aloilla maa-
tii luonto kohtuutta. Kuinka woidaan silloin rikkaus ja
ylöllisyys tehdä oikeiksi sen nimessä? Kuinka woimme sa-
noa, että ne miljoonat köyhät, jotka luonnottomain elämän
ehtojen seurauksesta kuolemat ennen aikaansa, owat luonnon-
lain uhreja?

Kenenkähän hauskuus ja ilo on, kun köyhät kärsimät?
Tuottamattahan heidän huolensa ja raatamisensa hituista-
kacm hyötyä jollekulle Jumalan luomalle olennolle? Ei,
määryys on inhottaman. Se ei tuota, ei milloinkaan ole
tuottanut eikä ole milloinkaan tuottama hyötyä, kenellekään
ihmiselle. Se ihminen, joka tekee määryyttii, kärsii sentäh-
den simeellisen luontonsa puolesta. Hän ei moita mitään,
maikka hän hankkisikin rikkautta. Sillä ei kukaan ihminen
moi käyttää enemmän kuin hän tarmitsee, ja oikeus
antaisi tämän kaikille ihmisille. Ne ihmiset, joille määryyttä
tehdään, kärsimät, ja joko heitä on paljon tahi mähän, kär-
sii yhteiskunta heidän kärsimisensä tähden.

Paraimpain kestäminen elämän taistelussa on kysy-
mys elämän ehdoista. Tällä lailla yksinkertaisimmassa muo-
dossaan ei moi olla suurta maltaa meidän päimiemme yh-
teiskunnassa. Paraimpain kestäminen on toinen nimi
anarkiialle. Meidän yhteiskuntamme ou lain-alainen yhteis-
kunta. ..Msilöllisen toimellisuuden oikeus" ilman minkään-
laisia rajoituksia on anarkiia. Ia anarkiia on huono ja
paha. Se on huono, koska taloudellisessa perinpohjaisessa
hämityssodassa alhaisimmilla ja huonommilla on suurim-
mat edut, koska he taistelemat säälimättömämmin ja wä-
himmin epäillen kuin toinen.

Näin paljon paraimpain kestämisestä elämän taiste-
lussa. Näin paljon

„ antaa mennä" järjestelmästä. Se,
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joka riippuu siinä järjestyksessä, pitäisi — jos hän olisi
johdonmukainen — antaa kaikki puutarhassaan kasmaa wa-
paasti, hoitamatta, niin että ruusut saisimat taistella
taistelunsa rikkaruohon kanssa ja paras maittaisi ja kes-
täisi taistelun.



Kahdeksastoista luku.

Nykyisen kamatusjärjestelmänne tarkoituk-
sena on hantkialjoku lurjus arkkitehdiksi, joka mää-
rää jonkun lurjuksen työnpäällysmieheksi määrää-
mään joukon lurjuksia muurareiksi rakentamaan
keskelle kaupunkia törkeän tyhmän rakennuksen,
myrkytetty kaasulla ja marustettu rautalattialla,
joka jonakin kauniina päimänä putoo alas te kaikki
mukanaan. Sinne hankitte te tanssinuken lukijaksi,
joka on puettuna hännystakkiin ja walkoseen kaula-
huitviin, ja joka woi sanoa teille hienosti ja sie-
wästi, että ei ole olemassa Jumalaa, ja kuinka
monta kaunista kemiallista koetta hän moi tehdä
sokuripalasella.

Sosialismi ja edistys.

Toinen päätodistus sosialismia ivastaan on, että se
tekee tarpeettomaksi kaiken tiedollisen edistymisen. Kas tässä
lainaus eräästä Charles Bradlaughin, tunnetun mapaa-
ajattelijcm, lausunnosta:

Ruskin.
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..Minä mastustan sosialismia, koska se tekee tarpeetto-
miksi ne houkutukset, jotka m. m. omat luoneet ne..kelmolli-
set ja kunnolliset" miehet, jotka palmelemat yhteiskuntaa eri
toimissa, lääkäreinä, insinööreinä, arkkitehteinä ja opettajina.
Epäilen täydellisesti, että jos sosialistisen mirkamieskunnan
suunnaton armeija ei saisi enempää palkkaa kuin kadun-
lakasijat ja maanmiljelystyöntekijätkäim, he silloin joutuisi-
mat suuren kiusaukseen hankkia itsellensä ylimääräistä hymi-
tystä maltion maroista".

Ensimmäinen lause tässä päättelyssä ilmaisee harmi-
naista ihmisluonteen määrintasitystä, toinen taasen tama-
tonta sosialismin määrintasitystä.

Tarkastakaamme ensin miimeistä lausetta. Huomatkaa,
että Bradlaugh puhui

„ sosialistisen mirkakunnan suunnatto-
masta armeijasta". Hän näkyy edellyttäneen, että waltio
sosialistisen hallituksen aikana tulisi wirkamiehiä tuimilleen.
Sama naurettama erehdys on Richterin kirjassa „Sosialis-
tinen tulewaisuuden maltio". Mutta todellinen asianlaita
on, että sosialismin aikana tulee olemaan niin mähän wirka-
miehiä ja niin paljon työmiehiä kuin mahdollista. Uskon,
että ette löydä postikonttoorista sen enempää wirkamiehiä
kuin jossakin tumallisessa liikkeessä. Mutta mikä on ihme-
tyttämää, on se, että niin wiisas mies kuin Bradlaugh on
laiminlyönyt ottaa selmää siitä suunnattomasta mirkamies-
joukosta, — hyödyttömästä mirkamiesjoukosta — joka kil-
pailujärjestelmän aikana rasittaa jokaisellateollisuuden alalla.
Sillä mitä muuta omat kaikki nämä kirjanpitäjät, kauppa-
matkustajat, asiamiehet, myyjät, tirehtöörit, pääoman omis-
tajat kuin suuri mirkamies-armeija? Silmäilkääpä lukua
kilpailusta, ja tuomitkaa itse jos sosialismi — huonoimmal-
lakin johdolla — mahdollisesti möisi lisätä liiaksi palkittujen
ja hyödyttömäin ei-walmistajain lukua.
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Bradlaugh paheksui kowasti sitä ajatusta, että lääkäri
saisi saman maksun kuin kadunlakasija. Tämä johtuu etu-
päässä kahdesta määrinkäsityksestä. Ensiksi oli hän niin
tottunut pitämään rahaa kunnian ja armon mittapuuna,
että hän ei näkynyt woiwan ajattelemankaan, että sosialisti-sen hallituksen aikana miestä kunnioitettaisiin enemmän siitä
mitä hän on tai tekee kuin mitä hän saa. Toiseksi oli
hän tottunut pitämään sellaisia miehiä kuin kadunlakasijatkin
ylenmäärin rasitettuina, huonosti palkittuina ja yleensä hal-
rveksittuina, että hän ei ajatellut mahdolliseksikaan että so-
sialismin aikana jokaista työmiestä kohdeltaisiin oikeuden
mukaisesti ja kunnioitettaisiin ihmisenä. Mutta kääntäkääpä
asia toisaalle, ja te moitte mastata Bradlaughille, että suh-
teellisesti sellainen yhteiskunta on erinomaisen hywä, missä
tadunlakasijalla tai maanmiljelystyöntekijällä omat yhtä hy-
Mt palkat kuin lääkärillä tai insinöörillä. Mutta minulla
on enemmän sanottamaa ystämästäni kadunlatasijasta jos-
sakin seuraamassa lumussa.

Toinen kummastuttama erehdys Bradlaughilla oli ku-
ivaus, että jos wirkamies el saisi enemmän palkkaa kuin
kadunlakasija, tulisi hän martaaksi ja ryömäisi maltion Ma-
roja. Tämä näyttää edellyttämän, että „ paremmat ja kel-
molliset" miehet, miehet, joita Bradlaugh silmin nähtämästi
piti maan suolana, hänen mielestään eiwät ole kominkaan
rehellisiä. Jos mähäpalktainen kirjanpitäjä meidän päimi-
nämme warastaa isännältään, lähetetään hän wankilacm
tunnottamana heittiönä. Emme kuule sanaakaan puhuttaman
yhteiskunnan määryydestä tai kilpailujärjestelmän mielettö-
myydestä, että hänelle ei makseta enempää kuin kadunlaka-
sijalle. Mutta mielu kerran — huomatkaa, että se olisi ai-
noastaan ihannesosialismin aikana kuin mirkamiehellä ja ka-
dunlakasijalla olisiwat yhtäläiset palkat. Siellä ei olisi mir-
kamiehellä warastettawana muuta kuin ruokaa ja waatteita,
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ja kun jokainen ihminen möisi milloin tahansa saada näitä
tawaroita niin paljon kun hän tarroitsisi, en ymmärrä, mitä
wirkamies woittaisi warastamalla enemmän. Ei, wielä ker-
ran, tämä erehdys riippuu sosialismin määrinkäsityksestä.
Ijse asiassa on niin, että meidän armostelijamme alinomaa
edellyttämät, että sosialismin aikana työmiehiä kohdeltaisiin
yhtä huonosti ja palkittaisiin yhtä huonosti kuin nytkin.

Menkäämme nyt Bradlaughin ensimmäiseen lauseeseen.
Sosialismi, sanoo hän, „ tekee tarpeettomaksi ne houkutukset,
jotka m. m. omat luoneet ne kelmolliset >ja kunnolliset mie-
het, jotka palmelemat yhteiskuntaa". Tämä on manha his-
toria moiton kiihotuksesta. Tämä kuuluu tosiaankin hymin
ihmeelliseltä sellaisen miehen kuin Bradlaughin suusta.
Bradlaugh oli kunnollinen mies, ja hän oli tehnyt paljon
työtä. Woittoto häntä tiihoitti? Ei kukaan, joka mahan-
kin tuntee hänen elämäänsä, moi silmänräpäystäkään luulla
niin. Se on ihmeteltäwä seikka. Tässä meillä oli mies,
joka läpi koko elämänsä oli taistellut komaa, pelottamaa ja
maiivalloista taistelua mielipiteensä^ tähden, joka oli peri-
aatteilleen uskollinen kuolemaansa asti ja joka kuoli eletty-
ään köyhyydessä ja huolekasta ja maiivalloista elämää, ja
me huomaamme hänen olleen sosialismia ivastaan, koska se
poistaisi sen kiihottimen, joka on toimona moitto on!

Sellainen on kuitenkin tumallinen todistus. John
Morley, rehellinen wapaamielinen ministeri, toistaa sen.
Morley on makuutettu, että jos olemassa-010 ei kaumemmin
olisi likainen taistelu rahan tähden, kuolisimat meidän kan-
samme luontaiset lahjat, ja me majoaisimme raakalaisuuteen
emmekä säilyttäisi mitään muuta kuin mitä, ivaaditaan elä-
män malttamattomaan ylläpitämiseen. Tätä sanon minä
naurettamaksi. Morley näkyy oleman tyytymäinen asiain
nykyiseen oloon. Mitä hän lausunnoissaan edellyttää?
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1. Että sukumme suurimpia ja jaloim-
pia henkilöitä kiihoittaa moitonhimo, mikä ei
ole totta.

2. Että ihmis-sukumme suurimmat ja
jaloimmat hankkimat enimmän rikkautta^
mikä ei ole totta.

3. Että kansalla on nykyänsä enemmän
kuin malttamattomat tarpeet, mikä ei ole
totta.

4. Että kansa nykyänsä saa nauttia si-
mistystä ja tapain hienoutta, mikä ei ole totta.

5. Että sosialismi maikuttaisi häiritse-
mästi älyyn ja isänmaanrakkauteen, mikä ei
ole totta.

6. Että sosialismi edistäisi laiskuutta,
mikä ei ole totta.

Tulemme ensiksi moitteeseen, että jos lahjakas mies ei
saisi korkeampaa palkkiota kuin ruumiillisen työn tekijä,
ei hän antaisi lahjojaan yhteiskunnan pulmelukseen. No
hywä, omasta suustaan kuulemat nämä ihmiset tuomionsa!
Oletteko koskaan lukenut joitakuita niistä puheista, joita on
pidetty ja niistä kirjoituksista, joita on laadittu käsiteltäessä
kysymystä parlamentin jäsenten palkkioista? Olette tehnyt
sen. Mitä päätodistusta käytetään Englannissa jäsenten
palkkaa mastaan? Niin, todistus on, että jos jäsenille mak-
settaisiin, huonontaisi se toiminnan alihuoneessa ja yleensä
alentaisi keskiarmon seurakunnassa.. Syy on lyhyesti, että

Tahdon tarkastaa näitä järjestään kohta kohdalta yhtä
kerrallaan ja punnita niitä.
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kymykkiiät miehet palmelemat kansaa paremmin
kunnian kuin rahojen tähden.

Tässä, tarkoitan, olen saanut heidät kiinni. Tätä to-
distusta käyttämät samat miehet, jotka sanomat, että sosia-
lismi alentaisi kansan poistamalla moiton kiihotuksen!

Kuinka wähällä wiisaudella eikö maailmaa hallita!
Mitä ajatellaan näitten ..käytännöllisten maltiomiesten" si-
meellisyydestä, älystä ja tiedosta, näitten miesten, joita te
hymäksytte ja joille te annatte äänenne? Ihtenä päimänä
sanomat he , että jos kelmollisille miehille ei makseta suu-
ria palkkoja, lakkaamat he tekemästä työtä. Toisena päimänä
sanomat he teille, että jos kelmollisille miehille maksetaan
palkkaa, lakkaamat he tekemästä työtä.

He selittämät ensiksikin, että ainoastaan rahan himo
tekee ihmisestä suuren. Sitten selittämät he, että raha on
jotakin niin alhaista, että jos waltiopäiwämiehille makset-
taisiin, hämittäisilvcit he maan, koska ainoastaan ahneet seik-
kailijat tahtomat tehdä työtä maksusta. Onko sitten halpa
rikkauden pyynti ainoa käyntimoima kaikilla kelpaamilla
miehillä, paitsi parlamentin jäsenillämme?

Minkä luulette oleman älyn paraimman raminnon?
Rikkausko kiihoitti sellaisiin älyn luomiin kuin Hamlet, Lao-
koon, höyrykone ja painokone? Totista taiteilijaa, jota
meidän on kiittäminen taiteen kaikesta luomisesta, kiihottaa,
kunnostaa ja palkitsee pääasiallisesti rakkaus taiteeseensa.
Milton kirjoitti ..Kadotetun Paratiisinsa" 8 punnasta (200
markasta). Woiko moiton himo tuottaa sellaista runoutta?
Monta parannusta koneopin alalla tekemät työmiehet. Usein
eiwät he saa lainkaan woittoa. Joskus ottaa päämies pa-
tentin keksinnölle, maksaa työorjalle muutamia markkoja Mi-
kossa teostaan ja niittää itse tuhansia markkoja. Mittaam-
meko ihmis-aimoja kuni miljaa tai laskemmeko suurten kärsi-
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mysten ja kumoamattomain makuutusten painoa ja woimaa
hewoswoimain mukaan? Kaikkein maan kuninkaitten sota-
moimat eiwät woi saada oikeuden'Miestä kääntymään kanta-
pciillään. Kaikkein kansain rikkaudet eiwät woi ostaa puh-
dasta sielua. Kaikki hullut suuressa kaupungissa eiwät woi
woittaa terwejärkistä miestä. Kaikki oppineet ja kuolleella
tiedolla täyteen ahdetut tyhmeliinit, jotka kansallistalous ja
ränstynyt koulujärjestelmä moimat koota yhteen joukkoon,
eiwät woi wiedä tiedon tai wapauden asiaa tuumaakaan
stemmaksi.

Woiton himoko saattoi Sotratetsen ilmoittamaan mii-
saustieteensä tai Shakespearen kirjoittamaan näytelmänsä?
Kilpailuko johti Wattin keksimään höyrykoneen, Damyn
ivarmuuslampun tai Wheatstonen keksimään sähkösanoma-
laitoksen? Woiton himoko saattoi Darminin omistamaan
elämänsä tieteelle? Woiton himoko meti päimänmaloon
tähtitieteen, maanpinnan ja muitten luonnontieteitten salai-
suudet? Tai moiton himoko antoi meille soittonuotit, kirjapai-
non,Rafaelin taulut tai meidän perustuslaillisen mavautemme?

Todellisen taiteilijan, sellaisen, joka yksinomaan luo
jotakin, kiihottaa, kunnostaa ja palkitsee pääasiallisesti rak-
kaus taiteeseensa. Hän ottaa rahoja, sillä hänen täytyy elää.
Hän ottaa rahoja, sillä raha on moiton merkki. Rahoilla
tai ilman niitä, kiitoksella tai ilman sitä jumaloi hän halti-
jaansa, taidetta. Rikkaita suojelijoitaan sanoo hän poro-
pormareiksi, sielussaan halmetsii hän heitä.

Minkätähden tämä kurja touhu koskema korkeammilla
lahjoilla marustettujen maksua? Vaikka myöntäisimmekin,
että maksu on ainoa palkinto ja ainoa kiihotin heidän toi-
meliaisuuteensa, näyttää kuitenkin siltä, kuin jos he eiwät
saisikaan enempää. Woi näyttää suututtamatta, että Dar-
win ei saisi enemmän ..maksua" kuin joku ..moukka", joka
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louhii kimiä. Mutta on ..moukkia", jotka louhimat ja mur-
tamat ihmisten selkiä ja sydämiä kiwien werosta ja jotka
saamat tästä sittenkin enemmän maksua kuin nerot, joita te
hellitte. „Liikemies" Jay Gould esim. sai enemmän ..mak-
sua" ja kokosi enemmän rikkautta kuin Gladstone, Carlyle,
Darwin, Washington, Rafael, Mozart, Shakespeare, Sokra-
tes y. m. m. — lefus Kristus aina luettuna joukkoon.
N lin täydellinen on nykyinen järjestelmä ..maksuissaan!"

Owatko meidän päiminämme paraimmat ihmiset pa-
raiten vallittuja? Omatko ahkerimmat rikkaimmat? Työs-
kentelewätkö jaloimmat ja taitamimmat moiton tähden?
Rikastumatko he? Tekeekö työwäen suuri luokka työtä woi-
ton tähden? Rikastumatko he? Onko rakkaus woittoon
milloinkaan luonut sankaria tai marttyyria? Onko se mil-
loinkaan moittanut sotataistelua ? Tahtooko mies tehdä
enemmän rakkauden kuin rahain tähden? Tuleeko nero il-
man rahoja hulluksi? Woiko raha tehdä hullun neroksi?
Onko joku kansa, joka on rakastanut rahoja, tullut suureksi?
Onko joku kansa, joka on moittanut rikkauksia ja loistoa,
milloinkaan tullut suureksi?

On kirjoitettu, että Rooman sotien aikana manhana
hywänä aikana roomalaiset eiwät säästäneet maata tai kul-
taa tai lvaimoja ja lapsia tai henkeä ja jäseniään. Mutta
ei,, ole milloinkaan kirjoitettu, sanottu eli tunnettu kenestä-
kään, paitsi kurjimmista ja alhaisimmista milleistä, että he
owat tahtoneet myydä maansa tai waimonsa tai lapsensa
tai uskonsa rahoista.

Löytyykö mitään yhteiskuntaa niin yksimielistä ja wah-
waa kuin perhe? Perhe on termein, wahwin ja onnellisin
yhteiskunta, mikä on olemassa, ja sen jälkeen tulee monesta
perheestä muodostunut heimo. Minkätähden? Sentähden,
että perhe-elämän kaikki olosuhteet omat suoranaisessa masta-
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kohdassa alituiseen kansallistalouden perussääntöihin ja pää-
ajatukseen, että paraimmat ja kelwollisimmat kestämät pä-
raiten. Perhe on yhdistetty rakkauden ja molemminpuoli-
sen auttllwaisuuden siteellä. Siinä ei pidetä heikkoa lasta-
kaan mitättömänä, maan sitä hoidetaan suurimmalla huo-
lella ja hellyydellä. Johto on manhempain käsissä eikä sitä
anneta enimmän tarjoamalle. Weljet eiwät myy toistaan
huokeammalla, naisia kohdellaan paremmin kuin miehiä eikä
huonommin niinkuin tehtaissa, ja jokainen perheen jäsen
nauttii yhtä suuria etuja yhteisestä omaisuudesta.

Mutta palatkaamme Bradlaughin kirjoitukseen. Hän
sanoo, että sanomalehden toimittajaa pitää armosteltaman
armokkaammaksi kuin kadunlakasijaa, ja että se maima, mikä
maaditaan henkilöltä tullakseen taitamaksi lääkäriksi tai hy-
wäksi sanomalehtikirjailijaksi, on suurempi kuin se, mikä maa-
ditaan henkilöltä tullakseen kelmolliseksi kimenhakkaajaksi, „ja
että ensinmainittujen henkilöitten on täytynyt käyttää monta
pitkää? wuotta walmistawiin tutkinnoihin ja uutteraan har-
jaantumiseen, joita ei ole maadlttu raitiotiekonduktöörilta
tai kirjeenkantajalta". Tässä tulee taas esille sama ajatus
— että palwelukset ja työ woidayn palkita

„ maksulla" —

sama ajatus, että koska joku henkilö moi toimittaa enem-
män tai tehdä saman asian paremmin kuin joku toinen, pi-
tää hänellä oleman enemmän rahoja, sama käsittämätön
kykenemättömyys ymmärtämään, että kaikki rahat maail-
massa eiwät koskaan woi hankkia ihmiselle enemmän kuin
elämän tarpeet, kun kerran ihmisellä on ainoastaan yksi
ruumis waatetettawana, yksi matsa täytettämänä, yksi
pää laskettamalla patjalle lepäämää! Jos nyt jokaisella ih-
misellä olisi kaikki, mitä hän tarmitsisi, eikö olisi surkea
näky nähdä maan suolan — tiedokkaat ja lahjakkaat —

huokaaman enempää? Minkätähden tarmitsisi nerokas mies
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enemmän kuin tumallinen työmies? Jos työmies saa niin
paljon maksua, että siinä on kylliksi hänen tarpeilleen — ja
niin paljon pitäisi hänen saaman! — minkätähden saisi
taiteilija enemmän? Pitäisikö työmiehellä siis oleman kyl-
liksi, mutta taiteilijalla enemmän kuin kylliksi? Hänhän ei
tarwitse sitä. Hän ei woi sitä käyttää. Hän on jo työ-
miestä onnellisempi, sillä hänen lahjansa omat hänelle tyh-
jentymätön ilonlcihde, ja hänen työnsä on ilo ja humitus
eikä maima. Todellisesti ylemämielinen mies halweksisi sel-
laista palkintoa woitostansa. Terwejärkisten ihmisten kes-
ken olisi yhtä suuri häwäistys tarjota sankarille rahoja ja
tyhjiä arroonimiä kuin tarjota miehelle sokuripalan syödä
tai lasten helistimen leikkiäkseen sillä. Hyme on oma palk-
kansa. Taiteilijan palkinto on hänen edistymisessään. Hä-
nen kunniansa on hänen työssään. Todellinen sankari ha-
luaa tehdä hyötyä eikä saada palkkaa.

~Minä ansaitsen" on yli koko maailman todellisen
ruhtinaan mielilause. Teidän pitäisi tosiaankin ajatteleman
kuinka meidän päimäinime sankarin tulisi olla: Nykyänsä
omat sellaiset walitettawasti harwinaisia. Ia ihmeellistä
on, että aikana, jona kysymys heistä on sangen kiihkeä, on
niitä niin mähän, että aikana, jolloin he moisimat ansaita
enemmän rahoja ja armossa nousta entistä korkeammalle,
omat he, ihmeellistä kyllä, peräti näkymättömissä. Minä
en moi selittää tätä muuten kun että eiwät suuret miehet
riipu tuotannon ja menekin laista, ja että heillä yleensä ei
näytä oleman erityistä halua rikkauteen eikä kunniasijoihin
ylähuoneessa.

Huomaatte aina, että mies, joka työskentelee tai tais-
telee rakkauden, kunnian, melmollisuuden tai maineen
puolesta, työskentelee ahkerammin ja taistelee tulisem-
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min eli rohkeammin kuin se, joka taistelee maksusta.
Sillä edellinen on koko sielullaan työssä, jälkimmäi-
nen ei.

Se on toinen omituinen seikka Bradlaughin lausun-nossa. Hän puhuu sellaisista, joitten tullakseen taitamiksi
elämäntoiminnassaan täytyy käyttää siihen monta^ pitkää
muotta malmistamiin tutkimuksiin. Hän maatii sentähden,
että heidän nyt pitäisi saaman ylimääräistä maksua. Minkä-
tähden? Eikö kaikkea rikkautta luoda työllä. Mistä nämä
miehet elimät kasmaessaan? Kuka heitä elätti? Heitä
elättimät työmiehet, ju he omat sentähden melassa työmie-
hille eimätkä työmiehet heille. Mutta tästä enemmän toi-
sella kerralla!

Palatkaamme nyt Morleyhin. Hänen kuudesta mää-
rästä olettamisestaan olen kumonnut kaksi. Nyt tahdon
ottaa toisen ja kolmannen samalla kertaa. Niissä perus-
tellaan, että kansalla on nykyänsä elämän tarpeista maltta-
mattomat. Mitä tässä tapauksessa sanotaan työttömistä,
köyhälistöstä, hikoilemisjärjestelmästä, sellaisten henkilöitten
töitten maksamisesta, jotka eiwät ole oppineet minkäänlaista
ammattia, naisten työstä? Mitä sanotaan rautatietyömie-
histä, kanamatyömiehistä, kemiallisten tehtaitten työmäestä,
kaupustelijoista/ laiwaweistämömiehistä, niistä, jotka wal-
mistawat rautaketjuja ja nauloja, maanmiljelystyönteki-
jöistä'? Mitä sanotaan toyhäinkorttelista? Onkohan mr
Morley milloinkaan lukenut parlamenteille esitettyjä asia-
kirjoja? Tietääkö hän mitään tämän maan tilasta? Sel-
laisessa tapauksessa käyttää hän hymin huonosti tietojaan.
Mitä hyödyttää koettaa pelottaa sosialismista puhumalla
raakalaisesta yhteiskunnasta, missä ihmisellä) olisi ainoas-
taan mitä tarwitaan elämän tarpeisiin? Lainattuahan wielä
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silmäyksenne seuraamaan lyhyeen lausuntoon tohtori Rus-
fellin kirjasesta yksihuoneisista asumuksista.

.Maskomin asukkaista asuu 25 prosenttia yksihuo-
neisissa asumuksissa. . .. Ei mähemmän kuin 14 pro-
senttia kahden henkilön asumusten muokraajista pitämät
muokralllisill — mieraita miehiä ja naisia — asumassa yh-
dessä miehen, maimon ja lasten kanssa pienessä huoneessa
.

. . On olemassa tuhansittain sellaisia asumuksia, joissa
majailee miisi, kuusi tai seitsemän sellaista asujanta, ja sa-
dottain sellaisia, joissa asuu kahdeksasta kolmeentoista. Kai-
kista niistä lapsista Glasgomissa, jotka kuolemat alle mii-
den wuoden, kuolee ainoastaan majaa 2 prosenttia miisi-
huoneisissa ja sitä suuremmissa asunnoissa, mutta 32 pro-
senttia yksihuoneisissa . . . Alusta pian tapahtumaan
loppuun omat nämä lyhyet elämät ainoastaan simukohtauk-
sia kurjassa murhenäytelmässä! . . . Minä moin maan us-
kaltaa nostaa pientä kulmaa siitä hunnusta, joka kätkee sen
elämän, jota näissä asunnoissa eletään. On mahdotonta
näyttää teille enempää".

Tämä on mirallinen todistus, ja kuitenkin puhuu mr
Morley elämän ..tarpeista". Lasketteko te termeen ilman,
terweyden, siisteyden, puhtauden elämän tarpeisiin? Jos
sen teette, mitä sanotte silloin raakamaisuudesta Glasgom'-
issa, Liwerpoolissa, Lontoossa ja Manchesterissa? Olkaa
hywä ja sanokaa minulle: kuinka tulee sosialismin menetellä
hämittääksensä Ancoatsin, alentaa simeellisen tasapainon
Whitecapelissa * tai huonontaa teollisuuspiirin elämän ihan-
teen? Tulee kyllä aika meidän maltiomiehillemme puhua

* Lontoon huonoin köyhäinkortteli.
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halmeksien „ elämän tarpeista", kun he omat tehneet mah-
dolliseksi kansalle saamuttaa sen.

Erehdyksen N:o 6 — että sosialismi edistäisi lais-
kuutta — tahdon todistaa jossakin myöhemmässä lumusfa.



Sosialismi ja orjuus.

Yhdeksästoista luku.

Olkaamme siis kiitollisia lules'ille jaBill'ille,
että he omat järjestäneet kaikki niin hymin, sillä
maitta palkat omat pienet, on kuitenkin työtä
kaikille, ja «sopimuksen wapaus" on säilytetty.
Niinmuodoin on meillä jälellä mapaa kilpailu,
Englannin ja Ranskan siunaus, ja kunnalliset
ehdotukset omat unelmina hyljätyt, niin että
nyt on jokaisella meitikalla tilaisuus luoda on-
nensa

Tawalliset wäärinkäsitykset sosialismista omat suuressa
määrin määriä ja mielettömiä. Herbert Spencer kirjoitti
mietelmän ..Tulemusta orjuudesta". Minä luulen, että hän
on edesmastuussa usein lausutusta mäitteestä, että sosia-
lismi johtaisi mihatumpaan orjuuteen kuin maailma milloin-
kaan on nähnyt.

The Clarion.

On kuitenkin selmästi kaksi asiaa, joita Herbert Spen-
cer samoinkuin useimmat armostelijat eimiit ole ymmärtä-
neet. Toinen näistä asioista on sosialismi, toinen nykyisen
yhteiskunnan tila. Minä kiellän, että sosialismi johtaisi
minkäänlaiseen orjuuden muotoon, ja minä mäitän, että or«



186 Iloinen Englanti.

juuden mihatuin muoto on nyt mallitsemassa tässä niin
sanotussa mavaassa maassa, Tarkastakaamme asiaa.

> Puhukaamme ensin sosialismista. Herbert Spencerin
ajatus näkyy oleman, että sosialismin ollessa mallassa mal-
tio pakoittaisi ihmisiä tekemään työtä mastoin heidän tah-
toaan tai pakoittaisi heitä työskentelemään heille masten-
mielisissä toimissa. Tämä on erehdys. Waltio ei pakoit-
taisi ketään ihmistä tekemään työtä. Se antaisi ainoastaan
tilaisuuden kaikille ihmisille tekemään työtä ja elämään rau-
hassa ja mukamuudessa työstänsä.

