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Matkalla New-Yorkiin

Oli konsertti. Rouva Melba oli laulanut, ja Ada Rehan
oh näytellyt loisto-osansa Opheliana. Tämän ja ohjelman
seuraavan numeron väliajalla silmäilin minä ympäri salia.

Näyttämön edusta oli loistopukuisten parketti, jossa
naisten kahisevat puvut kohoilivat kuin aallot herrojen
valkoisten liivien välillä. Jalokivet hiuskoristeissa, timantti-
ketjut valkoisilla kauloilla, oikeat helmet, kultakirjailut,
silkkisarssit, sametit ja höyhenet päilyivät ja kimaltelivat.
Kauneus, rikkaus ja tuhlaavaisuus voivat yhdessä tuskin
loihtia hurmaavampaa kuvaa kuin se, mikä näkyi tuossa
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vifvakkaassa kristallisalissa, joka hehkulamppu-aurinkojeni
loisteessa oli valoisa kuin hymyilevä kesäpäivä.

Vesiputouksen tavoin tulvivat Melban ihanat liver-
rykset sahssa. Tenhettären solakka varsi, kalpeine ilmek-

käine kasvoineen, suurine, tummine silmineen ja pikimus-
tine hiuksineen, muodosti selkeät piirteet punaisella same-

tilla verhottua näyttämön taustaa vastaan. Laulajatar oh
juuri laulanut ensimmäisen näytöksen Violetan aariasta-
„Traviata u ja, kun suosiohuudot eivät tahtoneet loppua,,
huomautti hän hermostuneen käskevällä elkeellä itaalialaista-
säestäjäänsä ja lauloi ylimääräisesti muutaman Arditin
valssiaarian, näytellen joka säkeeltä hymysuin valkeita-
hampaitaan rusohuuhensa välistä.

Ohjelma oh suoritettu, ja palvelusväki muutti koli-
natta teaatterihuoneen tanssisaliksi. Jousiorkesteri astui
näyttämölle samalla kun yleisö hiljalleen hajaantui ja si-
joittui jää-astiain ympärille, joita oli asetettu pitkin seinämiä
pienille pöydille.

Salista tultiin tilavaan etusaliin, jonka seinät olivat
vaaleata puuta ja välkkyivät seinälamppujen sähköva-
lossa. Kaikkialla näki kuvansa suurissa kuvastimissa, joita
elävät kasvit, palmut, laakerit ja kukkivat olianderit ympä-
röivät.

Tämän etusalin vasemmalla puolella oh upeasti sisus-
tettu lukuhuone kirjakaappineen seinämillä ja matoitetulle
permannolle paikkapaikoin asetettuine tuolineen. Siellä
täällä istui lukevia naisia suurten ameriikkalaisten sanoma-
lehtiensä suojaamina min, että ainoastaan jalat pistivät
näkyviin. Oikealla puoleUa oh pelihuone täpötäynnä her-
roja, jotka joko pelasivat tahi mietiskellen seurasivat pelin,
kulkua.
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Näistä saleista johtivat leveät lasiovet ulko-ilmaan ja
heti sinne tultua kuului outoja ääniä, jotka sekaantuivat
soittoon ja tanssivien puheen hälinään; äänet tuhvat alhaalta
hillittynä puhkinana ja sivuilta kiivaasti tärisevänä meluna
ja vasta hetkisen kuluttua selveni käsitys siitä, että mahtavat
voimat työskentelivät tanssisalin alla ja että koko tuo lois-
"tava palatsi kulki rajua vauhtia eteenpäin aution valta-
meren poikki.

Ohmme Atlantin valtamerellä, noin puohtoista tuhatta
peninkulmaa*) Euroopasta, puolen tuhannen peninkulman
vaiheilla New-Foundlannista, ja meren pohjaan oli „S:t
Louis'in w —■ se oli laivan nimi — kölin alla viiden tuhannen
jalan matka. „S:t Louis" oli äsken rakennettu valtameren-
kyntäjä, joka upeaan sisustukseensa nähden oli muita siihen
saakka tunnettuja uivia palatseja loistavampi. Sen oli mää-
rättävä tällä matkallaan kulkunopeus. Laivan mahtavat
koneet työskentehvät miltei yli voimiensa. Potkurit, luvul-
taan kaksi, riehuivat 25,000 hevosen voimalla kyynärää
paksuine akseleineen ja ajoivat laivaa eteenpäin sellaisella
nopeudella, että sylen korkuiset vaahtopatsaat nousivat
molemmille puolille sen terävästi suippenevaa keulaa. Kul-
jimme 20 pemnkulmaa tunnissa, ja siitä huolimatta laivan
nopeutta kiiruhdettiin.

Laivassa oh 2,000 ihmistä ja noin puolet mistä sa-
lonki-tiloilla, joten heidän ei tarvinnut luopua totutuista ta-
voistaan. Aamupäivällä oli siellä kuin jossakin kylpylai-
toksen salissa, jälkeen puolenpäivän yleisellä kävelypaikalla
ja ehtoolla tanssisahssa, missä näkee ylenmäärin korkea-
arvoisia henkilöitä, komeita pukuja, kohtehaisuuksia ja ku-

*) Peninkulmalla tarkoitamme tässä teoksessa aina Englannin
peninkulmaa, jollei erittäin toisin ilmoiteta.



4

herrusta. Kappale loistoelämää oh siirretty tänne euroop-
palaisesta piiristään ja tykki se vielä tällä tilavalla lautalla,
joka tuulista ja ilmoista huolimatta kiiti Southamptonista
New-Yorkiin.

Sellainen seurue, joka niin täydellisessä määrässä jatkaa
tavallista kaupunkielämäänsä laivalla, ei suurin vähtä ensim-
mäisestä kalastajaveneestä tahi maan ilmaantumisesta näkö-
piiriin. Ainoastaan pari vanhanpuoleista, karskin näköistä
herraa, jotka kehot käsissä kävelevät ympärinsä, sehttävät
tyytyväisinä, että perille saavutaan 65 minuuttia ennen

määräaikaa. Näistä 65 minuutista se voitto nyt riippuu.
Kysymyksessä on nyt kulkunopeuden määrääminen. Sa-
malla kun laivamme liukuu Hudsonvirtaa ylöspäin ja Ne"w-
Yorkin ensimmäiset piirteet näkyvät valkean, häälyvän
sumun läpi, ilmoittaa „S:t Louis" kimakalla höyrypilhn
äänellä ilonsa kilpailun tuloksesta.

YmpäriUämme virrassa on elämää, joka huomattavassa
määrässä muistuttaa vilkasta vaunujen hikettä kadulla.
Kummalhsia, kilpikonnan muotoisia, savupiippujen väliin
asetetulla viippukoneistolla varustettuja höyrylauttoja puhkaa
joka taholla, ja oudon näköisiä, uiskentelevien kakkujen
muotoisia matkustajalaivoja kiitää omituisesti vaanien ympäri
jokea, kun merelle pyrkivien höyrylaivojen mahtavia piir-
teitä yhtäkkiä ilmestyy sumusta ja katoaa taasen tuskalli-
sesti ulvahdellen. Kaiken kokoisia purjealuksia, proomuja,
huvijahteja, kohibrihöyryjä ja soutuveneitä kiitää ympärinsä
veden pinnalla, nnnkuin ison kalan tulosta säikähtyneet
pikkukalat. „S:t Lousin" ympärillä on jo kauvan ollut
tusinamäärä hinaaja-aluksia, mutta vasta sitten kun kap-
teenimme on usean kanssa äänekkäästi keskustellut, valjas-
tetaan eteen kaksi höyryä yhteen touviin, ja neljä muuta
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Tulo New-Yorkiin,
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alusta työntää takaapäin patjoilla päällistetyillä etukokillaan.
Noiden pikku-itikkain hinaamana ja toimimana lähestyy
meren jättiläinen vihdoinkin rantalaituria.

Sumussa näemme nyt laivan kannelta hämärästi kau-
pungin. Tornin huippuja ja kirkkojen kupukattoja ei näy.
Sen sijaan näemme tummia muodostuksia, jotka kohoavat
kuin vuorikartiot louhiintuneessa vuoristossa. Ne ovat „pil-
venhiipojia". Sumuaallot vyöryvät niiden yli vuoroon peit-
täen ja vuoroon paljastaen niitä, ja siirtyvät eteenpäin
pitkää, virran yli häämöittävää esinettä vastaan. Se on
Brooklyn-silta. Laivankannelta emme näe enempää kuin
sillan toisen pään, joka alkaa New-Yorkin puolelta; toisen
pään peittää sumuhuntu. Kun silta ulettuu kauvas ylhäällä
ilmassa, niin näyttää se mahtavan suurelta kompassineu-
lalta, joka osoittaa Eurooppaa.

Laiva on hinattu laituriin ja sillä aikaa kun sitä kiin-
nitetään, on tilaisuutta tarkastella kiihkoista ihmisparvea,
joka on kerääntynyt laiturille ja meluaa niin toden teolla
kuin totteleisi se jotakin meille tuntematonta korkeampaa
lakia. Joukossa on tullimiehiä, rautatien asiamiehiä, ho-
tellien palvelijoita, ajureita, sanomalehden myyjiä ja ken-
gänpuhdistajia, jotka kaikki koettavat voittaa toisiaan huuta-
malla ja taistelevat paikasta lähinnä laivaa. Innokkaimpia
kaikista ovat muutamat kalpeat gentlemannit, joilla on

kaitareunaiset huopahatut päässä kallellaan ja yllään viha-
paidat aukinaisten kauhtanainsa aha. Ne ovat n. k. report-
teria, sanomalehtiuutisten urkkijiä. Ne huutavat korkealla
äänellä rouva Melbaa, Ada Rehania, teaatteritirehtööri
Dailyä japaria vähemmän tunnettua ameriikkalaista valtio-
miestä, joita ei kukaan ollut huomannut laivaUa. Ne lyövät
ja kolistavat keppejään laivasiltaan ja eräs heistä, jolla on
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yllään polvihousut, jaloissaan pitkät, keltaiset paulakengät
ja lämpömittari takkinsa samettisella rintapielellä, puhaltaa
huilua. Saatuaan tällä omituisella menettelyllä huomion
puoleensa, ottaa hän taskukirjansa ja, huolimatta ympäril-
lään olevasta melusta ja hähnästä, alkaa keskustella erään
matkustavaisen valtiomiehen kanssa, joka on vielä laivassa.
He jatkavat isoäänistä keskusteluaan, joka muun muassa

koski Balkanin niemimaan oloja ja ruhtinas Eerdinandin
tulevaisuuden unelmia, kun matkustavaiset rientävät alas
rantaportaita ja puhuteltu valtiomies joutuukiivaaseen sana-
sotaan neekeripalvelijan kanssa, joka, kuten näyttää, on

kaatanut vesiastian lainlaatian korkealle hatulle.
Näin olemme tulleet maihin ja olemme muutamassa

•eteissalissa, jossa reportterit kulkevat kuin hulmit sudet
väen tungoksessa edestakaisin ja hyökkäävät ensimmäisen
parhaansa, pelästyneen naisen kimppuun, jota luulevat rouva

Melbaksi. Samalla levitellään ääretön joukko matkakapi-
neita permannolle. Tullimiehet seisovat päällään matka-
arkuissa, rautatien asiamiehet huutelevat ratojensa nimiä,
hoteUien palvelijat vievät matkustajia mukanaan jakaupunki-
lähetit juoksevat edestakaisin hätääntyneiden ihmisten seassa,
jotka silmät levällään ja hurjin liikkein rientävät ympäri
huonetta hakien keppejään ja sateensuojiaan, joilla tässä
huoneessa näyttää olevan kyky itsekseen paikasta paikkaan
kävellä. Siinä on huutoa ja kirkunaa, vyöryttelemistä ja
sekasortoa, aivan kuin maailma hukkuisi ja matkakapineista
nousisi uusi maailma vanhan sijalle, ja sentähden on tässä
mitä paras tilaisuus pistää dollarin seteh tullimiehen kou-
raan sifnä tarkoituksessa, ettei hän hajamielisyydessään huo-
maisi yhtä sikaarilaatikkoa. Mutta tämän miehen suorasta
ja vapaasta käytöksestä huomaakin heti joutuneensa uuteen
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maailmaan. Hänen arvoUeen on kerrassaan mahdotonta,

olla olevinaan hajamielinen. Päinvastoin. Hän tarkastaa,

setelin, oikoo sen ja panee pitkään lompakkoonsa. Sitten
katsahtaa hän rohkeasti taivaalle sekä tähtilippuun jasanoo:

Weil, gentlemen! AU right! Ja tie New-Yorkhn on meille
avoinna.

Vihdoinkin ovat tavarat ajurin vaunussa, on tultu ylös
ilmaradalle ja saatu paikka kahdessa rivissä istuvien ame-
riikkalaisten joukossa, jotka ovat niin kiintyneinä sanoma-
lehden lukemiseen, ettei niitä luulisi häiritsevän muun kuin
suuren rautatien onnettomuuden. Juna kiitää matkaansa
vieden meidät mukanaan tasakattoisten rakennusten yli,
seisahtuu ja kiitää taasen ilman sysäyksiä ja kolinaa ja
ameriikkalaisten nostamatta silmiään tiheään painetusta,
pöytäliinan kokoisesta sanomalehdestä. Läähättävä poika
kiiruhtaa vaunujen läpi ja tarjoaa vereksiä sanomalehtiä.
Hänellä on nhn kiira, että unohtaa antaa minulle takaisin
kaksi senttiä viidestä sentistäni; mutta annettakoon se
hänelle anteeksi, kun lehdellään on niin hyvä menekki.
Ameriikkalaiset ovat ostaneet uudet sanomalehdet ja, het-
keksikään keskeyttämättä lukemistaan, ylenkatseella, mel-
keinpä inholla heittäneet vanhat lehdet ulos akkunasta.

