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Eläinsuojelus ja vegetarianismi.
Oli aika, jolloin inminen kuvitteli olevan32 kallo maail-

man KeBkipiBte, luomeen kruunu, kaiken muun luomakunnan
nerra ja nallitBija. äänelle oli maanpallo 28unnok8i luotu,
Ben kaavit ja eläimet nänen alamaiBikBi palvelijoik3een.
nen Bilmäin3ä ilokBi olivat keclot moniväriBine kukkineen
Ka3vatetut, nänelle puut vilpoi3ikBi varjoikBi luoäut, linnut
puinin nänen ilokBenBa laulelemaan, aurinko valheinaan
nänen polkujanB2 päivällä, kuu tänäet yöllä.

>Ia inminen käytti valtaanBa. taivutti eläimet kuuli-
aiBikBi aron joka
tuulena kiitää aavan lieinikkoaron toi3eBta äärestä toiBeen,
nän ratBukBen32 aliBti, KuuliaiBekBi tvöjuli6akBi taivutti, joka
nöyränä iBäntänBä pienintäkin onjauBta nouäattaa. Vuor!B'
tojen villit karjalaumat nän alitoi aituukBiin pakoittaen ne
niljaiBina näntä tuotteillaan palvelemaan. >Ia julmat metBän
peäutkin aBtuivat nänen palvelukBeenBa. VerennimoiBen
tiikerin ja leijonan läneiBen BukulaiBen nän KeBvtti nuone-
toverilleen, joka launalliBena uuninkupeella kenräten liänen
kvväilevää BilitvBtään oäottaa, pääBtäen petoluontonBa valloil-
lesn 2irin23ta2n i3äntän32 V2ninkoeläimiBtä vapauttaakBeen.
I?aatelevaiBen Buclen BukulaiBeBta nän KaBvatti itBelleen lem-
peimmän, UBkolli3imman nuonetoverin, KarjanBa KaitBijan,
23untan3a vakai3en vartijan.

säiden pglvelijain3a avulla nän maan tantonBa mukai-
-Bek3i alisti, pakoittaen Ben niitä Ka3veja kavaltamaan, jotka
nänelle ravinnon tai vernon tarjo3ivat. Miäen KaBvien luon-
non nän onj2Bi omakBi eäukBeen, monen mvrkkvkasvinkin
nvö'6vlliBekBi ravintokaBvikBi muutti.

Lika nän ainoakaan KaBveja ja eläimiä alamaanaan
pitänyt, omaBta joukoBtaankin nän orjia otti, keikan väke-
vamman tanäun alle aliBti, lieikomman roäun vänevämmän
arjakBi, lieikomman Bukupuolen voimakka2MM2n vallan alle.

väliitellen alkoi nallithan mieleBBäKajaBtaa a2viB-
- 3iitä ettei enkä kaikki nerruuB olekaan valtaa. Orja on
nerr2Bt22n riippuvainen, mutta enkäpä nerra BuuremmaB3a
määräBB2 orj2Bta. V2pauB, mi3Bä oli 8e 82avutettavj88a?
Akkapa 8e ei ollutkaan toiBen orjuuäella o3tettavjBBa.

>1a ääniä orjuuäen vapauttamiBekBi alkoi kuulua, keik-koina enBin, mutta KaBvamiBtaan KaBvavina. Kuljettiin konti
vapautta nitain — oi, niin nitain! —mutta varmoin aBkelin.
InmiBorjuuB poltettiin, vntei3kuntaluokkien väliä taBoitettiin,
naiBille myönnettiin Buurempia oikeukBia. VeljevB, vapauB,t2Ba-arvoiBuu3 kaikui vliä maktavimmin.
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Mutta veljeyskäsite laajeni, sitä myöten kuin ihmisen
maailmankuva avartui. Hän luki luonnon suurta kirjaa, ja
eteen aukenivat uudet taivaat ja uudet maat.