Jos ei henkilö tahtoisi tehdä työtä, ei häntä siihen
pakoitettaisi. Hän woisi joko tehdä oikeuden mukaisen osansa
yhteiskunnan työstä ja saisi siitä oikeuden mukaisen osansa
yhteiskunnan rikkaudesta, tahi hän möisi olla työtä teke-
mättä. Mutta jos hän kieltäytyisi työtä tekemästä, olisi
hän pakoitettu kuolemaan nälkään tai muuttamaan mal-
tiosta.

Ennenkun menen etemmäksi, tahdon kiinnittää huo-
mionne siihen, että asiain nykyisellä kannalla ollessa muuta-
mat ihmiset elämät ylellisyydessä eimiitkä tee työtä, monta
toimittaa paljon työtä ja elää kurjasti, ja lähes kolme nel-
jättä osaa miljoonaa ihmistä yksinään tässä maassa tahto-
mat tehdä työtä eimätkä saa ' mitään työtä.

Kun kuulee kansan puhuman siitä orjuudesta, joka tu-
lisi sosialismin aikana, luulisi meillä nyt oleman mapauden.
Robert Ingersoll sanoo:

„Muutamat sukumme parhaimmista ja puhtaimmista
omat puolustaneet sitä, joka on tunnettu nimellä sosialismi

. . . Sosialismi näyttää minusta oleman pahin mahdollinen
orjuuden muoto ~.

. Ei mikään muu moi niin täydellisesti
lamauttaa kaikkia niitä moimia, kaikkia suuria toimomuksia
ja pyrkimyksiä, jotka nyt edistäwät ihmisyyden simistystä ...
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Sosialismi hämittää perheen ja uhraa kaikkein wapauden.
Jos hallitus huolehtii työstä, täytyy hänen määrätä työn
tekijälle mitä hän tekee y. m. Onko mahdollista ajatella
hirmumaltaa, joka menee pitemmälle kuin tämä? Ihmis-
sumulla ei ole maraa maihtaa mapauttanfa muutamiin mah-
dollisiin mukamuuksiin".

Mutta ihmissukuhan ei ole saanut minkäänlaista wa-
pautta maihdettaivllksi ! Ihmissilmiin — ainakin suurimman
osan — muodostamat orjat. Ajatelkaahan itseänne — kuinka
paljon waaliwapautta teillä on? Otaksukaa, että olette il-
man työtä — moitteko saada sitä niin pian kun sitä pyy-
dätte? Ette! Mutta sosialismin aikana teillä olisi aina
työtä. Onko tämä orjuuden todistus? Otaksukaa, että
sosialismin ollessa teille sanottaisiin, että teidän täytyy tehdä
työtä tai kuolla nälkään! Olisikohan tämä jossakin tapauk-
sessa ankarampi kohtelu kuin nyt saatte osaksenne? Sano-
kaa nykyisille työnantajillenne, että te ette tahdo tehdä työtä,
ja te saatte nähdä mikä maihto-ehto tulee. Teidän täytyy

tehdä työtä tai kuolla nälkään. Eroitus nykyisen tilan ja
sosialismin ' aikaisen tilan wälillä on, että te nyt teette
monta tuntia päiwässä työtä olemisenne tähden, mutta so-
sialistisessa waltiossa tekisitte työtä ainoastaan muutamia
tuntia ja kuitenkin teillä olisi armossa pidetty ja hywä elä-
män ala.

Sosialistinen maltio ei pakottaisi ketään työntekoon,
se estäisi maan kansan elämästä toisten työstä. Se jär-
jestäisi yhteiskunnan teollisuuden, malmistuksen ja jakamisen
ja sitten sanoisi kansalaisille: ..Jos tahdotte nauttia tämän
yhteiskunnan etuja ja ottaa osaa sen rikkauteen, täytyy tei-
dän totella lakia ja ottaa osaa työhön". Tämä on epäile-
mättä oikein. Mutta ei missään tapauksessa saada tätä
merkitsemään orjuutta, sillä se, joka ei pitäisi ehdoista,
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möisi kieltäytyä niihin alistumasta, silloin yhtä hywin kuin
nytkin.

Kiinnittäkäämme huomiomme Ingersollin toiseen mäit-
teeseen:

..Jos hallitus huolehtii työstä, täytyy hänen määrätä
työntekijälle mitä hän tekee".

Täytyykö hänen todellakin se tehdä? Miksikä? Te
kysytte minulta, kuinka sosialistinen waltio jakaisi työt?
Minä kysyn teiltä: kuinka on työ jaettu nyt? Teillä on
poika — olettakaa hänen oleman neljäntoista wuotiaan —

ja te tahdotte suudu hänen johonkin toimeen. Te kysytte
häneltä, minkä hän tahtoo malita. Hän sanoo, että hän
mieluummin tahtoo tulla tuidepuusepäksi. Te kuulustelette
oman kaupungin työhuoneista, ja te saatte kuulla, että liike
kannattaa huonosti, ja että sallittu määrä oppilaita on. Ia
niin hankitte te pojallenne työtä konetöissä tai maalaus-
liikkeessä. S. t. s. teidän poikanne ammatin malitfeminen
riippuu työn kyselemisestä eri ammateissa. Jos
kaikki pojat tahtoisimat tulla konetyömiehiksi, eiwät he kaikki
saisi sellaista työtä.

Nämä suhteet olisiwat sosialisminkin aikana. Waltio
tai kunta tarmitsisi tietyn määrän lemyseppiä ja tietyn mää-
rän maalareja. Jos useampi poika tahtoisi tulla maala-
riksi kuin waltio tarmitsisi tähän työhön, täytyisi muuta-
main heistä ottaa toista työtä. Missä tässä alkaa or-
juus?

Robert Ingersoll pidetään hymin wiisacma miehenä,
ja Herbert Spencerillä on suuren ajattelijan maine. Missä
omat nämä kuuluisat miehet menettäneet silmänsä? Kuinka
omat he woineet tehdä äärettömän erehdyksen ja olettaa,
että ihmisillä on nyt wapaa walinta mitä tointa he tahto-
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wat? Kuinka monta miestä tunnette te, John Smith, jotka
työskentelemät siinä ammatissa, jota mieluummin tcchtoisi-
wllt harjoittaa, tai asumat siinä missä ja kuinka haluamat ?

Palatkaamme takaisin neljäntoistamuotiaaseen poikaanne.
Otaksukaa että hän sen sijaan, että tahtoisi tulla taidepuu-
sepäksi, sanoisi: „Minä tahdon tulla lääkäriksi!" Te nau-
raisitte hänelle. Minkätähden? Koska kutojan pojan on
mahdotonta päästä lääkäriksi. Minkätähden? Koska lääkä-
riksi tuleminen maksaa paljo rahaa. Wielä kerran: Minkä-
tähden? Koska tulemalla lääkärillä on paljon opittamaa,
ja oppi on kallista. Niinmuodoin maikka teidän poikanne
tahtoo tulla lääkäriksi, ja maikka hänellä on etewä luontai-
nen taipumus tähän toimeen, täytyy hänen sen sijaan ru-
meta esim. metallityön tekijäksi, sillä te olette lujan köyhä
antaaksenne hänen seurata luontaista kutsumustaan.

Mutta sosialismin aikana tulisi kasmatus maksutto-
maksi. Se tulisi maksuttomaksi kaikille. Kilpailu tohto-
rin armosta tulisi kilpailuksi samoilla ehdoilla — ei niin-
kuin nyt yksin-oikeutena etuoikeutetuille luokille. Tällä ta-
moin woisi teidänkin pojallanne olla yhtä hywiä mahdolli-
suuksia kuin jollain toisella.

.Mutta", sanotte te, ..sosialismin mallitessa tahtoisi-
mat kaikki pojat tulla lääkäreiksi, taiteilijoiksi ja kirjaili-
joiksi". Hymin luultamaa. Ia nykyänsä tahtomat kaikki
pojat kohota ..herroiksi", mutta hymin Harmat heistä saamut-
tamat halunsa päämäärän, ja monesta heistä tulee kerjä-
läisiä ja martaita. Sosialismin aikana möisi jokainen ah-
kera ja lahjakas poika lukea tohtoriksi. Mutta luonnollista
olisi, että ei ole sanottu, että hän silti möisi saada paikan
kaupunkinsa lääkärinä. Minä luulen, että nykyäänkin on
monta lääketieteen tohtoria paikatta.
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Ei moida ajatellakaan suurempaa ja nuurettamampaa
erehdystä kuin luullaan, että tässä maassa nykyänsä jokai-
nen mies moi seurata omaa haluansa elämän tointansa
malitessa. Bradlaughin, Ingersollin ja Spencerin mu-
kaan omat asiat nyt niin hymin järjestetyt, että joka lajia
työtä lpoimat tehdä ne, joilla on varaat taipumukset sen
toimittamiseen. Mutta kuinka on todellisuudessa? Kirjaili-
jain ja maalarien täytyy kirjoittaa ja maalata sellaista,
mitä he moimat myydä, edellyttämällä, että he saamat
tilaisuutta kirjoittaa ja maalata ollenkaan. Puhuakseni esim.
itsestäni, täytyy minun mapacm miehen mapaassa maassa,
tunnustaa, että minä 52 wuoden wanhana en ole wielä
kertaakaan onnistunut saamaan sitä työtä, jota mieluummin
olisin tahtonut tehdä.

Tai luokaamme silmäys^ teollisuuteen! On olemassa
kaksi maitotehdasta samassa kaupungissa. Toinen^ henkilö
alkaa samallcnsen liikkeen. Mitä tapahtuu? Hän on ehkä
rehellinen ja kunnollinen mies, ja hän walmistaa ehkä pa-
rempia mattoja kuin toiset liikkeet; mutta jos hän maan ei
ole hymin rikas, saattamat He3 hänen pian) hämiöön itse
myymällä tamaransa malmistuskustannuksia halmemmalla,
saadaksensa yksin pitää liikettä. Tai otaksukaa, että on kau-
pungissa kaksi sanomalehteä, ja että uusi, heidän kanssaan
kilpailema lehti alkaa ilmestyä. Miten silloin käy? Uusi
lehti on ehkä paljoa parempi, kuin manhat, mutta jos sen
omistaja ei maan ole rikas mies, ei se moi elää. Miksi ei?
Sentähden kun on olemassa n. s. boykotteeraus. Entisten
lehtien omistajat kääntyisimät sanomalehti-asioitsijain puoleen
ju sanoisiivat: „los te myytte uutta lehteä, otan teiltä mi-
nun lehteni myynnin". Otaksukaa nyt, että asiamies on
köyhä, niinkuin useimmat lehtien myyjät omat, ja että hän
myy) näitä molempia lehtiä ja ansaitsee niillä kymmenen
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markkaa miikossa. Onko luultamaa, että hän menettää
nämä kymmenen markkaa myydäksensä hymää lehteä, joka
ei tuota hänelle markkaakaan, ja joka ehkä ei elä kuin kuu-
kauden? Sanotteko tätä asiamiestä mapaaksi asiamieheksi?
Tahdotteko mäittää, että uuden lehden aiottu toimittaja on
ivapaa mies, ja että hän saa tehdä mitä työtä hän tahtoo?

Nykyisissä olosuhteissa woiwat konnamaisuus ja pää-
oma aina saada moiton rehellisyydestä ja taidosta. Nyt en
puhu minkään hienosti kehrätyn teoriian puolesta, sellaisen
kuin Robert Ingersollin. Puhun maan tosiasioita ja
teen johtopäätökset kokemuksesta.

Noin wuosi takaperin tapasin erään Lontoon wiikko-
lehden toimittajan. Hän sanoi minulle, että hän koetti hank-
kia lehdellensä tilaajia maaseuduilla, mutta että vaikallis-
sanomalehdet oliwat häntä boykottaneet. Wielä sanoi hän:
Edistymme mähäsen ja olemme alkaneet saada myydyksi
lehtiämme, mutta jokainen myymämme lehti maksaa meille
neljä shillinkiä (5 markkaa)". Teidän on samalla huo-
mattlliva, että lehden kannalle ei ollut tässä asiassa mitään
tehtämää. Lontoon lehti oli marmasti parempi kuin sen
paikalliset kilpailijat. Mutta nämä oliwat kieltäneet jälleen-
myyjäinfä niitä myymästä ja oliwat alentaneet hintojaan.

Puhutaan „orjuudesta" ja..sopimuksen wapaudesta".
Mutta kuinka monta sopimusta todellisuudessa tehdään ma-
paasti tänä niin paljon kehuttuna mapauden aikana? Mei-
dän niin paljon kiitettynä yksilöllisen wapauden aikana —

kuinkahan monella yksilöllä on ollenkaan mapautta? Ny-
kyänsä on tässä ihanassa maassa suuri kansajoukko orjina.
He eiwät ole nmsacm, hymää tekemän ja kansallisen halli-
tuksen orjia, waan woitonhimoisten, ahneitten hullujen, rik-
kaan raakalaisliiton, joka heittäisi miimeisen satakielen tis-
laus-astiaan, jos se maan luulisi, että sen luut kelpaisi lan-
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kojen wärjäykseen; joka täyttäisi wiimeisen lähteen, jos sillä
ei olisi muuta sopimata paikkaa, mihin kaatain kemiallisia
aineitaan; ja joka peittäisi wiimeisen ruohokentän tuhalla,
jos sillä ei olisi minkäänlaista keinoa sekottaa sitä muuri-
sameen, jolla sitten rakennettaisiin ..työmäen asuntoja".
..Voiko ajatellakaan hirmeämpää hirmumaltaa" kuin että
hallitus järjestää työt? Voidaan kylläkin! Luulen, että
ei laumaakaan tarwitse katsella ympäristöönsä ennenkuin
sellainen löydetään. Kas, tässä kirje, jota jo kauman olen
säilyttänyt. Se on ainoastaan yksi monesta samallaisesta,
joita alituisesti saan. Tässä mainitaan:

~los woisitte keksiä jonkun keinon antaa meille onnet-
tomille silkkimärjäriraukoille muutamia neumoja, niin olen
marma, että ne lankeaisimat hymään maahan. Meillä on
pitempi työaika kuin toisissa samallaisissa ammateissa Eng-
lannissa, me saamme pienempää palkkaa ja meidän elä-
mämme tai oikeammin sanottu meidän toimemme tähden
emme uskalla julkisesti kuulua mihinkään ammattiyhdistyk-
seen. Jos teemme lakon — niinkuin miime kesänä teimme
— ahdistetaan meitä uhkauksella, että eroitetaan maimomme
ja lapsemme, joiden melkein kaikkein täytyy tehdä työtä.
Jos kirjoitamme Leck-Times-lehteen — paras ystämii,
mikä meillä märjäriraukoilla milloinkaan on ollut — pel-
käämme allekirjoittaa nimeämme, ja jos pidämme kokouksen,
täytyy meidän pitää se suurimmassa salaisuudessa. Itse
asiassa ei maksa waiwcm elää sellaisissa olosuhteissa. Niin
paljon ja kauas kuin minä moin nähdä, on ainoa yhdistys,
mihin meillä on toimoa joskus kuulua, köyhäintaloyhdistys,
ja usea meistä on jo yli puolitien sinne. Antakaa meille
sana. joka antaisi aroille rohkeutta ja mahmistaisi heikkoja!
Jonkun täytyy meitä auttaa. Me emme moi itseämme
auttaa. Me olemme olleet jo niin kauwcm sorrettuina, että
emme tiedä, miten woimme päästä wapaiksi.
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lälkilisäys: Jumalan tähden, älkää maan mai-
nitko nimeäni!"

..Jumalan tähden, älkää maan mainitko ni-
meäni!'!. Mitä tästä sanotaan? Eihän ole mikään rikos
kirjoittaa sanomalehtimiehelle ja sanoa: ..Minulla ei ole
hywä olla! tai minulle maksetaan huonosti". Eihän ole la-
kia ivastaan sanoa: ..Meillä ei ole ammattiyhdistystä".
Mutta jos mies pelkää saadessaan nähdä oman nimensä to-
distamassa omia tosia ilmoituksiaan — mitä silloin tulee
..yksilön mapaudesta", jonka pyhyydestä niin paljon puhu-
taan? Onko tämä sitten teidän mapautenne? Onko tämä
se mavaus, jota ..me emme moi maihtaa muutamiin mah-
dollisiin mukamuuksiin?" Onko tämä se jalo pyrintö ylös-
päin ja se kaunis itsetunne, jonka sosialismi sammuttaisi?
Onko tämä sitä kiitettyä englantilaista wapautta, että wa-
paa mies pelkää sanoa nimensä? Ihan marmaan täytyy
sittenkin meillä olla jonkunlainen hirmumalta nykyän-
Mn!

Mutta Ingersoll sanoo : Ihmissumulla ei ole ivarcm

maihtaa mapauttansa muutamiin mahdollisiin mukamuuksiin".
Minä olen, ajattelen, sanonut kylliksi wcckuuttaäkseni teille,
että ihmissumulla ei ole minkäänlaista wapautta myytä-
mänä: mutta minä en tahdo teitä uskomaan, että sosialis-
milla ei ole jalompaa tarkoitusperää kuin mukawuuksien ta-
moitteleminen. Me tarmitsemme parempaa. Me tarmit-
semme wapautta ja oikeutta ja arwoa ja siwistystä. Mei-
dän yksilöt ja hyödyllisyys-ihmiset — he juuri omat muka-
wuuksien ihailijoita! Heidän hywäksensä ja heidän komeu-
tensa ja loistonsa tähden uhrataan kaikki, mikä köyhän elä-
mässä on parainta ja sräoisinta. He kuwittelewat mieles-
sään, että niin kauman kuin työmiehellä on kylliksi syötä-
wäii ja juotawaa, on hänellä kaikki mitä hän tarmitsee. Se
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hyminmointi, mitä he ajattelemat, on sian — täytetty watsa,
olkiwuode maattamana ja ahdas ja likanen läätti asutta-
mana. Me sosialistit maadimme, että kansa pidetään pa-
rempana kuin sika. Me maadimme, että sitä on kohdeltama
ihmisinä, miehinä ja naisina, ja miehille ja naisille ei ruu-
miillinen hyivinivointi ole elämän kaikki kaikissa.

Ihmiset tarmitsemat enemmänkin kuin työpalkkaa. He
tarwitsewat wapautta. He tarwitsewat siwistystä. He
tarwitsewat tilaisuutta „

jaloon pyrintöön ylöspäin ja kau-
niiseen itsetunteeseen", josta meidän armostelijamme niin
kaunopuheliaasti lamertelemat.

Tahtoisin tietää, minkätähden hiilikaimostyömies, ku-
toja, rautatietyömies ja märjäri omat tuomitut itämään ja
eläimelliseen raatamiseen ja ahkeruuteen — työksi en tahdo
sitä kutsua — sekä huonoon särpimeen ja kehnoon olueen,
olkimatrasseihin ja afuntoluolaan likaisen kujan marrella.
Minä tahtoisin tietää, minkätähden hurjat eläköönhuudot
mapaalta työmiesjoukolta pidetään täysin riittämällä hullu-
tuksena, ja minkätähden esimiehen paikka 26 markan miikko-
palkalla katsotaan riittämän korkeaksi päämääräksi työmiehen
kunnianhimolle. Sanokaa minulle: Miksi ei parasta nau-
tintoa, minkä kuivaamat taiteet, tiede, kirjallisuus, soitto ja
laulu, runous ja näytelmätaide tarjoamat, tehdä halmem-
mallekin työmiehelle? Miksi ei tehtaantyttö saa olla hieno,
hymin tasmatettu nainen, ja hiilenkaimaja simistynyt mies?

Mikä estää kaiken tämän? Vastaus kuuluu: „Pää-
oma". Pääoman maatimus painaa näitä ihmisiä, ryöstää
heiltä lemon, moimat, terweyden, ruoan ja ajan — niin
että heillä ei ole halua, mieltymystä eikä tilaisuutta tulla
muuksi kuin työorjiksi Mihin tämä juttu

„ jalosta pyrki-
myksestä ylöspäin ja kiitettämästä itsetunteesta!" Sellaiset
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Pitäkää maranne, että ette pidä „mikä tunnetaan so-
sialismiksi" puhtaana tamarana! Puhdas sosialismi tekisi
hiilenkaimajcm herrasmieheksi. ..Mikä tunnetaan sosialis-
miksi" möisi ainoastaan tehdä herrasmiehen hiilenkaimajaksi.
Sellainen on eroitus.

asiat kuulumat nyt ainoastaan onnelliselle mähemmistölle,
mutta me tahdomme saada ne kaikille.



Kahdeskymmenes luku.

Melkein jokainen maltiotieteen ja lansallis-
talouden alalla esiintymä kysymys, sellaisina
kuin niitä nyt ymmärretään ja käytetään, on
jonkinmoinen keksintö, jolla koetetaan teitä työ-
miehiä menemään ja hankkimaan päiwällistä
meille harkitsemille ja ihanteellisille olennoille,
jotka pidämme siitä, . että saamme istua hiljaa
paikallamme ja ajatella tai nauttia. Jos me-
nemme aineen pohjalle, huomaamme, että tämän
maan asukkaat woidaan jakaa kahteen pää-
osaan — toisella puolen kuokka ja lapio kä-
dessä, jotka kustantamat kestit, ne, jotka yk-
sin ja etukädessä hankkimat nauriit; toisella puo-
len, yli ympäri odottaen heitä, joukko hienoa
mäkeä, tvaatimattomana odottaen nauriitaan
tarjoten wastawuoroa heille jonkinlaista —

liiankin usein tvaan tietopuolista — paltvelusta.

Ahkeruus.

Ruskin.

Sosialistit, selittäessään köyhien kurjuutta, saamat
usein kuulla sanomalehtimiehiltä, runoilijoilta ja maltiomie-
hiltä, että köyhien kaikki kärsimykset johtuivat heidän omista
paheistaan ja heidän omasta tyhmyydestään. Kun joku aika
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sitten Manchesterin lehti Gxaminer and Times arwos-
teli pientä kirjastani, poikkesi se ivähän aineestaan antaak-
seen minulle opetusta kansallistaloudessa ja ilmoitti, että
alhaisen kansan kurjuus johtuisi ..synnistä, peritystä ja han-
kitusta". Lehti tarkoitti luonnollisesti, että kansan kurjuus
johtui kansan omasta syntisyydestä. Tämä on totuuden
suora mastcckohta. Kansan kurjuus johtuu, niitten syn-
neistä, laimiinlyömisistä ja taitamattomuudesta, jotka riis-
tämät siltä sen ansiot ja rikastumat sen simeydellisen peri-
kadon ja ruumiillisen turmeluksen johdosta.

Onko totta, että köyhyys on laiskuuden, ajattelematto-
muuden ja paheen tulos? Jos niin olisi, näkisimme, että
laiskat, paheissa eläjät ja ajattelemattomat olisiwat köyhiä,
ja että ahkerat, uutterat ja kohtuulliset eläisiwät hywin-
wointisesti. Mutta se on tosiasia, että monta laiskaa, pa-
heissa elämää ja ajattelematonta ihmistä on rikasta, ja se-
kin on tosi, että köyhimmät ihmiset maailmassa samalla
omat ahkerimmat, raittiimmat ja uutterimmat.

Nyt tahdon todistaa kaksi asiaa, ensiksikin että köyhäin
paheet riippumat ulkonaisista olosuhteista, joissa he eläwät,
eiwätkä ulkonaiset olosuhteet paheista, ja toiseksi, että ylei-
nen ahkeruus, uutteruus ja kohtuus köyhäin kesken tekisiwät
— asiain nykyisellä kannalla ollessa — he wielä köyhem-
miksi. Erittäinkin seuraamat kolme syntiä tahdotaan kuor-
mittaa köyhille:

2. Ajattelemattomuus.
1. Laiskuus.

Ensimmäinen syytös on määrä, on harjaus. Päin-
wastoin että köyhät olisiwat moitittaman laiskoja owat he
moitittaman ahkeria.

3. Juoppous.
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Toinen syytös on wäärinkäsitys. Väitös köyhäin
ajattelemattomuudesta riippuu niin silminnähtämästi taita-
mattomuudesta, että se empimättä pitäisikutsuttaman lväärin-
käsityksetsi.

Kolmannella syytöksellä — juoppoutta koskema — on
enemmän syytä. Kuitenkin uskon omain kokemusteni nojalla,
jotka omat hym.in laajat, että köyhät omat raittiimpia kuin
heidän pärjääjänsä yleensä tahtomat antaa asianHnäyttää. .

Aluksi tahdomme tarkastaa puhetta ahkeruudesta. Kuu-
lette usein ahkeruutta ylistettäwän hyweenä. Minä en usko
sen niin olewan. Jos ahkeruus on hywe, riippuu se sen
perussyistä ja sen tayttämistamasta. Me emme pidä auraa
hyweenä. Se on wälitappale hywään tai pahaan, aina sen
mutaan kuinka sitä käytämme — joko malmistamme sillä
peltomme kylmöä marten tai rääpiä mihollisen puutarhaa.
Samoin on ahkeruudenkin. Olemme lukeneet raamatusta
sellaisista, joiden kädet omat harjoitetut pahuuteen ja joiden
jalat omat sukkelat määryyttä harjoittamaan. Emme woi
kiittää murtomarasta ahkeruudesta, maikka hän ryöstäisi
tusinan humiloita yhtenä wiikkona. Jos paljas toimeli-
jaisuus itsessään ansaitsee kiitosta — kuinka kiitettämiä
ja ahkeria miehiä eikö silloin ollut Aleksander jn Bonaparte !

He oliwat aina toimessa, mutta se kylwö, jota hekylwiwät,
oli paha.

Ainoastaan silloin on ahkeruus hyödyllinen ja arwosta
kansalle, kun sillä on hymät hedelmät. Msilölle on se
astaan silloin kiitosta ansaitsema, kun se on jalojen perus-
syitten kiihottama. Ettehän luule että ne kansat, jotka toi-
mittamat enimmän työtä, sentähden omat etewimmät. Ol-
kaa ivaruillannekansallistalouden erhetyksistä, ja älkää luulko,
että ne kansat jotka ..walmistawat enimmän", omat etewimmät
tai suurimmasta armosta. Ennenkuin kiitämmekansaa sen tuot-
telijaisuudesta tai ahkeruudesta, täytyy meidän ensin ottaa selmä
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josko ne tawarat, joita se walmistaa, omat jaloja tai ar-
mottomia, ja jos sen kätten työ on arjain tai mapaitten
ihmisten — taiteilijain eli poropormarein.

Ei ole suinkaan päätetty asia, että se mies, joka tekee
ahkerammin työtä on hyödyllisin, tai että hän ansaitsee pal-
jon kunnioitusta työstänsä. Hänen ehkä olosuhteet pakotta-
mat tekemään työtä. Hänellä ei. ole kai walittawana muuta
tuin tehdä työtä tai tuolla nälkään. Hän työskentelee ehkä
maan itsektaisiä tarkoitusperiään saamuttaakseen — moiton
halusta, ahneudesta, kunnianhimosta tai turhamaisuudesta;
niin tekee monta joukossamme. Sellaisessa tapauksessa on
se työ, mitä hän toimittaa käsillään tai päällään, hymää
työtä, jos se on hyödyllistä, mutta toimintana hänellä ei se
ole^ jaloa. Hän ei ansaitse suurempaa ihmettelyä, ei moi
maatia enempää kiitollisuutta eikä ole korkeampien maitut-
timien kiihottamana kuin ne omat, jotka johtamat koronkis-
kuria tai pelaajaa, tai maltiomiestä, joka kääntää takkinsa
tuulen mukaan.

Ainoa laji ahkeruutta, joka kannattaa kiitosta, on se,
jonka tuloksena on hyöty ja jonka tarkoitus ei ole itsekäs.
Jos jossakin siirtomaassa olisi puute wiljasta, jos muuta-
mat henkilöt omistaisimat maan, ja toisten täytyisi sitä
miljellä saaduksensa jotakin syötämää, jos maanomistajat
antaisimat heille ainoastaan naulan jauhoja väimän työstä
ja antaisi heidän tehdä työtä neljätoista tuntia päiwässä,
niin täytyisi palivelijain tehdä työtä kuin työjuhtain. Kuolla
nälkään tai pysyä alallaan, ei olisi muuta malitsemisen wa-
raa. Jos he alistuisiivat tähän, sanoisimmeko todellakin heidän
orjuuttaan ahkeruudeksi ja uutteruudeksi? Mistäisitteköhän
ja kunnioittaisittekohan heitä jaloina ja toimelijaina ihmisinä?
Minä sanoisin heidän elämäänsä maimalloiseksi enkä toimeli-
jaaksi. Minä sanoisin, ettei heidän reutomisensa ole suu-
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remmasta armosta ja ansiosta kuin raitiomaunuhemosen,
joka juoksee koko väimän — ajajan piiskan pelosta. Mutta
tämä on meidän päimäin Englannin tamallisin ahkeruuden
laji. Tämä on se laji ahkerutta, jota ylihuoneen jäsen ja
sanomelehtimies, piispa ja pääoman omistaja ajattelemat,
kun he korottamat piimiin saakka työn armoa ja ahkeruuden
hymettä, ja kun he koettamat istuttaa työkansaan..kunnialli-
sen työn" kunniaa.

Otaksukaapa olojen muuttuman siirtomaassamme. Sen
maa on kansan omissa käsissä, mutta sato siitä on huono
ja leipää niukalta. Työpäimä on wahwistettu kymmen-
tuntiseksi, koska njin paljon aikaa tarwitaan wähimmän tu-
lon hankkimiseksi, joka maaditaan elämän ylläpidoksi. Sa-
noisitteko sitä miestä, joka sellaisissa oloissa rehellisesti työs-
kentelisi kymmenen tuntiansa päimästä päimään — eikä
enemmän — ahkeraksi mieheksi? Sanoisitteko hänen ole-
man henkilön, joka ansaitsisi kiitosta ja ylistystä? Minä
sanoisin: ei! Hän tekee melmollisuutensa eikä yhtään enem-
pää, eikä ole mikään miehen hyme, että hän tekee melmolli-
suutensa, sillä sehän olisi synti, jos ei hän sitä tekisi. Tämän
miehen ja ahkeran tai uutteran miehen wälillä on sama
eroitus, kuin maan kunniallisen ja jalomielisen wälillä. Kun-
niallinen mies maksaa mitä hän on melmollinen. Tämä on
kaikki mitä hänen melmollisuutensa maatii — sellaisena kuin
hän sen käsittää. Jos hän ei sitä tekisi olisi hän lurjus.
Mutta jalomielinen mies ei yksin maksa mitä hän on mel-
mollinen, hän antaa mitä tarwitaan.