Sitten vajoan minä suppilon läpi kadulle ja tulen
muutamaan hotelliin, jossa mies, vastaamatta kohtehaisiin
tervehdyksiini, ojentaa minulle vaskipoletin ja jättää minun
erään] neekerin huomaan, joka nenäänsä kaivellen riistää
minulta poletin ja huutaa: „Tätä tietä!" Pitkillä horjuvilla
säärillään ja sormet yhäti nenässä, kiiruhtaa neekeri hotellin
eteisen läpi, joka suuruuteensa verraten on veturitallin
kokoinen. Eteisen perällä katoamme muutamaan put-
keen ja kohoamme salaman nopeudella noin 200 jalkaa
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ylös ilmaan. Siellä näen minä tavalhsen kadun levyisen
käytävän ja siltä käytävältä johdetaan minua hotelli-
huoneen tapaiseen odotushuoneeseen. Paitsi tavallista odo-
tushuoneen kalustoa on siellä sänky, johon mahtuisi viisi
henkeä, ja kummallisen näköinen, musta piaano.

Istun piaanon ääreen ja koetan muistella kaikkea mitä
ensiksi näin New-Yorkissa, etenkin ihmisten kummalhsta
levottomuutta, heidän hoppukulkuaan tahi kentiesi heille
käsittämätöntä halua juostakumoon lähimmäisiään tullakseen
ensimmäisiksi.

Istuin piaanon ääresssä. Muut ajatukset valloittivat
minun, kunnes tunsin silmäni tulevan kosteiksi. Näin kul-
kueen kummallisia, viheliäisiä olennoita tulevan purjehtien
meren yli.

Ne tulivat samoja jälkiä kuin minäkin äskettäin, nuo
miljoonat ijäkkäät ja nuoret, miehet ja vaimot, äidit lapsi-
neen, köyhiä ja onnettomia, harvinaisin kulkue kuin vielä
milloinkaan on maan pinnalla liikkunut, jatässä kulkueessa
näin minä satoja tuhansia suomalaisia ja skandinaavialaisia,
vieraina ja peljästyneinä keskeUä tätä levottomuutta ja-
hyörinää, huolestuneina nähdessään tämän maan, jossa
kivetkin huutavat: Auta itseäsi! Ja minä näin kiduttavan
tuskan kuvautuvan heidän kalpeilla kasvoillaan ja silmissä,
jotka taasen kääntyivät merelle.

Hypähdin seisoalleni. Edessäni oleva piaano soitti
valssia. Näppäimet liikkuivat ylös ja alas, ja näkymätön
jalka painoi poikimia. Heräsin kerrassaan ajatuksistani ja-
tulin hämilleni tuon mustan kapineen edessä. Nyt kuului
surinaa sen sisästä ja samalla kun valkoinen levy hukui
eteen, murisi se ja sanoi: Pom! Levyllä oli kirjoitus:

Seuraava numero kello 6.
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Käännyin akkunaan ja huomasin asuvani kymme-
nennessä kerroksessa. Vastapäätä kadulla kiiti eteenpäin
savupiippujen välitse rautatien veturi ja torilla mennä hu-
ristivat vaunut ilman hevosia.

Ohn Ameriikassa.



New-York,

New-York on 13 peninkulmaa pitkällä ja keskeltä 4
peninkulmaa leveällä Manhattan niemimaalla. Sen länti-
sellä puolella on Hudsonjoki, joka erottaa Manhattan New-
Jersey'stä, ja itäisellä puolella Eastriver (itäinen joki)New-
Yorkin ja Brooklynin rajana. Ennen mainittu silta, joka
yhdistää New-Yorkin ja Brooklynin, on siis Eastriverin yli.

Vuonna 1626 myivät indiaanit koko niemimaan hol-
lantilaiselle Peter Minuifille 24 dollarista. Manhattan oli
silloin kivinen ja soinen, sen rannat Hudsonjoen ruopan
peittäminä. Nyt on asukkaita niemimaalla 2 miljoonaa.
Brooklynin asukasluku on 800,000 ja Hudsonjoen länsiran-
nalla asuu 1,200,000 ihmistä, jotkakuuluvat toiseen valtioon.
New-Yorkin ja Brooklynin asukasluku nousee siis lähes 3
miljoonaan. Kaupunki on suuruudeltaan toinen maailmassa.
Kaksi kolmatta osaa Ameriikan *) vienti- ja tuontitavarasta
kulkee tämän kauppaportin läpi, ja yhdessä ihmis-ijässä
kulki sen kautta 10 miljoonaa siirtolaisia. Koko niemimaa,
josta Peter Minuit maksoi 24 dollaria, on nyt 24 miljaardin
dollarin arvoinen.

*) Ameriikalla tarkoitamme mukavuuden tähden tässä kirjassa
aina Yhdysvaltoja.
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New-Yorkin kaupunkia älköön sekoitettako New-Yorkin
valtion kanssa, joka on yhtä suuri kuin Englanti. Valtiossa
on 5 miljoonaa asukasta, ja sen kehittyminen selkenee par-
haiten muutamista numeroista. New-Yorkin valtio käyttää
vuosittain koululaitokseensa 12 miljoonaa dollaria. Valtion
kirkot ovat 80 miljoonan dollarin arvoiset. Säästöpankeissa
on rahoja 600 miljoonaa dollaria, henkivakuutusyhtiöillä
300 miljoonaa dollaria ja kansallisilla pankeilla 700 mil-
joonaa dollaria. New-Yorkin valtiolla on 6,000 peninkul-
maa rautateitä, jotka ovat maksaneet 600 miljoonaa dollaria,
ja valtion enimmän veroitetuilla miehillä on enemmän mil-
joonia kuin millään ameriikkalaisella valtiolla. Jos mat-
kustamme tuossa kauniissa seudussa Dobbs Ferry'n ja
Tarrytown'in välillä, niin tulemme kulkemaan noin 7 kilo-
metrin matkalla jo 63:n miljoonamiehen maatalon ohitse.
Ja miljoonamieheUä Ameriikassa tarkoitetaan miljoonan
dollarin, ja enemmänkuin senkin, omistajaa. Ameriikkalainen
miljoonamies omistaa usein monta miljoonaa. Niinpä omis-
tavat nuo 63 miljöönamiestä, jotka sattumalta ovat siellä
naapuruksia, yhteensä 500 miljoonaa dollaria.

Manhattan niemimaan halki menee leveä katu, nimeltä
Broadway. Sillä kadulla kulkiessaan on vieras nykyajan
suurimmassa ja merkillisimmässä yhteiskunnassa. Jos tar-
koituksena on kirjoittaa kirja Ameriikasta, niin kulkemalla
pari peninkulmaa tämän kadun huonerivien välissä oppii
nöyrtymään. Selitys Broadway'stä täyttäisi kokonaisen
suuren kirjan. Siinä tulee pian huomaamaan, ettei kirja
Ameriikasta voi oUa selitys sanan tavallisessa merkityksessä.
Voidakseen kerrallaan nähdä kaiken sen hikkeen, arvoi-
tuksineen ja vastakohtineen, täytyy tuossa kovassa ahdin-
gossa, aaltoilevassa keskusliikkeessä ja erilaatuisten näytel-



13

mäin kirjavassa sekamelskassa
löytää yksi tahi toinen tar-
kastusasema. Me emme rupea
tekemään selkoa New-Yorkin
valtiosta, emme myöskään
New-Yorkin kaupungista, em-
mepä edes Broadways'tä, vaan
kerromme aluksi ainoastaan
yhdestä ainoasta rakennuk-
sesta, saman tekevä mistä ja,
kun olemme hitaasti nousseet
ylös sen 20 kerrosta, katse-
lemme rakennuksen harjalta
Yhdysvaltain suurinta ja maa-
ilman merkillisintä kaupunkia.

Broadwayn varrella ole-
vissa korkeissa rakennuksissa
on 3—4 kerrosta katupinnan
alla. Kokonainen eurooppa-
lainen talo on siis maan sisään
kätkettynä. Rakennuksen nä-
kyväinen osa on 20—22 ker-
roksinen. Chicagossa kieltää
nykyään lakirakentamasta 130
jalkaa korkeampia rakennuk-
sia, mutta New-Yorkissa sitä-
vastaan on lupa edelleenkin
rakentaa kuinka korkeita ta-
hansa, kun siellä ennestään
on liikehuoneustoiksi sisustet-
tuja rakennuksia, joita kuvaa-Broadway N:o 100.
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vasti nimitetään pilvenhiipojiksi. Näitä rakennuksia ei juuri
tunneta Euroopassa. Ne ovatkin vasta muutamia vuosia
vanhoja, mutta ameriikkalaisissa kaupungeissa jo aivan
välttämättömästi tarpeellisia.

Pilvenlhipojain merkitystä suurissa ameriikkalaisissa
liikekaupungeissa oikein käsittääksemme on huomattava,
että asiat toimitetaan siellä mieluummin yhdessä paikassa
ja sinne tulee päästä kulkemaan mahdollisimman lyhyessä
ajassa. Sentähden ovatkin sellaiset rakennukset kaupungin
keskipisteessä ja ilmaratojen kautta kaikkein kaupungin-
osain kanssa lhkeyhteydessä. Kun nyt yhdessä sellaisessa
rakennuksessa on kaikki etevimmät lääkärit, toisessa kaikki
tunnetuimmat asianajajat, kolmannessa pankit, vakuutus-
yhtiöt y. m. sellaiset, neljännessä javiidennessä arvopaperien
kauppiaat, johtavat pörssimiehet, tukkukauppiaat, asioimis-
tot j. n. e., nhn kaikilla on tilaisuus hätäpikaa toimittaa
siellä kaikenlaatuiset asiansa. Eurooppalaisissa kaupungeissa
täytyy kulkea sinne tänne löytääkseen asianomaiset kont-
toorit ja henkilöt; mutta New-Yorkissa, jossa on 3 miljoo-
naa asukasta, saa asiansa toimitetuksi pikemmin kuin esim.
Helsingissä*). Kun Ameriikassa tahdotaan rajoittaa liike
nhn pieneen alaan kuin mahdollista, ja se ala vaatii myö-
täänsä laajentamista, niin täytyy laajentumisen tapahtua
ylöspäin. Tällainen välttämättömyys on luonut „ameriikka-
laisen renäsansin", elevaattori- eh hissirakennustyylin, jota
Euroopan rakennustaiteessa ei tunneta ensinkään.

Rakennukset ovat raudasta kokoonpantuja, 14—18
kerroksisia, jopa 20—22 kerroksisiakin myöhemmillä ajoilla,
ja missä ei osoita mikään tämän olevan suurimman kor-
keuden, joka voidaan saavuttaa. New-Yorkilaisen sanoma-

*) Vertauksissa tulemme käyttämään aina Suomen oloja, kir-
jantekijän vertauksien sijalla. Suomentaja.
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lehden nSun'in" uusi rakennus tulee esim. olemaan 32
kerroksinen. Se pilvenhiipoja, jonka lukija näkee 13:11a
sivulla kuvattuna, on numero 100 Broadvayn varrella.
Sekin on 20 kerroksinen ja sopii rakennustaiteellisessa suh-
teessa ameriikkalaisten pilvenhhpojain malliksi.

Sen miehen, joka ottaa rakentaakseen seUaisenraken-
nuksen, tulee olla samaUa kertaa taiteilija ja insinööri ja
sellaisena perehtynyt sähkön, hydromekanhkan ja terveys-
opin alaUa. Sitäpaitsi tulee hänen tarkoin tuntea eräs
ameriikkalaisille ominainen ala, jota ei paljon tunneta
Euroopassa, nimittäin oppi ilmanvaihdosta. Se maa-ala,
joka annetaan hänenkäytettäväkseen, antaa hänelle enimmän
päänvaivaa. Hän saa tontin, joka on pieni alaltaan, vaikka
maksaakin satumaisen summan, ja sille on hänen raken-
nettava rakennus, johon tulee niin ja minkin monta sataa
huonetta, kaikki edeltäpäin määrättyjen mittojen mukaan.
Tältä mieheltä vaaditaan nyt kykyä rakentamaan sellai-
nen rakennus, joka ei ainoastaan täytä kaikkia edellämai-
nittuja vaatimuksia, vaan on sitäpaitsi upea ja siro eikä
kaadu kumoon ensimmäisessä myrskyssä.

Ensin kaivetaan syvä perustus ja, kun pohja on eri-
tyisten tutkimusten avulla tarkoin koeteltu, upotetaan se-
menttipilari kunkin suuren kulmapalkin alle, jotka tulevat
rakennusta kannattamaan. Sen päälle kiinnitetään ruuveilla
kiiruun kautta teräksinen ranko, perustuksesta aina 20 ker-
roksiseen korkeuteen. Juuri sellainen ranko on sivulla 16
painetussa kuvassa. Siinä tilassa näyttää rakennus enemmän
kummalliselta kuin luotettavalta, varsinkin etempää katsoen.
Ja sellaisessa rungossa on kuitenkin 4—5,000 tonnia terästä.
Rakennusta jatketaan tavallisesti siten, että rautarankoa
lisätään alhaalta ylöspäin sitä mukaa kuin muurarienkin
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työ edistyy, kuitenkin niin, että teräspalkit ovat aina val-
miiksi asetettuina pari kerrosta muurauksen yläpuolella.

Pilvenhiipojan ranko.