Nuo taivaan välkkyvät valot olivat kaikki toisia maa-
ilmoita, kuten maa, jotka kiertelivät ratojaan avaruuden
äärettömässä meressä. Ihminen, luomakunnan herra, oli
siirtynyt kunnia-asemaltaan, maailman keskipisteestä, vaan
tomuhiukkaseksi maanpallolla joka jo itsessään vaan on
kuin pisara tuossa avaruuden meressä. Entiset alamaiset
olivat muuttuneet hänen vertaisikseen, jokainen elollinen
olento oli hänen lähimmäisensä, veljensä. Niissäkin, ei aino-
astaan itsessään, hän näki Jumalan kuvan, ne olivat saman
Luojan luomia, nekin olivat ajattelevia, tuntevia olentoja,
niiden sielun ja hänen omansa välillä oli vain aste-, ei
laatuero.

Velvollisuudet, joita kän tänän asti oli tuntenut vaan
inmisveljiään kontaan, oli nyt ulotettava eläimiinkin.

Olikolian tässäkin orjuus
Lntäs käsky: älä tapa!
Tässä tarjoutuu eläinten ystäville paljon miettimistä.

Eiköhän ole ristiriitaa siinä olemassa, että kotieläimeltämme,
jota olemme hellien hoitaneet, kohdelleet järkevänä, tunte-
vana, ajattelevana olentona, joka meihin on uskollisella
rakkaudella kiintynyt ja me siihen, että tältä väkivaltaisesti
hengen riistämme ja vanhan uskollisen palvelijamme syömme
suuhumme. Kun tappaminen, tapahtukoon se missä muo-
dossa tahansa, on ihmisluonnolle vastenmielistä ja vierasta,
lieneeköhän liha ihmisen luonnollinen ravinto?

'lulin usein Lontoossa verranneeni t«iBiinBa kanta kaup-
paa, jotka tavalli3eBti olivat vierekkäin, riedelmä- ja lina-
kauppaa, 'luolia nedelmät ja vinannekBet toiBtensa kanssa
kilpailevat värien loistossa. Vaikea on sanoa, muoto, väri,
tuoksu vaiko maku niissä enin puoleensa vetää. >Io niiden
paljas ajatteleminen saa veden kielelle kilioamaan. 'luolia
taas riippuu rivissä eläinten ruumiita, suut ammollaan, ve-
rinen kieli ulkona, KatBe jänmettvneiBBä Bi!miB3ä vieläkin
kaunua täynnä. pitkän puukkonsa jakirveensä avulla niitä
kauppias ostanlle paloittelee, punaiset veripilkut pöydillä
kertovat väkivallan töistä, joitten pelkkä ajatteteminen jo
kaunistuttaa. Verr2teBBa tätä kauppaa edellinen tu3kin
3aattaa olla epätietoinen Biitä kumpi on inmiBen luonnolli-
nen ravinto.

jatkakaamme vielä vertailua. Kummatko tuotteet
on saatu mieluisamman, ikmiselle luonnollißemman ammatin
kautta? I'ußkin Biinenkään on muuta kuin yksi va3t2U3 ole-
M2BBa: kasvituotteet. Vai kuinka? Kuinkanan moni meistä
nottaisi V23taan teura3t2jan 2mmatin, vaikk2 Buuriakin Bur-



Mia siitä palkintona annettaisiin. maisßa laki
ei Kvväkßv teurastajia valamiekißtöön eikä rikoßtuomareikßi.
tämäkin puoleßtaan osoittaa että tuon ammatin un kuomattu
vaikuttavan moraalisesti alentavasti sitä naljailtavan luon-
teesen. >Ia onko tämä ollenkaan ikmeteltävää? tuskin
ÜBkallamme miele3Bämme kuvitella näytelmää teurasnuo-
neisßa sen vksitviskoktiin saakka, saatikka Bitten olla Bitä
toimeenpanemassa. >Los emme itse kalua tappaa, miksikä
sitten sälytämme tämän julman taakan läkimmäisemme nar-
tioille? kauan kuin likaa syömme, olemme vastuun-
alaiset monen inmisluonteen raaistumisesta, tylsistymisestä.