Otaksukaa wielä, että henkilöllä on oma itsensä huo-
lehdittamana. Jos hän tekisi työtä maikka kaksikymmentä
tuntia päiwässä saadakseen ruokaa ja ylellisyystawaroita
omaksi tarpeekseen, ette marinaankaan sanoisi tätä kiitettä-
mäksi, sillä perussyy on puhtaasti itsekäs jakoko hänen ahke-
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ruudellaan on maan päämääränä omain tarpeittensa tyydyt-
täminen. Mutta tätä lajia ahkeruutta meidän papit ja
opettajat niin paljon kiittämät. Tämä yksinäinen, itsekäs
herkkusuu on juuri samasta aineesta tehty mies kuin monta
meidän suuruuttamme. Hän on yhtä kammoksuttama
kuin ne miehet, joita asetetaan meille esimerkiksi seurat-
tamiksi ja joita kunnioitetaan ja Palmellaan epäjumalina.
Hän on sen lajisia miehiä, jotka ..eoistymät" maailmassa.

Palatkaamme takaisin siirtomaahamme. Sen maa on
kansan. Vahmistetut työtunnit omat kymmenen päiwässä.
Mutta pellot eiwät ole wielä kylliksi kynnettyjä, ja sadot
owat wielä huonot. Otaksukaa nyt, että mies, joka näkee
tämän, menee ja tekee miisi ylimääräistä tuntia päiwässä
yleiseksi hywäksi. Hän on uuttera mies. Hän on siitä
aineesta, mistä todelliset sankarit owat luodut. Eli oletta-
kaa hänen näkemän, että kuokka ja aura jakäsiwarren woima
eiwät riitä taistelussa leiwän saamiseksi karusta luonnosta,
ja että hän tämän huomattuaan omistaa kaikki ajatuksensa
ja aikansa, uhraa kaikki humituksensa ja toimomuksensa sii-
hen ainoaan toimeen kekstäksensä ja malmistaaksensa auran
tai jonkun muun koneen huojentaccksensa tätä taistelua wä-
syneelle ja nälkiintyneelle kansalle — silloin sanon minä:
Tämä on uuttera mies ja jalo mies. Hänen työnsä on
..rehellistä kunniallista työtä", hän on todellinen urho.

Tai olettakaa toinen tapaus — mies, joka rakastaa
työtä sen itsensä tähden. Hän on maalari tai soittotaitei-
lija. Hän rakastaa maalausta tai soittoa. Hän työskente-
lee taiteessaan kaikella moimallaan, luonteensa koko ajatus-
lvoimalla, rakkaudella, kärsimällisyydellä ja rohkeudella. In-
nostuksella, jota eiwät mitkään mastoinkäymiset moi tärisyt-
tää, rakkaudella, jota ei mikään moitto moi heikontaa, seisoo
hän maalaustelineensä edessä tai istuu piacmonsa ääressä,
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tyytymäisenä saadessaan maimalla ja huomaamatta luoda
kauniita kappaleita niitten itsensä tähden. Tämä mies, sa-
non minä, on uuttera mies. Hän on armaamattoman suu-
resta armosta lähimmäisilleen. Mutta hän ei ole niin suuri
urho kuin äsken kuivaamani. On suuri erotus työn ja raata-
misen wälillä, päiivätyön ja mielityön wälillä; ja tämän
eroituksen — niin selmä se on minulle, joka olen koettanut
molempia näitä töitä unohtamat liiankin usein siweyden-
saarnaajat, jotka omat ottaneet toimekseen opettaa kansaa.

Rautatietyömiehen, jota pienestä palkasta lukematto-
mia kertoja päiwässä kuljettaa sawella täytettyjä työntökär-
ryjä, äärettömän pitkiä lankutettuja matkoja, ja uutterasti
työskentelemän kirjailijan tai maalarin, joka ullakkokama-
rissaan elää kuimalla leimalla ja unelmistaan, heidän ma-
tillaan on niin suuri eroitus, että kun edellisen työ on itä-
mää, yksitoikkoista ja epäuuellyttämää raatamista ilman
minkäänlaista muuta perussyytä kuin ruumiillisen olemassa-
olon ylläpitäminen, muuta harjoitusta kuin ruumiillisen
lvoimansa kehittämistä, ilman muita toiwomuksia kuin epäil-
tämä yleneminen työpäälliköksi, on sitämastoin maalarin tai
kirjailijan työ, kuinka köyhä tai huomaamaton hän olisikin,
rakkauden työtä, työ, joka itsessään on humitus, mirkistys
ja kasmatus. Se on työ, joka maatii ja harjoittaa ja ke-
hittää korkeimpia ominaisuuksia, joka innostuttaa sydäntä ja
päätä suloisimmilla toimeillaan, joka köyhimmät!ekin ja mität-
tömimmällekin harjoittajalleen panee toimomuspisteeksi mah-
dollisen pienen maikka hymin kaukaisenkin lupauksen kor-
keimmasta kunniasta ja suurimmista palkinnoista.

On hymin helppoa liikemiehelle, runoilijalle, kirjaili-
jalle, insinöörille, parlamentin jäsenelle soimata työmiestä
laiskaksi, wälinpitämöttömäksi ja juopoksi. Mutta tehkäämme
työmiehelle oikeutta. Muistakaamme, että hänen työnsä ei
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ole mirkistämää, huwittawaa, jalostamaa eikä tarpeeksi pal-
kittua. Olen usein kuullut simistyneisiin kansanluokkiin kuulu-
main naisten sanoman: ..Älkää puhuko työmäestä! He ei-
wät tiedä, mitä työnteko on. He eiwät koskaan tee niin
ankarasti työtä kuin minä. He eiwät tiedä mitään siitä
komasta henkisestä ponnistuksesta, minkä ajatustyö tuottaa.
Minä olen teollisuuden harjoittaja, lääkäri, lakimies — mi-
nun työni ei ole koskaan lopussa!" Kaikki tämä on totta.
Lääkärin tai kirjailijan työ ei ole koskaan lopussa. Hän on
niin sytventynyt siihen, että jos se olisi lopussa, jos hän
olisi pakoitettu elämänsä kukoistuksessa laskemaan marus-
tuksensa pois ja asettautumaan lepoon ja rauhaan, murtaisi
tämä itse teossa hänen sydämensä.

Henkisen työn tekijäin pitäisi karttaa kehua ahkeruu-
destansa ja rakkaudestansa työhön. He tekemät työtä, jota

rakastamat. Mutta ottakaa he teaatterista, kirjoituspöydän
äärestä, puhujalamalta tahi laiman peräkannelta ja pankaa
he kantamaan tiilikimiä portaita ylös, ompelemaan waat-
teita tai kirjoittamaan laskuja, ja me saamme nähdä mitä
he siitä pitämät, ja kuinka ahkeriksi he tulemat.

On helppo sanoa työmiehelle, että hänen tulee olla
ahkera ja tyytymäinen siinä toimessa, johon kohtalo on hä-
nen asettanut. Mutta ei olisi helppoa eikä hauskaa ottaa
hänen paikkansa ja näyttää hänelle kuinka tämä kämisi. Ia
minä sanon milpittömästi, että jos kohtalo tahtoisi kutsua
pääministerin tai piispan kaimamaan hiiliä tai sulattamaan
rautaa, täytyisi kohtalon käyttää hymin pitkää tormea, jotta
kysymyksessä olema herrasmies sen kuulisi.

Kysykää keneltä henkilöltä tahansa, jolla on hywä
kauneuden-aisti ja terwe järki, kummanko hän malitsisi —

maljakon, johon kumat omat painetut lämistetyllä mallilla,
huono kopia, monistettu tuhannet kerrat alkuperäisestä piir-
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rustuksesta, tai maljakon, malettu erityiseen muotoon ja ko-
ristettu käsin maalatuilla kumilla, joita ei ole jäljitetty mui-
hin sawenwalajan töihin. Hän sanoisi teille, että hän wa-
litsee alkuperäisen työn.

Kysykää wielä keneltä henkilöltä tahansa, jolla on hywä
kauneuden aisti ja terwe järki, kumpaako hän ennen tahtoisi
tehdä — hoitaa konetta, joka walmistaa tuhansia saman
muotoisia ja märisiä maljakoita, tai itse omin käsin mään-
tää ja muodostaa samea samenmalajan pöydällä? Kysykääpä
keneltä henkilöltä tahansa, joka tuntee ihmiset ja elämän ja
ymmärtää ihmisellisen luonnon ja työn, mitä joku mies- tai
naisjoukko halukkaammin tahtoisi tehdä — painaa samoja
kumia tuhansia kertoja kipsiin tai tehdä työtä meistin (taltta)
kädessä ja leikata lehtiä ja kukkia oman mielikumituksensa
ja kauneuden-aistinsa mukaan?

Samassa määrin kuin ihmisten työ woidaan tehdä
taiteelliseksi, tulee se hauskaksi ja jalostamaksi ja lahjoittaa
heille tyydytystä: Samassa määrin kuin työ tulee haus-
kemmaksi, miellyttälvämmäksi ja jalommaksi, oppimat ihmi-
set sitä rakastamaan, ja mitä enemmän he alkamat rakastaa
työtänsä, sitä ahlerimmiksi ja tyytymäisemmiksi he tulemat.
Tämä on taiteen käytännöllinen armo.

Mutta taiteella ei ole ainoastaan myönteinen, maan
myöskin kielteinen armo. Jos ihmisen työ on itämää, uu-
ivuttamaa, ilotonta, ilman toimoa ja miellytystä, tulee hän
iväsyneeksi ja tyytymättömäksi. Jos hänen kättensä ja aimo-
jensa työssä ei ole mitään, mikä häntä elähyttää ja lahjoittaa
hänelle toimoa, maihdetta ja iloa, niin etsii hän muutosta
ja helpotusta muualla. Hänen täytyy saada maihetusta,
lepoa ja humitusta. Mitä ikämämpi ja ankarampi hänen
työnsä on, sitä enemmän hän janoo jotakin, joka häntä mir-
kistää ja lahjoittaa hänelle helpotusta.
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Ajatelkaahan näitä tosi-asioita tarkalleen! Muistakaa,
että samalla kun teette ihmisen työorjaksi, pakoitatte te hä-
nen melkaantumaan luonnolle, ja luonto tahtoo saada mak-
sunsa. Jos tahdotte pitää tai teillä täytyy olla työ-orjia,
niin tulee ja täytyy teidän marustaa heidät mastamyrkyllä
tätä kirousta ivastaan; jos ette sitä tee, täytyy heidän itse
hankkia mastamyrkky, ja sen he tulemat telemaankin. Ettekö
huomaa tätä? No niin, sellaisia työ-orjia on raatamassa ja
tekemässä orjain työtä teidän ympärillänne! Oletteko hank-
kineet heille kylliksi puhtaita ja miattomia humituksia jouto-
hetkilleen? Ei, sitä ette ole tehnyt. Mutta te olette myön-
tänyt anniskeluoikeudet monelle kapakalle! Varastopörs-
sissä konttoorissa ja kilpa-ajoradalla annatte heille esimerkin,
jota heidän täytyy seurata. Ia tulos —?



Kahdeskymmenes ensimmäinen luku.

ympäristöt.
Siwistynyt kansa tahtoo, että niiden, jotka

walmistawat sen rikkauden, tulee olla älykkäitä,
rehellisiä, uutteria, tviisaita ja korkeimmassa
määrässä simistyneitä. On mahdotonta taata
kansalle näitä etuja ja samalla taloudellista woit-
toa, joka heillä aina on, jos työntekijä ei saa
riittätvää palkkaa työstänsä sekä joitakin toi-
weita tuletvaisuudelleen.

Sisiiliassa omat työntekijät yhtä kohtuulli
sia kuin koirat; ja heitä kohdellaan kutti koiria.

Thorold Rogers.

Luonnostamme olemme melkein samallaisia,
mutta meidän asemamme elämässä eroittaa meitä
hymin paljon.

The Clarion.

Tarkastakaamme nyt missä määrin juoppus on syynä
kansan köyhyyteen.

Confucius.

Sallittakoon minun ensiksi sanoa pari sanaa juomista
ja juomisesta. On erehdys luulla, että henkilö, joka usein
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esiintyy päihtyneenä, sentähden malttamattomasti juo enem-
män kuin toiset. Moni korkeasti kunnioitettu keskisäädyn
herra tuhlaa janoonsa yhtenä päimänä enemmän kuin työ-
mies ansaitsee koko miikkona, mutta pidetään sittenkin sään-
nöllisenä elämässään. Olen nähnyt sanomalehtimiehen, joka
oli hymin ankara köyhien paheille, juoman 12 markalla
mhiskyä ja mettä yhtenä iltana ja sitten tekemän työnsä
moitteettomasti. Tunsin merimiehen, joka tapasi istua yl-
häällä koko yön pelaamassa korttia ja sillä ajalla nautti yli
V2 litraa rommia ja 7 litraa mäkemää olutta sen lisäksi,
ja sen jälkeen meni klo 8 aamusilla ja ampumaradalla otti
9 pistettä yhtä mittaa 200 metrin etäisyydessä. Mutta tu-
mallinen työmies kujaloitten köyhäin kasarmeista tulisi sai-
raaksi niin paljosta spriistä. Minkätähden?

Pääasiallisesti kolmesta syystä:
1. Työmiehellä on usein heikko termeys.
2. Työmies ei juo hvaromaisesti eikä järjestyksellä.

3. Työmies ei saa puhdasta tawaraa.

Oikeuden mukaan täytyy meidän tunnustaa köyhistä,
että heille on anteeksi annettarvaa. jos he juomat, ja että
useinkin syytetään heitä, että he omat juowuksissa, kun he
ihan yksinkertaisesti owat myrkytettyjä.

luoppous on sairaus. Se on ihan yhtä paljon sai-
raus kuin kuume tai koleera, ja johtuu usein hymin samal-
laisista syistä. Jokainen lääkäri moi teille todistaa, että
alkohoolin himo mirkistämänä juomana usein esiintyy henki-
löissä, joiden hermosto on epäkunnossa.

Minun luuloni mukaan on juoppouteen kolme pää-
syytä. Henkilö moi saada tarpeen juoda, kun hänen her-
mostonsa on epäkunnossa. Tämä taas tulee ja tulee ta-
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ivallisesti liiallisesta rasittamisesta, yksitoikkoisesta, painosta-
masta olosta, lemon puutteesta tai jos on pakko elää ja
tehdä työtä epätermeellisissä olosuhteissa. Vielä huomaatte,
että monta mirkamiestä ryhtyy juomaan paljaasta henkisestä
rasittumisesta, ja mihdoin monta köyhäin korttelin onnetto-
mista asukkaista tulee juomariksi unen puutteesta, liialli-
sesta työstä, huonosta termeydestä tai huonosta, tautisesta
ilmasta, jossa heidän täytyy oleskella.

Henkilö moi myöskin tulla juomariksi taivasta ottaa
lasillinen mäkemiä. Epäilemättä on monta tuhatta miestä,
jotka tekemät työtä kaimoksissa tai rautatehtaissa tai hiilen-
kantajina, muuraajina tai kemiallisissa tehtaissa, ja ankaran
kuumuuden tai raskaan työn tai inhottaman ilman johdosta
jossa he työskentelemät, pakoitetaan juomaan hymin paljon
a sillä tamoin saamat sairaalloisen himon mäkemiin juo-
miin.

Tai moi henkilö myöskin wiettää tylsää ja joka ta-
ivalla Mlvää ja hauskuutonta elämää, lian ja synkkyyden
ympäröimänä, ja siitä saa taman mennä kapakkaan saaduk-sensa seuraa, maihetusta ja jotakin mirkistämää, ja tällä
tiellä tulee hän ehkä juomariksi.

Tai on henkilö moinut periä taudin taipumuksen man-
hemmiltaan, jotka oliwat langenneet juoppouteen ja jotka
oliwat joutuneet siihen tilaan jonkin yllämainitun syyn
tähden.

Nyt tiedätte, hra Smith, että monta köyhää työsken-
telee epätermeellisissä ammateissa ja asuu epätermeellisissä
paikoissa. Te tiedätte, että heidän työnsä on liian raskasta
ja kestää liian kauman, että heidän elämänsä on yksitoik-
koista, mutta kuitenkin täynnä lemottomuutta. Minä kysyn
teiltä: Onko todellakin ihmeteltämä, että sellaiset henkilöt



Ympäristöt. 209

juomat? Lisäksi on näillä fariseuksilla, jotta niin ankarasti
tuomitsemat työmiestä, tästä hänen nnrheestäim, Harmoinsana sanottamana niille, jotka ajawut työmiehet juomaam
Todelliset rikolliset, ne, joika todellisuudessa owat Mastuun-
alaisia melkein kaikesta juoppoudesta köyhälistön luokassch
owat kuitenkin ahneet työnantajat, ne, jotka wälinpitämättö-
minä myrkyttömät mirrat ja ilman, ne, jotka rakentamat
kapakoita ja kehnoja köyhäin asuntoja, sekä ne kurjat heittiöt,
jotka rikastumat myymällä myrkyllisiä jol määrennettyjä wä-
kijuomta. n

Antakaa kansalle terMeet kodit, ihmiZ-armon mukainen
010, riittäwä wapaus ja wirkistyksiä sekä wäärentämätöntä
ruokaa ja juomaa, ja juoppous pian häwiää. Niin kauwan
kun on wihelijWiä köyhäin kortteleita, Uiin kauwan kcktt oN
ihmisiä, joilla ei ole tilaisuutta saada minkäänlaisia puhtaita
humituksia, niin lauman tun on ylenmäärin rasitettuja ja
taitamattomia henkilöitä, niin kauwan kun lvarakas kapa-
koitsija moi amata myrkkytuoliaan jokaiseen kadunkutmMn,
niin kauwan ei ö!le wähiMkilän hyötyä raittiuden saartlM-
misesta. Maychersterin tuomioröwasti-wainaja sanoi ker^
rassaan wiisaasti, että jos hän pakotettaisiin asumaan köy-
häin korttelin luotassa, alkaisi Haitkin juoda. -

Pankaapa jotu määrä hywätaipumukstsia ihmisiä huo-
non ympäristön joukkoon jä pakottakaa heidät Mmään
sinne. Sadan wuoden kuluttua on teillä ihan samallawen
kansa, joka nytkin matelee köyhäin asunnoissa. Ottakaa sen
sijaan joku määrä ihmisiä näistä ja miekää ne uuteen maa-
han, missä heidän täytyy tehdä työtä elääksensä, ? ja
jospa he woiwat elää työtä tekemällä, missä raitis ilnm ja
wapaus ja toiwo woiwat tulla heille — yhden sukupolwen

Epäilettekö wielä sanojani, että ympäristöt luomat
kansan paheet? >
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kuluttua on teillä siellä kukoistama ja hymin moipa ja ar-
wMsa pidetty siirtokunta. Ettekö tiedä, että tämä kaikki on
totta? Eimätkö nämä molemmat tapaukset ole toteutuneet?
Eikö niistä lapsista, joita tohtori Barnardo kokosi kurjuu-
den - alhaisimmista asteista, tulkit hymiä ihmisiä ? Ia mikä
oli syynä, että niin moi käydä ? Ihmiset tulemat sellaisiksi,
millainen heidän ympäristönsä on.

Joku on sanonut» että lika on ainoastaan aine, joka
on tullut määrään paikkaan. Minä luulen usein, että hen-
kilöt, joitten sanotaan oleman kuormana toisille, itse asiassa
oroat moiman esimerkkina, jotka omat tulleet määrään paik-
kaan. Emerson sanoo: „Ei ole minkäänlaista simeydellistä
rumuutta, ainoastaan hymiä tunteita, jotka omat joutuneet

eiwät moi miihtya ilman ali-
tyista miel^njännitystä. Heillä on sellainen toimeliaisuuden
ikämyys, halu kokea jotakin, että he owat kykenenlättömiä

wiettämäcin tylsää, Mwää elämciä ansaitak-sensa rahoja, joku Englannissa, pidetään äinyana ftpiivana.
Hra WalterRaleigh oli rohkea löytöretkeilijä ja suuri meri-
sankari, mutta minun on mmkeata kuwitella mielessäni, että hä-
nelltz oikeastaan olisi ollut menestystä kutojana Lancashi-
ressa 20 markan miikkopalkalla ja kahdella mapaapäimällä
wuodessa. Antctkaapa sellaisten lemotiomain henkien pyrkiä
.luonteensa mukaiseen elämänalaan ja he toimittamat yhtä
paljon hymää eteenkinpäin, samoinkuin todellisuudessa sellai-
set omat paljon hymää tähänkin saakka toimittaneet. Mutta
typeryys ja yksitoikkoisuus» päiwätyöt ja harttauskirjaset
eiwät ole sellaista ruokaa, joka sopii heidän kitaansa. Ia
niin etsimiit he sellaisia muutoksia ja sellaisia wirkistäwiä
keinoja, kuin on heidän tiellään. Ia oppineet raittius-apos-
tolit ja ..simeellisten" kertomusten tekasijat pitämät heitä
wmioittawina esimerkkeinä; mutta he olisiwat tulleet erino
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maisiksi hllMMllsrattlliksi ihmisyyden eteenpäin pyrkimässä
suuressa koneistossa, jos asiat olisiwat olleet toisin.

Sanoa sellaisille henkilöille, että he saumat apua ja
rakkautta kun maan luopumat, paheistaan, on samaa, jos sa-
noisi sairaalle ihmiselle, että hän pääsee kylpypaikkaan niin
pian kun hän on parantunut.

Kylmäkää mähän mehnää hedelmättömään maahan, ja
se antaa teille hywin pienen sadon. Teettekö tästä johto-
päätöksen : Koska on huonoja satoja, täytyy meidän pitää
osan maata miljelemättömänä. Pankaa kala ahtaaseen ja
likaiseen lasiastiaan ja siihen mettä, eikä kestä laumaa en-
nenkuin se on sairas. Päätättekö tästä, että sentähden kun
on sairaita kaloja, täytyy meillä myöskin olla pieniä lasi-
astioita ja niissä likaista mettä? Mutta kuitenkin te sa-
notte,, että sentähden kun on paheita ja huolimattomuutta,
niin täytyy olla myöskin köyhyyttä. ,

Minkätähden näkemät keskiluokka ja ylituokka niin pal-
jon maimaä, että heidän lapsensa tulisimat hymin kasmatet-

tua? Minkätähden koettamat he teroittaa heidän nuoriin
mieliinsä rehellisyyden, ahkeruuden, hymeen ja opin perus-
teita?, Minkätähden lähettämät he lapsensa koulitun? Min-
kätähden' opettamat he heille puhtautta ja siisteyttä? Min-
kätähden walwowat he min tarkkaan heidän tapojaan?
Minkätähden pitämät he niin paljon waiwäa ja kuluttamat
niin paljon pitääksensci heidän kaukana kaikesta pahasta, al-
haisesta ja epätermeelliststä ? Eikö tämä kaikki tapahdu
sentähden, että heidän siimeellinen, henkinen ja ruumiillinen
onnensa tulisi turmattua? ..Niin, luonnollisesti!" mas-
taatte te.

Tästä käy selwille, että myöskin simistyneitten, kun-
niallisten ja oimallisten manhempain lapsia täytyy huolelli-
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sesti kehittää ja suojella heitä majoamasta laiskuuteen ja
paheisiin. Sillä jos lapset kaswaisiwat hywiksi ilman että
kukaan heitä ohjaisi ja kehittäisi heidän mieliään, olisi sulaa
hulluutta rahan ja ajan tuhlausta huolehtia, että he jotakin
oppisimat. Mutta jos Nyt kaikki tämä hoitaminen on tar-
peellista taatakseen heille simeellistä luontaisuuttll, seuraa
tästä, että ilman sellaista hoitoa eiwät he woisi saada min-
käänlaista takausta simeellifestä . luontaisuudvsta. Tämä
tahtoo toisin sanoin sanoa että koulumme, sunnuntaikou-
lumme, opetuksemme ja kasmatuksemme kodissa, hymien
manhempain hellä ja matama huolenpito -^ taiM tämä on
sen tosi asian lvahlvistus, että lapsi on fellainsn, kun se saa
oppia olemaan.

Otaksukaa, että lapsi on wailla kasmatusta. Otaksu-
kaa, että se syntyy köyhässä hökkelissä, että sen ympäristö
on sellaista, että puhtaus ja häwelijäifyys owat melkein
mahdottomia. Otaksukaa^ että kadut omat sen leikkipaikkoja,
kapakka sen lastenhuone, työhuone sm koulu, juomari sen
esimerkki, waras ja ryömiiri sen opettaja. Lisätkää tähän
wielä huono raminto, huono ilma, huono mesi, lika, nälkä,
huono kohtelu, raaka puhe ja raskas työ jokapäimäisenä lei-
pänä. Otaksukaa wielä, että lapsi on saanut periä huonon
meren, tympistyneen ymmärryksen, heikontuneen ajatuksenwoi-
man ja kehnon ruumiinrakennuksen huonosti kasmatetuista,
ylenmäärin rasitetuista, köyhistä, taitamattomista , ja sai-
raista wanhemmista. Woitteko odottaa, että sellainen lapsi
näyttäytyisi walppaana, hywäntapaisena, wirkkuna, puhtaana
ja hienona?

Ajatelkaapa stemmaksi. MM lähinnä kasmatusta
ja mitä siihen kuuluu tekee hyminhoidetut ja hyminkasmate-
wt lapset wilkkaiksi ja siimoiksi ja ahkeriksi? Hymin yksin-
kertaisesti se, että heillä on hywä ja hauska ympäristö.
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Heille on elämä jonkin armoinen elää. Heillä on muka-
muutta ja hellyyttä ja tietoja ja — toimoa. Mutta ..suu-
ren pesemättömän joukon" lapsilla ei ole mitään tästä. Hei-
dän kohtalonsa on maima ja köyhyys, heidän humi-
tuksensa^ on juoppous ja peli, heidän tulemaisuutensa
on synkempi kuin ikämä nykyisyytensä. Te puhutte sosialis-
tisista hymeistä. No hywä, näillä olentoraukoilla ei ole
rawintoa eikä lepoa, ei ilmaa eikä roctloa. Hyivä, sanon
minä, antakaa heille ruokaa ja ilmaa, maloa ja wapautta!
Antakaa heille kasmatusta ja antakaa heille toimoa, ja he
lakkaamat olemasta paheessa ja ajattelemattomia.

Ne köyhät, ne köyhät ja taaskin ne köyhät Köyhäin
yritteleMäisyyden puute! Köyhäin synnit raittiutta ivastaan!
Köyhäin laiskuus! Kuinka pitkälle meidän tarmitsee tehdä
tätä tuulen tuomaa listaa? Kuinka kauwan meidän tarmitsee
nähdä ihmisiä, jotka eiwät ole milloinkaan tietäneet, mitä
köyhyys ja nälkä tahtomat sanoa ja jotka eiwät milloinkaan
ole koskeneet sormellaankaan ruumiillisen työn tekijään, an-
tautuman puhumaan köyhistä ja työtä tekemistä luokista,
ihmisten, jotka omat saaneet kaiken tietonsa ..köyhistä" ru-
noista ja nomelleista tai jonkun kirjatoukan kirjoituksista
tai salaisista ilman myötätuntoa luoduista hätäisistä sil-
mäyksistä jonkun kapakan tai panttikonttoorin sisäänkäytä-
miin, herra kreimin maunun miedessä hänet kiireellä köy-
häinkorttelin syrjäösia!

Ehkä tahdotte mäittää, John, että jos ympäristöt te-
kemät ihmisen, niin joisimat kaikki, joitten on pakko asua
köyhäinasunnoissa, ja esim. kaikki kaiwostyömiehet. Ei, ei
suinkaan! Te ette tahtone mäittäii, että jonkun maakunnan
huono suonkuimaus täytyisi ehdottomasti hankkia kaikille sen
asukkaille ilmcm-alakuumeen. Mutta te moitte siinä pitää
puolianne, että ne. ehdottomasti sairastumat, joitten termeys
on tehnyt heitä alttiimmiksi taudin siemenille.
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Minä en suinkaan mäitä, että köyhyyden ehdottomasti
täytyy johtaa juoppouteen. Mutta siinä olen mielipiteissäni
lujana, että köyhyys on pääsyynä, joka tekee juoppouden
niin yleiseksi ihmisten kesken.

On tawallinen luulo, että jos köyhät kaikki tulisilvat
ahkeroitsi» raittiiksi ja toimellisiksi, eiwät he olisi köy-
hiä. Tämä wäärinkäsitys riippuu käsitysten sekamelskasw.
On täydellisesti totta, että raittiilla miehellä on enemmän
onnea ja menestystä kuin juopolla, mutta se ei ole totta,
että palkat nousisimat, jos kaikki tulisimat raittiiksi.

Otaksukaapa, että liikkeessä on kymmenen kirjanpitäjää,
joista yhdeksän..elää säännöttömästi ja yksi säännöllisesti.
Teidän tulee mm. huomata, että ei kenenkään mieleen juo-
lahda ylentää kirjanpitäjää sentähden että hän on rehellinen;
sillä kun hymin Harmat kirjanpitäM omat epärehellisiä, ei
rehellinen kirjanpitäjä ole mikään harminainen kappale. Te
ette saa luulla, että koska raittiilla ja ahkeralla yksityisellä
henkilöllä on enemmän menestystä — muutamissa am-
mateissa — kuin juopolla ja laiskalla, kaikki ammateissa te-
kisimät enemmän, hyötyä, jos he olisiwat ihan raittiita ja
tekisilvät työnsä tawattoman kelmollisesti.

Te riiputte paljon ..tosiasioissa". Mitkä omat sitten
totuudet työntekijäin toimelijaisuudessa ja ahkeruudessa?
Hindulaiset kuulumat kohtuullisimpiin ja ahkerimpiin ihmi-
siin, mutta heille maksetaan huonoimmin kuin kellekään
muille työmiehille maailmassa. Englantiin muuttaneet rää-
täli- ja tohmeliliikettä harjoittamat juutalaiset omat ihme-
teltämän uutteria, raittiita jo ahkeria, mutta he työskentele-
mät kauhean monta tuntia ja hämyttömän pienellä pal-
kalla.
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Kilpailujärjestelmän aikana eiwät työntekijät moita
minkäänlaisia etuja maikka omatkin ahkena ja raittiita. He
ivajoamat maan symempään orjuuteen ja heidän orjan
työnsä tulee raskaammaksi. Jos englantilainen tahtoisi
tehdä 15 tuntia työtä päiwässä ja elää leimalla ja juus-
tolla, niin saa ulkomaalainen tehdä työtä 18 tuntia ja syödä
ruohoa, ja tätä pääoman omistajat tarkoittamat sanoes-saan teille, että ulkomaalaiset työntämät englantilaisen tiel-
tään, koska he suostumat työskentelemään ankarammin ja
ottamat mähemmän maksua.