Rakennustelineitä ei käytetä, vaan toimitetaan muuraustyö
sisäpuolelta, ja vaikka seinät ovat hyvin ohuet — alaker-
rassa ovat ne harvoin 12 tuumaa vahvemmat — käytetään
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niihin kuitenkin suunnattoman paljon sementtiä; yksistään
siihen rakennukseen, jokaon tässä kuvattuna, käytettiin kaik-
kiaan 20,000 tonnia sementtiä. Mutta pilvenhiipojaaraken-
taessa käytetään toistakin, haaveellisempaa rakentamistapaa,
kun teräsranko valmistetaan ensin kokonaan ja muuraaminen
alotetaan sen jälkeen ylhäältä alaspäin. Teräsrankohan on
paikallaan, joten aukkojen täyttämisen seinissä voi yhtä-
hyvin alkaa yhmmäiseltä kuin alimmaiseltakin hyUyltä.
Siten ei rakentaessa myöskään alemmat valmiit kerrokset
pilaannu ylempää putoavasta vedestä ja kalkista. Hyvin
omituisilta ne vaan näyttävät sellaiset rakennukset alussa,
kun ylimmät kerrokset väikkyvät ilmassa pitkien rauta-
säärien päällä. Omituiselta näyttää myöskin se, ettei raken-
nusaikana milloinkaan näy yhtään ihmistä pilvenhiipojassa.
Rautapalkit ja santakivet ovat edeltäpäin sovitetut ja nume-

roidut ennenkuin ne- tuodaan rakennukselle. Hissikaivon
kautta ne sitte nostetaan ylös rakennukseen. Yksi ainoa
masinisti vastaa siinä satoja tiilipoikia ja muurarit työsken-
televät yhdessä rakennukselle palkatun sepän ja kaikkialla
läsnäolevan insinöörin kanssa. Tällaisessa työtavassa on
jotakin, joka muistuttaa tehdastyötä. Kaikkialla ovat koneet
toiminnassa ja ihmiset liikkuvat äänettömästi, varmasti ja
säntillisesti ainoastaan apulaisina, aivan kuin he kävisivät
työhön käsiksi ikäkausien kokemuksella. Amerhkassa opi-
taan pian. Ensimmäisen pilvenhiipojan rakentamisesta New-
Yorkiin on kulunut ainoastaan viisi vuotta.

Kuvia tarkastaessa huomaamme arkkitehtien koettaneen
antaa pilvenhiipojille niin paljon kuin mahdolhsta sellaisen
ulkomuodon, joka salaisi niiden ääretöntä korkeutta. Niissä on
suunnattoman paljon otsikoita, halkongeja, altaaneja jakai-
kellaisia koristuksia, että pystysuoria linjoja voisi paremmin
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välttää; kaikki tuon vanhan kokemuksen perustuksella, että
pitkän miehen tulee käyttää ristiraitaisia eikä suoraraitaisia
housuja. Kuten näkyy, on kasarmimaista ja pilvenhhpojissa
tavallista shakkilaudan näköistä ulkomuotoa voitu useimmissa
tapauksissa väittääkin. Pystysuorat hnjat katkaistaan mikäli
mahdollista, ja rakennuksen nurkat tehdään mieluummin
pyöreiksi, eli laitetaan nhhin teräväkulmaisia balkongeja.
Huohmatta kaikista ponnistuksista ovat pilvenlhipojat kui-
tenkin kovin korkeita. 22 kerroksinen rakennus on kaksi
kertaa niin korkea kuin tavallinen kirkontorni, ja nyt ollaan
aiheessa rakentaa ensimmäinen pilvenhiipoja 32 kerroksi-
seksi. Rakennusten lisääntyvä korkeus näyttää johtavan
hsääntyvään taipumukseen käyttää entistä keveämpiä raken-
nusaineita. Siinä, missä ennen käytettiin raskasta rautaa
ja kiveä, siinä käytetään nyt terästä ja sementtiä. Viimmein
rakennetaan kaiketi pilvenhiipojat aluminiumista. Se ei
tule muuttamaan rakennusten ulkonäköä, sillä nyt jo lasi-
tetaan nuo mahtavan suuret fasaadit min, että koko rakennus
näyttää lasista tehdyltä.

Jos tahdotaan tarkastella pilvenhiipojaa, nhn käytä-
köön ensiksi 3—4 kerrosta maan sisään. Alimpaan kerrok-
seen on sijoitettu suuremmoiset lämpöjohdon ja ilmavaihdon
koneet sekä höyrykone, joka käyttää sähködynamokDnetta.
Nämät maanalaiset kerrokset, jotka ovat itse rakennusta
leveämmät ja ulettuvat tavallisesti jonkun verran kadun
allekin, ovat yhtä loistavasti sisustettuja kuin rakennuksen
muutkin kerrokset. Permannot ovat marmoria, seinäin
pintoja rajoittaa kiiltävät metallipilarit, ja kaikki huoneet
saavat valonsa sähkövaloisista lasilistikoista, jotkakiertävät
huoneita ja käytäviä loistavina särmäkkeinä. Työskente-
levien koneiden höyrypannuista ja muista mekaanisista lai-
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toksista saa käsityksen pikemmin olevansavaltameren höyry-
laivan konehuoneessa kuin asuinrakennuksen kellariker-
roksessa.

Näistä maanalaisista kerroksista tullaan ylös raken-
nuksen maakerrokseen, joka on tavallisesti paria askeletta
sitä ympäröivää maanpintaa korkeammalla. Niin suuren
fasaadin sisäänkäytävänä, ollakseen tarpeeksi huomattava,
pitäisi oikeastaan olla porttirakennus, joka — jos suhteel-
lisia mittoja käytettäisiin — sulkisi koko kadun. Kun sel-
laisen rakentaminen ei käy päinsä, ovat ameriikkalaiset
arkkitehdit useinkin kovertaneet portin itse rakennukseen, ja
sellainen luolamainen syvennys vastaa jotakuinkin portti-
rakennusta. Eteiseen johtavat ovet ovat melkein poik-
keuksetta takoraudasta tehtyjä taidekappaleita, ja itse eteinen
on ylenmäärin koristeltu, marmorilattialla ja marmori-
seinillä, joissakullatut uurrokset heloittavat päivilläkin sähkö-
valossa. Maakerroksessa on ainoastaan kauppapuoteja; raken-
nuksen muut osat vuokrataan konttoorihuoneustoiksi. Eräässä
pienessä lasihuoneessa, joka on tehty marmori-eteiseen,
istuu talon pehtoori eli hoitaja ja vastaa viipymättä kaikel-
laisiin kysymykshn. Lähellä sitä rhppuu taulu, josta näkee
asukasten nimet. Tarkastellessa tuota pitkää luetteloa näh-
dään muun muassa, että talossa on, paitsi pehtooria, yli-
insinööri, masinisti, niiden apulaisia, sähkömekaniikkoja ja
lämmittäjiä, yhteensä 20—30 miestä, jotka työskentelevät
maanalaisissa kerroksissa.

Ja tämän merkilhsen talon varsinaiseen palvelijakun-
taan kuuluu vieläkin useampia henkilöitä. Leveän eteisen
perällä seisoo kultanauhohla koristeltu virkamies vaarilla-
pitäen kymmenkuntaa lämpömittarin muotoista laitelmaa.
Se mies on elevaattori- eh hissi-insinööri. Edessään riippuvat
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laitelmat ovat täynnä punaisia nesteitä, jotkakhruusti nou-
sevat ja laskeutuvat, siten näyttäen missä mikin hissi kul-
loinkin on,"" josko se on nousemassa tahi laskeutumassa.
Kun jokaisessa suuremmassa talossa on 6—lo hissiä käyn-
nissä rinnakkain, niin mennään luonnollisesti sille ovelle,
jonkapunainen neste lähestyy nollan merkkiä. Kuuluu suhina
ja rautaristikon läpi näkyy ihmisiä täynnä oleva lasikaappi
laskeutumassa alas päivän valoon. Ovet heitetään auki, ja
sisällä ohjat astuvat ulos, jättäen sijaa toisille, jotka muu-

tamaa sekuntia myöhemmin nousevat huimaavaa vauhtia
ylös ilmaan. Jos asiaa on hyvin korkealle, niin käydään
erikoishissiin, joka nousee suoraan ylempiin kerroksiin.
Hissit nousevat 600 jalan vauhdilla minuutissa.

Vanhin tunnettu hissi Ameriikassa on 40 vuotta vanha.
Sen kulku ylös ja alas tapahtui siten, että se oh kierteen
mutterina, ja itse hissikori oh puusta tehty. Vanhoissa
ameriikkalaisissa taloissa on vielä vanhat mahonkinäkit
jälellä, mutta pilvenhhpojissaei niitä ole milloinkaankäytetty.

Pilvenhhpoja on tehty yksinomaan teräksestä ja rau-

dasta, kivestä ja lasista. Jos puuta ohsi käytetty perman-
noihin ja kattoihin, nhn ohsi asuminenyläkerroksissa hengen-
vaarallista, kun veto tulipalon sattuessa levittäisi tulen
äkkipikaa hissikaivon kautta. Tämä kaivo on rakennuksen
keskustassa ja alkaa syvästä maanalaisesta kerroksesta,
päättyen ylhäällä lasikattoon, joka samalla on osa rakem
nuksen katosta. Siinä kaivossa kulkevat hissit edestakaisin.
Ensialussa nostettiin niitä höyryvoimalla, sittemmin veden
voimalla, mutta nyt käytetään niissä tavalhsesti yksinomaan
sähkövoimaa. Liikkeen johtoon hyvin yksinkertainen. Hiss-
on kuin hienosti sisustettu vaunu, joka riippuu teräsköy-
dessä; lyhentämällä ja jatkamalla köyttä vaunu nousee ja^
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laskeutuu. Vaunussa on sähkövalo, ja mahtuu siihen pari-
kymmentä ihmistä. Niinhyvin itse vaunu kuin sisäänkäy-
tävätkin vähkäytäviltä ovat hyvin kullattua taidetaetta;
vaunun sisällä on kuvastimia ja mukavia sohvia. Jos teräs-
köysi katkeaisi, ei hissi putoaisi alas. Se on varustettu ei
ainoastaan vastapainoilla, vaan vielä parilla siivellä, jotka
onnettomuuden sattuessa itsestään tarttuisivat kaivon sei-
niin. Suuremmaksi vakuudeksi on kaivon pohja niin tar-
kasti sovitettu vaunun suuruuden mukaan, että se vaunun
pudotessa muodostaisi ilmapuhvertin, joka ottaisi vastaan
ja heikontaisi sysäyksen. Nhn mestarillisesti rakennetaan
hissit nykyään, että vaunuun pantu muna ei sen pudotessa
20:stä kerroksesta menisi rikki. Useimmat talonomistajat
vakuuttavat hissinsä yhtiöissä, jotka vastaavat koneiston
kunnossapidosta. Vaunun seinällä olevasta taulusta näkyy,
milloin se viimmeksi on tarkastettu. Onnettomuuksia ta-
pahtuu perin harvoin ja, jos jokin onnettomuus tapahtuu,
niin siihen on syynä melkein aina konduktöörin huoli-
mattomuus.

Hissihike on arvaamattoman suuri. Yhdessä ainoassa
New-Yorkin pilvenhiipojassa kulkee päivittäin noin 100,000
ihmistä. Sellaisissa rakennuksissa on tietysti portaitakin,
mutta ne ovat sekä pimeitä että jyrkkiä ja kaitaisia, eikä

niitä käytetä. Ameriikkalaiset kulkevat hissillä, vaikka siir-
tyisivät ainoastaan lähimpään kerrokseen.

Kaikki pilvenhiipojat ovat kaupungin liikkeen keskus-
tassa ja niiden puotiliike-katujen varsilla, jotka ansaitsevat
tulla lukuun sydänkaupungin nimellä. Huoneenvuokratkin
ovat melkein yhtäläiset. Puodista maakerroksessa, yhdellä
akkunalla kadulle, maksetaan New-Yorkissa 100 dollaria
päivältä, yhdestä huoneesta ylemmissä kerroksissa 60 dol-
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laria kuukaudessa. Kuta ylemmäksi tullaan, sitä kalliimmat
ovat vuokrat tavallisesti. Ylempiä kerroksia kysytään aina,
ja hotelleissakin maksetaan viidennentoista kerroksen huo-
neista puoh dollaria enemmän kuin toisen kerroksen huo-
neista. Kuta korkeammalla asunto on, sitä rauhallisempi
010 ja parempi ilma siellä on. Hotelleissa ovat keittiöt ka-
toilla, josta on se etu, että ruoan haju ei ole vaivaksi vie-
raille. Toisten pilvenhupojain katoilla on kesäpuistoja, joissa
ehtoisin soitetaan vierasten juodessa olutta ja nauttiessa
näköalasta. Chicagossa on phvenhiipojain arvo alentunut
sitten kun 130 jalan laki tuli hyväksytyksi. Kuten sanottu,
kannattavat itsensä ainoastaan ylemmät kerrokset, ei ainoas-
taan sentähden, että ne tuottavat suurempaa vuokraa, vaan

senkin tähden, että ne tulevat rakentaessa^ halvemmiksi.
Tuon lain hyväksymiseen Chicagossa vaikutti se, että kadut
sellaisten rakennusten vähssä kävivät kapeiksi kuin vuoren

halkeamat. Sitäpaitsi peljättiin ilman vetoa, joka New-
Yorkissakin korkeain rakennusten välissä voi olla ihmeelli-
sen voimakas.

Sellaisissa rakennuksissa ei ole asuinhuoneita. Koko
tuo suuri rakennus on öillä tyhjänä. Aamusilla täyttyy se
ihmisistä ja, kun kaikki hissit lähempänä puoltapäivää ovat
käynnissä, näyttävät ne ihmis-muurahaispesiltä, joille tuskin
löytää vertoja mistään muualta maailmastai Suuret liikemiehet
vuokraavat kokonaisia kerroksia, kun lääkärit ja asianajajat
sitä vastaan tyytyvät yhteen, ja hyvin usein pitävät useam-
mat yhtä huonetta yhteisenäkin. Se käy päinsä siinä ta-
pauksessa, kun hyyrääjät ovat molemmat esim. lääkäreitä
ja heillä on vastaanottotuntinsa eri aikoina päivästä. Silloin
muutetaan hyvin yksinkertaisesti vaan nimikilpeä yhteisessä
ovessa. Puolenpäivän aikana voi sellaisessa rakennuksessa
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olla 5,000 henkeä, joka on enempi kuin koko väkiluku
monessa Suomen kaupungissa. Siitä on seurauksena, että
sellaisessakin kaupungissa, jossa kulkuneuvot ovat niin ke-
hittyneet kuin New-Yorkissa, on melkein mahdotonta päästä
kulkemaan kaduilla silloin kuin pilvenlhipojat tyhjentyvät
asukkaista. Broadwaylla on koko päivän alituisessa liik-
keessä kaksi riviä kaapehvaunuja ja kahdeUa lähim-
mällä kadulla, jotka menevät yhtä suuntaa Broadwayn
kanssa, on kaksi kaksoisraitioista ilmarautatietä, ja niiden
alla kaksi sähköraitiotietä. Mutta sellainenkin, laatuaan
nhn erikoinen hikkeen järjestäminen, on näyttäytynyt riit-
tämättömäksi kuljettamaan niin suurta ihmispaljoutta kuin
siinä täytyy kaupungin hikkeen keskustaan kerrallaan viedä
ja sieltä tuoda. On sentähden ruvettu rakentamaan tunneli-
rataa Broadwayn alle, ja samalla on ehdotettu ilmakäytäväin
rakentamista noin parinkymmenen kyynärän] korkeudelle
katupinnasta. Ihmisvirta voisi siten kulkea kolmessa ker-
roksessa toinen toisensa päällä.