I'uBkinpa meillä oikein on käsitystä siitä miten suuri
on ilimisen ravinnoksi teurastettavain luku. nollan-
tilaisen aikakauslehden mukaan yksin kaupun-

teurastettiin v. 1909: 39,073 lekmää 30,627 vasikkaa,
61,342 Bikaa, 7,925 lammaBia, 37? vuotita j. n. e., vkteensä
144,955 eläintä. Kuinka suuri lieneekään teurastettavain
luku maailmassa, kun kaupunki, jossa on VZ milj. asukasta,
vaatii vuodessa 144,955 unria!

luulenpa että jos meidän olisi jokaisen itse surmattava
ne eläimet, joiden linan svumme, niin tekemättä se usein
jäisi, nälkään emme silti nääntyisi, vaan paremmin
toimeen tulemme kuin konsanaan ennen. ole
anismi yksin eteläisiä maita varten. Kasvattaanan ponjolan
aurinko — joka kesällä paistaa päivät ja yöt — meidänkin
ilman-alassainme mitä nerkullisimmat kasvikset, kun vaan
niitä viljelemään ja svömäan opimme, kun käymme
Käßik3i metßiemme runß3isiin marja-aarteislin, jotka vielä
koskemattomina saavat paikoilleen mädätä, niin ei meidän
tarvitse ranojamme ulkomaan kalliisiin nedelmiin tunlata,
paremmat lierkut kun omilta mailtamme löydämme, parem-
man makuiset, enemmän elinvoimaa antavat kuin raakoina
poimitut ulkomaan nedelmät. Riutta kaukana taitaa vielä
olla se aika. »On maamme kövliä, siksi jää," lauleskelemme
vaan kaikessa raukassa, vanat välittäen kaikista niistä aar-
teista, joita luonto meille näillä karuilla kankaillakin niin
runsain käsin tarjoo.

lln malta tässä olla lukematta pientä palaa siitä, mitä
plutarkos 3anoo likanßvönnißtä:

~Kv3vt minulta," sanoo kän, ~mikßi pidät-
täytyi syömästä eläinten likaa, mutta minä päinvastoin kysyn
sinulta: miten rokkea oli se ikminen, joka ensiksi pani
suukunsa teurastetun eläimen likaa, joka kampaillaan mu-
-Ber3i äsken tapetun elukan luita, joka antoi kantaa eteensä
kuolleita ruumiita ja upotti vatsaansa niiden eläinten jäse-
niä ja elimiä, jotka muutama ketki sitä ennen määkivät,
mylvivät, astuivat, näkivät, känen kätensä saattoi



pißtää 23een tuntevan olennon Bvdämeen? Mten nänen
Bilmänßä Baatt«i kestää murnan näkyä? Niten Baattoi riän
Katßella vielä vavantelevia likapalasia? Kuinka niiden naju
ei pannut näntä voimaan panoin?" — — — »On syytä

oudoksua niitä, jotka panivat alkuun tä!laißet ateriat eikä
niitä jotka nii3tä pidättävtvvät. Ldellißet voi3ivat vielä puo-
lußtaa syiden avulla, jotka puuttuvat meiltä,
joten me olemme Bata kertaa suurempia raakalai3ia kuin ne.

»Ie onnelliset Kuolevaißet, jumalien lemmikit — voißivat
meille Banoa nuo en3immäißet inmiset — verratkaa aikoja
toisiinsa ja nuomatkaa kuinka onnelli3e3Ba aßemaß32 te olette
ja kuinka Kurjaß3a tilaß3a me olemme, 'lävttä Kenitvßtään
Baavuttamaton maa ja sumujen tävttämä ilma eivät vielä
olleet vuodenaikojen vaikutusten alaisina, kokien säännötön
virtauß uursi rantoja joka tanolta. lammet, järvet ja Bvvät
suot peittivät tulvien Buurimman osan maanpintaa, jäljellä
oleva oli metsikköjen peitossa. Eleillä ei ollut kvntöaseita,
emme kylväneet, ei ollut meillä elonkorjuuta odotettavissa.

ei ollenkaan nellittänvt. talvella sammal ja puiden
kaarnat olivat ruokanamme, sotkut vinreät ja
kanervan juuret tarjoavat meille junla-aterian, ja kun inmiset
olivat löytäneet pänkinöitä tai tammenternoja, lie tanzsivat
riemuiten puun ympärillä viistäen maata imettäjänään ja
äitinään, 'lama oli deidän ainoa junlansa ja ainoa nuvinsa."