Sallikaa minun lainata mastauksestani Manchesterin
piispalle tästä asiasta lausumastani kohdasta : ..Kaikissa
lvieraissa kansoissa, joissa elämäntarpeitten mittapuu on
alhaisempi kuin Englannissa, huoMaa teidän korkea-armoi-
suutenne, että myöskin työpalkat omat pienemmät. Eikö
teidän korkea-armoisuutenne ole koskaan kuullut meidän teh-
tailijamme sanoman englantilaisille työmiehille, että zos he
siiästälväisyydessä ja raittiudessa tahtoisimat kilpailla ulko-
maalaisten kanssa, moisimat he menestyksellä kestää ulko-
maalaisten kilpailun ulkomaisilla markkinoilla? Mitä muuta
tämä merkitsee, teidän korkea-armoisuutenne, kuin sitä, että
säästämäisyys saattaisi meidän kansamme elämään wähem-
mällä ja sentähden tyytymään pienempiin palkkoihin?
Teidän korkea-armoisuutenne tietää että meidän liinamaate-
ompelijatturilla täällä Manchesterissa maksetaan hymin keh-
nosti. Tämä tulee siitä, että pääoma aina pitää palkat
alimmalla asteella mitä tarwitaan työntekijän elämisen eh-
doille. Niin kauwan kun meidän englantilaiset naisemme
suostumat tekemään työtä niin monta tuntia kuin Nyt ja
elämään teellä ja leimalla, pitää laki tuotannosta ja Mene-
kistä nykyisen hikoilemisjärjestelmän liinateollifuuden alalla
moimasfa. Mutta jos kaikki Meidän naisemme tulisilvat
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marmasti makuutetuiksi, että he eiwät woi elää ilman esim.
kotlettia ja portteria, niin täytyisi palkat korottaa niin
suuriksi, että niillä saisi näitä tawaroita. Sillä silloin
ei olisi enään naisia, jotka suostuisiwat elämään
ainoas lan teellä ja leimalla, ja liinamaatetta täytyy
ihmisillä olla.

Mutta, teioän korkea-armoisuutenne, mikä on se tulos
näitten slsärraukkaimme kieltäymisestä ? Alhaiset työpalkat
heille itselleen —ja toisille. Nuori kauppias tarmitsee tu-
sinan paitoja. Hän maksaa niistä 10 chillinkiä (12 m. 50
p.) kappaleelta. Hän tapaa ystämän, joka ainoastaan mak-
saa 8 chillinkiä (11) markkaa) omistaan. Hän menee samaan
puotiin kuin ystämänsätm ja säästää siten 24 chillinkiä (27
m. 50 p.) Tämä on puhdas moitto, jonka,hän käyttää fi-
kaareihin tai sampanjaan tahi johonkin muuhun ylellisyyteen
— mutta ompelijatar-raukka saa tyytyä teehen
ja leipään."

Monta heikkokykyistii ihmistä makuuttaa, että jos ih-
minen on päättänyt onnistua, niin onnistuu hän. Tämä
ei ole totta, mutta jos se olisi totta, ei se todistaisi, että se
kyky, nerokkaisuus ju itsensä kieltäminen, joka saattaa yh-
den henkilön parantamaan asemaansa, myöskin saattaisi
kaikki sen tekemääni Sillä tämä ainoa Mies onnistuu ai-
noastaan sentähden, että hän on moimakkaampi ja taita-
Mtlmpi toisia, mutta jos kazkki olisiwat yhtä moimakkaita
ja taitamia, ei hän woisi kohottautua yli muitten.

Kauhistus maltaa yleisön teaatterissa, ja ahdinko syn-
tyy kun jokamen koettaa päästä ensimmäiseyä ulos. Suuri
ja wäkewii mies raiwaa itselleen tietä heikompain ruumiit-
ten yli. Käsitätte kuinka tyhmää olisi sanoa heikoille, että
jos he olisiwat yhtä mahmoja. kuin hän, pääsisimät hekin
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ulos. Jos he olisiwat yhtä mähmoja kuin hän, ei hänkään
pääsisi ulos.

Joku aika sitten mataisi meille muuan tunnettu kirjai-
lija, jota pidetään hymin armossa sen hauskan taman täh-
den, jolla hän lausuu typeryyksiään, että köyhät pysyivät
köyhinä hymin yksinkertaisesti siitä syystä, ettei heillä ole
todellista halua tulla muuksi. Onko totta? Omatko
ainoastaan laiskckt ihmiset köyhiä? Tulkaa kanssani, ja
minä näytän teille paikkoja, missä miehet ja naiset työsken-
telemät aikaisin aamusta myöhään iltaan, miikko miikon,
muosi wuoden perästä ponnistaen wiimeisetkin woimansa,
pimeissä, haisemissa luolissa, ja kuitenkin pysyivät köyhinä
— melkeinpä alastomilta — ja niukasta palkastaan on
heillä ainoastaan leimänkappale syötämänä ja ryysyjä ruu-
miinsa merhoksi. Minä näytän teille paikkoja, missä ih-
miset työskentelemät liassa ja kuumuudessa, ponnistaen
ivoimiaan kuni sieluttomat luontokappaleet 12 tuntia päi-
wässä ja yönsä nukkumat luolissa, jotka omat enemmän
sikoläätin kaltaisia, siksi kunnes heidän aimonsa ja jänte-
reensä omat kuluneet ja uusia orjia maljastetaan teollisuu-
den ja kaupan kultaisten maunujen eteen, ja kuluneet työ-
orjat kulkemat maiivaishuoneen tai mcmkilan kautta rikok-
sen tai maimaisen hautaan!

Minä tahdon näyttää teille, kuinka miehet ja naiset
siten tekemät työtä ja kärsimät ja kuihtumat sukupolmi suku-
polmen jälkeen. Minä tahdon näyttää teille, että mitä kau-
wemman ja ankarammin nämä kurjat raukat työskentele-
wät, sitä huonommaksi tulee heidän kohtalonsa. Ia minä
tahdon näyttää teille hautoja ja hankkia todistajia kerto-
muksiin rehellisistä, jaloista ja ahkerista köyhistä ih-
misistä, joiden elämä oli repimistä ja raatamista, ja joiden
kuolema oli murhetapaus.
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Ia kaikki tämä tulee synnistä — mutta, huo-
matkaa, malepyhien, teeskentelijäin synnistä, jotka ri-
kastumat ryöstämällä ja nylkemällä omja lähimmäi-
siänsä.



Kahdeskymmenes toinen luku.

Minä uston,että lausunnossani, jonka mr Gos-
chen on lainannut, woidaan perin pohjin todis-
taa — se wäitteeni nimittäin, että jokainen lain-
laadinta toimenpide, loka näkyy loukkaaman
„antaa mennä"-järjestelmää ja joka on kestä-
nyt kokemuksen koetuksen, on moittanut yleisen
tunnustuksen, koska se on lisännyt työn tulosta
ja siten yhteiskunnan hytvintvointia.

yksilön oikeudet.

Thorold Rogers.

Laki tehtiin ainoastaan omaisuuden täh-
den.

Macauläy.

Olette warmaankin kuullut puhuttaman yksilölli-
syydestä. Olette ehkä lukenut kirjoituksia tai kuullut pu-
heita, missä sosialismia ahdistetaan yksilön oikeuksien sorta-
jana. Olette ehkä ihmetellyt, minkätähden yksilön oikeuksien
joukkoon ei ole jätetty sijaa oikeudelle elää, tai minkätähden
äksilöllisyyden apostolit omat niin harminaisen sokeita mää-
rälle jättää ihan mapaat ohjakset yksityiselle yrittelijäisyy-
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delle. Mutta teidän ei tule sitä ihmetellä, sillä yksilöllisyys
on jäännös millistä tilasta, ja sen puolustajat märmasti
kehottaisimat palaamista manhaan, hymään yksilölliseen oi-
keuteen heiluttaa kiminuijaa ja elää ryöstöistä ja murhista,jos
he eiwät olisi makuutettuja siitä, että laki tuotannosta ja mene-
kistä, maikkakin arempi ja hämyttömämpi ase kuin ihmis-
syöjän nuija, on paljoa kuolettamampi ja tehokkaampi.

Nhteiskunnan muodostamat yksilöt — niin sanoo Her-
bert Spencer. Ia jos muutoin tämä sääntö merkitsee jo-
tain, niin merkitsee se, että yhteiskunta on ainesjoukkio itse-
näisistä hitusista eikä elollinen yhteys. Mutta te tiedätte,
että sellainen mäite ei somellu yhteen todellisuuden eikä jär-
jen kanssa — puhumattakaan simeysopista. Te tiedätte,
että yhteiskunnan muodostaa joukko enemmän täi mähem-
män taistelemia puolueita, keskenään yhdistyneet taloudelli-
seen taisteluun ja että missä riippumaton yksilö on, on
tämä joko hywä ihminen, joka koettaa johtaa taistelemat
järkiinsä ja oikeuteen, tai huono ihminen, joka koettaa heitä
keritä pitääksensä oman tupansa lämpimänä.

Kuinka moi itse asiassa yhteiskunta olla ainekasauma
koossa pysymättömistä yksilöistä? Katson sanakirjaani ja
siinä on ..yhteiskunta" määritetty ..yhdistykseksi henkilöistä
yhteisissä harrastuksissa, yhteys." Ia yhteiskunta merkitsee
selmästi joukkoa ihmisiä, joita harrastukset ja myötätuntoi-
suus omat yhdistäneet. Sillä kuinka woidaan puhua yhteis-
kunnasta, jossa ei ole minkäänlaista yksimielisyyttä? Joukko
yksilöitä erilaisilla harrastuksilla on sekasotku eikä yhteis-
kunta.

Mitä tulee maatinmkseen että ihmisillä olisi täysi wa-
paus taistella jokainen omain etujensa puolesta — onko
tämä siwistystä tai anarkiiaa? Johtaako se rauhaan tai
sotaan, hyminmointiin tai kurjuuteen? Ei simistys, maan
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milliyden tila, ei kristillisyys, maan ihmissyönti on henkenä
tässä itsekkäisyyden ja mielettömyyden opissa. Ia tässä
kysyn taas teiltä, niinkuin kysyin „ ahneuden"ewankeliumi-
kysymyksessä: Eikö rakkaus ole mäkemämpi kuin miha? Ia
eikö yhteiskunta, mikä on rakennettu rakkaudelle ja oikeu-
delle, kukoista yhtä marmasti kuin yhteiskunta, rakennettu
mihalle ja taistelulle eduista menee perikatoon.

Luolaapa silmäys, ennenkun mastaatte, Englannin ti-
laan nykyänsä ja tarskastakaa ajatuksissanne niitä oppeja,
joita menneitten kansain kohtalot meille antamat. Mikä on
ahneuden emankeliumin ja tuotannon ja menekin lain korkein
kohta ? Hiestyttämisjärjestelmä ! Mikä on tulos yksilön
mapaudesta pettää mahmaa ja hämittää heikon, saaivuttaak-seen turhan moiton tai armotonta maltaa? Eikö yksi ri-
kastu sillä, että monta tehdään köyhäksi? Eikö yksi mies
asu palatsissa sillä, että m ont q pidetään kehnoissa hökke-
leissä? Ia eikö kansaa rasiteta meroilla, joita kunnottomat
ja laiskat ihmiset tuhlaawat ju wäärinkäyttäwät?

..Msilöllisyys-opin kannattaja kieltää, että A:lla ja
B:llä on oikeus määrätä E:lle mikä hänelle on tarpeellista
ja hyödyllistä sekä «M sitten pakottaa häntä siihen poliisin
pampun amulla. Hän kieltää, että A:lla ja B:llä ei ole
minkäänlaista oikeutta pakottaa E:tä, paitsi estääkseen
häntä loukkaamasta toisten oikeuksia ja maa-
tiatseen häntä osaltaan ylläpitämään yhteisiä
mapautuksia ja oikeuksia.

MsiMisyys-opin kannllttllja, »r Lewy, lausui muuan
muosi sitten eräässä kirjoituksessaan sosialismia ivastaan:

Harwennus on minun. Tässä kohdassa olemme yksi-
mieliset. Eroamme ainoastaan kysymyksessä mikä on „tois-
ten -oikeuksien loukkaaminen." Minä sanon: Minkätähden
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rangaistaan sellaisia martaita, joita me sanomme murto-
martaiksi, mutta ei sellaisia martaita, joita sanomme työ-
mäen pusertajiksi? Minkätähden hirtetään sellainen mur-
haaja, joka tappaa toisen intohimojen ckuumuudesta, musta-
sukkaisuudesta tai kostonhimosta, mutta ei sellaista murhaa-
jaa, joka tappaa joukottain kurjien asumuksien amulla, joita
sanotaan köyhämkottteliksi, ja jossa hän murhaa kylmämeri-
senii, kiihoittuneena eläimellisestä moitonhalusta ?

„Se tahtoisi muuttaa laiksi nämä Kantin sanat'': «Jo-
kainen etsiköön omaa onneaan sillä tamalla, minkä hän nä-
kee parhaaksi, edellyttämällä, että hän ei loukkaa ja sorra
toisten wapautta pyrkiä samallaifeen päämäärään, niin laa-
jalti kun se someltuu yhteen kaikkein mapauden kanssa."

Mr Lemy sanoo mielä yksilöisyys-opista :

Tämä on sama ajatus, lausuttu toisin sanoin. Mihin
medämme räjamiiman ..toisten mapauden sortamiselle?"
Annammeko hikijärjestelMän noudattajan ja pahentuneitten
ramintoaineitten myyjän „ etsiä omaa onneansa tamalla, joka
näkyy heille parhaalta?" Otamme kauluksesta niitä miehiä,
jotka pääoman yksinoikeuden ja koneiston amulla sortamat
toisten wapautta? Tai otammeko ainoastaan niitä heit-
tiöitä ja ryömäriä kauluksesta, jotka sortamat mapauttamme
tappelulla jä remölmerikuulalla? Olemme yksimielisiä siitä,
että yhteiskunnalla on oikeus suojella itseään yhtä osaa
rosmoja ivastaan. Eroamme ainoastaan kysymyksessä mitkä
rosmot pidetään aisoissa.

Mr Auberon Herbert sanoo:
..Hallituksella ei ole minkäänlaista simeellistä oikeutta

pakottaa ihmisiä heidän omaan parhaaseensa, maan ainoas-
taan estää heitä sellaisista hyökkäyksistä toisia ivastaan,
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jotkatarkoittamat ruumiillista miikimaltaa tahi sellaista suo-
ranaista petosta, joka -^ katsottuna petetyn henkilön suos-
tumuksesta sopimukseen — on läheisesti werrattawa ruu-
miilliseen wäkiwaltaan "

Ia erääseen toiseen teokseensa on hän pannut esilau-
seeksi tämän lainauksen Herbert Spenceriltä :

..Jokaisen wapaus, ainoastaan kaikkein yhtäläisten ma-
pauden rajoittamana."

Huomatkaapa tatkoin : Tässä tunnustetaan hallituk-
selle malta estää henkilöä wahingoittamasta toista ruumiil-
lista mäkimaltall tekemällä tai mahingoittamalla häntä ..suo-
ranaisella petoksella", MNtta sillä ei ole Maltaa estää matil-
lista petosta. Mutta Minkätähden saa sitten hallitus estää
miikimaltaa? Minkätähden saa se estää murhia eli ryö-
wijyksiä? Mnä en ymmärrä, minkälaisia syitä yksilöllä on
katsantokantaansa, että hcMtyksen tulee suojella yhteiskunnan
jäseniä murtowarkaista ja wäärentäjiZtä. Sillä jos on pa-
rasta antaa paljoa rikoksellisemman ja maarallisemman wai-
waajan wapaasti ryöwätä ja murhata, en minä moi ym-
märtää minkätähden on malttamatonta nousta pahuuden
harjoittajia ja meriroswoja wastaan.

Minkälaisia syitä minulla on auttaa hallitusta sen
työssä ja suojella kansalaisia, moin helposti näyttää. Tah-
don kuitenkin mieluummin käyttää sanaa yhteiskunta, kuu
sanaa hallitus. Mteiskunta on, minun miisaustieteeni mu-
kaan, yhdistys ihmisistä molemmin puoliseksi hyödyksi. Jo-
kaisen jäsenen yhteiskunnassa täytyy antaa pienen osan
omasta tahdostaan ja hyödystään korwaukseksi niistä eduista,
joita hän woittaa sitoumuksista roertaistensa kanssa. Msi
näistä eduista on suojeleminen oikeuden loukkaamista ivas-
taan. Ensimmäinen toimi, joka tulee hallitukselle — mikä
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on se malta, joka toteuttaa yhteiskunnan tahdon — on suo-
jella kansalaista. Keitä ivastaan häntä on suojeltama?
Minä tahdon mastata: Wieraita wihollisia, wihvllisia,
wääryyksiä wastaan omien kansalaistensa puolelta, sekä niitä
onnettomuuksia mustaan, jotka hänen oma taitamattomuu-
tensa moi maikuttaa. Jätämme ensimmäisen ja kolmannen
tapauksen syrjään ja tarkastamme lähemmin toista!

Nhteiskunnan jäsentä tulee hallituksen suojella mää-
ryyksiä mastaan omien kansalaistensa puolelta. Tässä poik-
kean minä täydellisesti yksilö llisyysharrastajain katsantokan-
nasta. He tahtomat ottaa kiinni murhaajan ja määrän?
rahan tekijän, mutta he eiwät tahdo kärsiä mähintäkään
loukkausta köyhäinkorttelin isäntästn tahi nylkyrien py-
hälle lvapaudelle. Enkä mjnä ymmärrä heidän syitänsä
tähän. >

Ei ole olemassa, Niin paljon kuin minä moin ymmär-
tää, Mitään muuta syytä minMähdeN hallituksella tai yh-
teiskunnalla ön malta antaa hirttää miehm, joka warastua
kellon ja murhaa sen omistajan, kun äsken MclinitsemaNi
nimittäin että yleinen paras waatii, että yhteiskunta saä
suojella jokaista jäsentään toisten sottoa ja wäliwältää
ivastaan. Jos tämä on todellinen syy, minkätähden halli-
tus woi rangaista tawallista rikollista, silloin on myöskin
riittämä syy, että sen suojelus ulettuu paljon yli mr Her-
bertin teoksissaan annettujen rajuin; sillä nylkyrin, koron-
kiskurin jayleisesti kunnioitettujen määrennettyjen tamaroitten
myyjät eiwät ainoastaan ole siweellisesti alhaisempia kuin
maras ja ryöwäri, waan he woiwat myöskin saat
taa lähimmäiselleen suurempaa ja kuolettuwumpaa mää-
ryyttä.

.

Tosi on, että hiestyttämisjärjestelmä ja maan kaup-
paaminen sekä alhaisimman konnamaisuuden muut muodot
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eiwät nyt ole laittomia, enkä minäkään tahdo, että niihin
ryhdytään laittomalla taivalla. Mutta minä tahdon, että
laki muutetaan niin, että ne tulemat laittomiksi. Tätä, otak-
sun minä, mr Herbert ei tahtoisi. Hän tahtoo suojella
meitä ainoastaan rosmoilta ja julkisilta pettäjiltä.
Mutta minä pidän, ybtä kehnona sen että rautatieyhtiö
antaa miehen tehdä työtä 108 tuntia unikossa 21 markan
palkalla, että talon isäntä ottaa wuokraa rutonpesästä, tai
että räätäli wajottaa apulaisensa orjuuteen, joka anastaa
häneltä kaikki ne rouorokauden tunnit, mitkä he omat mal-
meilla, ja mastamuoroon antaa heille raminnoksi leipää ja
kahmia, kuin että maras tulee ja marastaa teidän irtonaiset
hampaanne. Niin, hiestyttäjä, työmäen pusertaja on läpi-
kotaisin mihatumpi, maarallisempi, murhaamampi ja arempi
konna kuin taskumaras.

Luonnollisesti on tällä nylkyrin orjalla ja asemamie-
hellii „wapautensa" työsopimusta tehdessä. Heidän ei tar-
witse hywäksyä lveren-imijän ehtoja, jos he eiwät tahdo.
Heillä on toinen ehto: He moimat kuolla nälkään. Mutta
minä kumittelen, että paatuneinkin yksilöllisyyden ihailija
estäisi ihmisen syöksymästä symyyteen tai heittäymästä rau-
tatiejunan alle. Sellainenhan tuottaisi ruumiillista mahin-
koa, josta toisen pitää toista suojeleman. Mutta tyttö-
raukka, joka tekee itsemurhan liinamaateompelun muodossa
-^ hänen oloonsa ei sekaannuta ! Täytyyhän herran nimessä
kunnioittaa mapaata sopimusta ja yksilön wapautta!

Msilölliseen mapauteenhan me kaikki pyrimme — niin
paljon kuin suinkin mahdollista. Mutta ei ole mahdollista
saada sitä täydellisesti, kun elämme yhteiskunnassa. Elä-
mällä yhteiskunnassa saamat ihmiset monta etua. Ei ole
hywä ihmisen olla yksin. Niistä eduista, joita yhteiskunta
meille antaa, täytyy meidän uhrata jotakin. Meillä möisi
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ja pitäisi olla paljon enempi erikoismapauksia kuin meillä
nyt on. Me moisimme helposti saada paljon enemmän.
Niinkuin asiat nyt omat, on meillä liian paljon erikois-
wapautta —ja samalla kertaa liian wähän. Sosialistinen
yhteiskuntajärjestelmä antaisi meille niin paljon wapautta
kuin me tarmitsemme. Msilöllisyysolemus toisinsanoen
wallattomuuden olemus antaisi joillekuille enemmän wa-
pautta kuin olisi järkemää ja kaikkien yhteiselle edistymiselle
hyödyksi.



Kahdeskymmenes kolmas luku.

Dick Turpin'ia moititaan — joku yksin-
kertainen ihminen, otaksuu — siitä, että hän te-
kee tyhjäksi toisten ihmisten olokeinoja. „Niin",
sanoo Dick yksinkertaiselle, „mutta katsokaahan
maan, millä hywäätßewällä ja miellyttäwällä
tamalla minä jaan kaikki mitä saan."

Komeus.

„Niin, Dick", jatkaa yksinkertainen, „mutta
kuinka sen saatte?"

..Sellainen kysymys", sanoo Dick, ka-
mala ja sopimaton".

. Ruskin.

Tämä weitistelewä ja turhamainen nai-
nen tahtoo korottaa omaa armoansa sälyttä-
mällä päälleen kultaa, jalokkmiä ja tuhansia
muita komeuksia. Koristaakseen hänen niin katu-
miksi, tyhjeMä koko kansa itsensä; taiteet-huo-
kailemat ja hikoilemat maimaloisessa nälkä-
pältveluksessaan; koko teollisuus kuluttaa it-
sensä.

Bossuet.



Iloinen Englanti.228

Ei ole ainoatakaan maata, missä koko
muodentulo käyttettäisin ylläpitämään niitä,
jotka tekemät työtä. Toimettomat kuluttamat
kaikkialla suuren osan siitä, ja aina niitten eri-
laisten suhteitten mukaan, joilla se jaetaan näit-
ten molempain eri kansaluoktain wälillä, täytyy
sen tamallinen tai keskimääräinen armo joko muo-
sittain lifättämän tai wähennettämän tai pysy-
tettämän entisellään yhdestä wuodesta toiseen.

Tässä lumussa tahdon puhua komeudesta ja koettaa
selittää teille sitä asiain suhdetta, että rikkaitten komeus on
suoranainen syy köyhäin kurjuuteen.

Adam Smith.

On suurimmasta painosta, että opitte ymmärtämään
tämän asian,' sillä sitä on usein ja törkeästi mäännetty
mielettömäin ja wäärien henkilöitten eksytyksillä.

Uskottiin kauwan, että rikas rahojaan tuhlaamalla
osottaisi köyhille hywäntyön. Tämän erehdyksen omat kau-
wan sitten hyljänneet useimmat kansallistalouden tutkijatkin,
nyttemmin puolustamat sitä ainoastaan hymin huonosti
tietämät tai ymmärtämättömät henkilöt. Näitten joukkoon
kuuluu täällä Englannissa Hänen Armonsa Argyllin hert-
tua, joka eräässä kirjeessä Mr John Ogilwey'lle ihan mar-
inana lausuu.

„Kumminkin woidaan hawaita muutamia seikkoja, jotka
luonteeltaan omat tosia eimätkä ainoastaan päättelyitä tai
mielipiteitä. Muutamat näistä ymmärretään jo sanan ja
ilmauksen merkityksen todistuksesta niinkuin esim. ..työttö-
mät." „Tehdä työtä" on tässä tarkoituksessa muokrata ruu-
miillista työtä ihmisen tarpeitten tyydyttämiseksi. Kuta
enemmän näitä tarpeita kiihotetaan ja monistellaan, sitä
laajaperäisemmiksi tulemat syyt muokrata. Kaikki melu
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ja kaikki ennakkoluulot rikkauden ja ..komeuden"
lisääntymistä ivastaan eiwät sentähden ole mi-
tään muuta kuin enllkkoluulojen parkua itse kai-
ken työn lähteitä mastäan. Tämä johtopäätös on
ehdottomasti oikea."

Hatmennus on minun. Herttua näkyy edellyttämän,
että ihmiset ainoastaan moimat elää sillä, jos he saamat
muokrata toisiaan työhön. Hänen päättelynsä muistuttaa
minulle Edward Carpentersin kertomusta saaresta, ..missä
asukkaat lisäsimät mitä heiltä puuttui huonossa elämän yllä-
pitämisessä ottamalla toinen toisiltaan pesua." Herttua on
ihan oikeassa sanoessaan, että kuta enemmän rikkaitten tar-
peita kiihotetaan, sitä enemmän tulee kansalle työtä. Mutta
kun tämä ainoastaan moi merkitä, että kuta enemmän rik-
kaat nielemät ja tuhlaamat, sitä ankarammin täytyy köyhän
tehdä työtä, en minä moi huomata, että kansan ..edut" kii-
hottaisimat toimettomia suurempaan ahneuteen ja suurem-
paan hurjasteluun. Todellinen asian laita on, että hert-
tuamme, samoinkuin Turpin John Ruskinin piimän lumun
esilauseessa lainatussa keskustelussa, on jättänyt selittämättä,
kuinka rikkaat saamat rahansa ja keiltä he ne
saamat,

Mutta Argyllin herttua ei yksinään ole tietämätön.
Sanomalehdistö on meillä aina läheltämme, ja scmomalehti-
miehiltä, jotka kirjoittelemat suuriin piiimälehtiin, tahdon
lainata kolme lausetta — kaikki määriä ja tyhmiä.

Ensimmäinen on, että ..rikkaitten komeus hankkii köy-
hille hyödyllistä työtä". Toinen on, että ..rikkaitten menot
lahjoittamat köyhille kaksi suurta siunausta, työn ja työ-
palkan." Kolmas on, että ..rikas mies ei moi antaa pois
rahojaan, samalla hankkimatta työtä suurelle ihmisjoukolle, joka
ilman häntä kuolisi nälkään."
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Nämä lauseet — niinkuin woimme huomata — joh-
tamat kaikki samaan. Viisaat sanomalehtimiehet, jotka owat
ne lausuneet, otaksuimat, että rikas antaa pois omia raho-
jansa, kun ne todellisuudessa omat toisten ihmisten rahoja;
että hän hankkii hyödyllistä työtä ihmisille, kun kuitenkin on
mahdotonta hankkia ihmiselle hyödyllistä työtä antamalla
hänen tehdä hyödyttömiä tawaroita; sekä että ne ihmiset,
jotka rikkaalle tekemät työtä, ilman hänen apnaan olisiwat
pakotetut nälkään kuolemaan, kun he kuitenkin kaikki
— jos hän ei sitä estäisi — toimittaisimat hyödyllistä työtä
hyödyttömän sijaan.

Kaikki ne esineet ja tawarat, joita ihmiset tekemät tai
käyttämät, woidaan. jakaa kahteen luokkaan, malttamattomiin
tamaroihin ja komeustamaroihin. Malttamattomiin tama-
roihin tahtoisin lukea kaikki ne tawarat, jotka owat maltta-
mattomia ihmis-elämän korkeimmalle muodolle. Kaikki ne
tawarat taas, jotka eiwät ole malttamattomia ihmis-elämän
korkeimmalle muodolle, tahtoisin kutsua komeus- tai ylelli-
syystamaroiksi.

Minä sanoisin esim. rammnon, maatteet, huoneet, puut,
kirjat, taulut ja soittokapineet malttamattomiksi tamäroiksi,
ja timanttikormarenkaat, kilpa-ajohemoset ja hienot ajoneu-
mot komeustamaroiksi. Mutta selwä on, että kaikki nämä,
joko np sitten omat komeus- tai mälttämättömyystamaroita,
saadaan työn amulla. Timanttisormukset, leipä, piacmo ja
silitysrauta eiwät kaswa puussa. Ne täytyy kansan toimit-
taa työllä, ja se on ihan selwä, että mitä useampia komeus-
tawaroita kansa walmistaa, sitä mähemmän se tekee mälttä-
mättömyystamaroita.

Jos yhteiskunnassa olisi kymmenentuhatta henkilöä, ja
jos yhdeksäntuhatta walmistaa leipää ja yksi tuhat jalokiwi-
koristuksia, on selmää, että siellä on enemmän leipää kuin
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jatokimikoristuksia. Jos sitämastoin yhdeksäntuhatta henki-
löä walmistaa jatokimikoristuksia, ja ainoastaan yksi tuhat
walmistaa leipää, tulee jatokimikoristuksia enemmän kuin
leipää. Ensinmainitussa tapauksessa tulee riittämästi leipää
kaikille, mutta mähän jalokimiä. Jälkimmäisessä tapauk-
sessa täytyy ihmisten nähdä nälkää, waikka heillä: woi olla
timanttisormuksia joka sormessaan.

Hymin järjestetyssä maltiossa ei minkäänlaisia komeus-
tamaroita malmistettaisi ennen kuin olisi kaikilla tarpeeksi
mälttämättömyystamaroita. Robinson Crusosn ensimmäi-
nen tehtämä oli hankkia rawintoa ja katto päänsä päälle.
Jos hän olisi laimiinlyönyt muohensa ja miinimarjansa ja
mieltänyt aikaansa walmistamalla rasioita ja näkinkenkiä,
olisi hän kuollut nälkään. Tällaisissa oloissa olisi hän
ollut mielipuoli. Mutta miksi me kutsuisimme näitä hienoja
ja simistyneitä naisia, jotka omat puettuina samettiin ja hel-
miin, sekä niitä ihmisiä, jotka työllänsä maksamat nämä,,
ollessaan itse leipää mailla?

Otaksukaa oleman kaksimiehinen yhteiskunta. He teke-
mät työtä maakappaleella ja miljelemät mehnää leipäramin-
nokseen. Tekemällä työtä kuusi tuntia päiwässä kumpikin,
saamat he riittämästi rawintoa molemmille. Jos nyt ote-
taan toinen miehistä maanmiljelyksestä ja pannaan hän te-
kemään kuusi tuntia päiwässä helminauhoja — mitä silloin
tapahtuu? Niin, sen, joka jätettiin miljelemään maata, täy-
tyy nyt tehdä työtä kaksitoista tuntia päiwässä. Minkä-
tähden? Sentähden, että maikka hänen tomerinsa on lakan-
nut mehnää miljelemästä, ei hän kuitenkaan ole lakannut syö-
mästä leipää. Wehnää miljelemän miehen täytyy sentähden
miljellä sitä kahden edestä. S. t. s. kuta useampia ihmisiä
käytetään komeustamaroitten malmistukseen, sitä raskaam-
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maksi tulee työn kuorma niille, jotka tuottamat wälttämät-
tömyystamaroita.