Sellaista kuvaa, kun esiintyy silmien eteen ehtoisin
seisoessa ja ympärillä olevaa näkymöä silmäillessä jonkin
rakennuksen katolta New-Yorkissa, esim. talosta numero

100 Broadwayn varreUa, ei voi milloinkaan unhoittaa. Man-
hattan niemimaa on siinä, Hudson'in jaEastriver'in syleile-
mänä, näköjään kuin suitsuava mahdottoman suuri Meli.
Taiteilijan silmälle ei tosin ole paljonkaan kauneutta tuossa
kuvassa, jossa näkyy ainoastaan suuria savupiippuja, muo-
dottomia rakennusryhmiä, kummallisia rautarakenteita ja
kiven paljouksia. Kaikkialla esiintyy mahtavia voimia,
jotka eivät vielä ole löytäneet varsinaista toimialaansa.
Näitärakennuksia eivätrakentele aatehsmiehet eivätkä taiteen
edistäjät, vaan kauppiaat. Ihmiset, jotka tekevät työtä,
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ovat käytännöllisiä tarkoituksia varten rakentaneet palatsit
Broadwayn varrelle. Ne eivät hivele silmää nhnkuin Ve-
nedig'in ja Elorens'in palatsit, mutta ei ne ole kokonaan kau-
neuttakaan vaiUa. Tässärakennustaiteessa on nuorekas voima,
mielikuvituksista rikas uskahaisuus, joka muukalaisessa he-
rättää aavistuksen nuoren kansan tulevaisuudesta. Täällä
asuu horjumaton tahto, täällä syntyy suuret aatteet. Kun
lamput sytytetään ehtoolla, ja valaistus tulen kipenöinä
lautuu noihin pitkiin akkunariveihin, niin näyttää siltä kuin
yhmmäiset mistä sekaantuisivat tähtiparveihin. Ja kun
aamuauringon ensimmäiset säteet valaisevat kaupunkia, min
näyttää kuin kimaltelevat akkunat pilvenhupojissa naurah-
telisivat Euroopalle.



Kadulta.

Toiveissaan pettyy se, joka luulee katuvihnässä heti
tapaavansa omituisen, syntyperäisen ameriikkalaisen, oikean
Setä Sam'in*), Veli Jonathanin*), Yarikee'n*), eh miksi
kaikiksi niitä ameriikkalaisia nimitetään. Broadwaylla ei
näy sellaisia kansallisuuksiensa perikuvia kuin Trafalgar
Squarella Lontoossa ja Kapusiinien hulevaardilla Parii-
sissa. Ainoastaan kahtalaiset henkilöt vetävät siellä jotakin
huomiota puoleensa, nimittäin: tukevaruumiinen ja paksu-
kaulainen rahapohatta, jonka silmät tuijottavat harmaista

*) Nimitys Setä Sam kuuluu paremmin hallitukselle kuin kan-
salle. Se jontuu vuodelta 1812, jolloin Samuel Wilson hoiti muonan
lähetystä sotaväelle. Sotamiehet tulkitsivat nim. laatikoihin ja tynny-
reihin maalattujen kirjainten TT. S. (United States) merkitsevän Setä,
Sam (ITncle Sam) ja tarkoittivat sillä, että Seta Sam'illa (Wilsonilla)
oli enemmän hyötyä muonasta kuin heillä itsellään. Setä Sam kuva-
taan pitkäksi, hoikaksi mieheksi, jolla oli kauniit yankeekasvot ja
pitkä poskiparta. Vaatteissa on tavallisesti kansallisvärit ja päässä
korkea, harmaa hattu.

Nimityksellä Veli Jonathan on vanhempi kaiku. Se sai alkunsa
Connecticutein kuvernööristä, Jonathan Trumbull'ista, ja tuli yleiseksi
sentähden, että kenraali "VVashingtonin oli tapana vaikeissa kysymyk-
sissä sanoa: „Kysykäämme veli Jonathanilta neuvoa."

Yarikee on nimitys -koillisten valtioiden asukkaille. Sana
Yankee on luultavasti indiaanein nimitys englantilaisista, vastaava
sanaa „English". Euroopassakäytetään tätä nimitystä kaikille Yhdys-
valtain asukkaille.



26

jäykistä kasvoista johonkin kaukaiseen päämaaliin, ja
vastapainona sille nuori ameriikkalainen, joka liikkeistään

Osa Broadway katua.

ja käytöstavoistaan päättäen, on kasvatettu ylellisyydessä
ja kehittynyt sporttimiesten parissa sekä tietää olevansa
miljoonamiehen poika ja tasavaltalainen. Rahapohatta on
luonut tämän uutisasukasten maan ja nuo nuoret ameriik-
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kalaiset tulevat vakuuttamaan siUe etusijan uusaikaisissa
piireissä. Nuoret ameriikkalaiset ovat miesrotu, joista ken-
tiesi tulee uuden ajan seuramiehiä. Heissä on kaikki miel-
lyttävää; heidän luontainen, vilpitön olentonsa, teeskentele-
mätön elämänintonsa ja, ennen kaikkia, monipuolinen tie-
donhalunsa. Mahdollisesti puhuvat he mieluummin poli-
tiikasta kuin kirjallisuudesta, mutta sitä vastoin pitävät he
enemmän kilpapurjehduksista kuin tanssijattarista. Mutta
vastedes enemmän Ameriikan nuorisosta. Tässä onkin tar-
koituksemme kuljeskella vaan kaduilla ja katseUa pieniä
elämän kohtauksia.

Muukalaisen huomio kääntyy ensimmäiseksi katuliik-
keeseen. Kadulle tuskin ehdittyään saa hän sen käsityksen,
että siinä kaikki koettavat kilpailla ennätyksestä ja, kun
itsellään ei ole mitään varsinaista toimitettavaa, tuntee hän
olevansa lhkaa joukossa. Turhaan hakee hän siinä ihmistä,
joka vetelehtisi; sellaisia ei siellä ole yhtään. Tungoksessa
näkyy paljon hyvin puettuja ihmisiä, enemmän kuin ohsi
luullutkaan, mutta kaikki ne juoksevat. Herrastelijoita ja
keikailijoita, jotka eurooppalaisissa kaupungeissa ovat niin
yleisiä, ei ole Ameriikassa. Yhtä vähän näkee kaduilla
hienoja naisia pukujaan näyttelemässä. Sellaisille ei silmin-
nähtävästi ole sijaa Broadwaylla. Ei siellä katuliikkeessä
näytä olevan sijaahienoille ajoneuvoillekaan; ajuri- jakuorma-
vaunut ne antavat ameriikkalaiselle katuelämälle tuon omi-
tuisen, arkipäiväisen ja eurooppalaiselle usein vastenmielisen
leimansa. Siellä kahlataan työssä ja hiessä, ylimääräinen
ponnistus näkyy jokaisessa lihaksessa ja ylhäisponne jokai-
sessa kasvojen liikkeessä. Tuntuu ikään kuin kaikki nuo
ihmiset äkkiä kuohsivat ja he huohssaan siitä, etteivät ehdi
täysin valmistua, haudan vakavina kiiruhtaisivat liikkeitään.
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Ihmiset eivät siellä kävele, ei siellä puhella, ei hymyillä
toisten sukkeluuksiUe; ne laukkaavat, tervehtivät toisiaan vaan
liikkeellä, lakkia nostamatta ja huuhaan liikauttamatta —

ja nyt ylös johonkin pilvenhhpojaan, junaan, San Francis-
coon, Euroopaan eli kotiin, jossa he — sanottakoon se heidän
puolustuksekseen — muuttuvat kerrallaan toisellaisiksi ihmi-
siksi. Mutta kaduilla saa laukata koko päivän kohtaamatta
yhtään hymyilevää sielua.

Ameriikkalaiset kadut ovat aina saman näköisiä: yh-
teen sullottu liikkuva joukko ihmisiä ja kuormavaunuja
korkeiden rakennusten välissä. Puotien akkunat eivät hou-
kuttele sivukulkijoita tavaranäytteillään, ja jos niissä olisi-
kin tavaroita nähtävänä, niin eivät ameriikkalaiset seisahtuisi
niitä katsomaan. Ravintoloissa ei ole myöskään tuoleja ja
pöytiä akkunain edessä; ne heitettäisiinhetikumoon. Muuka-
laiselle ovat nämät puutteet hyvin tuntuvat. Mutta sitä
vastoin on hauskaa olla' vapaana eurooppalaisista kerjäläi-
sistä. Amerikkalaisilla ei ole aikaa kadulla antaa almuja
köyhiUe ja, kun kerjäläiset näissä oloissa kuohsivat nälkään,
ovat he hakeneet itselleen tuottavampia toimia.

Katukäytävät ovat leveät ja lasketut suurilla nelikul-
maisilla kivilaatoilla, joista useimmat ovat liikkuvia ja suo-
jelevat rakennusten alakertoihin meneviä aukkoja. Pilven-
hiipojissa on nhn suuri liike, että hiiliä ja muuta sellaista
tavaraa ei viedä sisälle tavalhsten ovien kautta, vaan pudo-
tetaan alas aukoista. Tuon tuostakin näkee kuorma-ajurin
pysähtyvän ja tyhjentävän kuormansa sellaiseen aukkoon,
josta kivi on nostettu pois. Jos kurkistaa sisälle auk-
koon, niin näkee siellä sähköllä valaistuja huoneita, joissa
on hissejä ja koneita, kaikki liikkeessä. Kun sitten nostaa
silmänsä ylös 22:een kerrokseen ja näkee satoja akkunoita,
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joilla ei näy kukkaruukkuja eikä kanarialintuja, niin tuntee

olevansa keskellä Broadwayn romanttisuutta.
Katuja ylös ja alas, kahdessa rivissä, lähekkäin toinen

toisensa perässä, khtävät kaapehvaunut, s. t. s. raitiovaunut,
joita maanalaiset kaapelit kuljettavat, eivätkä shs ole he-

vosten vetämiä. Näistä vaunuista varoitetaan yleisöä soit-
tamalla kiivaasti kelloa, mutta tällä soitolla, jota kuulee
aamusta iltaan alituisesti joka haaralta, ei voiteta muuta
kuin, että kaikellainen raajojen silpominen tapahtuu nyt
täyden musiikin soidessa, sen sijaan kun se muutoin tapah-
tuisi hiljaisuudessa. Kaapehvaunut ovat hengenvaaralhsia
ainoastaan sellaisissa paikoissa, joissa välttämättömästi täy-
tyy käydä kadun yli, mutta niissä paikoissa seisoo tavalli-
sesti jättiläiskokoinen irlantilainen poliisikonstaappeli, joka
määrätyillä vähäjoilla hankkii siihen tilaisuutta. Tältä kon-
staappehlta, joka on puettuna siniseen virkapukuun, leveä
harmaa kypäri päässään, saa sivumennen kaikellaisia tar-
peellisia tietoja. Toivossa aikaansaada keskustelua, seisah-
dun ja pyydän konstaappehn neuvomaan minua parturille.
Mutta jättiläinen ei näytä ensinkään seuranhaluiselta. Hän
kuuntelee kysymystäni oikealla korvallaan ja vastaa tuskin
liikauttaen vasenta suupieltään:

s Five blocks straight forward and two blocks to
east." *)

Se on verrattoman tarkka osoite. Se putosi kuin va-
saran isku, ja putosi juuri parturin kohdalle. Eurooppalai-
sella ei ole aavistustakaan siitä, kuinka helposti osoitteen
löytää ameriikkalaisessa kaupungissa. Kadut, jotka kaikki
ovat numeroidut, kulkevat pohjoisesta etelään ja idästä

*) Viisi blockia suoraan eteenpäin ja kaksi hlockia itäänpäin.
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länteen. Ne korttelit, jotka siten muodostuvat, kutsutaan
blocks. Kun vaan tietää ilmansuunnat ja taitaa laskea,
min on melkein mahdotonta eksyä muualla, paitsi etelä
osassa New-Yorkia, jossa kadut kulkevat sekaisin, ristiin
rastiin niinkuin Euroopassakin.

„Eive blocks straight forward and two block to east."

Aivan oikein! Tuossa näen tuon kummallisen kyltin,
joka on jokaisen ameriikkalaisen parturituvan ulkopuolella:
kaksi pitkää paalua maalattuna niinkuin punainen ja valkoi-
nen tähtihppu olisi kiedottu' niiden ympärille siten, että
joko ylös tahi alas muodostuu reunus, jossa on ne M tähteä,
jotka merkitsevät Yhdysvaltain 44:ää valtiota.