äitten kuvaa plutarkos kuinka inmisten silloin «oli
pakko solvaista luontoa ja ylläpitääkseen nenkeään sväää
onnettomuudentovereitaan ennemmin kuin itse kuolla lieidän
kanssaan."

«Riutta," jatkaa nän, ~kuka pakoittaa teitä, julmat ili-
miset, vuodattamaan verta? Katsokaa mikä onnellisuuden
vltäkvlläi3vvß teitä ympäröi. Kuinka paljon nedelmiä maa
teille tuottaa. Kuinka paljon rikkaukßia pellot ja viinitarnat
teille antavat. Kuinka monet eläimet tarjoavat teille maitonßa
ravinnoksenne, villansa pukimiksenne. Mtä enempää te
niiltä vaaditte ja mikä raivo saattaa teidät tekemään niin
monta murnaa? Aliksi valentelette maaemollenne
sitä siitä ettei 8e muka voi teitä elättää? Kaatelevia eläimiä
ette Bvö, vaan matkitte niitä, 'le kimoitsette ainoaßtaan
viattomien ja lempeiden eläinten linaa, jotka eivä tee panaa
kellekään, jotka kiintyvät teinin ja palvelevat teitä ja jotka
te alimitte suununne palkaksi niiden palveluksesta."

~Oi sinä luonnoton murnaaja, joB itßepäiße3ti väität
luonnon tenneen 3inut admien syömään kaltaisiasi, olentoja,
jotka ovat likaa ja luuta, tunteelliset ja elolliset kuten sinä
itse, niin tukanuta ainakin se kaunu, jonka se sinussa ne-
rättää näitä kauneita aterioita korttaan, 'lapa nuo eläimet
itse omin käsin, ilman rauta-asetta; leikkele ne kappaleiksi



Kvn3illäßi, kuten jalopeurat M kartiut tekevät, pure tuota
nälkää ja raatele 8e Kappaleikßi, paina Ben nakkaan.

tuo kantga elävältä, 3vö Ben lika vallan lämpimänä
ja juo Ben zielu 3en veren mukana. Vapißet, et rolikene
tuntea nampaitte3i välillä vielä elävän linan vavariäu3ta.
Mkä kurja olento oletkaan. rln3in tapat eläimen ja Bitten
Bvot Ben ikäänkuin Kuolettaakßeßi Ben Kakßlkertaa. Idutta
tämäkään ei vielä riitä. Kuollut lina on Binulle V2Btenmie-
-li3tä, Bi3älmvkßeßi eivät Bitä Keßtä, se on muutettava tulen
avulla, 8e on keitettävä, painettava ja valmi3tettava növß-
- jotka Balaavgt Ben alkuperäißen maun. 3inä tarvit3et
makkarakauppiaita, keittäjiä ja painajia, Bana!la Banoen nen-
kilöitä, jotka poi3tavat murnan kaunun ja vernoavat kuolleet
ruumiit, jotta e! näiden muutettujen pettämä makuaißti pi-
tälßi V23tenmieli3enä 3itä, mikä sille on outoa, ja jotta 8e
pitäizi nvvänmakuisina kuolleita ruumiita, jaiäen näkyä
3i!mä vaivoin Ke3täißi."

Iliain plutarkoz. l<ak3i vuoBitunatta on kanta vieräntä-
3iitä kuin nämä zanat lauButtiin. rlivätkönän anna

nämä meidän päivinäkin vielä paljon miettimiBen ainetta.
Eräs pieni tyttö, jonka kanssa kuvia katselimme, kyseli,

miksikä paimenella, joka lammasta olallaan kantoi, oli sauva
kädessä. Mitä se sillä lyö? — Sutta. — Miksi se sutta
lyö? — Susi on paha eläin. — Miksi susi on paha? —

Se syö lampaita. — Tyttö kävi hiukan miettivän näköiseksi:
Sylvi on myös paha, Sylvi syö myös lampaita. — Lasten
terve järki ja loogillinen ajatustapa, jota eivät väärät käsit-
teet ja tavat vielä ole päässeet himmentämään osuu use-
ammin arvostelussaan oikeaan kuin meidän täysikasvuisten.