Tässä tapauksessa saa kuitenkin, niinkuin helposti
woitte ymmärtää, maanMes jonkinlaista hymitystä työstään,
s. t. s. hän saa puolet helminauhoista puolta satoaan was-
taan, sillä ei ole ketään rikasta miestä. Mutta otaksukaa
kolmimiehinen yhteiskunta, joista yksi on maanomistaja ja
molemmat toiset maanmiljelijöitä. Maanomistaja ottaa puo-
let maan sadosta muokrana, mutta ei tee itse työtä. Mitä
silloin tapahtuu?

Näimme äskettäin, että kaksi työmiestä moi kuuden
tunnin työllä päiwässä tuottaa kylliksi wiljaa kahdelle.
Tästä ottaa maanomistaja puolen. Kahden miehen täytyy
sentähden nyt tuottaa rawintoa neljälle miehelle yhtenä päi-
mänä; siitä ottaa maanomistaja kahden raminnon ja antaa
kummankin työmiehen pitää yhden henkilön raminnon. No
niin, jos miehen tarmitsee tehdä työtä kuusi tuntia tuottnak-
sensa päilvän elannon yhdelle, niin täytyy hänen tehdä
työtä kaksitoista tuntia, tuottaakseen päimän elannon kah-
delle. Molempain maanmiljelijäimme täytyy sentähden tehdä

kaksi kertaa niin monta tpntia päiwässä kuin ennen.
Mutta nyt on maanomistaja saanut kaksi kertaa enem-

män kun hän moi syödä. Hänen täytyy sentähden tuhlata
sitä, ja sitä tuhlatessaan hankkii hän ..hyödyllistä tointa"
toiselle molemmista maanmiljelijöistä. S. t. s. hän ottaa
toisen maata miljelemästä ja panee hänen rakentamaan ta-
loa itselleen. Mikä on tästä seurauksena? Niin, että toi-
sen miehen, jonka nyt täytyy yksin miljellä maata, on han-
kittama rawintoa kaikille kolmelle, eikä saa mitään ivasta-
palkkaa.

Ajatelkaa tarkoin tätä! Kaikkein täytyy syödä, ja
tässä on kaksi miestä, jotka eiwät tuota rawintoa. Tuot-
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tauksensa rawintoa yhdelle henkilölle, tarmitsee miehen työs-
kennellä kuusi tuntia. Tuottaaksensa rawintoa kolmelle, täy-
tyy hänen tehdä työtä kahdeksantoista tuntia. Maata mil-
jelemään jätetyn miehen täytyy sentähden tehdä työtä kolme
kertaa kaumemmin, eli kolme kertaa ankarammin kuin hän
teki alussa.

Kahden miehen kesken näimme, että maanmiljelijä sai
osansa helmikaulanauhoista, mutta kolmen miehen kesken ei
hän saa mitään. Ne komeustamarat, joita walmistaa maata
miljelemästä otettu mies, saa rikas nauttiakseen. Maan-
omistaja ottaa maanmiljelijältä kaksi kolmannesta hänen
työnsä tuloksesta ja pitää toista miestä, joka auttaa häntä
niitä käyttämään.

Meillä on tässä kolme luokkaa:

„
1. Maanomistaja, joka ei tee työtä.
2. Maanomistajan palmelija, joka tekee

työtä hänelle.
3. Maanmiljelijä, joka tuottaa ramin-

toa itselleen ja toisille kahdelle.
Todellisuudessa omat kaikki Euroopan kansat, jos ei

koko maailman, jaetut näihin kolmeen luokkaan.

Tahdon käyttää seuraamaa diagrammia, joka esittää
kymmenhenkisen yhteiskunnan, kannattaen kumiota, joka osoit-
taa rawintoa kymmenelle henkilölle:

Kaikki tähdellä merkityt miehet tuottamat mälttämät-
tömyystamaroita, ja kumio, jota he kannattamat, on heidän

Rawinto kymmenelle.
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työnsä tulos. Mitä minä tahdon teidän selmästi ymmärtä-
mään on, että jos te otatte yhden näistä kymmenestä ja pa-
nette hänen toiseen työhön, ette Mitenkään ota häntä raminto-
aineita käyttämästä. Hänen täytyy kmtenkiil saada ramin-
tonsa, ja häntä täytyy elättää niitten, jotka tuottamat ra-
wintoa. Otaksukaa sitten, että otamme seitsemän kymme-
nestä miehestämme, että teemme yhden heidän päämiehekseen
ja kuusi hänen palmelijakseen, niin tulee kumio seuraamaksi:

Kuorma on sama — raminnon hankkiminen kymme-
nelle — mutta ne, jotka sitä kantamat, omat harmemmat.

E. on jalokiwiseppä ja kiinnittää timanttia B:lle.
Mistä saa B. rahoja maksaakseen hänelle? Hän saa rahoja
Mta. Silloin on selmää, että "A. elättää sekä B:n että
C:n. Mulhallin ja Giffenin mukaan on Englannin kan-
sallistulojen jako yhtenä muonna seuraama:

Asukasluku on noin 36 miljoonaa. Wuositulot omat
noin 1,250 miljoonaa puntaa (31,250 miljoonaa markkaa).
Kolmas osa kansasta ottaa kaksi kolmannesta kansallis-

Rawinto kymmenelle.
5 5 >!-

Miljoonaa puntaa.
Maankorkoa .200
Rahan korkoa . . . . . . 250
Palkkioita jamoittoakeskiluokassa 350
Työntekijäin palkkoja ....450

Summa 1,250
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rikkaudesta, ja kaksi kolmannesta kansasta ottaa kolmannen
osan siitä. S. t. s. 24 miljoonaa työmiestä tuottaa 1250
miljoonaa ja antaa siitä 800 miljoonaa (20,000 miljoonaa
markkaa) 12 miljoonalle toimettomalle ja ei-tuottajalle.

Tämä merkitsee, että jokainen työmies tekee työtä yh-
tenä kolmantena osana työajastansa itselleen ja kahtena kol-
mantena osana työajastaan toisille.

Tämä kuuluu kyllä pahalta, mutta se ei ole kuitenkaan
pahinta. 24 miljoonan työntekijän joukossa on suuri joukko
ei-tuottajia. Siinä on miljoonia naisia ja lapsia, jotka ei-
wät tuota Mitään, ja täytyy olla miljoonia miehisiä ..työ-
miehiä", joitten toimena on ylellisyystamaroitten tuottami-
nen. Girdlestone sanoo:

„On todistettu (Aleksander Wylie kirjassaan ..Työ,
joutilaisuus ja komeus"), että jos me annamme kuinka wa-
paamielisen selityksen tahansa ilmauksille ..elämän tarpeet"
ja ..elämän komeus", on kuitenkin niin suuri osa kuin neljä
yhdeltätoista osaa koko työmiesluokasta tässä maassa työssä
tuottamassa sellaista,joka mastoin yllämainittua oikeammin pi-
täisi luokitettaman komeustamaroihin, s. t. s. sellaisiin tama-
roihin, jotka termeelle ruumiille termeessä sielussa omat kok-
konaan tarpeettomia. Ia jos, niinkuin tässä tapauksessa
todella on laita, toisten niinmuodoin ruumiistuneet..palme-
lukset" ostamat n. s. ..ei-työtä tekemät" henkilöt ja maksa-
mat ainoastaan rahoissa, ei moi se huono maikutus tällai-
sesta sopimuksesta kokonaisena otettuna olla mitätön tai ar-
moton meidän huomaamaisuudellemme."

Tahtoisin mielelläni nähdä yhteiskunnan luokituksen.
Jos sellainen luokitus tehtäisiin, ja niitten luku, jotka wal-
mistawat koineustamaroita, selmästi osotettaisiin, uskon että
huomaisitte, että jokainen täysi-ikäinen mies, jonka toimena
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nyt on tuottaa mälttämättömyystamaroita, ylläpitää noin
kahtakymmentä henkilöä.

Lady Dedlock tunnetussa roomaanissa ..löytää hyö-
dyllistä työtä" suutari Crispinille. Hän antaa hänelle
tanssikenkiä tehtämäksi. Tarkastakaamme tätä kauppaa. Ensiksi:
Mistä saa lady rahansa? Hän saa ne mieheltään, sir Lei-
cester Dedlockilta. Hän saa ne taas muokraajaltaan ja
tämä saa ne maanmiljelystyöntekijältä Hodgelta. Lady
käyttää siis Crispinia tekemään tanssikenkiä ja maksaa ne
hänelle Hodgen rahoilla. Mutta jos Crispin ei tekisi tanssi-
kenkiä lady Dedlockille, tekisi hän saappaita Hodgelle tai ken-
kiä Hodgen lapsille. Mutta asiain näin ollen, ei Hodge moi
ostaa saappaita, koska hänellä ei ole rahoja, ja hänellä ei
ole rahoja, koska lady Dedlock on ottanut ne.

Eli lady Dedlock tilaa silkkisen kemupumun ompelija-
tar rouma Mantilinilta. Senkin hän maksaa Hodgen an-
saitsemilla rahoilla; mutta minkälaisessa pulvussa käy Hod-
gen maimo ? Wanhoisfa lumpuissa !

Vhteydessä tämän kanssa, kuinka lady Dedlock hankkii
„hyödyllisiä työtä" kansalle, tahdon lainata erään kirjeen
Pall Mall Gazette'sta, koskema ..puutetta meijeritytöistä."
Sellaisia tarwitaan, mutta niitä ei moida saada. Asioitsija
sanoo muutamassa ammattilehdessä, että hän ei moi saada
meijerityttöjä, maikka hän tarjoaa heille 22 puntaa (550
markkaa) wuodessa sekä raminnon ja huoneen. Kirjeen kir-
joittaja Pall Mall Gazette'ssa kysyy:

Mitähän erityinen asioitsija sanoisi „ elämästä maa-
seudulla", siinä tapauksessa, jos ne 10,000,000 puntaa
(250,000,000 markkaa) moista, 4M0,000 (100,000,000
markkaa) juustosta, 4,000,000 margariinista ja 4,000,000
munista, jotka miime muonna maksoimme ulkomaille, olisi-
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mat jääneet omaan maahan ja täytetyt hankkimaan työtä
tuhansille — kymmenille ehkäpä sadoille tuhansille —

maamme miehille ja naisille sen sijaan, että ne lähetetään
ulkomaille?"

Ettekö usko oleman edistysaskeleen parempaan, jos
ösa ..hyödyllisesti toimimia" palmelijoita, muotiompelijoita,
kutojia, kehrääjiä ja kukkatyttöjä, jotka tekemät työtä lady
Dedlockille ja hänen kaltaisilleen, saisi tehdä työtä säästääk-seen ne 22,000,000 puntaa (550,000,000 markkaa), jotka
nyt annetaan ulkomaisista meijerituotteista, koska meillä ei
ole käsiä näitten mälttämättömäin tamarain tuottamiseen?

Koettakaamme saada käsitys muutamain näitten ko-
meustamaroitten kustannuksista, joita Argyll'in herttua puo-
lustaa. Pari muotta sitten haastettiin muuan nainen krei-
wikunnan oikeuteen kun hän oli kieltänyt maksamasta 90
puntaa (2,250 markkaa), wuoden wuokran, turkkurille hänen
turkkinsa säilyttämisestä. Turkki armioittiin maksaman
6,000 puntaa (150,000 markkaa). Sen hankkimiseksi sai
joukko työmiehiä — siihen luettuna metsästäjät, suolaajat,
kauppiaat ja kauppa-apulaiset — olla ..toimessa". Jos jo-
kaiselle näistä ihmisistä olisi maksettu 2 puntaa (50 mark-
kaa) miikossa, niin mastaa tämä miehen 2 punnan työ mii-
kossa 3,000 miikon aikaa, s. t. s. kuudenkymmenen wuoden
työ käytetty turkkiin. Jos nyt pidämme kaksikymmentä
muotta keskimääränä miehen työkykyisyydelle, niin huo-
maamme, että kolmen miehen elämäntyön mastauma aika
on mennyt hukkaankanslllta joutilaan naisen turhamieli-
syyttä palmellessa.

Luemme — hymin tumallinen seikka muuten — että
lady Smalltorkin mastaan-ottajaisissa koristuksina käytetyt
irtonaiset kukat maksamat joka kerran 1,000 puntaa (25,000



Iloinen Englanti.238

markkaa). Jos laskemme keskimääräisen palkan kaikille,
joitten toimena on ollut miljellä jä kuljettaa kukkia, 1 pun-
naksi (25 markaksi) wiikossa, niin huomaamme, että joka
miikon summa on yhtä suuri 1000 miikon tai 20 wuoden
työpalkkojen kanssa, s. t. s. wastaa, että miehen koko elämän
työ käytetään kukkien hankkimiseksi jäkoristamaan toimettoman
naisen pitoja yhtenä ainoana iltana.

Ottakaamme esimerkki suuremmalta alalta. Englan-
nissa on yksityisiä taloja, joitten rakentaminen ja koristami-
nen on maksanut neljäs osa miljoonaa puntaa. Keskimäin
räisen palkan niille miehille, jotka omat olleet rakentamassa
ja sisustamassa sellaista taloa, moi laskea 30 shillingiksi (36'
markaksi) miikoksi. Me huomaamme, että talo on ..hankki-
nut tointa" 160 miehelle 20 muotena. Niin lauman kun
nämä miehet oliwat tässä työssä, eiwät he tuottaneet min-
käänlaisia wälttämättömyystawaroita omiksi tarpeikseen.
Mutta he kuluttiwat wälttämättömyystawaroita, ja näitä
tuotti samat henkilöt, jotka ansaitsiwat niitä rahoja, joilla
herttua maksoi menonsa. S. t. s. rakentajat sailvat toimeen-
tulonsa niiltä henkilöiltä, jotka tuottiwat wälttämättömyys-
tawaroita; ja nämä saiwllt maksuksi rakentajain ylläpidosta
niitä rahoja, joita he — tuottajat — oliwat ansainneet
herttualle! Tulos tästä sopimuksesta on, että mälttämättö-
Myystamaroitten tuottajat omat pakoitetut ylläpitämään
160 miestä sekä näitten maimot ja lapset kähtettakymmeneN
muotena ja mistä syystä? Että he raketttaisimat talon
toimettomalle miehelle.

Jos nämä riwit tulistivat Argyllin herttuan silmiiss,
moi hän ehkä huomata, että hän on mähäsen erehtynyt sa-
noessaan että työmiehellä on edullista josrikkaan tarpeet ko-
hoamat. Oli kerran wiisas mies, joka sanoi, että kansan
onni ei ole rikkauden hltäkylläisyydesscl, muan siinä, eitä
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sillä on mähän tarpeita. Argyllin herttua on keksinyt uu-
den opin, nimittäin että kansan onni on siinä, kun sillä on
paljon tarpeita.

Minä neumoisin kansaa tekemään työtä omain tarpeit-
tensa tyydyttämiseksi, eikä toisten kohottamiseksi. Ihmiset
eiwät moi elää tarpeista, he elämät ruoasta. Herttuallekin
on hymin yksinkertaista huomata, että mitä enemmän tar-
peita kansalla on, sitä ankarammin sen täytyy tehdä työtä
niitten tyydyttämiseksi. Ia kun yksi luokka miljelee tarpei-
taan ja toinen luokka tekee työtä niitä tyydyttääkseen —

mihin silloin joudutaan?
Mika joukko epäselwiä päitä onkaan olemassa tässä

maailmassa! Silmäilin hetki sitten kirjasta nimeltä „ Rik-
kauden toimet" H. W. MallockMa ja löysin siinä seuraa-
man makupalan:

„Tämä rikkaus, jota niin moni kadehtii, ja jota wielä
useammat katselemat epäillen, on — kaukana siitä, että se
olisi syynä tuhansien puutteeeseen — tässä hetkessä syynä
siihen, että miljoonat ihmiset eiwät kuole nälkään."

Toisin sanoen: rikkaat laiskurit ne omat, jotka elät-
täwät työtä tekemät köyhät, eimätkä nämä edellisiä. Toi-
sessa paikassa, missä sama kirjailija koettaa todistaa, että
on erehdys luulla, että henkilön rikkaus on puute toiselle,
sanoo hän:

. ..Ajatelkaamme esim. suurta ja kaunista kaappia, josta
rikas, kauneutta rakastama mies maksaa 2,000 puntaa
(50,000 mk.) Kaappi oy hänelle armokas syistä, jotka pian
tulemme näkemään. Hänen huostassaan on se osa hänen
rikkuudchtaan. Mutta kuinka on meneteltäwä sellaista ka-
pinetta jaettmssa? Ei ainoastaan luonnollinen jako ja sen
järjestäminen ole mahdown, maan siihen tulee, että jos se
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otetaan rikkaalta mieheltä ja annettaisiin köyhälle, ei miime»
mainittu tulisi siitä hituistakaan rikkaammaksi. Pankaapa
kallis kaappi irlantilaisen talonpojan tupaan. Todellisuu-
dessa lisää se ainoastaan hänen epämukawuuksiacm> Tai
jos hän pitää sen hyödyllisenä, niin se on ainoastaan sen-
tähden, että hän panee sikansa sinne. Tizianin taulu moi
olla tuhansien armoinen, mutta ainoastaan sille, joka siitä
moi nauttia."

Mikä erinomainen sekamelska! Kaksi seikkaa on sa-
nottama tästä rikkaan miehen kaapista. Ensiksikin sen on
tehnyt työmies, joka, jos hän ei olisi ollut siinä toimessa,
olisi tuottanut köyhälle jotakin hyödyllistä. Tämä kaappi
on siis niinmuodoin tullut maksamaan köyhällekin jotain.
Toiseksi moi sellaisen kalliin kaapin jakaa. Luonnollisesti
olisi mieletöntä hakata se palasiksi ja jakaa ne kansajoukolle.
Mutta jos tämä kaappi on taideteos ja armokas nähdä,
niin pitäisi se otettaman rikkaalta hymäntekijältä, jonka hywä
työ on siinä, että hän on sen ryöstänyt köyhiltä, ja pan-
tawa julkiseen museoon, missä tuhannet sen moisimat nähdä
ja missä rikas mieskin sen möisi nähdä, jos hän tahtoisi.
Tämä on itse asiassa paras keino jakaa kaikki taideteokset,
ja rikkaan miehen suurimpia rikoksia on juuri se, että hän
kokoo huoneeseensa joukon tawaroita, jotka oikeastaan omat
kansan yhteistä perintöä.

Jokaisen ylellisyystawaran täytyy todellisuudessa mak»
saa työllä eikä rahalla. Jokaisen miinilasin, jonka ylhäi-
nen herra juo, ja jokaisen timanttitähden, joka ylhäisellä
naisella on, täytyy maksaa köyhimmän kansan hiellä
ja kyyneleillä. Uskon oleman kirjaimen mukaan totta, että
monet tekokukkaset, joita hoivissa käytetään, todella omat
kastuneet niiden nälkiintyneitten ja rasittuneitten tyttöjen
kyynelistä, jotka niitä walmistawat.
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On usein makuutettu, että pääoman omistaja on yhtä
malttamaton työmiehelle kuin työmies pääoman omistajalle,
ja kysytään usein sentähden: Minne joudumme ilman pää-
oman omistajaa? Tämä kysymys perustuu ajatusten epii-
selmyyteen kahden sanan ..pääoman" ja ..pääoman omista-
jan" merkityksestä. Pannukin joutuu ennen mainitussa
paimenkirjassaan samaan häiriöön. Hän pitää työmäenky-
symystä ..kysymyksenä, mitenkä pääoman ja työn molem-
minpuoliset maatimukset somitetacm." Mutta pääoman ja
työn molemminpuolisten maatimusten järjestäminen on yhtä
tyhmää kun puhe hiilen ja hiilentekijäin tai koneitten ja ko-
neenkäyttäjäin molemminpuolisista maatimuksista.

On suuri erotus pääoman ja pääoman omistajan wä-
lillä. Pääoma on malttamaton, mutta pääoman omistajat
eiwät ole malttamattomia.

Mitä tarkoitamme sanalla pääoma? On monta mää-
ritystä tälle sanalle. Mutta on kylliksi meille sanoa, että
pääoma on se aine, jotakäytetään rikkauden hankkimisessa ja
jakamisessa. S.t.s. pääoma»käsitteellä tarkoitamme maata, teh-
taita, kanamia, rautateitä, koneita ja rahoja. Hän on hen-
kilö, joka kantaa korot pääoman käyttämisestä. Tälle pää-
omalle hän kiskoo meroa! Mutta hän ei ole sitä tuottanut.
Hän ei sitä käytä. Hän ainoastaan kantaakoron siitä.

Kuka on tuottanut pääoman? Kaikki pääoma on
tuotettu työllä? Kuka käyttää pääomaa? Pääomaa ei
moida käyttää muuten kuin työllä. Sanoa, että emme möisi
tehdä työtä ilman pääomaa, on yhtä totta kuin sanoa, että
emme moi korjata peltoa sirpittä. Sanoa, että emme woisi
tehdä työtä ilman pääoman omistajaa, on yhtä määrin
kuin sanoa, että emme woisi niittää peltoa, jos kaikki sirpit
eiwät kuuluisi yhdelle henkilölle, ja tämä ottaisi kolman-
nen osan heinistä maksuksi niitten lainaamisesta.
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Muutamia esimerkkiä! Meidän sähkösanomalaitoksis-
samme on armokkaita pääomia. Mutta siellä ei ole lain-
kaan pääoman omistajaa. Sähköfanomalaitos on sosialisti-
nen laitos. Waltio kantaa tulot kansalta, ja waltio hoitaa
laitosta. Meidän maltio-osastossamme ja kunnallisessa hal-
linnossamme on suuxi pääoma, mutta siellä ei ole ainoata-
kaan pääoman omistajaa. Kaimokfen hoitaja on malttama-
ton henkilö, kaimoksen omistaja sitämastoin ei ole maltta-
maton ; laiman kapteeni on tarpeellinen, laiman omistaja
sitämastoin tarpeeton.

Tämä on todistus, yhtä epäämätön kuin katu,jolla
kämelemme tai lyhty, joka malaisee askeleitamme, siitä, että
sanoja ..pääoma" ja ..pääoman omistaja" moi maihtaa kes-
kenään. Ennen mainitussa kirjasessa ..perustuslaillisesta
sosialismista" esittää mr Hart hymin selmästi todisteita
pääomaa mastaan. Hän sanoo:

..Sosialismin mahdollisuutta ei möi sitä mähemmän to-
distaa sillä tamalla, jolla suuret laitokset kaupan, teollisuu-
den ja'maanmiljelykfeN alalla, mitkä wähitellen häwittäwät
toiset pienemmät, nykyänsä työskenteleMät. Näillä yrityk-
sillä on pääomansa joko yhdeltä suurelta pääbman omista-
jalta tai monelta osakkaalta, jotka itse eiwät wähäiikään
ymmärrä liikkeestä ja ainoastaan maksamat hoitajille, kir-
janpitäjille ja työmiehille, jotka toimittamat työtä heidän
lukuunsa. Jos jossain maassa on 8,000 sellaista osakasta
eli 80,000 eli B^ooo,ooo ei mmkuta itse kysymykseen, joka
M tämä: Voimatko osakkaat löytää hoitajan, joka
tuottaa/ kulettäa ja myy tämarat heidän lukuunsa? Vas-
taus on ..MoiMät", sillä siten se ilyMnsä kätz. '

Sitäpaitsi, jos lon käytärckMsesti Mahdollista näille
hoitajille A heidän käskynsä ätaiMe' hoitaa liikettä kilpailun
ollessa 'jä joMa ' hulviöän kilpailijansa
mehkeitten tarMsinltöitteN kakttä, nkö silloin olisi paljoa
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enemmän käytännöllisesti mahdollista näille hoitajille ju
heidän käskynsä alaisille hoitaa liikettä, kun tätä pelkoa ei
enää olisi, ja kun heidän tarmitsisi ainoastaan tuottaa missi
määrä tawaroita tilausten mukaan ja sitten kulettaa nämä
tawarat puoteihin ja makasiineihin yleisön saatamaksi?"

Niin paljon kysymyksestä, mitenkä työ moi olla ilman
pääomaa.

Eikö sosialistisia aatteita leivitetä sentähden, että pää-
oman omistaja . saatettaisiin lemottomaksi ja siten saataisiinhällen muuttamaatl pääomansa maasta?

Vielä yksi kysymys, ennenkun lopetan tämän lumun.

Muuttaa pääomansa maasta! Hän moi itse muuttaa
maasta, ja hän ottaisi epäilemättä mukanansa kaiken irtai-
men omaisuutensa, minkä hän möisi kuljettaa. Mutta maa
möisi kantaa sitä seuraaman hämiön. Tahdon wielä kerran
lainata Stuart Milliltä: .

„Kun kansa puhuu maan ivanhasta rikkaudesta, esi-isiltä perityistä rikkauksista ja muuta samantapaista, saa
tästä sen käsityksen, että sumulta sumulle kulkemat rikkaudet
omat alkujaan hankitut kauwan, kauwan sitten, jä että
maan pääomasta ei ole rahtuakaan hankittu tänä muönna,
maan ainoastaan tämän wuoden kuluessa lisäksi tullut summa.
Mutta asian laita on ihan toisin. Suurimman osannykyään Englannissa olemasta rikkaudesta omat
ihmiskädet hankkineet wiimeisen kahdentoista
kuukauden kuluessa. Itse todellisuudessa hymin pieniosa tästä suuresta summasta oli kymmenen muotta sitten
— maan nykyisestä tuottamasta pääomasta tuskin osaakaan
paitsi maatalot, tehtaat ja ei-

useimmissa' tapauksissa olisi kestäneet niin>
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kauwaa, jos ei uutta työtä tänä aikana olisi käytetty niitten
korjaaamiseen.

Maa sitämastoin pysyy, ja tämä onkin melkein ainoa
pysymäinen. Kaikki, mitä malmistetaan ja tuotetaan, katoo,
ja useimmat hyminkin pian."

..Pääoma säilyy sukupolmesta sukupolmeen
alati uusimalla eikä suinkaan säilyttämällä
sitä."

Toisessa paikassa kirjoittaa Mill:

Tämä uhkaus, että pääoman omistaja siirtää pää-
omansa maasta, on hymin tamallinen. Sitä käytetään aina
kun työmiehet mastaamat työpalkkojen mähentämiseen teke-
mällä lakon. Sitä käytettiin puumillalakon ja hiililakon
aikana.

Mutta kuwitelkaa, että tehtaan omistajat ja hiilikai-
ivosten omistajat todellakin tahtoisimat ottaa pääomansa
maasta. He moisimat ottaa muutamia koneistaan. Mutta
he eiwät woisi ottaa tehtaitaan tai kaiwoksiaan. Uhkaus on
paljasta lorua.

Kuwitelkaahlln mielessänne, että tilanomistajat ja pää-
oman omistajat, osakkeitten omistajat ja osinkojen kauppaa-
jät marssisimat matkoihinsa maakartanoineen, peltoineen ja
katuineen, tehtaineen ja kaiwoksineen, rautateineén, kiwilou-
hoksineen ja kanawoineen!

Ei, antakaa pääoman omistajan mennä koska hän ha-
luaa, hänen täytyy jättää maa ja kansa jälelle, ja ne omat
kylliksi toisilleen. Pääoman omistajahan pitää heidät ero-
tettuna toisistaan ja siten lamauttaa molempia eikä auta
kumpaakaan.

Tyhmempää päätelmää ei ole milloinkaan kuulunut
kuin tämä, että toimettoman rikkaan tyhlaus on hyödylli-
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nen työtätekewälle köyhälle. Ajatelkaahan maan tätä lau-
setta, John Smith, ja sanokaa itsellenne, että juomari on
työmiehen hymäntekijä, koska hän hankkii paljon »hyödyl-
listä tointa" tynnyrintekijöille, humalan miljelijöille, imellyt-
täjälle ja toisille, jotka omat tuomitut kuluttamaan aikaansa
walmistamalla juomaa, joka sammuttaa työmiehen eläimel-
lisen janon.



Kahdeskymmenes neljäs luku.

Pienempiä Kysymyksiä.

Kaksi merikapteenia riiteli. Kapteeni A.
moitti kapteeni V:tä, että hän antoi miehistönsä
kärsiä nälkää.

«Kuulkaahan maan", mastasi 8., „mutta
teidän aluksenne sitten — se on masta kelpo
alus, se! Minä olen kuullut sanottaman, että
etukeulan miehillä ei ollut lainkaan sinappia."

„Myönnetääy", mastasi A., „ja minä toi-
mon pian sitä faatvamme. Mutta älkää silti unoh-
tako sitä tosiasiaa, että teidän merimiehillänne
ei ole ollenkaan lihaa."

Opetus: Ota ensin malka pois omasta
silmästäsi, ja katso sitten kuinkas saisit raiskan
pois sinun meljes silmästä.

Kastu Marion"-lehdestä.

Tässä lumussa tahdon mastata muutamiin niihin ky-
symyksiin, joita niin usein asetetaan sosialistisille kirjailijoille
ja luennoitsijoille.
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1. Mitä tahdotte te sosialistimal-
tiossa tehdä tyhjäntoimittajillanne?

Ennenkun ivastaan tähän kysymykseen, sallittakoon mi-
nun antaa nuorille sosialisteillemme muutamia huomautuk-
sia. Sosialismin mastustajat näkymät edellyttämän, että
jos he moimat näyttää jonkun, maikka hymin jokapäimäisen
maikeuden, joka meidän järjestelmämme soweltamisessa woi
nousta, niin owat he toimittaneet muka suuren asian. Hymin
monta innokasta, mutta kokematonta nuorta sosialistiakompas-
tuu sitämastoin määrinkäsitykseenkoettaessaan todistaa, että so-
sialismi ja taimaan maltakunta omat yksi ja sama asia.

> Molempain puolueitten tulisi kuitenkin muistaa, että
sosialismi ei ote täydellinen järjestelmä ihmis-elämän kehi-
tysmuodoista> maan ainoastaan hymin suuri parannus siitä
järjestelmästä, jossa nyt elämme. Kysymys ei ole siis tämä:
Onko sosialismi paras, mitä ihmiset moimat ajatella?, maan:
Onko sosialismi parempi kuin nykyinen menettelytapa jär-
jestää elämäämme?

Sentähden, kun armostelija kysyy nuorelta sosialis-
tilta josko se paha on olemassa sosialistisessa yhteiskunnassa,
tulee sosialistin heti kysyä takaisin, josko sama paha on
olemassa nykyänsä.