Parturitupa on pitkähkö huone, jonka yksi sivu on
täynnä kuvastimia. Sillä seinällä on tusinan verta tuolia,
jotka ovat saman näköisiä kuin hammaslääkärien' tuolit
Euroopassa. Jokaisella tuolilla on jokin ajeltavana ja par-
ranajo käypi hiljalleen ja juhlallisesti, aivan kuin ruumista
ajeltaisiin. Täytyy odottaa sijaa tyhjeneväksi, ei puhuta
sanaakaan, toivotaan mieluummin vieraan istuvan tuolillaan
totisen näköisenä" kuin kuvapatsaan siksi, kunnes parturi-
pafvelija, joka on sormenpäitään myöten gentlemanni,
viittauksella ilmoittaa sijan olevan vapaan. Sitten puetaan
mies messupaitaan, joka ylettyy koko ruumiin ympäri, saa
pari serviettiä kaulalleen japarturi alkaa vihdoinkin toimensa
vitkalleen. Tuhritaan sitten naamaan saipuaa ja parta
ajellaan kahteen kertaan, niinkuin Ranskassakin on tapana.
Sen jälkeen alkaa se seikkaperäinen toimitus, johon varsi-
nainen parturin tehtävä suhteutuu niinkuin hemiruoka
suuriin päivällisiin. Kasvoihin hierotaan useanlaatuisia nes-

teitä, kuivataan, hierotaan uudelleen voiteita jaruiskutetaan
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hyvänhajuisia väkimehuja, ja sillä ajalla täytyy ihmettele-
mästä päästyäänkin ihmetellä, miten aina kiireellisillä ame-

riikkalaisilla on aikaa kaikkiin näihin muoto-asioihin. Tähän
saakka on jo tukka tuulta nähnyt, parta päiviä pahoja,,
mutta lujemmalle käy kärsivällisyys, kun kasvot vihdoin kal-
tataan ja huuhdotaan jonkinlaisen huiskan avulla, jota kas-

tetaan vuoroon kiehuvan kuumaan ja vuoroon jääkylmään
veteen. Turhaan olen kysellyt syytä siihen, minkätähden
tällaista kiusaa täytyy kärsiä joka päivä ameriikkalaisessa.

parturituvassa. Sanotaan ihon tulevan siitä kestävämmäksi
moskitokärpäisten puremaa, vastaan, mutta kalttaus toimite-
taankin 15 asteen kylmyydessä. Viimmeiseksi ruiskutetaan,

naamalle uutta väkimehua. Parta käherretään, silmäkarvat
voidellaan kiiltäviksi ja neekeripalvehja harjaa miehen kii-
reestä kantapäähän asti. Kaikki tuo maksaa 15 senttiä.
Parturitupain ohessa on upeat kylpyhuoneet, joita ei raahdi
jättää käyttämättä. Kylpy maksaa 25 senttiä.

Jokaisen suuremman parturituvan ulkopuolella on
ammattilaitos, jota ei missään muualla ole kehitetty niin-
korkealle kuin Ameriikassa. Shnä on kengänpuhdistajalla
hyvin huomattava paikkansa. Kengänpuhdistaja on val-
koisiin vaatteishn puettu gentlemanni, jolla on neekeripoikia.
apunaan. Ammattia harjoitetaan tulipunaiseksi maalatulla,

lavaha, jossa on tilaa 3—4 komealle ja hyvin mukavalle,
vahakankaaUa päällistetylle nojatuolille. Niille istutaan ja
asetetaan jalat rautajalustoille, joissa on sijat kengän ko-
roille. Tuohen takana on useita hyllyjä, joilla säilytetään
kaikellaisia kenkämusteita sekä varasto nyöriä ja muita
kengänpuhdistajan ammatissa tarvittavia tavaroita. Nä-
keepä siinä hyvin usein riippumassa palMntokirjankin, jossa
pöyhkein sanoin ilmoitetaan liikkeen omistajan saavuttaneen
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kengänpuhdistajain viimme kilpailussa parhaan tuloksen
eli määränneen mestariuden ja saaneen nimityksen Cham-
pion siinä ja shnäkin. Maailman mestariuden saavuttaneena
on nykyjään eräs kengänpuhdistaja Maxket-kadun varrella
San Franciscossa. Tämän kirjan tekijä voi kehua saaneensa
itse maailman mestarin kenkiään puhdistamaan. Sillä ker-
taa tahri se vaaleat housuni.

No niin. Istumme lavalle ja tarkastamme kengän-
puhdistajan palkintokirjaa ja kasvonpiirteitä; näissä alku-
tarkastuksissa kasvaa uteliaisuus nähdä, miten puhdistaja
työssään menettelee. Työ tapahtuu todellakin kaikkein
ammattisääntöjen mukaisesti. Ensin harjataan housun lah-
keet polvia myöten, käännetään ne ylös leveissä laskoksissa,
ja nyt antaa mestari peukalonsa luistaa pitkin kengänpääl-
hstä, koetellakseen nahkan laatua. Nahkan laadun ja hie-
nouden mukaan valitsee hän nim. musteen, ja miehen toti-
sesta muodosta päättäen vaatiikin musteen onnistunut
valinta järkeä aika tavalla. Vielä huvittavammalta tuntuu
kun championi laskeutuu polvilleen ja alkaa hieroa kenkiä
kahdella suurella harjallaan. Kolmeen neljään kertaan kiil-
loittaa hän kengän päällisen, välillä kostuttaen, ennenkuin
se lopullisesti kiiUoitetaan kuivaUa rätillä. Sitten tulee
korkojen ja pohjan laitojen vuoro, ja lopuksi saamme val-
mistautua lähtemään ulos maailmalle. Mutta nyt vasta
saammekin vakuutuksen siitä, että meillä on kunnia olla
championin palveltavana. Kengänpuhdistaja kostuttaa etu-
sormensa ja piirtää sillä hienon freskokuvan kengän rintaan.
Yasta sen jälkeen noustaan ylös ja lasketaan tuo taidetyö
katuun.

Jollei muuta tointa ole Ameriikassa, niin on hupai-
sinta viettää aamutuntinsa kengänpuhdistajan luona. Siinä
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optimistisessa mielentilassa, joka seuraa kylvyn ja parran-

ajon jälkeen kun sytyttää uuden sikaarin japuhaltelee sen

savuja verekseen sanomalehteen, istuu ihminen lavalla kuin

Parturitupa.

hallitsija ja silmäilee toivekkaana päiväpaisteessa kiiltäviä
kenkiään ja alkavaa päivää.

Kengänpuhdistajan suorittaessa tehtäväänsä, kulkee
ohitse hullunkurisia ihmisiä ja kummallisia vehkeilijöitä.
Valun näkee siinä mitä naurettavimmat ilmoitusvaunut, sit-
ten tulee teaatterien näyttelykulkue, talutetaan muutamia
eläinnäyttelyn eläimiä ja nyt tulee joukko mielenosoittajia.

Se on kulkue julkisen vastalauseen tekijöitä, aivan
tavaUista New-Yorkissa. Jos asujamet ovat laajimmissa
piireissä tyytymättömiä yhteen tahi toiseen poliisiasetuk-
seen eli lakimääräykseen, kokoontuvat tyytymättömät tu-
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hansiin nouseviin joukkoihin ja kulkevat pitkin vilkasliik-
keisimpiä katuja, johonkin puistoon, jossa etevät puhujat,
seUaiset, jotka elävät vastalauseiden tekemisellä, kiihoittavat
kuulijoitaan vihanpurkauksiin ja päätöksiä hyväksymään.

Siinä kulkueessa, jokatuossa nyt menee, on lähes kaksi-
kymmentä tuhatta ihmistä. Mikähän niitä lienee suututtanut?
No min, kengänpuhdistaja kertoo, että New-Yorkiin on

saatu poliisimestariksi herra Roosevelt, joka yleiseksi när-
kästykseksi on määrännyt, että ravintolanpitäjät eivät saa
pitää auki ravintoloitaan sunnuntaisin. Ennen päästiin sisälle
taka-oven kautta, jota tietä Ameriikassa päästään aina si-
sälle, kun kysymyksessä on poliisin määräys, laki ja oikeus;
mutta herra Roosevelt oli sulkenut taka-ovetkin ja sehän
se nyt niin hämmästytti ja suututti ihmisiä.

Erittäinkin saksalaiset, joita on yh 200,000 New-
Yorkissa, ohvat suuttuneet pohisimestariin, ja saksalaisista
enin oluenpanijat ja niiden rengit. Kulkueessa onkin sen-

tähden suurimmaksi osaksi saksalaisia. Etupäässä ratsastaa
saksalainen kenraali (sisälhsestä sodasta) von Schach. Hä-
nen ympärillään on jotenkin, loistava esikunta. Esikunnan
jälessä kulkee saksalaiset sotilasvanhukset ja raajarikkoiset
(niinhyvin pohjoisameriikkalaisista kuin eurooppalaisistakin
sodista), sen jälkeen oluenajajat, rengit, olutpanimojen työ-
miehet ja salaiset yhdistykset. Useilla on yllään yhdis-
tysten virkapuvut tai lehtioksia hatuissa ja pieni hppu
kädessä, ja lopuksi nähdään nuo suositut

„pyörivät lautat",
joita katsojajoukot tervehtivät rajuilla suosiohuudoilla. En-
simmäisen lautan edellä kannetaan pitkässä tangossa olut-
nassakkaa. Sekä tanko että nassakka ovat verhotut suru-
harsolla. Samassa tulee olutvaunulla ajaen myöskin vapau-
den jumalatar. Itse lautta on pyörien päälle asetettu silta,
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jossa on eläviä ihmisiä kohtauskuviin asetettuina. Huo-
miota herättävin kuva on klubikohtaus Fifth Avenuelta.
Muutamassa upeassa huoneessa, joka on laitettu kullatuista
kulisseista, nähdään kolme pönäkkää vastenmielisen nä-
köistä miljöönamiestä, jotka istuvat pöydän ympärillä
samppanjapullojen ääressä. Tämän kuvauksen ulkopuolella
kurittavat Rooseveltin pohisimiehet muutamia työmiehiä,
jotka juovat lasin olutta.

Tuollaisille päätä-pahkaisille kiihoituskeinoille, jotka
ovat Englannista Ameriikaan tuotuja, täytyy hymähtää;
mutta sellaiset vehkeilyt, kuin tässä nyt kerrotut, teke-
vät tosiaankin paljon suuremman vaikutuksen kansajouk-
ioon kuin sata hyvin kirjoitettua sanomalehtikirjoitusta.
Nuo kolme miljoonamiestä saivat kaikkialla osakseen kova-
äänistä nurinaa. Viha on niin kiihkeää, että muuan mil-
joonamiehistä, pujahtaessaan jollekin asialleen avonaiseen
■porttikäytävään, oli vähällä saada selkäänsä.

Koko tuossa mielenosoituksessa, josta vasta seuraa-
vana päivänä näin sanomalehdissä, on kuitenkin merkilli-
sintä se, että itse poliisimestari Roosevelt käveh käsi-
kynässä mielenosottajien kanssa. Saavuttuaan Sulzerpuis-
toon, jossa kulkue pysähtyi olutta juomaan ja puheita
kuulemaan, lausui hän reporttereille, jotka lehdilleen urkki-
vat häneltä tietoja: „New-Yorkin porvarina pidän minä
ravintolain sulkemista sunnuntaisin naurettavana, jaryhdyn
mielelläni mielenosottajiin paremman järjestyksen aikaan-
saamista varten. Mutta pohisimestarina sitävastaan on
minun velvollisuuteni totella voimassa olevia lakeja. Se ei
kuulu minuun, jos valtio antaa kansalaisilleen tyhmän lain.
Minun asiani on sitä kunnioittaa ja panna se täytäntöön.
Voittehan hankkia minulle uuden lain."
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Kysymyksenä on nyt, minkä tähden ameriikkalaiset
pitävät voimassa sellaisia lakeja kuin esim. tätä sapatti-
lakia, joka on laadittu ainoastaan rikottavaksi. Mutta Arne-
riikassa älköön kyseitäkö kovin paljon siitä, mikä kuulun
pohtiikkaan. Sellaisissa tapauksissa voi olla varma siitä,
että kaikkein yksinkertaisimmat ja luonnollisimmat suhteet
ovat ylösalaisin. Tässä tapauksessa esim. on voitolla oleva
puolue saanut hyötyä sapattilain kannattamisesta. New-
Yorkissa . oli joku aika sitten noin 10,000 ravintoloitsijaa,,
joista enemmän kuin puolet olivat kansanvallan ja loput
tasavallan suosijoita. Kun kunnallishallitus oli kansanval-
tainen, niin muodostuivat olot siten, että kansanvallan ystä-
vät ravintoloitsijat saivat luvan myydä salakähmään, jota
vastaan tasavallan ihaihjat saivat sellaisista eduista mak-
saa kuukausittain aina satakin dollaria, joka jaettiinpoliisi-
miehille ja niiden alaupseereille. Hyvin luonnollisena seu-
rauksena siitä oli se, että ravintoloitsijat aikaa voittaen
muuttuivat kansanvaltalaisiksi, ja kun ravintolan isännällä
on, paitsi omaa ääntään, keskimäärin neljän äänivaltaisen
kerjäläisen äänet, niin oli kansanvaltalaisilla sunnuntailakia
säilyttääkseen noin 50,000 luotettavaa ääntä New-Yorkin
kaupungissa, ja se ei ole nhnkään vähäpätöinen etu vaa-
lissa.

Mutta nyt oli kaupungin poliisimestarina yksi niitä
miehiä, joita nykyään esiintyy kaikkialla ameriikkalaisessa
yhteiskunnassa, yksi niitä reippaita, horjumattomia luon-
teita, jotka huutavat julki sen, mitä virkamies ennen ei
uskaltanut kuiskatakaan Ameriikassa: Kunnioittakaamme
lakeja! Että ameriikkalainen kansa on tällaisten miesten

tarpeessa, näkyy parhaiten siitä, että ne, huohmatta tur-
meltuneiden poliitillisten puolueiden vastustuksesta, saa-
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vuttavat arvaamattoman suuren kansansuosion. Ame-
rikkalainen yhteiskunta janoo rehellisyyttä, ja se aika,
jolloin keikaria arvosteltiin yleisissä asioissa enemmän kuin
rehellistä miestä, kuuluu pian historian alalle.

Kenkämme ovat nyt sillä välin tulleet puhdistetuiksi,
ja ne ovat itsestään löytäneet tien salooniin (kapakkaan).

Salooni.