Miten monella meistä onkaan tuskallisimmat lapsuuden
muistot teurastuspäiviltä maalla! Vaikka lapsi ei saakaan
olla läsnä itse tilaisuudessa — mikä kuitenkin valitettavasti
maalla usein, vastoin kaikkia asetuksia tapahtuu —, vaikka
hän tietääkin teurastuksen toimitettavan mahdollisimman
tuskattomasti, kiitos olkoon siitä lämminten eläinystäväin,
jotka ovat hyvät teurastuskoneet keksineet, niin jo pelkkä
tietoisuus siitä että se eläin, leikkitoveri, jota hän on hellien
hoitanut, paraimpana ystävänään pitänyt, jonka kirkkaista
silmistä se on saanut monta keskinäisen ymmärryksen ja
uskollisen ystävyyden osoitetta, se eläin on tänään päiviltä
päästettävä, talossa on murha tapahtuva, jättää synkän muis-
ton lapsen herkkään mieleen. Eikä siinä kyllin. Joka kerran
kun tämä näytelmä uudistuu hänen tietoisuudessaan, kuo-
letetaan osa hänen paraimpia tunteitaan, luonne varmasti
raaistuu, sääli ja myötätunto heikompia kohtaan aikaa myöten
tylsistyy. Tapahtuisikohan niin monta ihmismurhaa, jos ei
koskaan oltaisi nähty eikä kuultu eläinten surmaamisesta?



>Los ei eläimiä enää inmisen ravinnoksi surmattaisi, vaan
nautittaisiin sitä ravintoa mikä inmiselle luonnollisin on,
kasvikunnan tuotteita, narjoitettaisiin pääelinkeinona sitä,
jota ruumista ja sielua virkistävämpää, nen-
keä jalostavampaa tuskin lienee olemassa, nimittäin kasvien
viljelystä, niin eikönän voisi toivoa että tvvnempi, raunal-
lisempi, lempeäluontoisempi, jalompi idmissuku kenitt^isi?

lasein lapsi itsepintaisesti kieltäytyy päivällispöydässä
nimikkoeläimensä linaa syömästä, kun se paistina lianen
eteensä kannetaan. IÄKö olisi kaikista kauneinta ja lem-
peintä oppia, jos kertoisimme lapsille että meidän ei ole
tarvis tappaa viitaan eläintä ravinnoksemme, me voimme
aivan vntä livvin ja paremminkin tulla toimeen ilman niitä,
'lama ravinto-oppi mantuisi lapsen terveeseen järkeen paljon
paremmin kuin Kuinka monta esitelmää saakaan
äiti ruokapöydässä pitää liliaruoan nvödvllisestä vaikutuk-
sesta. taddo linaliemi, tuo luuloteltu voiman antaja,
luistaa, ei edes Kasperin varoittava esimerkki jöröjukassa
ole kyllin vakuuttava. Viimein turvautuu äiti viimeiseen
keinoon: palkinnoksi luvataan jälkiruoaksi neäelmiä tai
leivoksia, keino auttoi. Katse kiinnitettynä neäelmä-
maljaan suorittaa pienokainen urhoollisesti decielmännautin-
nosta osallisuuteen pääsemistä varten vaaäittavat enäot.
Idässäkin viittaus siinen mikä inmisen oikea ravinto olisi,
lapsen luonnon raitis turmeltumaton makuaisti valitsee
enciottomasti neclelmän mieluummin kuin likaruoan.
tvneekö lasta, joka ei ne6e!mi3tä ja marjoista pitäisi, mutta
kuinka monta lasta on saatu vasta monien noukutusten,
töjen tai unkausten kautta likaa nauttimaan. lasein sit-
ten lilianmakuun totuttuaan nän rupeaa siitä pitämään, vaiku-
tus on linalla sama kuin muillakin kiillottavilla aineilla, sitä
nalutaan vnä suuremmassa määrässä. Koulupoikaa ei enää
tarvitse kenoittaa linapullia svomään. eivätpä ne-
delmät ja kasvikset silti ole entistä vetovoimaansa
taneet. Kuinka monen pojan onkaan naapurin naurismaa
taikka ne6elmätarna aina varkauden syntiin saakka nouku-
tellut, milloin tvvävttämättä jäänyt neclelmänalu on nänet
liian ylivoimaisena vallannut, rankaisemme neitä tästä,
paatuneimmat enkä parannuslaitoksiin länetämme, emmekä
nuomaa miten länellä paras parannuslaitos olisi, oma
pieni naurismaa lapsillesi koiciettavaksi, istuta neille neciel-
mäpuita, ja ne saavat täten paraiten tvvcivtetvksi luonnol-
lisen ravintonsa tarpeen, joka neiäät sen puutteessa on
väkivallan töinin noukutellut. 'lasta seuraisi toinenkin nvvä:
lapsesi saisi terveellisen työalan, jossa nän luonnollisimmalla
tavalla saavuttaisi ruokalialunsa, ilman että sitä olisi tarves
rautarontajen ja muiden keinotekoisten, ruoansulatuselimiä