Samoin on laita kysymyksen tyhjäntoimittajiin suh-
teen. Monta hymin marmaa, mutta ei erittäin symää ar-
mostelijaä kysyy riemuiten: „Mitä tahdotte tehdä tyhjän-
toimittajillanne?" Heille sanoN minä: Mitä te teette
niillä?

Tyhjäntoimittajalla tarkoitan henkilöä, joka käy, kul-
jeksii ja elää toisten ansiosta. Hän moi sitten olla toime-
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ton maankiertäjä, jolla ei ole paitaa ruumiinsa werhoksi,
tai hän woi olla toimeton ylimys, jolla on puoli miljoonaa
korkoja wuodessa — tässä ei ole niillä wähääkään eroi-
tusta.

Eräässä ..Faabilaisen Dhdyskunnan" tutkimuksessa —

„Facts sor socialists" (tosiasioita sosialisteille) näytetään,
että Englannissa on noin miljoona täysi-ikäisiä, suurituloi-
sia miehiä, jotka eiwät ole milloinkaan toimittaneet
minkäänlaista työtä. Sosialistimaltiossa moisimat nämä
ihmiset jäädä toimettomiksi, mutta warmastikacm he eiwät
tulisi rikkaiksi; eiwät he myöskään kauwemmin saisi kulkea
..herrasmiehinä".

Mutta paitsi miljoonia hymäpalkkaisia ja jalosukuisia
tyhjäntoimittajia, jotka nyt elämät köyhäin työstä, on ny-
kyänsä tässä maassa lukemattomia joukkoja köyhiä, kerjäläi-
siä, maan kuleksijoita ja rikoksellisia sekä lisäksi suuri määrä
työttömiä työmiehiä.

Ennenkun sanon teille, mitä sosialistisen yhteiskunta-
järjestyksen aikana tehdään kaikilla näillä ihmisillä, täytyy
minun ensin sanoa teille mitä niillä nyt tehdään. Luulet-
teko, että yhteiskunta ei elätä näitä tyhjäntoimittajia? He-
hän elämät, ja mistä he elämät? Kaikki rikkaus luodaan
työllä, eikö totta ? Kaikki maankuljeksijat, martaat, maimaiset ja
kerjäläiset elämät niinmuodon köyhiltä marastetusta omai-
suudesta, almuista tai mankein ruoasta» ja kaikki nämä ela-
tusnmrat hankitaan työtätekewäin köyhäin työllä.

Mutta nykyisen järjestelmän aikana ette ainoastaan
elätä ja maateta näitä tyhjäntoimittajia, maan te suoritatte
myöskin johtajain, johtajattarien, lääkärien, wanginwartijam
ja poliisien elantokustannukset, nämä kun kaikki täytyy pitää
malmomassa tyhjäntoimittajia.
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Mitä wielä näihin työttömiin tulee; niin omat nämä-
kin ihmiset olemassa ja he elämät pakollisessa toimettomuu-
dessa ja työtätekemäin kustannuksella. Huomattakoon tar-
koin yksi eli kaksi asiaa. Nämä ihmiset eiwät tee mitään
omaksi elatuksekseen, ja moni heistä tulee — puutteen, hä-
peän ja pakollisen toimettomuuden tähden — rikokselliseksi
tai maankiertäjäksi.

Tämä ei ole ainoastaan rikkauden ja moimain tuh-
lausta ja hämittämistä, se on myöskin inhoittaminta ja hä-
peällisintä ihmissieluin hämittämistä.

Katsokaammepa nyt kuinka asiat muodostuisimat sosia-
listisessa yhteiskunnassa. Tahdomme jakaa tyhjäntoimitta-
jat kahteen luokkaan: Sellaisiin, jotka moimat tehdä työtä,
mutta eiwät tahdo, ja sellaisiin, jotka tahtomat tehdä työtä,
mutta eiwät moi saada.

Niin kauwan kun on mahdollista, että henkilö, joka
tahtoo tehdä työtä, pakotetaan toimettomuuteen, on syytä
antaa almuja. Miksi autamme maankuljeksijaa, jonka ta-
paamme maantiellä, tai kerjäläistä kadulla? Koska emme
koskaan ole marmoja siitä, onko hän tyhjäntoimittaja, maan
aina täytyy ajatella, että hänen puutteenalainen tilansa riip-
puu mastoinkäymisistä eikä laiskuudesta. Mutta sosialisti-sen yhteiskuntajärjestelmän aikana lakkaisi tämä tietä-
mättömyys. Silloin olisi kaikilla työtä. Silloin jo-
kainen, joka kykenisi tekemään työtä, kykenisi elä-
määnkin. Kun kaikki tämän tietäisimät, ei kukaan
terme ja työhön kykenemä henkilö möisi elää työtä teke-
mättä. Kerjäläinen tai maankuljeksija olisi silloin ehdotto-
masti tyhjäntoimittaja, eikä kättäkään ojennettaisi heidän
auttamisekseen. Vastaus te^meelle ja työhön kykenemälle
kerjäläiselle kuuluisi aina: ~los teidän on nälkä, menkää
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ja tehkää työtä!" Jos hän kieltäytyisi työtä tekemästä,
saisi hän nähdä nälkää.

Vastaus kysymykseen, mitä sosialistit tekisimät tyhjän-
toimittajillaan, on niinmuodoin tämä. Sosialistisen yhteis-
kuntajärjestelmän aikana pakottaisimme tyhjäntoimittajan te-
kemään työtä tai näkemään nälkää, kun me sitämastoin ny-
kyisten olojen mallitessa teemme hänet joko ..herrasmieheksi"
tai waiwmseksi, kerjäläiseksi eli warkaaksi. Mutta kumpui-
sessakin tapauksessa saa hän nyt elää laiskuudessa toisten
ihmisten työstä.

Sanokaa Minulle milpittömästi ja rehellisesti: Eikö
meidän päimiemme Iloisessa Englannissa ole asiain laita
siten, että toimettomimmat omat siellä rikkaimmat, ja ahke-
rimmat kansan köyhimmät? Hywä, minä tahdon, että kiin-
nitätte tutkijainne huomion näihin asioihin, kun he kysymät
mitä sosialistit tahtomat tehdä laiskureillaan.

Siirrymme toiseen kysymykseen:

2. Kuka sosialistimaltiossa tekisi itä-
mät ja mastenmieliset työt? Kuka hoi-
taa ja huolehtii puhtaanapi-
toa?

Tämä kysymys on Mllnhoja tuttujani, ja minulla on
erityinen mieltymys siihen. Olen Harmoin kuullut minkään-
laisia todistuksia tai lukenut mitään kirjettä tai puhetta oi-
keutettuja lvaatimuksiamastaan sosiaalisissa kysymyksissä,ilman
että meidän puhdistajamäellämme on ollut niissä osansa.
Niin, hän on tosiaankin hywin tärkeä henkilö, tämä puh-
bistcrjatyömies. Kuitenkin moitaisiin tuskin uskoa, että koko
maailmanloiminta liikkuu sen ympäri niinkuin akselinsa
ympäri. M tvoitllisi kuwitella, että hän on eurooppalaisen
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yhteiskunnan kulmakimi. Ei ainakaan hänen ulkonainen
olemisensa ja hänen palkkansa oikeuta sellaista otaksumista.
Mutta minä alan melkein uskoa, että pelko puhdistustyö-
mäestä todellakin on kaiken manhoillisuuden lähde ja alku-
juuri, sen elämä ja meri ja hengitys. Hywä, wanha puh-
distusmäki! Sinun tunkiolapiosi on manhoillisuuden lin-
noitus. Sinun luutasi on se ratsaslippu. jonka ympärille
nykyisen yhteiskunnan koko ylpeys, simistys ja rikkaus ko-
koontumat. Ia sitä sinä et ole milloinkaan tietänyt! Etkä
nytkään sitä tiedä. Jos sen tietäisit, tekisit lakon saadak-
sesi työpalkkasi nousemaan kymmenellä pennillä.

Olemme kuulleet hywän joukon enemmän tai mähem-
män huonosti onnistunutta pilaa sosialistien kustannuksella.
Olemme kuulleet oppineitten ja käytännöllisten miesten
imaaman heitä. Olemme nähneet heidän maatimuksiaan,
toimomuksiaan ja teoriiojacm naurettamcm. Mutta moiko
kukaan ajatella surkeampaa ja eriskummallisempaa näkyä
kuin simistynyt ja rikas kansa, joka seisahtuu eteenpäinpyr-
kimyksissään pelosta herättää lemottomuutta puhdistusmäen
kesken? Crommellin, Langtonin, Vashingtonin ja Hamp-
denin haamujen nimessä! Ajatelkaahan maan, kuinka jalo
loordi, joka on brittiläisen hallituksen etunenässä, pelottaa

radikaalisen parlamentin maikenemaan jyrähyttämällä tuon
kauhean uhkauksen: ~los te koskette lakaisijaan, teette koko
maltakunnan tyhjäksi!" Niin, kun tuo jalo loordi puhuu
..maltiollisten ja taloudellisten lakien peukaloimisesta" ja
..sulkuporttien amaamisesta anarkiialle", on se itse todelli-
suudessa puhdistusmäki, joka aameilee hänen mielikumituk-
sessaan, jos hän ei itse sitä tiedäkään, sillä nuo jalot loor-
dit eiwät aina ole niin selwiä päänupistaan. Sillä aiwan
samoin kuin mrs Partington koetti luutturätillään estää
maltamerta pyrkimästä eteenpäin, niin toimomat manhoilli-



252 Iloinen Englanti.

set moimunsa työntää taapäin edistyksen roirran — kadun-
lakaisijan luudalla!

Kysymyksen mustaamiseksi täytyy minun miitata lu-
kuun sosialismista ja orjuudesta. Mutta ainetta kokonai-
suudessaan on erittäin selmästi ja ansiokkaasti käsitellyt mrs
Annie Besant erinomaisessa teoksessaan ..Nhteiskunnan jär-
jestäminen" Faabilaisen seurakunnan kootuissa kirjasissa.
Hän sanoo siinä:

..On olemassa ikämiä, mutta malttamattomia työlajeja,
joista luulisi, että ei kukaan haluaisi niitä tehdä — kaimos-
työ, lokamiemärien puhdistaminen y. m. Nämä pitäisi teh-
tämän halutuimmiksi asettamalla työaika paljon lyhemmäksi
kuin hauskemmissa töissä ...

Vielä möisi suuren osan ikämimmästä ja maimalloi-
simmasta työstä suorittaa koneilla, niinkuin asiain laita olisi
nyt jo, jos ei tulisi halmemmaksi pitää orjaluokkaa. Jos
laissa kielletään pienet pojat uuninpiippuja puhdistamasta,
ei niitä sillä lakattaisi nuohoamasta, mutta keksittäisiin kone
sitä tekemään."

Sama ajatus lausutaan Bellamy'n tunnetussa ..Sil-
mäys menneisyyteen."

Sotamäessä suoritetaan eri palmelustyöt muorotellen.
Vahtipalmeluksen, martiopalmeluksen ja muut toimet, jotka
usein omat erittäin maimalloisia ja ikämiä, toimittamat
muorotellen siihen komennetut miehet, eikä kukaan moi malt-
taa muoroansa siinä.

Kuinka toimitetaan sellainen työ Iloisessa Englan-
nissa nykyänsä? Tiedämme kaikki, että puhdistustyö on
ikämää työtä. Olemme kaikki siitä yksimielisiä, että ei ku-
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kaan omasta Valinnastaan ryhdy siihen. Mutta jotkut sitä
tekemät. Väiitämätön johtopäätös on, että he tekemät sen
pakosta. He tekemät sen ja heidän täytyy työskennellä
monta tuntia muorokaudessa pienellä palkalla, ja heitä hal-
meksitaan ja ylenkatsotaan työnsä tähden. Tämä on raakaa
hirmumaltllisuuttu ju karkeata miiäryyttä; mutta se on ai-
noastaan yksi esimerkki niitten henkilöitten monesta alhai-
suudesta, itsenäisyydestä ja epärehellisyydestä, joita me mää-
rin kyllä, nimitämme simistyneiksi ja korkeimmin oppineiksi.
On hauskaa kuulla, että henkilö on ..liian herrasMainen"
tyhjentämään oman klosettinsa, kun asian todellinen laita on,
että hän ei ole kylliksi herrasmainen antaessaan kanssa-
meljensii yhteiskunnassa tyhjentää sen. Sosialismin ai-
kana hämiää herrasmaisuus. Ia kun herrasmaisuus on
kuollut, on herraskunta malmis hauduttamaksi.

Toinen hymin tamallinen kysymys on:

3. Kadottuako sosialistiwaltiossa
kunnollinen työmies talonsa ja sääs-
tönsä?

Tahdon ensin puhua säästöistä. Hra Richter antaa
tyhmässä kirjasessaan „Tulewaisuuskuwia" kansan nousta
kapinaan, koska sosialistinen hallitus on ottanut sen säästöt
kansallis-omaisuudeksi.

No niin, otaksukaamme että jotain sellaista tapahtuisi,
ja että pankkeihin pannut summat otettaisiin kansallis-omai-
suudeksi. Kadottaisiko kunnollinen työmies siinä mitään?
Minä sanon ei. Nykyänsä — se on totta — saa kunnolli-
nen työmies ainoastaan noin kolmannen osan siitä, mitä
hän työllään ansaitsee. Sosialismin aikana saisi hän
kaikki.
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Mutta minkätähden säästää kunnollinen työmies?
Hän säästää turmatakseen itsensä ja perheensä..pahojen pai-
nuen , waralta." Hän säästää sentähden, että jos hän sai-
rastuu tai elää wanhaksi ja tulee ivoimattomaksi, niin täy-
tyy hänen tulla maimaishuoneeseen, ellei hän ole säästänyt.
Mutta sosialistisessa yhteiskunnassa ei hänen tarwitse sitä
pelätä. Siellä ei kukaan tulisi alastomaksi eikä amuttomuksi
manhuudessaan. Sairasta hoidettaisiin, leskistä ja isättö-
mistä pidettäisiin huolta ja heitä suojeltaisiin.

Te tiedätte, että monta ihmistä' nyt maksaa suuria
summia makuutus-yhtiöille pitäessään huolta lestistään ja
lapsistaan. Sosialismin aikana huolehtisi waltio leskistä ja
lapsista. Toisin sanoin: Sosialismi on henkimakuutuksen
kauniin järjestelmä, mikä milloinkaan on harkittu.

Otaksukaapa, että te suurilla ponnistuksilla olette on-
nistunut samaan kokoon muutaman tuhannen. Etteköhän
ilolla luopuisi näistä kun waltio lupaa ylläpitää teidät
tultuanne wanhaksi — runsaasti ja rehellisesti - sekä huo-
lehtia lastenne elättämisestä ja kasmattamisesta kuolemanne
jälkeen?

En sitäpaitsi ollenkaan usko oleman totta, että wal-
tio ottaisi työmiehen säästöt. Ia sitäpaitsi pyydän tei>
dän kiinnittämään huomionne siihen, että nykyinen järjes-
telmä ryöstää työMieheltä kaksi kolmannesta siitä, mitähän
työllään ansaitsee.

Nyt tahdon puhua työmiehen tumasta. Otaksukaa,
että hän on ostanut sen säästöillään, ja otaksukaa, että wal-
tio on sen kansallistuttllnut. Mitä enemmän ? Nyt ostaa
työmies talon, saadakseen itselleen ja lapsilleen warman ko-
din. Sosialismin aikana olisi ! jokainen warma kodista.

Tarkastakaapa wielä. kerran nykrjjstsi järjeKtelMäämme.
Ihdellä osalla ihmisiä on oma talo. Mutta kansan'suu-
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rella joukolla ei ole edes jalan lemeydeltä maata. Olles-
sani Irlannissa lämin muutamilla tiluksilla Galtee Hillo-
issa. Näin tilan, jonka oliwat tehneet muokraajat. Näin
paikan, missä maanmiehet olimät rakentaneet huoneen pal-
jaille muorille, missä oli täysinäisiä kalkkikimimöhkäleitä, ja
ainoastaan ohut kerros hiekkaturmetta peitti kallion, ja he
oliwat käyttäneet kaksikymmentä muotta luoduksensa
maanmiljelyksen. He poistimat mukulakimet, he kai-
moimat maata laaksossa ja nostimut sitä korissa jyrkkiä
rinteitä; he ostiwat lantaa ja kalkkia ja rcckensiwat omat
mökkinsä liejusta ja limestä. Ia sittenkin oliwat huoneet
ja tila tilanomistajan omaisuutta, ja hän korotti muokran
200:sta 500 prosenttiin!

Ia sitten kysytään meiltä, ryöstäisikö sosialismi kun-
nolliselta työmieheltä hänen kotinsa!

On ihmeellistä, että ihmiset mäittelemät niin alkupe-
räisistä asioista kuin nämä. Ia kuitenkin uskon minä, että
nämä pienet erehdykset omat suuri este sosialismin lemene-
miselle.

Kas tässä toinen tyhmä kysymys:
4. Kuka sosialistimaltiossa saisi lo-

hen, ja kuka saisi härskiintyneen sillin?
Seuratkaamme miittaamaani tietä ja kääntäkäämme

kysymys näin: Kuka nyt saa lohen, ja kuka saa härskiin-
tyneen sillin? Eikö asia ole nyt niin, että lohi ja muut
herkut kuulumat yksinomaan toimettomille, karkeamman ra-
minnon langetessa työmiehen osalle.

Sosialismin aikana tulisi ehkä lohi sille, joka sen pyy-
dysti. Nykyänsä ei ole niin. Tai herkut pidettäisiin ehkä
heikkojen ja manhojen eli heikkojen naisten ja lasten Ma-

ralle. Mutta marma on, että me emme saisi nähdä jouk-
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koa mahmoja, lihamia ja paksuja wirkaherroja elämän ylel-
lisyydessä ja herkutteleman kyyhkysen pojilla ja samppan-
jalla, heikkorakenteisten tyttöjen tehdessä työtä kuusitoista
tuntia muorokaudessa rawintona kahmi ja korput.

On paljon mahdollista, että sosialisminkaan aikana ei
ole riittämästi herkkuja kaikille. Mutta ihan marmaa on, että
olisi kylliksi hymää ja rawitsewaa rawintoa kaikille, mikä ei
ole nyt asiain laita.



Kahdeskymmenes miides luku.

Palkattuja työmäenpuhujia

Symemmin mietittyänne huomaatte, että
kaikista tämän onnettoman ajan kirouksista on
suurin tuo kaikkein hullujen ja heidän feuraa-
jainfa yleinen lörpöttely, sillä se tekee kaikkein
menneitten aikain miisaitten hiljaiset äänet kuu-
lumattomiksi.

Ruskin.

Pääoman suosijain sanomalehdistöllä on — todenmu-
kaisesti sentähden, että se ei moi kumota sosialismin teoriiaa
— tapana moittia sosialisteja. Sosialistiset kirjailijat ja
puhujat ja hymin usein myöskin ammattiyhdistysten johta-
jat kuivaillaan tamallisesti ..palkatuiksi työmäenpuhujiksi" ja
työmäenlehteämme syytetään ..rahmaan pahimpain intohi-
mojen imartelemifesta" ja ..eksyneitten, taitamattomain luki-
jainsa rahoilla lihomisesta." Tämä on melkein samanlaa-
tuista puhetta, jota sanomalehdistö aikoinaan käytti John
Vrightia, P. S. Parnellia, Charles Bradlaughia ja muita
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edistyneitä uudistuksen miehiä mastaan. Tämänlajista pu-
hetta on uudistuksen ystämillä odotettamana sanomalehdis-
töltä ja myöskin — olen pahoillani täytyessäni sanoa sen
— kirkolta. Se on luonnollista puhetta pintapuolisille, tur-
hia pelkäämille ja itsekkäille, joille uusi aate aina on kau-
histama ilmiö.

Työmäenpuhuja ei ole hieno mies. Hän häiritsee
yleistä rauhallisuutta. Hän pudistelee komakätisesti man-
hoja ja mädänneitä asetuksia. Hän metää päimän matoon
mihattamia ja määrällisiä iväärinkäytöksiä, jotka armoisa
konnamaisuus tai pelko manhoillisuus huolellisesti omat peit-
täneet ja kätkeneet petoksien ulkokiillolla. Hän astuu monen
kunnioitettaman mateen marpaille. Hän mahingoittaa monta
manhaa ja makaantunutta käsitettä. Hän huutaa julki ikä-
miä totuuksia. Hän on kuivas ja meluama ja käyttää an-
karaa puhetapaa. Katkeruudessaan määryyttä mastaan tai
nuhassaan ansaitsemattomista kärsimyksistä sekottaa hän
usein oman totuutensa erehdyksillä ja korottaa oikeutetut
malituksensa määryyteen saakka. Etuoikeutetut luokat wi-
haamat häntä. Sorretut luokat eiwät ymmärrä häntä. Laiskat
luokat kammoamat häntä kuni ruttoa. Hän on samassa ase-
massa kuin Ismael — jokaisen käsi on häntä mastassa.

Olimer Vendell Holmes mertaa uuden aatteen koittoa
kimen lvierittämiseen pellolta. Kuivailtuaan mikä joukko so-
keita ja matelemia olentoja elää kimen alla, sanoo hän:

..Mutta ei ole kiwi käännetty ja päiwän ter-
weellinen walo on päässyt walaisemaan tähän yhteen ka-
saan puristettuun, sokeaan marelemain olentojen yhteiskun-
taan, kun kaikki ne, joilla on sellaiset komeus- ja ylellisyys-
tamarat kuin jalat — ja muutamilla niitä on hymin mon-
takin — syöksemät mielettöminä ympäri, kaatamat toisiaan
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ja kaikki, mitä on heidän tiellään, ja lopuksi pakenemat
maan-alaisiin piilopaikkoihin auringon maton myrkyttömiltä
paikoilta . . . Älkää koskaan uskoko, että moitte mierittää
paikoiltaan jonkun ivanhan mateen herättämättä ankaraa
melua malon-aran kääpiösumun kesken, joka asuu sen tur-
missa.

Jokainen todellinen ajatus todellisesta asiasta melkein
säikähyttää yhden ja toisen kuolijaaksi. Mutta niin pian
kuin hän on saanut puhelahjansa, lähtee hän liikkeelle anka-
rin sanoin. Nämä omat varaat todisteet mitä mies moi saada
siitä, että hän on sanonut sanottamansa oikeaan aikaan."

Mutta maikka työmäenpuhuja ei ole hieno mies, on hän
kuitenkin hyödyllinen mies. Tuo miellyttämä, simistynyt,
kohtelijas mapaakäytöksinen herrasmies, josta te niin Paljon
pidätte, on hieno mies; mutta hän ei ole niitä, jotka tietämät-
tään kannattamat kaikkea mikä on huonoa, sekä pienen hitusen
hymää.

Oli aika, jolloin naisia piinattiin noituudesta, mankia
kidutettiin tunnustamaan rikosta, johon he oliwat syyttö-
miä, jolloin hymiä miehiä ja naisia poltettiin elämiltä,
koska he eiwät woineet uskoa toisten ihmisten uskonnon
sääntöjä, jolloin kirjailijoilta leikattiin kormat, kun he pu-
huimat totta, jolloin englantilaiset lapset työskentelimät teh-
taissa kuolijaaksi asti, jolloin nälkiintyneitä työmiehiä hir-
tettiin, kun oliwat warastaneet mähän ruokaa, jolloin pää-
oman omistajista ja tilusherroista muodostetut komiteat
määräsiivät työmäen palkat, jolloin ammattiyhdistysjär-
jestelmä oli sama kuin salaliitto, ja jolloin ainoastaan rik-
kailla oli äänioikeus. Nämä päimät omat meillä ohi, nämä
rikokset omat tulleet mahdottomiksi, nämä määryydet omat
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poistetut. Ia näistä muutoksista on meidän kiittäminen
työmäenpuhujia.

Aina Kristuksen ajoista meidän painuimme saakka
omat työmäenpuhujat' olleet maan suola. Ainoastaan sel-
laiset pelastamat yhteiskunnan tuimista juurista ja miidän-
näisyydestä.

..Käytännöllinen" ja ..wiisas" mies sitämastoin esiin-
tyy aina ja tahtoo todistaa, että jokainen uusi asia on mah-
doton. Kumminkin olemme me englantilaiset jo tehneet
monta mahdottomana pidettyä asiaa. Eimätkö ..käytännöl-
liset" todistaneet kaikkia makuuttamalla tamalla, että Step-
henson ei saisi junaa kulkemaan kahta peninkulmaa tunnissa?
Eikö oltu näytetty toteen, että rautateitten tultua hämiämät
kaikki hemoset? Eikö oltu todistettu, että ei minkäänlaista
sähkölankajohtoa moida panna Atlantin alitse? Eikö oltu
täydellisesti todistettu, että laki katoolilaisten mapauttami-
festa, laki salaisesta äänten antamisesta, tehdaslakien ja
miljlllakien poistaminen meisi kansan paamilaisuuteen, anar-
kiiaan ja perikatoon? Ia kuitenkin saatiin nämä uudistuk-
set aikaan pienissä erin työmäenpuhujain toimesta, huoli-
matta kauheasta mastustuksesta, katkerasta melusta, huoli-
matta myrkyllisistä syytöksistä näitä työmäenpuhujia mas-
taan, että, he ..lihottamat itseään" kansan kustannuksella, ja
että he „heittelewät kekäleitä". Palataksemme omaan ai-
kaamme, niin ei koskaan ole kenenkään kimppuun hyökätty
myrkyttälvämmällä tamalla kuin nykyisten työmäenliikkeen
johtajain. Mielimale oy tässä syytös ulkokultaisuudesta.
Lakon johtaja tai ammattiyhdistyksen järjestäjä saa heti sa-
nomalehdistössä ..ammatti-kiihottajan" nimen. Ia työmäen
lehteä syytetään ..lihomisesta eksytettyjen, taitamattomain
työmiesten rahoilla."
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Kun sanomalehdistö nimittää miehen palkatuksi työ-
mäeilpuhujaksi — mitä sisältää tämä syytös? Se sisältää,
että hän on lvalehtelija ja konna, joka saarnailee minkä hän
tietää oleman määrin ja saarnailee siten saadakseen rahoja.
Kun siis kirjailijaa syytetään, että hän elää eksytettyjen,
taitamattomain raukkojen rahoilla, syytetään häntä, että hän
ehdon tahdon tahtoo wietellä köyhältä kansalta heidänroponsa
turhan woiton tähden. Sellaisia syytöksiä lausutaan jatodis-
tetaan niin ilkeällä uutteruudella, että joukkokansaa nyttem-
min uskoo, että ..palkatuilla työmäenpuhujilla" on helppo
ja tuottama ammatti, ja että työmäenlehti rypee huonosti
hankitussa rikkaudessa, joka on tuloksena sen ehdollisesta petok-
sesta köyhiä kohtaan.

Tahdon hymin yksinkertaisesti mastata pärjää-
jille tosiasioita. Jos työmäestön johtajat olisiwat tyhmiä
ja kelmottomia henkilöitä, jotka ainoastaan kansanjohtajina
moisimat toimoa ivoittamansa rahoja ja yhteiskunnallista
asemaa, jos palkattujen työmäenpuhujain työ olisi helppoa
eikä maalisi mähintäkään älyä ja lahjoja, jos ..palkattu työ-
mäenpuhuja" ja sosialistinen kirjailija ainoastaan saarnaisimat
taitamattomille ihmisille, jos he ainoastaan saarnaisimat op-
pia,, jota he eiwät woisi puolustaa, etuoikeus- ja ryöstö-
puolueen sukkelimpia ja taitamimpia johtajia mastaan, jos
palkattujen työmäenpuhujain ja sosialistikirjailijain palkka olisi
suuri ja heidän elämäntapansa komeata ja loistamaa, sillojn
olisi yhtä paljon syytä epäillä näitten miesten rehellisyyttä,
kun nyt on syytä epäillä ammatti-isänmaanpuolustajain ja
sanomalehtimiesten rehellisyyttä, jotka toimeentulonsa täh-
den omat sidotut joko aina todistamaan, että Gladstone on
oikeassa tai aina todistamaan, että hän on määrässä.

Mutta jos näyttäytyy, että ..palkatut työmäenpuhu-
jat" ja sosialistikirjailijat omat ahkeria ja kunnollisia henki-
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löitä, jotka omat malinneet tämän okaisen tien kukitetun si-
jaan, jos heidän oppinsa moi menestyksellä seisoa heidän
Vihollistensa kaikkia hyökkäyksiä mastaan, jos woidaan näyt-
tää, että he eläwät säästäwästi, työskentelewät ankarasti
ja ansaitsemat mähän — silloin, minä pidän niin, on tar-
peetonta puolustaa heidän kunniaansa salaisia moitteita
mastaan nimettömiltä ja armostelemaan kykenemättömiltä
kirjailijoilta, jotka omat hymin palkattuja ja jotka todelli-
suudessa myymät omantuntonsa julkisilla markkinoilla ja
enimmän tarjoamalle.

Tämä on suuri, mahtamamaikutuksellinen taulu —

palkattu työmäenpuhuja, — joka ahmii samppanjaa jakyyh-
kysenpoikia, tai sosialistikirjailija, joka ajaa suurella tamely
paikalla uusimuotisessa kylpypaikassa. Mutta sillä on yksi
mikä, sitäpaitsi hymin tamallinen sanomalehtien kumauksissa :

se on m aletta!

Alamme palkatusta työmäenpuhujastä. Onko toimi
niin komin helppo? Onko se niin hymin palkattu? Otta-
kaamme esimerkiksi John Burns. Hän on konetyömies ja
hywä sellainen. Hän woisi toimessaan helposti ansaita kaksi
puntaa (50 markkaa) miikossa eikä tarmitsisi tehdä työtä
enemmän kuin 55 tuntia. Mutta minä tuskin uskon, että
John Burnsilla on keskimäärin kaksi puntaa miikossa työ-
mcienjohtajana, ja hänen palkkaansa ei ole maksettu erittäin
säntillisesti. Muistan kerran olleen kutsumuksen tilauskir-
joitukseen korottaa hänen nykyiset tulonsa yhdestä punnasta
— minkä hänelle maksaa satamatyömiesten yhdistys — kah-
deksi punnaksi. Mitä työhön tulee, on se loppumaton, ja
hänen työtuntinsa omat kaikki ne tunnit, joita hän ei tar-
witse nukkuakseen.

Ensimmäisen kerran näin Burnsin Glasgomin lakon
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aikana. Hän oli sinä päimänä pitänyt miisi pitkää puhetta
Hänen äänensä oli niin käheä, että tuskin moi kuulla hänen
puhettaan. Hän näytti hymin mäsyneeltä, ja illalla meni
hän toisen luokan raittiusramintolaan ja otti illallisetseen
heikkoa teetä, leipää ja moita. Tämä taulu ei ole niin
loistama kuin toinen, mutta se on tosi.