Olkoonpa se sitten upea eli tavallisempaa laatua, niin on
sen sisustus kaikissa pääpiirteissään niinkuin tähän painetta
kuva näyttää: korkea mahonkipuinen tiski, jossa ulkopuo-
lella on kaksi metallitankoa. Alimmaiselle asetetaan toinen
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jalka ja ylimmäisestä pidetään kiinni toisella kädellä, kun
toisella tartutaan juomalasiin. Nuo kaksi herraa, jotka
tarjoilevat, ovat isäntä, niinkutsuttu barlceeper, ja hänen
nuori apulaisensa, jota nimitetään bartender'iksi.

Tavallinen juoma on olut, jota säilytetään erinomai-
sen hyvissä jäähdytyslaitoksissa ja maksaa 5 centtiä lasilta.
Tahtonsa mukaan saa kukin joko pienemmän lasin tahi
kolme kertaa sitä suuremman. Tästä tarvitsee ainoastaan
huomauttaa. Hinta on sama molemmilta. Suvikuukausina
valmistetaan kaikellaisista aineista monenmoisia kylmiä
juomia, jotka turmelevat ameriikkalaisten vatsat, ja siitä
käypi selville tuo ääretön vatsapillerien ja kirpeäin juo-
main nauttiminen.

Jotakin varsin omituista salooneissa ovat vapaat aami-
aiset: useoita kylmiä ruokalajeja, joita saa nauttia ilman
mitään maksoa, ostettuaan lasillisen olutta. Tavallisesti on

niissä pöydällä suuria maukkaita kinkkuja, isoja paisteja,,
merirapuja, ostroneja, voita ja erinomaisen hyviä juusto-
lajeja. Huonommissa paikoissa on hha leikattu viipaleisiin,
mutta se on aina tuoretta ja hyvää, ja kuka tahtoo saa
syödä puolen dollarin edestä. Se ei maksa mitään, ja isän-
nän omaksi asiaksi jää, jos voitto oluesta riittää korvaa-
maan ne jotenkin suuret summat, jotka epäilemättä mak-
saa tuo the free lunch.

Ameriikassa ei ole eurooppalaisia kahviloita, ei aina-
kaan San Franciscon ja New-Orleansin ulkopuolella, ja
siitä on vieraalle, tuntuva kaipuu. Salooniin ei tahtoisi
mielellään mennä, ja jos sinne menee, niin juo siellä pian
lasinsa ja astuu taasen ulos. Siellä ei ole istuimia eikä
sanomalehtiä. Ainoat paikat Ameriikassa, joihin voi istua
laiskottelemaan, ovat hotellien hallit eli eteiset; korvauk-
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seksi saa siellä kaksikin tuoha käytettäväkseen. ToiseUa
tuolilla istutaan ja toiselle nostetaan jalat. Sellaisen lepäys-
asennon erinomaisen käytännöllisyyden tulee pian huomaa-

maan. Kuta korkeammalle jalkansa asettaa, sitä suurempi
on nautinto, jonka tähden pian tottuu nostamaan ne päänsä
tasalle, niinkuin herrat ameriikkalaiset tekevätkin, joko
tuolin selkäimelle tahi pöydän laidalle. Sisääntulijasta
näyttävät nuo hkaiset kengänpohjat rumilta, mutta Amerii-
kassa täytyykin kauneuden vaatimusten väistyä käytännölli-
syyden tieltä. Todella tuntuukin, niin istuen, ruumis levän-
neeltä puolta vähemmässä ajassa kuin eurooppalaiseen ta-
paan loikoen.

Suuremmat saloonit ovat melkeen aina jonkun sikaari-
kaupan yhteydessä. Sen oven eteen, vähän ulommaksi
jalkakäytävälle, on asetettu kyltiksi luonnolliseen ruumiin-
kokoon puusta tehty ja punaiseksi maalattu intiaani. Sel-
laisia kuvia näkee niin usein, että viimein ei niitä enään
huomaakaan sivu kulkiessaan, ja kuitenkin on se omituinen
sekä ruumiin asentoonsa — intiaani kuvataan tähystele-
vänä, toinen käsi silmien päällä — että suuruuteensa ja
siihen nähden, ettei kukaan tiedä, miksi juuri sikaarimyy-
mälän kylttinä tulee olla intiaani. SeUainen puusta tehty
intiaanin kuva onkin miltei ainoa esine, joka muistuttaa
ameriikkalaista sen maan muinaisuudesta, ja merkillisintä
siinä on se, että punanahkain historiasta puuttuu perus-
teita siihen määrin, että se epähuomiosta on joutunut
tupakkakyltiksi.

Ameriikkalaiset sikaarimyymälät ovat hyvin pieniä.
Tavallisesti rajoittuu niiden tila ainoastaan myyntipöytään
jossakin hikehuoneustossa, etenkin saloonissa eli apteekissa.
Kentiesi riippuu se siitä, että sikaarit ovat hyvin kalliita
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ja piipputupakkaa poltetaan hyvin vähässä määrässä. Ta-
vallisimmat sikaarilajit maksavat 25 centtiä 3 kappaletta.
Sikaarit ovat pieniä, kiinteätekoisia ja hyvällä tupakkaleh-
dellä päällystettyjä, mutta hiukan kalhita kun laskee hin-
nan Suomen rahassa, johon tottumus houkuttelee ensi
aikoina Ameriikassa oloa. Eihän sitä voi jättää laskematta,
että maksoi parturille 15 centtiä, kylvystä 25 centtiä, ken-
gänpuhdistajalle 10 centtiä, sanomalehtipojalle 5 centtiä,
barkeeperille 10 centtiä ja sikaarikauppaan 25 centtiä, siis

yhteensä 90 centtiä eh lähes 5 markkaa ennen kuin oikein
ehti päästä kadulle. Nuo pikkumaksut ne nousevat niin.

äärettömästi, että dollari ei rhtä, ainakaan matkustavai-
selle, paljoa enempää kuin markka kotimaassa. Etempänä
saamme nähdä, että suhde on toisellainen niillä, jotka siinä
maassa asuvat. Vieras on näkevinään kaikkialla Amerii-
kassa taipumuksen pyöristellä rahasummia korkeammiksi
sekä yleisen pikkurahain halveksimisen, ainakin siinä mitä
vieraan rahoihin tulee. Kun ameriikkalainen saa dollarin
setelin, niin kutsutuita greenbacks, rutistaa hän sen niin
halveksivasti kokoon ja heittää rahalaatikkoonsa. Mutta
tuo halveksuminen muuttuu pian hellyydeksi, kun seteli
liikkuu päinvastaiseen suuntaan. Silloin hyväilee hän sitä
ja jättelee hyvästi nunkuin rakkainta ystäväänsä. Omitui-
sen ameriikkalaista, vaikkei ostajalle juuri mistään arvosta,
on se aulius, jota osoitetaan kaupanteossa pienimmissäkin
myymälöissä. Jos pyydämme kolme sikaaria, niin ei niitä
panna heti paperipussiin, vaan heitetään kaksi suurta kou-
rallista tiskille, ja mistä saa ostaja vahta. Jos pyytää
tusinan ostroneja, niin saa aina 13, ja kun kolmen tähden
konjakkia tahtoo niin tuodaan se kuuden tähden. Niin
vaatimaton kuin ameriikkalainen onkin, nhn pöyhkeilee
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hän kuitenkin kaikessa, mitä hän tekee. Suuret olosuhteet
levittävät loistoaan elämän tuhansiin pikkuseikkoihinkin.

Ja kuinka se muuten voisi ollakaan? Miljoonat len-
televät tässä maassa sinne tänne, niinkuin DumaS vanhem-
man romaaneissa. Missä ikänä annetaan joitakuita tietoja,
on niissä aina joukko suuria summalukuja, jotka, vaikka
olisivat kuinkakin suuria, ovat kuitenkin tavallisesti luo-

tettavia ja selvempiä kuin pitkät selitykset. Pysähdymme
esim. Broadvaylla kolmen suuren rakennuksen kohdalle,
jotka näyttävät olevan yhtä monen henkivakuutusyhtiön
rakennuksia, niin seurakumppanimme, ameriikkalainen, se-

littää, ettei tiede, kirjallisuus, taide ja yleissivistys ole koko
kansakunnan sivistyksen mittareita, vaan henkivakuutus-
yhtiöiden pöytäkirjat. Sellaisessa selityksessä on jotakin
huomioon otettavaa, mutta Euroopan sivistysasteita ei se

mitenkään valaise. Vuotuiset henkivakuutusmaksut Ame-
riikassa nousevat 165 miljoonaan dollariin, ja vakuuttajille
vuosittain maksettavat summat nousevat nykyään yh 90
miljoonan dollaria. New-Yorkissa yksistään on 12 suurta
henkivakuutusyhtiötä. Kolme enin tunnettua, joilla on
päärakennuksensa Broadvayn varrella, ovat Mutual Life,
Equitdble ja New-York. Eguitablen hyväksymäin 200,000
vakuutuksen arvo nousee 700 miljoonaan dollariin. Yh-
teensä on tämä yhtiö olemassa-olonsa ajalla maksanut
vakuuttajilleen 150 miljoonaa dollaria, joista puolet leskille
ja lapsille.

New-York-yhtiöllä on myönnettyjä vakuutuksia noin
600 miljoonan dollarin määrä. Tämä yhtiö on perustami-
sestaan saakka, vuodesta 1845, maksanut kuolleiden oikeu-
den omistajille 60 miljoonaa dollaria ja 90 miljoonaa dolla-
ria vuotuismaksuina, jako-osuuksina ja vakuutusmaksuina
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vielä eläville henkilöille. New-York oh ensimmäinen yhtiö
joka maksoi vakuutussumman itsemurhaajan oikeuden
omistajille. Näillä kolmella yhtiöllä on voimassa olevien
vakuutusten takuuna rahasto, jossa on 382 miljoonaa dol-
laria. Koko Ameriikassa on nykyään henkivakuutettuna
4 miljoonaa henkeä, joiden vakuutussummat nousevat 8,6C0
miljoonaan dollaria. Koko muun maailman henkivakuutus-
yhtiöillä yhteensä on vakuutussummain määrä vähempi
kuin Pohjois-Ameriikan henkivakuutusyhtiöillä.

Jatkamme kävelyämme ja saavumme Eifth Avenue'lle,
joka on enin tunnettu ja antaa enemmän puheenainetta
kuin muut kadut New-Yorkissa. Noin 25 vuotta sitten
asui sen kadun varrella kaikki kaupungin miljöönamiehet,
ja vieläkin on avenuen molemmin puolin kaksi riviä huo-
mattavia palatsia. Mutta näitä palatsia puretaan nyt yksi
toisensa perästä, toiset seisovat autioina ja siellä täällä
kohoaa pilvenhiipojia tuossa hienonomaisessa piirissä. Liike-
keskustan pikaisen laajenemisen tähden pohjoista kohden
on vanha rahaylimystön katu nykyään uudistuksen alai-
sena. Se osa avenuetä, joka on eteläpuolella Madison
Square'a, on jo muutettu hikehuoneustoiksi. Hotelleja, sel-

laisia kuin esim. hotellit Netherland, Savoy ja Plaza, on
nyt siinä missä Eift Avenue ja 50:es katu käyvät ristiin.
Siinä on myöskin vasta rakennettu ja Ameriikan ulkopuo-
lella vähän tunnettu hotelli Waldorf, joka kuitenkin on
nykyajan suurin ja upein hotelli Pohjois-Ameriikassa. Siinä
on 1,600 huonetta, niiden joukossa jakso aistikkaasti val-
koiseksi kiillohettuja ja valkoisella silkillä verhottuja huo-
neita vastanaineille. Koko toinen kerros on sisustettu
vanhaan ranskalaiseen linnatyyliin. Muutama kerros on
esim. koristeltu alkuperäisillä gobeliineilla ja Sevresmalja-
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koilla. Tämä kerros maksaa 150 dollaria päivässä, mutta
isäntä, joka sitä näyttelee, huomauttaa, ettei hän mielel-
lään sitä vuokraisikaan. Huonekalusto on nimittäin niin
kallisarvoinen, että vähemmän huolellinen matkustava voisi
tehdä vahinkoa kaksi kertaa enemmän kuin hän maksaa.

Näiden hotellien läheisyydessä on se yhstetty osa

Eifth Avenue'a jossa asuu pituudelta miljoona-
miehiä", ja kun tarkastamme asiaa, niin asuvat ne joten-
kin lähellä toisiaan ja molemmin puohn katua. Jos mil-
joonamiesten asunnot pantaisiin yhteen riviin, niin tulisi se

kahden peninkulman pituiseksi. Sellaiselle katuosalle, jossa
jokaisella asukkaalla on monen tuhannen dollarin tulot

joka päivä, jopa joka tuntikin, löytynee tuskin vertaa koko
maailmassa. Se on suuri ameriikkalainen nähtävä ja jokai-
sen ameriikkalaisen ylpeys. Saanpa jonkun käsityksen siitä,
mitä nämät raharuhtinaat vaikuttavat tavalliseen ihmiseen,,
kun seuralaiseni sysää voimakkaasti kylkeeni. Kun kysyn
häneltä, mikä häntä vaivaa, niin vastaa hän änkäten:

„No ettekö näe, että Cornelius Vanderbilt menee
tuolla!"

Mies oli kalpea liikutuksesta.
Luetella mitkä kaikki ovat näiden rakennusten omis-

tajia, olisi samaa kun nimitellä kaikki rahapohatat Wall
Streetin varrella. Tuossa on J. J. Astorin loistava palatsi,
joka rakennustaiteellisessa suhteessa on tarkka kopio krei-
vien af Chambord huvilinnasta. Tässä asuu Jay Gouldin
poika, nuori George J. Gould, palatsissa, joka on raken-
nettu johonkin ameriikkalaistuneeseen ranska! ais-göötiläi-
seen malliin, ja tuolla viimeiseksi, avenuen pohjoisimmassa
kulmassa ja vastapäätä suuria klubirakennuksia, seisah-
dumme Cornehus Vanderbiltin upeasti sisustetun asunnon
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eteen, joka on rakennettu ranskalaiseen linnatyyliin Lud-
vig XlLnen ajalta. Talon, josta tässä on kuva, sanotaan
olevan sisustetun niin, että sähkökellot alkavat soida, jos
joku yrittäisi muuta kuin tavallista tietä sisälle. Ja siinä
ei kuitenkaan ole kaikki. Jos varas avaisi akkunan, niin
syttyisivät automaattisesti sähkövalaistuksen hehkulamput
valaisemaan koko talon, ja poliisi, joka samalla saisi kel-
lonsoitolla käskyn saapua paikalle, näkisi varas-raukan
bengaahsessa valossa.