turmelevien lääkkeiden avulla eßil!e loilitia, kun ze enßin
lijallißen nuoneißß2 olon ynnä muun luonnonvaßtaißen elin-
tavan kautta on menetetty. Kazviruoan Kävttämißeßtä Beulaa

8e tärkeä etu ettei 8e kerätä luonnotonta janon tun-
netta, kuten linaruoat. jotka luonnotonta ravintoa kun ovat,
luonnottomani mvöß täytyy valmiztaa, monien väkevien
növßtei6en avulla. I'äßtä alun saa juomakalu, jota alkako-
lilla koetetaan tyydyttää. 3e joka tarpeelleen veßimäärän
ottaa Kedelmißtä, Baa mi3Bä 3e on puktaimmaßß2, joloim-
M333a muoäoßßaan, 8e ei janonßa tvvdMämißekßi muita
keinoja kaipaa. Kuinka voimakkaan tvo-aßeen täßtä raittiuß-
- 3iveellißvvßtvön tekijät Baißivatkaan!

ivlutta ei ole pelkkä lavintokvBvmvB.
3e pyrkii 3aattamaan kaiken muunkin elämän 3uurempaan
vkBinkertaiBuuteen ja luonnonmukaiBuuteen. 3e koettaa
kaikenpuoleen luonnonmukaiBen elintavan kautta KaBvattaa
terveen ruumiin ja terveen Bielun, BellaiBen ilimiBen, jonka
elämä on 80pu8oinnu883 ympärillä olevan luonnon KanB3a
miBtä nän tuntee olevan3a «Ba, jonka koko olento unkuu
elämien nalua ja elämiBen iloa, BellaiBta eläminen onnea,
että Bitä itBeBtään vmpäriBtöön Bäteilee.

On iladäuttavaa nändä miten nykyään
alkaa jalanBijaa Baavuttaa KaikiBBa maiBBa. Etenkin on tämä
liike voimakaB nii6en piirinä, jotka tvöBkentelevät numaa-
niBten aatteiden ajajina, Blllä ne ovar nuumannee; laman

vnäekBi voimakkaimmiBta aBeiBta aattei6en3a puoleBta t)>öB-
- I"uBkinpa Bitä liumaaniBten pyrintöjen naa-
raa, jolla ei oliBi KoBketuBkoktia KanBB2.

jokaiBelle eläinten VBtävälle
Bvc!ämen-28iak8i. Luulenpa että joB tätä aBiaa länemmin
alamme itBellemme 3elvitellä, niin näemme että
miBmia konti meidän on pyrittävä, joB mieli KävtännoBBä
toteuttaa Bitä laajennettua veljevBaatetta, jonka jo teoriaB32
tunnu3tamme.

3uuri on ollut eläinten tentävä il>miBen kulttuurin
KenitvkBeBBä. jViutta Bitä myöten kuin KekBinnöt keliittv-
vät, ka)? eläinten työvoima meille tarpeettomani. Merkit
viittaavat Biilien Buuntaan että eläimet vliä eteenkinpäin
tulevat vapautumaan inmiBkunnan palvelukBeBta.