„ Palkattu työmäenpuhuja" niittää ankarasta työstään
pienen palkan sekä riittämättömyyttä ja moitteita. Hänestä
tulee ennen aikaa manha mies, mutta ei koskaan rikas
mies.

Olkoon tässä tarpeeksi palkatusta työwäenpuhujasta.
Tahdon nyt puhua työwäenlehdistä ja wastata wäitteeseen
että me elämme määräänjohdettujen raukkojen rahoilla. Ne
henkilöt, jotka kirjoittamat mapaamielisiin ia manhoillisiin
puoluelehtiin — he ehkä elämät määräänjohdettujen raukko-
jen kustannuksella! Waltiollisten puolueitten päämoima ei
ole ehkä eksytetyissä henkilöissä? Sen muodostaa luonnol-
lisesti älykkäät ja armostelukykyiset henkilöt? Suuren sa-
nomalehdistön kirjailijathan eiwät ole mitään palkkalaisia?
He omat kunnonmiehiä, mai kuinka? Se on luonnollisesti
ainoastaan tilapäinen yhteensattumus, että heidän omatun-
tonsa aina sointuu yhteen mapaamielisen tai manhoillisenaseman maatimusten kanssa. He omat jotakin aiman toista
kuin sosialistiset kirjailijat! Hän ..imartelee rähmästä!"
Hän elää mielettömäin kustannuksella! Hän rypee huo-
nosti hankitussa rikkaudessa!

No hywä, koettakoot muutamat yliluokcm miehet tätä
tointa! Etsikööt he näitä ..herkkäuskoisia raukkoja", ja
koettakoot „elää ja lihoa" heidän kustannuksellaan. Pian
tulemat he huomaamaan, että he eiwät tule juuri sanotta-
man lihawiksi siitä.
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Näyttää toteen, että kaikki työwäensanomalehtien kir-
jailijat omat rehellisiä ja matamia miehiä, moi olla mui-

keata, mutta näyttää toteen, että meidän päiiviemme työ-
miehillä ei ole tapana tuhlata rahojaan työmäenjohtajille ja
sosialistisille kirjailijoille — se on todellakin bymin
helppoa.

Eläisimätköhän työmäenlehden miehet yksinomaan työ-
mäen rahoilla? Ei millään muotoa. Työmiehellä on ra-
haa olueen ja miinaan, rahaa papeille, rahaa lähetyssaar-
naajille; mutta hän ei pidä, että hänen puolustajansa ja
palmelijansa tulemat lihamiksi ja laiskoiksi, ja hän pitää
erinomaisella tamalla huolen siitä, että he eiwät sitä
tekisi.

Todistus? Sellaisia on ylenmäärin. Ei mikään työ-
mäenlehti meillä ole milloinkaan muuta kuin kannattanut
itsensä, useimmat eiwät sitäkään. Ei ole ainoatakaan työ-
wäenjohtajaa tai ainoata sanomalehtimiestä työmäenlehdis-
tön alalla meidän päiiviemme Englannissa ja luultamasti
koko maailmassa, joka saa puoliksi niin suuren valkan kuin
hän möisi saada, jos hän ainiaaksi kääntäisi sosialismille
selkänsä ja alkaisi koettaa ansaita rahoja — ei, ei ainoa-
takaan.

Mr Cuninghame Graham on työmäenjohtaja. Minä
en usko, että hän on koskaan ansainnut satamarkkasta siinä
toimessa. Mutta minä tiedän, että hän on uhrannut hy-
min sata satamarkkasta ja aikansa. Mr de Måttos on
Faabiläisen seurakunnan lukija. Hän .käyttää kaiken ai-
kansa sosialismista lukeakseen. Hän ei saa koskaan penniä-
kään palkaksi. Charles Bradlaugh tuli kirjaimellisesti kuo-
lijaaksi kidutettua, murhattua melkojensa tähden, joihin
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hän joutui taistelussaan kansanmaltaisuuden puolesta. Kan-
sanmaltaisuus antoi hänen kuolla.

Ei kukaan näistä miehistä ole elänyt erittäin liha-
musti näitten „ herkkäuskoisten eksytettyjen" työansioista.
Mutta minä olen kuullut, että suuret maltiolliset lehdet
maksamat hymin amustajilleen, ja että juorulehdet luo-
mat rikkauksia. Hrat Gladstone, Goschen, Sulisbury ja
Balfour ansaitsemat hymän toimeentulon maltiomiehenä
ja minä en epäile että mr Schnadhorst saa parem-
paa palkkiota kuin John Burns. Ei mikään tuota eng-
lantilaiselle sanomalehdelle enemmän kuin uutiset kilpasou-
duista ja medonlyönneistä sekä rumat erikoiskohdat amio-
ero-oikeusjutuista. Sosialistilehti ei milloinkaan alennu näi-
hin likaisiin keinoihin ansaitakseen^rahoja. Suositan näitä
tosiasioita suurille sanomalehdille mietittämäksi. Ne sisältämät
kirjoituksia peliä ja arpajaisia mastaan, ja julkaisemat we-
donlyönti- ja metämislistoja. He omat luonnollisesti re-
hellisiä!

Jos jotkut lukijoistamme omat saaneet päähänsä, että
sosialismi on toimi, joka kannattaa, toimon että he nyt te-
kemät meille oikeuden mukaan ja jättämät tämän ajatuksen.
Sosialismi on kansan asiana wielä lapsuudessaan. Sosia-
lismi ei ole wielä tässä maassa kansan-omainen. Sosialis-
tit omat Harmat lumultaan. Kahdenkymmenen wuoden ku-
luttua on kaikki tämä toisin, ja silloin omat suuret lehdet
tehneet sen hamainnon, että manhemmat sosialistit, maikka
ajattelijoina kypsymättömät, oliwat hyödylliset sentähden,
että he malmistilvat yleisen ajatustaman sanomalehdistön
suurille lausunnoille. Niin, me malmistamme itse asiassa
maata sadolle, jonka toiset korjaamat. Niin sen täytyy
olla.
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Paami kutsuu sosialismin tienraimaajia ..sukkeliksi työ-
mäenpuhujiksi". Tämä sana ..sukkelat" sisältää salamiit-
tauksen, että nämä ..työmäenpuhujat" etsimät omaa hyö-
tyään. Tunnen monta sosialistia ja sosialistien johtajaa,
mutta en tunne ketään, jolla on siitä jotakin hyötyä. Useim-
mat johtajat, henkilöt sellaiset kuin Ruskin, Morris, Hynd-
mcm, Carpenter, Shaw, De Måttos, Annie Besant ja
Bland, kärsisiivitt tappiota sekä rahojen että yhteiskunnalli-
sen asemansa suhteen, jos sosialismi nyt saatettaisiin perille
saakka.

Me sosialistit emme malita, mutta tässä esitetyt to-
distukset alistamme puoluettomain tuomarien tutkittamaksi,
ja me maadimme, että me mapautetaan syytöksestä, että
„ elämme ja lihomme" herkkäuskoisten ihmisten kustannuk-
sella. Me emme moi kieltää, että omistamme aikamme ja
moimamme köyhille, ja että mastapalkkioksi emme saa juuri
muuta kuin epäluuloja, kateutta ja moitteita. Siunatkoon
Jumala köyhiä, sanon minä, ja olkoon heille laupias! He
owat ankaria herroja ja yhtä kiittämättömiä kuin he omat
mielettömiä, mutta he eiwät woi sille mitään, olentoraukat,
ja me toimomme moimamme auttaa heitä.



Kahdeskymmenes kuudes luku.

Työwäen edustajakunta.
Nykyaikaisen parlamentin työtapa — sano-

malehtikirjoittajineen, jotkaowat heidän luonaan,
ja 27 miljoonaa ihmistä, jotka heitä kuuntele-
mat — täyttää sieluni ihmettelyllä.

Te olette käytännöllinen mies, John, ja sellaisena
luonnollisesti sanotte minulle, että kun nyt olen sanonut
teille, minkä pidän sosiaalisen kysymyksen oikeana selmityk-
senä, pitäisi minun myöskin esittää jonkunlainen ehdotus,
mitenkä tämä selwitys woidaan toteuttaa.

Carlyle.

Parhaimman taman sosialismin toteuttamiseksi luulen
oleman — sosialistien luomisen. Olen aina mäittänyt, että
jos me maan moisimme saada kansan ymmärtämään kuinka
huonosti heidän kanssaan menetellään, niin moisimme leiväl-
lisinä antaa lääkitykset sen omaan käteen. Minun tehtämäni
<on ilmoittaa sosialismille, että se pestaa sotilaita sosialis-
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min sotajoukolle. Minä en ole mikään kenraali, maan ali-
upseeri, joka pestaa sotilaita. Hyödyllisin työ, minkä moitte
tehdä, ystämäni, on että itse liitytte nahkapoikain etujouk-
koon ja otatte niin monta mavaaehtoista kuin mahdollista.
Antakaa meillesosialistinen kansa, ja sosialismi toteutuu itses-
tään.

Kuitenkin täytyy minun sanoa joku sana työmäen-edus-
tajakunta-kysymyksestä. Vanhat, taistelut taisteltiin mal-
tiollisten mapautusten tähden. Se, mitä me tahdomme, on:
Työn hedelmät niille, jotka ne tuottamat. Tämä taistelu
ei ole mapaamielisten ja oikeiston wälillä, wacm työwäen
ja pääoman omistajain wälillä. Molemmista Valtiollisista
puolueista ei ole mähintäkään hyötyä työmiehille, sillä mo-
lemmat owat päcwman omistajain palkkaamia, komennetta-
mia ja johtamia, joitten edut omat päinwastaisia työwäen
etujen kanssa. Sosialistit nauramat mapaamielisten ja oi-
keiston puoluejohtajain teeskennellylle ystämyydelle työmä-
keä kohtaan. Nämä waltiomiehet eiwät wähääkään ym-
märrä työwäen oikeuksia, etuja tai toiwomuksia. Jos he
ne ymmärtäisimät, taistelisimat he niitten puolesta. Sosia-
listien maatimus on maan ja kaikkein tuotannon ja jakamis-
mälikappaleitten muuttamisesta koko kansan omaisuudeksi.
Puoluejohtajat eiwät tahdo kuulla puhuttamankaan mistään
sellaisesta. Jos tahdotte saada kumauksen siitä, kuinka ny-
kyinen englantilainen alihuone on täydellisesti ilman myötä-
tuntoisuutta työwäen asialle, niin lukekaa niistä puheista,,
jotka pidettiin siinä tilaisuudessa, jossa sosialisti Keir Hardie
ivastusti onnittelua kuninkaallisen amioliiton johdosta, tai
kun hän ja toiset työwäen edustajat taisteliwat sotajoukon
lähettämisestä Hullin työlakkoon, ja kiinnittäkää huomionne
suuren sanomalehdistön asemaan sosialismia, ammattiyhdis-
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tyksiä, riippumattomia työmäenkandidaattia ja lakon johtajia
ivastaan.

On hymin tamallista kuulla meidän oikeiston tai wa-
paamielisen puolueen johtajain moittiman ja paheksuman
..luokka-edustajain" lisääntymistä. Mitä tämä sana heidänsuussaan tarkoittaa? Se tarkoittaa työwäen edustajia.
Mutta se ..luokka", jonka kanssa tässä on tekemistä, on
työtä tekemä luokka, noin 27 miljoonan suuruinen ihmis-
luokka. Huomatkaapa tämän pilkallisen, puheen hämyttö-
myys ..luokka-edustajista". Kahtakymmentä seitsemää mil-
joonaa työmiestä ei parlamentissa edusta enemmän kuin
kaksitoista jäsentä. Toisia luokkia -^ tilanomistajia, pää-
oman omistajia, sotilaita, lakimiehiä, oluenpanijoita, ja koko
joukko toimettomia herroja — edustaa noin kuusisataa mii-
sikymmentä jäsentä. Eikö tämä ole luokka-edustusta niin
että kerraksi riittää!

Huomatkaa, että sama luonnoton epäkohta ei mallitse
ainoastaan parlamentissa, maan kaikissa maakunnallisissa
ja kunnallisissa laitoksissa. Kuinka monta työmiestä on
kreilvikuntaneumostossa, köyhäinhoitohallituksissa, koulun-
johtokunnissa ja maltuusmiehistössä?

Pääoman omistajat ja heidän häntyrinsä eiwät ai-
noastaan perusta lakeja, he myöskin käyttämät niitä. Onko
sitten ihmeellistä, että lakia perustetaan jaylläpidetään pää-
oman omistajain hyödyksi? Ia eikö tunnu hyminkin luon-
nolliselta otaksua, että jos lait laatisi työmäki, laadittaisiin
ne työwäen eduksi?

Neumoni teille on sentähden, käyttäkää äänioi-
keutenne lähettääksenne työmiehiä makamilla,
sitomilla toimiohjeilla marustettuina parta-
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menttiin ja muihin hallintokuntiin. Jotkut man-
han haaran ammattiyhdistyksen miehet sanomat marmasti
teille, että ei lainkaan tarmita mitään parlamentin sekoi-
tusta työmäenkysymykseen. Me sosialistitkaan emme pyydä
minkäänlaista „parlamentillista sekaantumista". Me pyy-
dämme kansallista hallitusta ja kansaa marten.

Vanhan haaran ammattiyhdistysmiehet uskomat, että
ammattiyhdistys on kylliksi wcchwa itsessään turwaamaan
työmiesten oikeuksia. Tämä on suuri erehdys. Työwäen
oikeus on saada työnsä koko tulos. Ammattiyhdistysjär-
jestelmä ei moi hankkia sitä, eikä se ole sitä koettanutkaan
tehdä. Suurin työ, mitä ammattiyhdistysjärjestelmä on
tehnyt tai milloinkaan moi toimoa tehdäkseen työmäelle on
hankkia heille palkka, jolla he moimat elää jotenkin autta-
masti. Nämä yhdistykset eiwät aina ole woineet toimittaa
näinkään paljoa, ja kun he omat sen tehneet, on se useinkin
tapahtunut hymin kalliiseen hintaan. Sillä heidän parain
aseensa on lakko, ja lakko on paraimmassakin tapauksessa
katkera, raskas ja kallis asia.

Älkää nyt luulko, että minä olen ammattiyhdistys-
järjestelmää mastaan! Se on hywä asia. Se on kauwan
ollut työwäen ainoa turma ryöstöä ja sortoa mastaan.
Jos ei ammattiyhdistysjärjestelmää olisi ollut eikä ny-
kyänsä olisi, niin olisi brittiläisen teollisuutta harjoittaman
työwäen asema tällä hetkellä alentama orjuus. Mutta am-
mattiyhdistysjärjestelmä, maikkakin jossakin määrin turma,
ei yksinään ole riittämä turma. Teidän täytyy muistaa,
että työnantajat omat myöskin alkaneet toimia ammatti-
yhdistysjärjestelmän menettelytamcm mukaan. Hekin omat
järjestyneet ja yhdistyneet, ja tästälähin tulemat lakot maa-

rallisemmiksi ja kalliimmiksi kuin ennen. Pääoman omistaja
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on mahivin. Hänellä on parempi sotamehkeellinen asema.
Hän moi aina kestää kaumemmay kuin työmies, sillä tämän
täytyy kärsiä nälkää ja nähdä lastensa kärsimän nälkää,
mutta pääoman omistaja ei joudu milloinkaan tähän tilaan.
Sitäpaitsi on pääoma liikkumampaa kuin työ. Uksi kynän-
liike moi muuttaa rikkauden ja kaupan maan toisesta päästä
toiseen, mutta työmiehet eiwät woi muuttaa taistelumoi-
miaan yhtä helposti.

Eron sosialismin ja yksinäisen ammattiyhdistysjärjes-
telmän wälillä woidaan sanoa olewan siinä, että ammatti-
yhdistykset moimat järjestää ja aseistaa työmiehet epätoi-
moiseen koetukseen kumpi kestää kaumemmin, kun sitämas-
toin sosialismi näyttää kuinka työmiehet moimat kokonaan
mapautua pääomasta. Ammattiyhdistys auttaa teitä mas-
tustämaan mihollista, sosialismi tekee sen moimatto-
maksi.

Kehoitan teitä sentähden, John, yhtymään sosialistiseen
yhdistykseen ja koettamaan toisia tekemään samoin sekä sillä
äänioikeudella, mikä teillä on, lähettämään sosialistisia työ-
miehiä kaikkiin hallintokuntiin.

Sosialisti sanoo teille, että te olette ihmisiä, ihmisten oike-
uksilla ja ihmisten ky'yllä kaikkeen, mikä on hymää ja suurta
— ja häntä te huudatte maikenemaan, häntä te sanotte
malehtelijaksi ja mielipuoleksi. Vapaamielinen ja manhoil-
linen maltiomies halmeksii teitä, selittää, että kaikki teidän
kärsimyksenne johtumat teidän omista paheistanne, että te
ette kykene hoitamaan omia asioitanne, ja että te, jos teille
uskottaisiin mavautenne ja luomanne rikkauden käyttäminen
huononesitte mailattomaksi, juopottelemaksi, maata kuljeksi-
maksi roistomäeksi — ja heille te huudatte eläköön, niin että
kurkkunne tulee käheäksi! Tämä maltiomies sanoo, että hii-
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nen puolueensa on kansan puolue, ja että hän on se mies,
joka tahtoo puolustaa teidän etujanne, ja huolimatta siitq

kaikesta, mitä hänen menettelytamastaan tiedätte/ uskotte
kumminkin häntä. Sosialisti kehottaa teitä muodosta-
maan oman puolueenne ja itse ottamaan asia ajaat-
senne — mutta häntä te ette usko!

Kuulua ammattiyhdistykseen ja taistella luokkanne hy-
mäksi lakon aikana, mutta samalla olla maltiollisessa kat-
sannossa manhoillinen tai mapaamielinen ja taistella omaa
luokkaanne mastaan maalissa — on sula mielettömyys.
Lakon aikana ei ole lainkaan manhoillisia ja mapaamielisiä
lakkolaisten kesken, ne omat kaikki työmiehiä. Vaalin edellä
ei taas .useinkaan ole lainkaan työmiehiä, ainoastaan mapaa-
mielisiä ja manhoillisia. Vaalipuuhien aikana on sekä man-
hoillisia että mapaamielisiä pääoman omistajia, ja kaikki he
omat herran tähden työmiesten totisia ystämiä! Lakon
aikana sitämastoin ei ole ollenkaan manhoillisia eikä mapaa-
mielisiä työnantajain joukossa. He omat kaikki pääoman omis-'
tajia ja työmiesten mihollisia.

Onko teillä minkäänlaista tietoa ajatus-opista, John
Smith? Näettekö mitään? Ummärrättekö mitään?
Tehän ette koskaan malitse työnantajaa ammattiyhdistyk-
senne johtokunnan tai ammattiyhdistyskongressin puheen-
johtajaksi tai edes ammattiyhdistyksen jäseneksi. Te ette
koskaan pyydä työnantajaa johtamaan teitä lakon aikana.
Mutta maalissa jolloin teidän pitäisi oleman luokkanne pa-
raan puolesta, muuttuu wielä Englannissa ja monessa
muussakin paikassa järjestettyjen työmiesten koko joukko
oman säätynsä pettäjäksi ja taistelee pääoman omistajain
puolesta ja työmiehiä mastaan.
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Minä tiedän, että moni näistä kansallisista maltio-
miehistä on hyminkin kunnollista kansaa, ja että he hymin-
kin kaunopuheliaalla tamalla makuuttamat, että heidän puo-
lueensa tarkoitus itse teossa on tehdä jotakin hymää työmie-
hille. Mutta näihin makuutuksiin annetaan kumoamaton
mastaus. Jos maikka nämä miehet omat niin rehellisiä ja
älykkäitä kuin he sanomat olemansa, niin luulen minä, että
te ette ole niin herkkäuskoinen, että kumittelisitte heidän toi-
mittaman teidän työnne yhtähymin kuin te itse.

Sanon sentähden teille wielä terran, John Smith,
että käytännöllisin asia, minkä moitte tehdä on, että pois-
tatte sanat „wapaamielinen" ja ..manhoillinen" kokonaan
sanakirjastanne, ja kirjoitatte sinne sen sijaan ..sosialisti"
ja päätätte, että tästälähin äänestätte ainoastaan työmies-
edustajia ja pidätte huolen että he toimittamat
melmollisuutensa.



Kahdeskymmenes seitsemäs luku.

EiKo tästä ole mitään teille?
Jos wäistyt welwollifuuksistafi ihmisiä

kohtaan, kuinka woit palwella henkiä?
Joka uudesti synnyttää kansan, saanmt-

taa korkeimman hyween rajat.
Tietää, mikä on hywä eikä kuitenkaan

sitä tehdä, on pelkuruutta.

Kulta on ainoastaan tullan armoinen,
rakkaus rakkauden.

Confucius.

Alkaessani näitä kirjeitä, John Smith, lupasin teille
esittää sosialismin niin selmänä ja käsitettämänä kuin moi-
sin, ja minä pyysin teitä mastavalkkiona armostelemaan sen
mukaan kuin asiat ja todisteet waatiwat. Olen nyt täyttä-
nyt tehtäiväni niin hywin kuin nykyisissä olosuhteissa olen
woinut, ja jätän asiani teidän käsiinne.

Stvinburne.

..Iloinen Englanti" ei ole niin selwä, woimakas ja
täydellinen kirja kuin toimoin sen saamani, mutta se moi
kuitenkin herättää ajatuksia ja kiihottaa enempiin tutkimuk-
siin. Tämänlaatuista hymää teosta on kauan kaimattu.
Minulla ei ole ollut aikaa, termeyttä eikä tilaisuutta tehdä
sitä niin perinpohjaisesti kuin olisin toimonut, mutta minä
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näin parhaaksi tehdä sen niin hymin kuin moin eikä odot-
taa siksi kunnes moisin käyttää kokonaisen wuoden käsitelläk-
seni ainetta oikein perinpohjin.

Pyydän teitä uskomaan, että paljon enemmän woi-
daan sanoa sosialismin hymäksi kuin mitä nämä kirjeeni si-
sältämät; ja minä makuutan teille, että te tekisitte hymin
tutkiessanne tarkemmin tätä ainetta, ensiksikin sentähden, että
tieto aina on arwokasta, ja toiseksi sentähden, että teidän
ivelivollisuutenne ihmisenä ja kansalaisena on ymmärtää sitä
yhteiskuntaa, missä elätte ja tehdä työtä sen parantamiseksi
jos moitte.

On monta hymää tarkoittamaa ihmistä, jotka samalla
kun he myöntämät, että on olemassa paljon määryyttä ja
paljon kurjuutta, tieltämät, että he itse omat edesmastuussa
johonkin osaan siitä. Hymin usein saamme kuulla ihmistensanoman: ..On hymin ikämää, että niin huonosti omat asiat,
mutta se ei ole meidän syymme, emmekä me moi mitään
tehdä sitä auttaaksemme". Mutta tämä on velkurimainen
ja häpeällinen puolustus. Se on Kamin wanha mastans:
..Olenko minä meljeni martija?" Kukaan ei moi päästä
edesmastauksestaan. Kukaan meistä ei ole syytön, kun mää-
ryyttä harjoitetaan. Me olemme kaikki jossain määrin mas-
tuunalaisia jokaisesta rikoksesta ja synnistä, jokaisesta su-
rusta, ja häpeästä, joitten tähden tai joista meidän lähim-
mäisemme kärsimät.

Jos esim. siimottomuus jossakin meidän satamassamme
maituttaisi sairautta ja ihmishengen hämiön, olisi jokainen
kansalainen ylemmästä alempaan mastuunalainen siitä. Kun
määryyttä harjoitetaan, ei auta jonkun henkilön sanoa, että
hän ei moi sitä estää. Asian todellinen laita on, että hän
ei ole koettanutkaan estää sitä, ja siinä juuri on hänen
syntinsä.
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Kansalainen, tawallista lajia, näkee köyhäinkorttelin ja
raatajan. Hän näkee kurjat ja alastomat. Hän tietää, että
heikot ja miattomat nykyisen järjestelmän mukaan ryöste-
tään ja murhataan, ja hänen ainoa puolustuksensa on, että
hän „ei moi sitä auttaa". Minä kysyn teiltä, John, olet-
teko koettanut auttaa sitä, tai oletteko maan malehdelleet
rtsellenne sanomalla, että mikään apu ei ole mahdollinen?
Welwollisuutenne — niin minusta näyttää — on kyllin
selmä. Kun olette tullut huomaamaan, että kurjuutta ja
wääryyttä on olemassa, on ensi sijassa teidän welwollisuu-
tenne koettaa saada selwille minkätähden niitä on ole-
massa. Kun olette siitä selwillä, on welwollisuutenne etsiä
keinoja ne voistaaksenne. Kun olette keksinyt keinoja ne
poistaaksenne, on teidän welwollisuutenne lopuksi käyttää
näitä keinoja tai — ellei teillä itsellä ole siihen woimaa
- kehottaa toisia auttamaan teitä.

Tehkää lvelwollisutenne, John! Älkää taumemmin
malehdelto itsellenne! Te olette tauman tietänyt, että mää-

ryys ja kurjuus meidän yhteiskunnassamme on jo täyteen
mittaansa kypsyneet. Jos te ette ole menetellyt tämän tie-
tonne mukaan, ei se ollut sentähden, että te tiesitte oleman
hyödytöntä tehdä sitä, maan sentähden, että te olitte liian
laiska ja piditte enemmän omasta mukamuudestanne, tai
sentähden, että te olitte liian itsekäs ja piditte omat etunne
parempina, tai sentähden että te olitte sydämetön ja itse
teossa ette tuntenut minkäänlaista tuskan pistosta nähdes-
sänne toisten kärsimyksiä. Etsikäämme totuus, John,
kuinka katkera se olisikin, etsikäämme oikeutta, maksakoon
mitä tahansa.

Menkää minkä suuren kaupungin kaduille hymänsä ja
täyttäkää silmiänne! Mitä te näette? Te näette muutamia
rikkaita ja toimettomia henkilöitä, jotka tuhlaamat rikkautta,
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mitä itse eiwät ole ansainneet, omaksi häpeäkseen ja mahin-
gokseen ja toisten häpeäksi ja mahingoksi. Te näette anka-
rasti työskentelemiä ihmisiä tungettaman kehnoille, epäter-
meellisille kaduille. Te näette pieniä lapsia nälkäisinä, likai-
sina ja puolialastomina komeasti ja loistamasti laitettujen
puotien, ramintolain ja teaatterien edustalla. Te näette
miehiä ja naisia, lujaksi rasitettuja ja huonosti maksettuja.
Te näette paheita, puutetta ja sairautta rinnakkain uskon-
non, simistyksen ja rikkauden kanssa. Te näette koronkisku-
rin, pelaajan, keikarin, koreilijan, ja te näette nälkiintyneen
raukan, orjan, kuljeskeleman työttömän, juomarin japorton.

Eikö tämä kannata teidän huomiotanne, John Smith?
Oletteko te mies, kansalainen, ettekä tahdo iskeä lyöntiäkään
oikeuden puolesta, nostaa kättänne pelastaaksenne langen-
neita tai tehdä pienintäkään uhrausta weljienne ja sisartenne
hymäksi? Minä en tahdo koettaa maikuttaa tunteisiinne.
Mitä olen sanonut, ei ole kaunopuhetta, maan kimikomaa
totuutta. Näissä kirjeissä olen koettanut olla selwä, käy-
tännöllinen ja maltillinen. En ole milloinkaan näyttänyt
miinustakaan ajatuksen korkeimmista ilmapiireistä. En ole
näyttänyt merkkiäkään n. s. ihanteellisuudesta. Olen pysytellyt
niin lähellä maata kun olen moinut. Kerron ainoastaan
jokapäiiväisellä kielellä niitä näkyjä, joita joka päimä näkee
jokaisessa kaupungissa. Minä sanon että määryys ja suru
riistämät elämän weljiltämme ja sisariltamme. Minä sa-
non, että te kaikkein toisten kanssa olette mastuunalainen
niistä. Minä sanon, että melmollisuutenne on etsiä keinoja,
ja minä sanon, että jos te etsitte, niin te löydättekin.

Nämä jokapäimäiset näyt meidän kaduillamme omat
minulle hymin hirweitä. Henkilölle, joka on hermostunut,
mietiskelemäinen ja mielikumituksellinen, täytyy nämä näyt
olla hirweitä ja tuskallisia. Paheissa eläjä kaasulyhdyn
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matossa, kerjäläislapsi katuojassa, ennen aikaa murtunut
maimainen häpeällisessä maatetuksessaan, miisynyt työntekijä
köyhäinkorttelin tukehuttamassa ilmassa, palkkaorja kuor-
mansa painamana, nälkiinnyttäjän uhri, ..joka ompelee sa-
malla kerralla kahdenkertaisella langalla hautajais Vaatetustaan
ja paitaa" — nämä omat hirmittämiä, kauheita, häpeällisiä
tosiasioita, jotka jo kauwan sitten saiwat sydämeni merta
muotamaan. Ia kaikki tämä synti, kaikki tämä kurjuus,
kaikki tämä tuska huolimatta hymyilemistä kedoista ja lori-
selvistä mesistä majesteetillisen ja pilmettömän taimaan alla.
Eikä minkäänlaista lääkityskeinoa?

Nämä asiat minä huomasin, ja tunsin olemani edes-
mastuussa ihmisenä. Sitten koetin keksiä pahan syyt ja
lääkityksen niihin. Tämä on mienyt minulta muutamia
muosia. Mutta nyt luulen ymmärtämiini sen, ja minä tah-
don, että tekin sen ymmärrätte ja muorostanne opetatte
toisia näkemään totuuden.

Kirjoittaessani näitä kirjeitä, olen joskus hymin katte-
roittunut ja mihastunut. Useammin kuin kerran olen aja-
tellut, että työni lopetettuani helpottaisin sydäntäni, muuta-
milla ilvallisilla ja säälimättömästi rankaisemilla sanoilla.
Mutta olen tullut toisiin ajatuksiin. Katsahtaessani taakse-
päin, muistan omaa heikkouttani, omaa mielettömyyttäni ja
pahuuttani. Minulla ei ole sydäntä pilkata tai moittia toi-
sia. Rakkaus, armahtamaisuus, nöyryys — kas siinä, John,
mitä me tarmitsemme. Me olemme kuitenkin — suuressa
kokonaisuudessa — raukkoja kaikki!