Cornelius Vanderbiltin talo.

Kävelyllämme pitkin Eifbh Avenuea olemme nyt kul-
keneet neljä tai viisi peninkulmaa niemimaata ylöspäin, ja
voisimme vielä jatkaa matkaamme neljä tahi viisi penin-
kulmaa ja olla sittenkin kaupungin sisällä. New-Yorkin
ala pakoittaa kaupungin laajenemaan pohjoista kohden,
niemimaasta mannermaahan päin. Keskellä kaupunkia on
puisto Central Park. Sen pohjoispuolella ovat melkein
kaikki talot sisustettuja asuinhuonenstoiksi. Niistä kaupun-
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ginosista syöksyy ihmistulva aamuisin alas kaupungin etelä-

päähän, ehtoolla sieltä samaa tietä takaisin tulviakseen.
Näinä molempina päivänaikoina tapahtuu sellainenkansan-

vaellus, jota ei voi mitenkään selittää.
Manhattan niemimaan halki pituudelleen kulkee kym-

men kunta avenueta, janeljällä niistä on päästä päähän
niin kutsuttu Elevated (railroads), se tahtoo sanoa ilma-
ratoja, joissa vaunut kulkevat rautaisen ristikkorakennuk-
sen päällä kadun yläpuolella raitioitaan myöten. Kuten
tähän painetusta kuvasta näkyy, on rata rakennusten toi-
sen kerroksen korkeudella, mutta toiset radat käyvät kuu-

dennenkin kerrok-
r

(

S ■--_-- sen korkeudessa eli

"V ':'ft"i^tlelaßßllfc; ! kadulla sähkövau-
nut. Hmaradat

ovat New-Yorkissa
välttämättömän

tarpeellisia. Ave-
nue'lla on, kuten

Ilmarata kadulla,

näkyy, kaksi rataa. Junat kulkevat oikealla puolella katua
niemimaata ylöspäin ja vasemmalla puolella alaspäin. Sei-
sauspaikat ovat katujen kulmissa. Sellaisella asemalla on

kaksi katettua porrasta. Portaan yläpäässä, asemalaiturin
ovella, maksetaan] 5 centtiä piljetistä, jonka kukin itse saa
pudottaa lasilaatikkoon, ja nyt voi ajella yhden tai 10
peninkulmaa tahi koko päivän, oman tahtonsa mukaan. Ra-
dalla ollessa ei ole mitään maksujen tarkastusta. Junat
tulevat kohisten hyvin lyhvien väliaikojen kuluttua. Hypät-
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tyään vaunuun tuntee sen seuraavassa silmänräpäyksessä
kiitävän halki ilman, meluisan katuliikkeen yli. Vaunut
ovat yhtä loistavat kuin käytännöllisetkin; niissä on suuret
akkunat ja leveät, vaalealla niinillä peitetyt sohvat, ja
kaikki puutyö on koristeltu kauniilla leikkauksilla.

Junassa on aina kymmenenkin vaunua, jotka tyhje-
nevät ja täyttyvät mahdottoman pikaisesti. TääUä, niin-
kuin sähkövaunuissakin kadulla, päästetään sisälle matkus-
tajia huohmatta siitä, onko vaunuissa tilaa tai ei. Muuta-
mina aikoina päivästä, etenkin aamulla ja illalla, ovat vau-
nut kovin täynnä, vaikka junain lukumäärä on silloin kak-
sinkertainen. Pari kertaa on sellainen juna syöksynyt alas
kadulle, ja. monta ihmistä on siinä kuohut ja silpoutunut,
mutta niin suuria onnettomuuksia tapahtuu kuitenkin pit-
kien väliaikojen kuluttua. Chatham Squaren asemalla saan
käsityksen siitä, kuinka helposti onnettomuuksia voisi tapah-
tua, jollei niin erinomaista tarkkuutta vaarinotettaisi. Ase-
man ohi kulkee päivittäin 1,400 junaa. Puolet tästä mää-
rästä menevät saman kohtausraition yli vastaiseen suun-
taan niin, että yhteentörmäyksen mahdollisuus on 335 kertaa
vuorokaudessa eli joka neljäs minuutti. Luonteenomaista
on se, että ameriikkalaiset näin vaarallisessa paikassa eivät
luota raitiovaihdeautomaattiin, vaan tapahtuu raition vaih-
taminen tässä käsivoimalla, ja sen toimittaa miehet, jotka
eivät nuku työssään. Huolimattomuus neljän minuutin
ajalla saisi tässä aikaan yhteentörmäyksen.

Olemme tulleet ilmaradalla Central Parkista alas kau-
pungin eteläpäähän, sen kauppakeskustaan, josta neljä vil-
kashikkeisintä tietä säteiden tavoin saavat alkunsa, nimit-
täin Fifth Avenue, Broadway, Bower ja Brooklyn Bridge.
Täällä lyö kaupungin sydän. Täältä juoksee ihmisvirta
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noita suuria valtasuonia myöten, ja niin kauvas kuin se

juokseekin kaupungin äärimmäisiin osiin saakka, niin juok-
see se sieltä takaisin samaan paikkaan. Jos ehtoolla, kun nuo

suuret rakennukset tyhjentyvät, asettuu tänne katselemaan,
niin saa siinä nähdä osan New-Yorkin elämää, joka ei
haihdu mielestä. Siinä näkee koko meren pohjoiseen päin
käännetyltä ihmiskasvoja, ja tuntee seisovansa keskellä aal-
toilevaa ihmisvirtaa, joka hitaasti nousee ylös mahtavan
suurille ratalaitureille, jossa juna toisensa perästä arvaa-

mattoman nopeasti nielee ne kuin jättiläinen sata sadalta,
kiitää pois ja jättää tilaa uusille junille.

Mutta jännittävintä on kuitenkin nähdä aamuvarhai-
sella liikkeen käyvän päinvastaiseen suuntaan. Siinä ei
ole ainoastaan satoja ja tuhansia, vaan satoja tuhansia,
jotka hyökkäävät esiin kaapeli-, höyry- ja sähköteiltä ja
kiiruhtavat toimintaansa. Ne näyttävät hyökkäävän sotaan

koko maailmaa vastaan, ja mieleen jää se käsitys, että ne
palaavat ehtoolla voittajina kotiinsa.



Öiseen aikaan.

On tullut se katoavan päivän hetki, jolloin valaistus
alkaa noissa korkeissa rakennuksissa ja mahtavan suuret
höyrylossit liukuvat pois New-Yorkin rantalaitureista. Näyt-
tää siltä kuin kokonaisia katuosia irtaantuisi rannasta ja
ajautuisi virtaan. Liike, jonka höyrylossit nielevät, säilyt-
tää vielä pulppuavan luonteensa. Herrat kävelevät vielä-
kin ja lukevat sanomalehtiänsä. Naiset istuvat min suorina
kuin istuisivat he ylhäällä ilmaradalla. Pojat myyvät sano-
malehtiä, neekerit harjaavat kenkiä ja ajuri, joka istuu
kuin hallitsija kuski-istuimellaan, pitää ruoskaa toisessa
kädessään ja hoitaa ohjia toisella kun — lossi kiitää vir-
ran yli.

Ja nähdessään toisia valaistuja höyrylosseja kulkevan
edestakaisin, luulee, ettei ainoastaan katuliike, vaan myös-
kin ne korkeat rakennukset, jotka olivat kaupungin sisässä,
liukuvat nyt sinne tänne veden pinnalla. Jos katsahtaa ylös,
niin näkee mahdottoman suuren valojuovan ilmassa. Se
on Brooklyn Bridge. Tuolla valojuovan päällä kiitää va-
laistuja rautatien junia. Yhdellä kerralla voi nähdä aina
kuusitoistakin sellaista junaa. Ja tuossa laatuaan erikoisessa
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näkyalassa huomaa Bartholdyn jättiläi^spatsaan mustat piir-
teet, tuon taivasta tavottelevan vapauden jumalattaren,
joka kohoaa virran uomasta, julman suuri palava tulisoihtu
kädessään.

Höyrylossi on tullut toiseen rantaan. Vaunut, jotka
ovat saapuneet lossissa virran yli, lähtevät nyt liikkeelle,
ja ihmiset hyökkäävät hurjalla Idiruulla maihin.

Olemme Brooklynissä, kirkkojen kaupungissa, joka on

ollut erillään kaikista niistä mullistuksista, mitkä viime
kahdenkymmenenviiden vuoden ajalla on tapahtunut New-
Yorkissa. Rakennukset ovat täällä mataloita jakauppapuor
teja on ainoastaan suurempain katujen varsilla. Vanhan-
aikaiset ameriikkalaiset portit, jotka liikekatujen varsilla
ulottuvat aina jalkakäytäväin ulkopuolellekin, melkeen niin-
kuin Pietarissa, ovat omituisia. Hyvin laajoissa kortte-
leissa on järjestään yhden perheen asuttavia taloja, joiden
ympäristöillä on plataaneja ja ruohokenttiä, ja kaikissa
nhssä taloissa on yhdennäköiset sisäänkäytävät. Näissä
kortteleissa voi kuljeskella pitkät matkat tapaamatta muita
eläviä olennoita kuin poliisikonstaapelin, jota mietelmissään
häiritsee ainoastaan katua eteenpäin kiitävä sähkö-raitio-
vaunu omituisella viheltävällä suhinallaan. Kovassa työssä
ohut hikemies saa Brooklynissä levätä päivän vaivoistaan.
Varmaankin on näissä asunnoissa, joiden avonaisista akku-
noista pianosoiton hillityt äänet kuuluvat kadulle, miel-
lyttävä kodikkuus.

Olemme taasen höyrylossilla ja kuljemme sen saleissa,
jotka ovat ihmetyttävän suuria ja ameriikkalaisen tavan
mukaan loistavasti sisustettuja. Täällä on kirja- ja sanoma-
lehtimyymälä, vaan ei mitään ravintolaa. Istumapaikkojen
välillä on automaattisia urkuja, jotka yhdestä centistä esit-
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tävät uusimman oopperakappaleen tahi remppulaulun. Omi-
tuiselta se näyttää kun ameriikkalainen astuu sisälle, ostaa
sanomalehden, heittäytyy sohvalle, asettaa kuulotorvet kor-
viinsa ja, samalla kun hän kiintyy sanomalehden lukemi-
seen, saa hän tuon jokapaikassaläsnäolevaisen neekeripojan
kenkiään harjaamaan. Tällä neuvokkaalla olevaisten olo-
jen järjestämisellä on ameriikkalainen tilaisuudessa tutustu-
maan päivän kysymyksiin samalla kun hän harjoittaa kor-
vaansa hyvällä oopperalla, saa kenkänsä harjatuksi ja —

matkustaa virran yh, kaikki kymmeniseUä sentillä.
Mutta mikä ihmeellinen muutos on tapahtunut eteläi-

sessä osassa New-Yorkia, kun parin tunnin kuluttua taasen
sinne saavumme! Täällä, jossa äsken ainoastaan suurella vai-
valla voi tunkeutua ihmistungoksen läpi, ovat kadut au-
tioina ja tyhjinä, ja shnä missä tuskin kuuh omaa ääntään
huudolta ja melulta, on nyt haudan hiljaisuus. Monessa
jättiläisrakennuksessa ovat kuitenkin konttoorit vieläkin
valaistuna ja valaistaankin koko yö, ja se tekee nuo suu-
ret fasaadit omituisen kummitusmoisiksi. Siellä tääUä nä-
kyy mies ovella vartijana.

Ryhdyin puhelemaan muutaman vartijamiehen kanssa,
ja hän kertoi, että tässä rakennuksessa — Equitablen ta-
lossa — oh se yhstetty rahakellari, jossa Wall Streetin
miljoonamiehet — ja sitäpaitsi kuka niin tahtoo — säi-
lyttävät rahojaan. Mies ei tiedä kuinka monta miljoonaa
kellarissa säilytetään, mutta hän luulee niiden nousevan
useoihin satoihin. Puhelu jatkuu, ja kun kysymys on mil-
jooneista, min kysäisen häneltä, kuinka sellaista satumaista
aarretta säilytetään.

Se on hyvin helppo asia, sehttää mies. Kellari on
kyynärää vahvan kivirakenteen sisällä, kauttaaltaan
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sisäpuolelta peitetty teräslevyillä. Aivan mahdotonta
on sentähden lähestyä rahoja maanalaisia teitä myöten.

.Mutta voisihan varas tunkeutua sisälle oven kautta? Ei,
ne ovat luonnollisesti kolmen kertaiset, hyvin vahvat sekä
soittolaitoksilla ja juonikkailla lukoilla varustetut, joita ei
voi avata, jollei tunne kirjaimistoa, ja jokaisella avaimella
on oma kirjaimistonsa. Mutta rohkeat varkaat voivat kai-
vertaa pois lukot tahi räjähyttää ne rikki dynamhthla?
Ei, sekään ei onnistuisi, sanoo mies ja innostuu: „Alhaalla
vahtihuoneessa on meillä nimittäin koneellinen kuva koko
tuosta kellarista. Se kuva näyttää automaattisesti, mitä
ovia eri huoneissa avataan. Kun istumme vahtihuoneessa,
niin voimme siis nähdä kaikki mitä kellarissa tapahtuu.
Jos varas pääsisikin sisälle, näkisimme hänen heti, ja silloin
olisi hän hukassa. Kääntäisimme ainoastaan hanaa ja
samassa tuokiossa tulisi koko rahaholvi kiehuvan kuumaa
höyryä täyteen. Siten, herrani, tulisi varas kaltatuksi.
Hän ei varastaisi enään miUoinkaan tässä maailmassa ja
rahat ohsivat jälellä. Hahaha!"