Katßoka2mme vaan kuinka ajat ovat muuttuneet! per-
Bijaan kirjoitamme Kaßvißta valmißtetul!e pape-

rille, Bijaßta käytämme Kirjoittaeßßa teräßkvniä,
Ku6ontateollißuuclen Kenittveßßä pumpulißta ja keinotekoi-
-Beßta Bilkißtä valmißtetut tuotteet alkavat Bvrjävttää villan
käMöä, nakkaa on jalkineik3i alettu Keinotekoißeßti Kaßvi-
kunnan tuotteißta valmißtaa. talikynttilän «n petroleum!



tvösBämme eäiBtvmme.

ja Bänkö Bvrjävttänvt. Mäinkunnaßta matavat ravinw2ineet
ykä Kallißtuvat kun sitä vaßtoin useimmat Kaßvikunn2n
tuotteet nelpponevat.

ei eläinlanta ole vktä tärkeä' kuin
ennen. I<iinalaiBten maanviljely 08oittaa että maan voi
tunanBia vuoBia Bäilvttää neäe!mälliBenä ilman kotieläinten
välitvBtä.

LntäB kulkuneuvojen KetiitvB! 3iellä miB3ä ennen
nevoBe!la peninkulmain pitkää Balot2ivalta päivämäärin
3amoiltiin, Biellä növrvnepo mei6ät nyt muutamaBBa tun-
niBB2 matkan perille kiiäättää. 3a6un Beit3ämän penin-
kulman Baappaat ovat Kek3itvt, Vie3tin viejät, jotka tuli-
ten ratBujen Belä33ä paikaBta toi3een kiitivät, Baavat nyt
BanomansÄ perille ilmojen lialki, lankoja myöten ja ilman
lankoja, pari3Ba tunni33a maanpallon todelta puolen toiBelle.

Ykä enemmän korvaavat koneet elävää työvoimaa.
'luolia kaukana länneBBä, miB3ä käMnnölli3et Kek3innöt
piBimmälle ovat kekittvneet, näemme mitenkä laajoilla
viljelv3mailla, miB3ä ennen kyntäjä Kumarai3ena kulki
anran3a jäljeBBä Kevo3taan «njaten, Biellä rv3kvttää jo kvn-
tokone maankamaraa penmittämäs3ä.

>I 2 vnä uuBia Kek3intöjä tekäään. r-luim22valle tuntuu
2jatu3 näicien Kek3intujen V23tgiBeBt2 KuipuBt2, varankin
kun mui3te!emme mitä nn
>v!ive332 2j288a Baavutenu.

kaikkea tätä ecli3tvBtä emme Buinkaan
liene liian optimiBti3ia, joB arvelemme kerran Benkin ajan
koituvan, jolloin eläinkunnan oBoittama voiman palveluB
käy ilimiBe!le t2lpeettom2k3i ja täten BiiB olemme ottaneet
ta2B 28keleen vap2utukzen tiellä, V2p2utt2neet eläimet orjuu-
cleBt2NBa j 2 itBemme Biitä 2lennu3til2Bt2 mikin orjuuäen
pito 822tt22, Biitä KiroukBeBta, minkä 8e aina mukan22N tuo.

lxlämä muutok3et eivät tietv3ti vntäkkiä ole Baavutetta-
viBBa. tiedämme varBin livvin, että tä3Bä 82moin kuin
mu3BB2kin Uu6i3tu3tvöBB2 on Buuret V23tukBet voitettava,
l23kaat muurit murrettava, enkäpä ra3kaimmat mitä maa
päällään kantaa, nim. ennakkoluulot ja raBkain kaikota:
vanna totuttu tapa, jonka orjia me niin Buure332 määrin
olemme. tämä ei e3tä meitä tienviittoj2 M2tk2mme
varBllle aBettelem3sta. kuljemme turval!iBna niitä konti
toivoen että päämäärä, joka niin etäiBenä N22moittaa ja
jonk2 lopulliBe3ta muo6oBta me vaBta ääriviivoja aaviBte-
lemme, meille KilkaBtumiBtaan KirkaBtuu Bitä myöten kuin

MaijuPöyhönen