Tässä teillä on sitten ..Iloinen Englanti", makaasta
aikomuksesta, joskin heikko koe kurjalta maan matoselta tiellä,
kouralliselta multaa ihmismuodossa! jos se moi tehdä jota-
kin hyötyä, paljon parempi! jos ei se sitä tee — niin tah-
don alkaa uudestaan!
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Jonakin päimänä koetan ehkä puhua teille, ei käytän-
nöllisenä miehenä, maan ihmisenä. Pyydän silloin teitä
kanssani tuntemaan kuinka ihmissydän lyö, kuinka ihmis-
silmät katsahtamat ylös, himmeinä, pimentyneinä ja mäsy-
neinii, mutta täynnä kaihoa tuota ilmestymätöntä ja sano-
matonta suloisuutta kohti jota ihmiset sanomat Jumalaksi.

Mutta nämä omat olleet ..käytännöllisiä" kirjeitä, kir-
joitetut käytännöllisessä tarkoituksessa ja osoitetut käytän-
nölliselle kansalle. Ne jutuistaan nyt kirjana; ju koska ne
omat maksaneet minulle hitusen aikaa ja hiukan maimaa,
pyydän puolestani teitä suomaan itsellenne mähän aikaa ja
näkemään maiman lukea ne. Ia jos te, ne luettuanne, pi-
dätte ne sen maiman ansaitsemina, on minulle suureksi iloksi,
jos tahdotte auttaa minua suosittamalla niitä ystämillenne.
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Jatkoa 22:seen lukuun:

yksilön oikeuksista.
Useimmat ihmiset omat rehellisiä ja rakastamat oi-

keutta. Suurelle joukolle kansasta on laki melkein kuollut
kirjain. Rehelliset ihmiset eiwät tarwitse minkäänlaisia la-
kia — paitsi puolustukseksi konnia ja lurjuksia mastaan.
Oletteko milloinkaan kysyneet itseltänne ystämäni, mitä mei-
dän lurjukset meille maksamat? Heidän tähtensä ylläpide-
tään koko kallis hallituskoneisto siihen kuulumme sotamäkineen,
laimastoineen, tuomio-istuimineen, mankiloineen, poliiseineen,
maimaistaloineeny. m. m. Rehellisiä ihmisiä ei tarwitse mal-
woa, sillä he eiwät tahdo warastaa, heitä ei tarwitse ajaa
pois, sillä he eiwät tahdo tunkeutua minnekään. Ajatelkaa-
han meidän koko poliisilaitoksemme kustannuksia sen eri
muodoissa, ja sanokaa sitten mitä meidän lurjuksemme meille
maksaa?

Jos ei menneisyydessä jo rajoituksia olisi tehty yksilöl-
lisessä mapaudessa ja sopimuksen) mapaudessa, olisi työn-
tekijäin kohtalo ollut sietämätöin. Tunnetteko mitään siitä laki-
määräyksestä, jokapoisti sen häpeällisen taman, että työpalkat
maksetaan huonoissa ruokatamaroissa ? Oletteko ottanut
selkoa sen kiellon seurauksista, jonka mihdoinkin saimme
poistaaksemme työpalkkain maksamisen ramintoloissa tai
kiellon käyttämästä pieniä poikia nuohoojan oppilaina?
Oletteko lukenut tehdaslakien historiaa?



Yksilön oikeuksista.

Teoksessaan ..Englannin teollisuuden historia" on H.
de B. Gibbins antanut muutamia lyhyitä kumauksia siitä
asemasta, mihin sitomaton wälikirjan wapaus saattoi teh-
taitten työntekijät, ennenkuin tehdaslait saatiin. Tahdon
tässä jutuista muutamia pieniä kohtia tästä kirjasta:

Sitten ivasta kun työntekijäin palkat alennettiin nälkä
rajalle, suostuimat he siihen että heidän maimojaan ja lap-
siaan käytettäisiin tehtaissa. Mutta tehtailijain täytyi sitä
ennen saada työmoimia" tamalla tai toisella, ja he saimat
niitä — maimaistaloista. He hcckimat oppipojat kaikista Eng-
lannin osista ja sanoimat opettamansa heille uusia työtapoja,
joita nykyään oli keksitty. Tehtaanomistajat oliwat järjestetyssä
yhteydessä waiwaistalojen johtajain kanssa, jotka määräsi-
mät päimän köyhäin lasten tarkastamiseksi. Ne, jotka teh-
taan omistajat malitsimat, lähetettiin sitten Maunuilla eli
kanamameneillä määräpaikkaansa, ja tästä hetkestä alkaen
oliwat he tuomitut orjuuteen. Joskus ottimat erityiset kei-
nottelijat tehtailijan paikan, meimät joukon lapsia johonkin
tehdaspiiriin ja pitimät niitä siellä tamallisesti jossakin pi-
meässä kellarissa siksi kunnes he moimat jättää ne jollekin
tehtaan omistajalle, joka tarmitsi mäkeä, ja joka nyt tuli ja
tarkasti heidän kokoansa, moimaansa ja ruumiillisia ominai-
suuksiaan, juuri niinkuin orjakauppiaat tekimät amerikkalai-
silla markkinoilla. Tästä hetkestä alkaen oliwat lapset koko-
naan jätetyt omistajainsa mielimaltaan, oppipoikain nimelli-
sinä, mutta todellisuudessa täydellisinä orjina, jotka eiwät
saaneet minkäänlaista palkkaa ja joita ei edes maksanut mai-
man ruokkia ja maatettaa kunnollisesti, koska he oliwat niin
halpoja, ja heidän paikkansa woitiin niin helposti täyttää.

Englantilainen orjuus-oppilas-järjestelmä.

Kunnallishallitukset sopimat usein päästäksensä mapaiksi
heikkomielisistä lapsista — että tehtaanomistaja ottaisi mieli-
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puolen jokaisen kahdenkymmenen termeen lapsen osalle. Näit-
ten onnettomain mielipuolten kohtalo oli wielä pahempi
kuin toisten. Huntu, joka merhoaa heidän lopullista koh-
taloansa, ei ole milloinkaan kohonnut; mutta heidän kau-
histamista kärsimyksistään woimme saada jonkinmoisen ku-
mauksen kun tiedämme mitä toiset uhrit pääoman ahneuden
ja julmuuden tähden saimat kärsiä. Heidän kohtalonsa oli
eläimellisin mitä moi olla. Heidän työajallaan ei ollut
muuta määrää kuin täydellinen uupuminen, sitten kun mo-
nia kidutuksia oli turhaan käytetty jotta heidät olisi pakoi-
tettu jatkamaan työtään. Lasten täytyi usein tehdä työtä
kuusitoista tuntia muorokaudessa, poimin ja öisin. Sunnun-
taitkin käytettiin sopimimpana aikana koneitten puhdista-
miseen.

" ..Tehdastyöntekijäin historian" kirjoittaja lausuu: ..Ha-
jussa, kuumissa huoneukfissa, tuhansien pyörien alituisessa
pyörittämisessä oliwat pikku kädet ja jalat lakkaamatta liik-
keessä, säälimättömäin työnjohtajainsa komien lyöntien ja
potkaisujen pakottamana ja käyttämällä ruumiillisia rangais-
tuksia, joita toimeenpantiin rangaistusmälikappaleilla, jotka
kohtuuton itseMisyyden nerokas keksimiskyky oli luo-
nut.." He saimat raminnokseen karkeinta ja halminta ruo-
kaa, useinkin samaa, mitä annettiin heidän herrainsa sijoille.
He nukkuimat muorotellen ja eri työlajeissa likaisissa muo-
teissa, jotka eiwät milloinkaan ennättäneet kylmetä, sillä
lapsiliuma lähetettiin niihin taasen heti nukkumaan niin pian
kun toiset oliwat nousseet ylös päiwä- eli yötyöhön. Siellä
ei useinkaan ollut minkäänlaista fukupuoli-eroitusta, ja tau-
dit, kurjuus ja paheet käsivoimat kuin taimilamassa. Muu-
tamat näistä onnettomista olennoista koettimat paeta. Sel-
laisten kokeitten estämiseksi oli niillä, joita epäiltiin karkaa-
mis-yrityksistä, rautarenkaat kiinnitetyt nilkkaan pitkillä rauta-
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mitjoilla, jotka ulettuimat myötärölle saakka, ja heidät pako-
tettiin sekä työtä tekemään että nukkumaan näissä kahleissa;
nuoret naiset ja tytöt sekä pojat oliwat tämän kauhean koh-
telun alaisina. Monta kuoli ja haudattiin salaa yöllä jo-
honkin kaukaiseen paikkaan, että ei kansa panisi mitään huo-
miota suureen hautalukuun; monta teki itsemurhan".

Vuonna 1873 mirkkoi loordi Shaftesbury ylihuo-
neessa:

Muistan marsin hymin kuinka minä aikaisemman teh-
dasliike-aikakauden ajalla odotin tehtaan portilla nähdäkseni
lasten tuleman ulos, ja miten surkuteltamia, arkoja, ruumiin-
kalpeita olentoja he oliwat. Erittäinkin Bradfordissa oli-
wat pitkän ja ankaran raatamisen jäljet ja seuraukset hymin
nähtäwissä. Kumaraisia ja miallisia ruumiinmuodostuk-
sia oli satoja, ehkäpä tuhansia. Muuan ystämistäni keräsi
minulle kokoon suuren joukon sellaisia lapsia. Näky oli
surkuteltamin, epämuodostukset uskomattomat. Ne oliwat
minusta määrine martaloineen ikäänkuin joukko sinne tänne
nojaamia kirjaimia.

Voitte wielä löytää useampia kumauksia noista jul-
muuksista ..sinisistä kirjoista" (parlamentin yleisistä tutki-
mustuloksista) tällä ajalla. Lukekaa ne, lukekaa myöskin
..siniset kirjat" koskemat hiestyttämisjärjestelmää ja uuden
työmäenkomitean kertomukset, lukekaa tosiasiat koskemat ren-
gasjärjestelmää sekä tilaa kettinki- ja naulateollisuudessa,
ja lukekaa sitten neiti Bromningin jännittämä runo ..The
Cry of the Children" (Lasten huuto), ja minä uskon, että
te tulette parannetuksi jokaisesta rakkauden jäännöksestäkin
„
sopimuksen mapauteen" ja ..yksilön oikeuksiin".

Käsitän hymin mr Herbertin rakkauden ..mapauteen".
Mutta meillä ei moi olla wapautta, niin kauwan kuin meillä
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on lurjuksia. Vapaus kuuluu myöskin niihin seikkoihin,
joista meidän täytyy maksaa humista saada olla lurjuksien

seurassa. Luulen että yksilöllisyys mahmistaa roiston käsiä
taistelussa todellista ihmistä mastaan, ja minä luulen, että
sosialismi mahivistaisi todellista ihmistä lurjuksia mastaan.
Myönnän että maltiososialismi saattaisi mähän rajoituksia
yksilön mapauteen. Mutta minkälaisten yksilöiden? Lur-
juksien. Ajatelkaahan oleman tusina miehiä meneessä, aino-
astaan kahden päimän ruokamarustuksilla ! Olisikohan Mii-
sasta antaa tässä toimiala yksilön mapaudelle? Jos wä-
kemin mies ottaisi kaiken raminnon ja antaisi toisten
nähdä nälkää, olisikohan oikein tai määrin, jos toiset yksi-
toista yhdistyisilvät ja sitoisiwat hänet sekä jakaisiwat kaikki
oikeuden mukaisesti? Msilöllisyys on kun annetaan mäke-
män ja miekkaan ryöstää heikolta ja rehelliseltä. Sosia-
lismi taas on, kun estetään lurjuksen ottamasta mikä ei
kuulu hänelle.



Tässä teoksessa, joka nyt on malmistunut käännök-
senä, on lukija saanut katsahduksen minkälaiselta uuden-
aikainen sosialismi näyttää, katsottuna englantilaiselta näkö-
kannalta. Lukuisat lainaukset, joilla kirjailija on tukenut ja
ivärittänyt esityksiänsä, yhdistyivät niin läheltä hänen omiin
periaatteisiinsa, että ei moi olla epäilystäkään siitä, että
tässä meillä on edessämme enemmän kuin maan itsetakeisia
luonteen-ilmauksia, ne omat perikumallisia ja kansallisia.

Loppulause.

. Saksalaisten setä moima että heikkous on heidän kor-
kealle kehittyneessä käytännöllisessä luonteessaan. He alka-
mat mielellänsä alusta, he esittämät määritelmiä, ja sitten
kulkemat he ajatusopin millasukissa. Ajateltakoon esim.
Kautskyn erinomaisen teoksen ..Karl Marxin taloudellisen
opin" perustuksia. Armo-käsityksen tutkiminen on siinä en-
simmäinen, ja wähitellen tullaan pääoma-käsityksen. Sana
otetaan eri merkityksissä, jotka määritellään tieteellisellä an-
karuudella ja terämyydellä. Ia tuloksena on rakennus,
häinmästyttälvä ja luja, kuitenkin sillä heitolla kohdalla: se
on rakennettu kerrassaan niin täysin malmiiksi, että se ei
kernaasti moi olla kaikissa erityiskohdissaan oikea.

Vertaa tähän nyt ne muutamat perustelut armotysy-
mytsessä Blatchfordin kirjassa, esim. kymmenennessä lu-
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ivussa. Sille, joka tuntee saksalaista sosialistikirjallisuutta,
omat ne kaikkia muuta kuin maikuttamia. Se on ainoas-
taan kemyttä, pintapuoleista puhetta, missä samat sanat
omat lakkaamatta maihtelemissa merkityksissä, missä käy-
tännön armo ja maihdon armo sekotetaan yhdeksi myhdeksi,
mistä ei kukaan löydä pois. Englantilainen sosialistinen
kansan-omainen kirjailija moi kuitenkin tässä puolustautua
sillä, että hän ei ole mähintäkään epäselmempi, pikemmin
väinlvastoin, kuin monen monta hymin oppinutta miestä,
setä saksalaisia että toisia kansallisuuksia, jotka omat koko-
naan toisilla ivaatimuksilla tieteellisellä perinpohjaisuudella
liikkuneet samalla pinnalla. Ia ennen kaikkia: hänen heik-
koutensa, tehdessään armosteluretkiään näillä puhtaasti käy-
tännöllisillä aloilla, ei mahaakaan mahingoita tahi häiritse
hänen esitystään yleensä maitta hän ei, samoinkuin oppineet
fetasortoneumotset yleensä tapaamat rakentaa käytä täydelli-
seen ..kumoamiseen" lukemattomia esimerkkiä yhteiskunnan
väilvänsellvistä totuuksista aluksena käsitteilleen.

Ranskalaisessa sosialistiliikteessä tapaamme taksi mir-
tausta, molemmat täysin kansallisia, mutta kuitenkin täy-
dellisesti erilaisia. Toisella puolen on sillä ryhmällä, joka
1880-muoden sisäisten mellakkain aikana kutsuttiin „marxi-
laisiksi" — nyt omat kaikki ranskalaiset sosiaalidemokraatit
«marxilaisia lujia niinkuin pitääkin sanan lameammassa
merkityksessä — joukko, jota tahtoisin nimittää matemaatil-
lisen tarkaksi ajattelemaksi terämyydetsi, jota rajattomassa
rakkaudessaan äärimmäiseen johdonmukaisuuteen ilmoittaa
puhtaan alkunsa edellisen muosisadan rohkeimmasta malis-
tusfilososiasta. Jos tahdotaan lukea kristallikirkasta joh-
donmukaisuus-oppia pirteällä ilon lisäyksellä siitä, että saa-
daan asettaa jotainoa rehellinen yhteiskunnallinen tapa-
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kumaus perinpohjin päälleen pystyyn, niin woidaan esim.
malita Lafarguen pieni klassillinen teos „ Oikeus laiskuu-
teen", jonka toimon pian saamamme ruotsalaiseen puolue-
kirjallisuuteemme. Mutta kun tämä suunta ihastuksella
nostaa aineelliset maikuttimet kaikkein lihamien ihanteellisten
sotascmain takaa, kiihottaa sitä ja täydentää sen kokonaan
päinivastainen, mutta yhtä ranstalais-tansallinen tarkoitus:
wiehätyksen woima suuren yleisen päämäärän hymäksi, uh-
raamaisuus kuolemaan asti näiden tunnussanain tähden
jotka kaikki huolimatta kuinkakin oikeista erittelyistä kuitenkin
aina saamat paraimmat kielet meissä märäjämään oikeu-
delle, mapaudelle ja yhdenmertaisuudelle. Tässä tulee työ-
mäenliitteeseen, ja sentähden myöskin sen tumastimeen kir-
jallisuus, tunteellisuus, jota ei missään puutu, sillä kuinka
moitaisikaan sosialistista työmäenliikettä ajatella metoomatta
ihmisten oikeudentuntoon! — mutta joka Ranskassa kohoaa
melkein mapaaksi mallaksi, jossa myöskin toden totta tapah-
tuu, että tunnemaltiotiede paljastaa heikon kohtansa, man-
han tunnetun ajatuksen:

Englantilaisen kirjailijamme suuri moima ei ole tie-
teellisesti lvalmistettu teoriia, eikä siinä, että hän etemäm-
mällä ajatus-opilla johtuu päätöksiin, ilman sitä simutarkoi-
tusta saada poropormarit kauhistumaan, sillä se ääni ei ole
hänen mallassaan. Enemmän sukulaisuutta on hänellä moi-
matkaasti ihanteellisiin metoamiin, nimittäin ranskalaisen
sosialismin muotoihin: Mtä mähän kuin nämäkin, mälttää
hän ottamasta yleisiä ajateltuja käsitteitä sellaisina kuin
niitä jokapäimäisessä puheessa käytetään — ja määrinkäyte-
tään. Toinen on oikein ja on määrin, se on päimänselmä.
sillä sen sanoo jokaisen omatuntokin. Että tämä oikeuden-
tunne itse on hymin muuttumainen kappale, että se maih-

..siellä missä ajatus pettää, on sana martijana."
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tuu sen ajan, sen yhteiskunnan, sen luokan mukaan, mihin
me kuulumme, että niinmuodoin esim. alhaison oikeuden-
käsitteet meidän vainunamme omat tärkeissä kohdissa ääret-
tömän erilaiset kuin hallitsemain luokkain, että kaikkein soti-
ivain oikeuden katscmtotapain takana ylinnä omat aineelliset
luokkaedut — kaikkia näitä hymintunnetuita tosiseikkoja ei
kielletä, mutta ei niitä myöskään mihinkään somiteta. Ia
sentähden ei moida auttaa, että tiihoittamasti toimima yksin-
kertaisuus todisteluissa maitetaan historiallisen oikeuden kus-
tannuksella.

Sallikaa minun ottaa esimerkki: mäitös: että ..kenel-
läkään ihmisellä ei ole ivähintäkään oikeutta maahan"
(siivu 65). Tämä todistetaan sillä, että ..ihmisellä on oi-
keus ainoastaan siihen, mitä hän tuottaa työllään" (simu
63). Kuin hän nyt ei tuota maata, on maatila yksityisen
miehen huostassa ..marastettu maatila", ja sellaisena an-
nettama takaisin omistajalle, tässä maltiolle.

Loppupäätös on oikea juuri meidän ajallamme, mutta
niin yksinkertaisesti se ei ole todistettu. Lähtökohta, ihmisen
oikeudesta ainoastaan omalla työllään tuotettuaan, ei ole
tosiaankaan ehdotonta vätemyyttä kaikille ajoille ja kaikille
luokille. Blatchford kuivaa itse mitä hän sanoo ihanteelli-
seksi tai edistyneeksi sosialismiksi yhteiskuntajärjestelmänä,
missä ..kaikenlaisia tawaroita tuotetaan käytettämäksi eikä
myytämäksi" — missä ei kaumemmin olisi minkäänlaisia
,tawaroita", ainoastaan tuotteita, sanoisi saksalainen sosia-
listi — ja missä ..jokainen kansalainen saisi yhteisestä wa-
rastosta mitä hän haluaisi". Tässä olemme niin kaukana
kuin mahdollista perustotuudesta, omain töitten tuotteesta.
Toisella puolen, kuinka on meidän aikanamme? Tunnus-
taako yliluokka nyt, että ei kenelläkään ole oikeutta muuhun
kuin mitä hän itse on tuottanut? Eikö pikemmin koko
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pääoma-yhteiskunta- ja oikeusjärjestys ole rakennettu koko-
naan mastattaiselle perusteelle, että jokaisella on oikeus
kaikkeen, minkä hän moi toisten saada tuottamaan itsellensä?
Työn tuotanto niille, jotta tekemät työtä on wielä niin
epäselwä monelle. Samalla tuin se on selwä wiitta sosia-
lismille ja sille mataantunut periaate sisältää se kuitenkin,
ennenkuin se woidaan sulattaa olewiin oloihin täydellisen
wallankumoutsen, nykyään moimassa olemaa lakia mastaan
omistusoikeudesta.

Ahteydessä erään toisen kohdan kanssa huomauttaa
Blatchford terämyydellä ja selmyydellä, jota sattumampaa
ei moi toimoa ..että ihmisellisissä oloissa ei ole puhetta-
kaan, että, henkilö on toisista riippumaton." ..Ette ole itse
hankkineet itseänne maailmaan, sentähden ei teillä ole min-
käänlaista oikeuttakaan itseenne". ..Olette melassa toisille
kaikesta, mitä teillä on ja mitä te olette". ..Olisin itserakas
narri, jos olisin siksi näkemätön, että nostasin nenäni ylös
ja sanoisin: Minä tein sen yksin".

Tässä olemme oikealla polulla. Niitten näkökohtien
edestä mäistyy auttamattomasti jokainen puhe ehdottomasta
„ oikeudesta" siihen, mitä oma työ tuottaa, lause, joka joh-
donmukaisesti käytettynä ikuistuttaisi ytsityis-omaisuuden
sen poistamisen sijasta. Sentähden onkin kysymys: yhtei-
nen- tahi yksityis-omaisuusko ? muutettu säännöllisesti he-
delmättömästä oikeus-alasta kysymykseksi yhteiskunnallisesta
someliaisuudesta. On ollut aika, jolloin maan muuttami-
nen kunnallisesta yksityis-omaisuudeksi oli suuri ja maltta-
maton simistys-askele. Mutta iankaikkisuuden leimaa ei
sillä silti ole, sillä siten jaettiin yhteiskunta kahteen osaan,
maan omistajat ja alhaiso, sellaisiin, jotta omistimat ja sel-
laisiin, jotta eiwät omistaneet osaa kaikista tärkeimmistä
tuotantomälikappaleista. Nyt on aita tullut, jolloin yhteis-
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kunta ei enää woi olla jaettuna. Tähän asti suljettuna ol-
leet waatiwat osuutensa yhteiskunnalta; mutta tämä ei moi
tapahtua minkään uuden, koneellisen ..jakamisen" amulla,
ainoa keino, millä kaikki saamat maistaa kehityksen hymiä
hedelmiä, on että kaikki omat niitten tuotantomälikappaleit-
ten yhteisiä omistajia, jotka jo kauwan omat maatineet
tulla kaikkein hymäksi käytettämiksi, samoin kuin niitä mal-
mistetaankin yhteisessä työssä. Sentähden tuleekin tuo-
tantomälikappaleitten yhteinen omistaminen läheisemmän
tulemaisuuden päätehtämäksi ; ei mikään epäselmä ..luonnolli-
nen oikeus", ei mikään oikeus ..marastetun omaisuuden"
takaisin jättämisestä tätä pakotta tapahtumaan ei, se on mah-
tamampi moima kuin kaikki oikeuspäättelyt, se on kehitys
itse, joka takaa, että niin on käymä.

Tämä esimerkki on kuivaama niihin mastalauseisiin,
joita kriitillisesti koulutetun sosialistin jonkun kerran täytyy
panna ..Iloisen Englannin" lauseisiin. Blatchford puhuu
toisinansa aiman päättömästi siinä, missä aikamme juma-
loittu katsantokanta „

olojen suhteellisuudesta" muka pitäisi
näkyä. Mutta jos tämä on tieteellisesti heikkoutta niin on
se toisella puolen yhteydessä kirjan suuren ja ratkaiseman
moiman, sekä sen luonteen-omaisen brittiläisen ilmauksen
kanssa: pysyä tarkasti käytännöllisessä todellisuudessa, liit-
tyä kaikkialla juuri siihen ajatukseen, jota nykyajan eteenpäin
pyrkiwälle työwäen luokalle on luonnollinen ja oikea.

Läpi koko teoksen käy jalon tunteellisuuden ihmesä-
mel. Vaatimus ihmisarmoisesta elämästä. Kaikille, niin-
hywin henkisellä alalla kuin huivissa ja iloissa, ja tämä on
tehty paljoa täydellisemmin ja laajemmin kuin yleensä so-
sialismi tapaa tehdä, joka rajoittuu selmittämään, kuinka
puhtaasti aineelliset edellytykset tulemalle kansanmaltaiselle
simistys-yhteiskunnalle täytyy järjestää. Ia erittäinkin on
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tunnustettawa, että kirjailijamme englantilaisena ei ole kal-
listanut kormaansa uskonnolliselle ahdasmielisyydelle maikka
ehkä hän sillä olisi moittanut laajoissa piireissä päimän
suosion maan pikemmin amonaisesti ja rohkeasti saarnannut
elämäniloa ja järkiperäistä termettä elämän nautintoa.
Tässä samoin kuin siinä missä hän puolustaa ihanaa luon-
toa suurteollisuuden hämittämää ja rumaa maikutusta mas-
taan sekä teroittaessaan mitenkä iloa työhön saamutetaan
yhdistämällä taiteen sen rinnalle palmelemaan käytännöllistä
tarmetta huomaa selmästi englantilaisen taiteilijasosialismin
maikutusta jonka profeetta on tuo erinomainen Ruskin jonka
lauseita kirjassa usein käytetään. Tulemaisuus näyttänee,
kumpaa tullaan käyttämään, englantilaista maiko saksalaista
suuntaa: lyhyttä ja koneellista apua tarmittamaan tuotan-
toon mutta samalla runsaasti wapautta taiteelliseen ja tieto-
puoliseen kehitykseen wäliajoilla waiko wähemmän^koneellista,
mutta enemmän henkilöllistä josta ehdottomasti johtuu pi-
tempi työ yhteiskunnan palmeluksessa.

Kumaaminta ..Iloisessa Englannissa" ei kuitenkaan
ole tunnepuoli. Tämä on Blatchfordilla sosialistina, eng-
lantilaisena on hän puhdas, käytännöllinen rakentaja.
Hän on siihen määrään käytännöllisesti englantilainen, että
se ei ole ihan mapaa kansallisesta yksin-omaisuudesta. Ta-
paamme lauseita, jotka moisimat olla meidän suojaajillemme
suuri ilo, jos ei lopuksi olisi sitä perus-eroitusta, että sosia-
listinen kirjailijamme maatii maansa koko kansallensa, kun
tuo kuuluisa ..Ruotsi ruotsalaisille" merkitsee ainoastaan
maltion takaaman moiton Ruotsin omaisuuden omistajille.
Ruotsalainen työmäenliike on alusta tottunut suurempaan
kansaimvälisyyteen, ja aika, joka osottaa kuinka suuret joh-
tamat teollisuudet alkamat järjestyä kansainmälisiksi, ei näy
antaman kestäwää tukea päinivastaisille tarkoituksille, jos-
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kaan ei se mahdollisuus ole poistettu tahi edes todennäköi-
nenkään, että ensimmäisen suuren sosialistisen yhteiskunnan
perustamista Euroopassa seurasi Kansallisen ihastuksen lei-
mahtaminen, sellainen, jota täytti ensimmäisen ranskalaisen
tasamallan joukkoja.

Niin määrällistä ei se ole erityisesti englantilaisen-
kaan sosialismin tässä kirjassa. Setä' pääomalla että sen
perillisellä sosialismilla, on liian paljon yleis-inhimillistä
tansainmälisyyttä meressä moidatseen kiintyä kansallisiin
omituisuuksiin. Ruotsalainen työmies, joka lukee nykyistä
Englantia ja ..Iloista Edglantia", jota Blatchford ja kaikki
hänen ystämänsä ahkeroimat luoda, tuntee kaikissa oleelli-
sesti itsensä, oman orjuutensa, oman huolettaman, eväwar-
man olemisensa, ja hän kuuntelee yhtä kiitollisena kuin eng-
lantilainen koman onnen weli selwiä woimakkaita metoami-
sia hänen omaan termeeseen, luonnolliseen järkeensä. Mi-
täpä se sitten merkitsee, että joku eritoistohta on erillainen,
että köyhälistön olot muutamin kohdin owat räikeämmät
Englannissa — kuka sitä paitsi tietää, ehkäpä se maan näyt-
tää siltä, sentähden kun ne on enemmän paljastettu siellä?
— kun toiselta puolen koko luku mitenkä työmiesten pitäisi
malita omia miehiänsä maltiopäimille, täällä meillä ainoas-
taan moi maikuttaa syman häpeän tunteen kun ruotsalainen
työwäki on wielä äänioikeuton omassa isänmaassaan. Tässä
ei tarmita minkäänlaisia ruotsalaisia mertailemisia, että lu-
kija ymmärtää ja käsittää yhtäläisyyden. Sallikaa minun
mainita ainoastaan yksi ainoa numero. Kaikista meroite-
tuista tuloista ..pääomasta, mirasta, liitteestä ja amma-
tista" Ruotsissa tuli m. 1893 432 miljoonaa kruunua (I.
H. Palme, komat ajat), mutta samana muonna merotettiin
yksin 67 kaupungissamme 11,145 henkilöä ja yhtiötä jokaista
yli 4,000 kruunun tuloista yhteensä 11? miljoonaa kruunua
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(..Progressiiminen tulomeroitus ruotsalaiseen järjestelmään,
„Dagens Nyheter" 30 p. lokak. 1895), koko verotettujen
lumun Ruotsissa noustessa yli 300,000 henkilön. Tasaisissa
tunnussa otti siis 4 prosenttia meroitetusta lähes 30 pro-
senttia kaikista tuloista, ja jos wielä otetaan huomioon sitä
suurta osuutta, joka tulee niiden osalle joiden tulo maihte-
lee 4,000—1,500 wälilläniin nähdään, että tässäkään maassa ei
joudu juuri paljon ..kansallistuloista" jaettamaksi suurelle työ-
mäenjoukolle, joka raskaassa työssä luo tämän rikkauden —

toisille.
Juuri sentähden että ..Iloisella Englannilla" on niin

paljon suuria ansioita ja tarjoaa niin paljon selmää, ja ter-
mettä ajatusten rawintoa olen woinut hywällä omallatun-
nolla tässä loppulauseessa tehdä muutaman arivosteleman
huomautuksen. Kirjan ansiot vistämät silmään. Se on tu-
lema, siitä olen marina, täällä niinkuin kotimaassaankin
moimatkaaksi aseeksi henkisessä mapaussodassa, joka on mal-
mistama ja täydentämä sen aineellisen mapautuksen, mihinkä
pyrimme, kun työmäenluokka ottaa yhteiskunnan johdon ja
mie sen uusille, onnellisemmille aloille.

Tukholma, kesäkuussa 1896.

_M __

Hjalmar Br antin g.
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