Kävelen eteenpäin niissä mielipiteissä, että rehelhsenä
miehenä on parempi hankkia elatustaan Yhdysvalloissa
kuin varkaan käsityöllä. Satu kuningas Erodesta, joka
kultasarvihaan koetteh ihmisten rehellisyyttä, tuntuu vähän
yksinkertaiselta Broadwaylla.

Katu jättiläismuurien vähssä on autio ja hyvin va-
laistu. Siinä on kuoleman hiljaisuus. Iloisia yökulkijoita,
joita tähän vuorokauden aikaan tapaa eurooppalaisissa kau-
pungeissa, ei ole Ameriikassa. Koko tällä mahdottoman
pitkällä kadulla on tuskin yhtään ravintolaa. Vasta Union
Squaren pohjoispuolella, missä teaatterit ovat, näkyy vähän
«lämää.
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Nämät kadut ja etenkin 14:sta katu, joka päättyy
vastamainittuun squareen, ovat muinaisaikoina olleet kau-
pungin kävelyintoisten hempukkain kohtauspaikkoina. Nai-
set kokoontuivat erääseen kahvilaan, josta ne kävelivät
ympäristöön, ja vielä vähä aikaa sitten muistutti elämä
täällä Boulevard Montmatren elämää Pariisissa.

Mutta sitten kohotettiin oikein iso huuto siveysyhdis-
tysten kokouksissa, ja tämä huuto levisi sanomalehtiin ja
pani poliisin liikkeelle. Prostitutiooni ei ole Ameriikassa
lain suojaama, mutta suvaitaan sitä kuitenkin useimmissa
kaupungeissa. Siveyden heiluri liikkuu hilhttömyyden ja
ehdottoman kiellon välillä, ja tämä, niinkuin muutkin Ame-
riikan heilurit, on alituisessa liikkeessä, heiluen aina näiden
kahden äärimmäisyyden väliUä. Poliisi on puhdistanut
lukemattomat julkiset paikat, sulkenut niiden emännät luk-
kojen ja telkeiden taakse ja ajanut nuoret pelästyneet nai-
set ulos kaupungista. New-Yorkissa ei ole nykyään prosti-
tutioonia ja epäsiveellisyyden poistaminen tästä kaupun-
gista, jossa on kolme miljoonaa asukkaita, tapahtui parissa
päivässä. Näin perinpohjaisella tavalla ratkaistaan — mää-
rättyjen väliaikain kuluttua — siveyskysymys New-Yor-
kissa.

Neljännellätoista kadulla, jonka jalkakäytävillä ennen
vaaleat silkkihameetkahisivat, seisahdun laidattomain huone-
kaluvaunujen eteen, jotkanäyttävät olevan määrätyssätarkoi-
tuksessa siihen asetetut. Vaunuissa seisoo kaksi herraa,
joista toisella on yllään hieno ruumiin mukainen takki ja
päässään korkea hattu. Toinen, joka nyt astuu esille ja
rupeaa tyhjäUe ympäristölle puhumaan, on huonompaan
pukuun puettu. Puhuja, joka luultavasti on niitä ammatti-
kiihoittajia, joita maksoa vastaan saa miehpiteilleen puhe-
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torviksi, koettaa turhaan saada kuulijoita kokoon. Hänen
esitelmänsä, käsittelevä tulevia kunnallisvaaleja ja koskeva
erään henkilön ehdokkuutta — luultavasti tuon hienosti

Bowery öiseen aikaan.

puetun — ei miellytä yleisöä. Kiihoittaja koettaa sentäh-
den saada huomiota puoleensa mainitsemalla ravintolain
sulkemista sunnuntaisin, ja tämä temppu onnistuu. Sivu-
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kulkijat pysähtyvät, ensin yksi ja toinen, sitten pienempiä
ryhmiä, joista tulee joukko, joka pian kasvaa kansanpal-
joudeksi, sillä tämä kysymys on saanut näinä päivinä mie-
let kuohuksiin. Puhujaa keskeytetään joko epäsuosion tahi
suosion ilmoituksilla, ja keskeytykset tulevat vihdoin niin
kiihkoisiksi, ettei hän voi enää puhua sanaakaan. Hän
on sentähden vaiti, mutta tuokion kuluttua huutaa hän
hymyillen:

„Gentlemen! Emme ole yhtä mieltä keskenämme.
Antakaa minun siis, sen sijaan että enempää huohsimme
tuosta sunnuntaisulkemislörpötyksestä, kertoa teille eräs
kasku." Ja nyt alkaa hän lystilhsen tarinan, joka miel-
lyttää läsnäolijoita ja kokoaa vielä enemmän kuulijoita.
Kaikkein kasvot loistavat ja kaikki osoittavat myöskin
suosiotaan puhujaa kohtaan, joka, tehden äkkikäänteen,
huutaa:

n Well, gentlemenl Minä en voi enkä saa puhua näin
suurelle joukolle kelpo kansalaisia mainitsematta tulevista
vaaleista. Oletteko ajatelleet, herrania, —ja nyt seuraa
mitä kaunopuhehaisin ylistys vieressä seisovasta ehdok-
.KclcLSLcl.

Tuosta puhtaasti ameriikkalaisesta näytelmästä jou-
dumme toiseen seutuun, kun käännymme Mulberry Stree-
tille, jonka varrella asuu yksinomaan itahalaisia. Suuri
omituisuus ameriikkalaisissa kaupungeissa on siinä, että
yhdellä sellaisella iltakävelyllä voi matkustaa Euroopassa,
Afrikassa ja Asiassa. Väliin tulee italialaisten, vähin ir-
lantilaisten, saksalaisten, puolalaisten ja venäläisten jouk-
koon. Toisessa paikassa suurella alalla kaupunkia vilisee
kaupungin afrikkalaisia mustanahkoja, tai voi joutua katu-
jen muodostamaan labyrinttiin, jossa asuu taivaan valta-
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kunnan poikia. Ameriikan nykyinen yhteiskunta on päte-
vänä todistuksena sille mielipiteelle, että eri kansallisuudet,
vähääkään luopumatta ominaisuuksistaan, voivat elää rau-

hassa toistensa rinnalla, kun vaan laki myöntää kaikille
samat oikeudet.

Hyvin omituista on se, että täällä Mulberry Stree-
tillä näkee samoja olennolta kuin on jo nähnyt joko Mes-
siinassa tai Palermossa. Vaimoja kirjavissa italialaisissa
puvuissaan, lapsia, jotka mukkelevat katuhassa, ja paljas-
kaulaisia auringon polttamia miehiä häämöittää tupakan-
savun seasta rasvaisissa ruokailuluolissa ja viinikapakoissa.
Tällä kadulla ei puhuta muuta kuin italian kieltä. Kau-

passa ja muissa asioissa käytetään ainoastaan italialaista
rahaa. Ameriikkalaiset kirjailijat, jotka kokemuksestaan
eivät tunne elämää kotomaassaan, ovat kirjoi-
telleet pöyristyttäviä kertomuksia vihehäisyydestä Mulberry
Streetin varrella. Siitä huolimatta tulevat italialaiset siirto-
laiset hyvin toimeen. Ne lähettävät kotiin rahoja eli 'mat-
kustavat itse kotiin ja elävät loput päiviään pohattoina.
Mutta riekaleitaan ja likaansa he tuskin milloinkaan jät-
tävät.

Jos tahtoo nähdä köyhyyden New-Yorkissa kaikessa
alastomuudessaan, niin poikkeaa Mulberry Streetiltä pari
korttelia itäänpäin ja saapuu ensi aluksi BoweryUe. Tästä
kadusta kirjavine asukkaineen, epäiltävine naisineen, huu-
tehjöineen ja julkeoine ilmoitustauluineen on kuva tähän
liitettynä. Bowery on neljä peninkulmaa pitkä ja kulkee
melkeen yhtä suuntaa Broadwayn kanssa. Kadun pohjoi-
sessa osassa asuu melkein yksinomaan saksalaisia. Siellä
onkin oluttupia joka toisessa talossa, ja kauppapuodeissa
myydään sellaisia halpoja tavaroita, joita saksalaiset osta-
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vat Ameriikassakin. Sitäpaitsi on siellä joukko variete-
näytöksiä, huonompia teaatteria ja olutmyymälöitä, joissa
saa kuulla musiikkia. Niiden joukossa on tuo tunnettu
Atlantic Garden, jossa nykyään käy ainoastaan huonompaa
yleisöä.

Alaosa Boweryä, se osa, joka on lähinnä kaupungin
keskustaa, on kansainvälisten köyhäin viheliäinen koto.
'Tänne kokoontuu kaikki se eurooppalainen loka, joka ei
voi päästä New-Yorkia pitemmälle, täällä on kaiken sen
sairaan veren valtimo, joka virtaa Ameriikkaan tuhansia
kanavia myöten, voimatta kuitenkaan myrkyttää tuota
suurta, tervettä yhteiskuntaruumista. Irti päästetyltä rikok-
sentekijöitä molempaa sukupuolta, karanneita rosvoja, epa-
toita ja elämän haaksirikkoisia maailman kaikista maista
asuu täällä vajonneina miljoonakaupungin omaan sanomat-
toman kauhistavaan liejuun. Mikä erinomainen seura!
Huomattavimpia olennoita Boweryn ala-osassa ovat: puoli-
juopunut nainen, joka vetelehtää ympäri katuja, ja sala-
mielinen murhamies, joka istuu olutkapakassa ja miettii
olutlasin ääressä.

Joka ainoassa talossa on pahalta haiseva salooni,
josta saa suuren lasillisen olutta ja ilmaiseksi lunchia 5
centillä. Tuo vapaa lunch on makkaraa, juustoa ja leipää.
Jokainen kerjäläinen, joka juo lasillisen olutta, saa syödä
niin paljon kuin hän tahtoo. Miten sellainen kauppa kan-
nattaa, on arvoitus, joka alussa matkustavaista kummastut-
taa. Sehtys lienee siinä, että nälkääntyneet henkilöt, joita
salooni houkuttelee, keksivät aina keinoja janonsa sammut-
tamiseen. Sellaisten ruokapalkkain ohella ovat siellä v^elä
nuo tunnetut yömajat, niin kutsutut Lodging Houses,



57

joissa kaikki ne hylyt, jotka päivänsä viettävät salooneissa,
saavat yösijan 10 ja 15 centillä.

Sellaiseen yömajaan mennään kaltaisesta, likaisesta
sisäänkäytävästä. Ovella tulee vastaan haju, mikä muis-
tuttaa laivan välikannesta, niin inhottava, saastainen haju,
että se vaatii ylen antamaan. Mutta tuon hajun unhottaa
sisälle tultuaan muutamaan sellaiseen huoneeseen ja näh-
tvään siellä vallitsevan kurjuuden.

Yömaja.

Lähekkäin toistensa päälle asetetuilla hyllyillä makaa
ihmisiä toinen toisessaan kiinni, höyryten hiessä ja liassa,
jalat koukussa ja varpaat hajallaan sekä siellä täällä aivan
alastomina. Kun silmät ovat tottuneet huoneen puoli-
pimeään valoon, niin näkee siellä kainaloita roistonaamoja
kuorsaamassa suu auki, josta hampaat irvottavat parta-
suortuvain välitse. Siellä täällä puolipimeässä näkyy liet-
täviä vääntyneitä kasvoja, jotka varmaankin kuvaavat nuk-
kuvien miellyttäviä unia. Hyllyjen vähssä kulkee pari
poliisimiestä lyhty kädessä haeskellen, sillä useimmat lod-
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ging-housen asujaroista ovat luonnollisesti rikoksellisia.
Poliisimiehet, joiden kanssa vaihdamme muutamia sanoja,
ilmoittavat, että jos kaikki nämät roistot vangittaisiin ja
saataisiin rikoksensa tunnustamaan, niin saisi neljäs osa
niistä vaihtaa yömajansa hirsipuuhun. Tämän huomautuk-
sen kuultuamme katselimme nukkuvia tarkemmin, lähesty-
mättä kuitenkaan enempää kuin sen verran, että seinä oli
takapuolella suojanamme. Poliisin läsnäolosta rauhatto-
mina väijyivät murhamiehet salaa liikkeitämme, mutta kun
lyhdyn valo sattuu niiden vastenmielisille kasvoille, kuor-
saavat ne taas hyvin kuultavasti.

Sellaisia majataloja on Boweryn varrella viidenkym-
menen vaiheille! Muutamat niistä ovat makuuhuoneiksi
sisustettuja aina kellarista kurkihirteen saakka, vieläpä
katollekin. Järjestystä ylläpitää niissä pari tukevaa miestä,
joiden pääasiallisena tehtävänä on kuitenkin maksun otta-
minen. Kovin juopuneita henkilöitä ei päästetä sisälle.
Jos sellaisia on päässyt sisälle eivätkä hillitse itseäänT

heitetään ne ulos, josta poliisi kokoilee ne patrulhvaunui-
hin ja vie lähimmälle poliisiasemalle.

Seurasin sellaista vaunua ja tulin siihen surkeaan
kokemukseen, että kymmenkunta puolikuollutta juopunutta
olentoa nostettiin kadulta ja voimakkaasti heitettiin vau-
nuun, johon ne jäivät makaamaan siihen asentoon kuin
heittäessä joutuivat, nähtävästi kuolleina. Ei minkään eläi-
men alennustila ole niin julkea ja altis nähtäväksi kuin
näiden juopuneidenkerjäläisten ja varkaiden. Ja tuossa sur-
keassa näytelmässä oh kuitenkin väliin hullunkurisuuttakin.
Kun poliisikonstaapelilla oli jotakin tekemistä kadulla, näin
minä muutaman heittiön varastavan toiselta heittiöltä ha-
tun, ja kun hän vähän ajan kuluttua vastaukseksi nenäk-
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kaaseen puheeseensa sai lyönnin patukasta, huusi hän har-

mistuneena:
„Ha! Näinkö te ihmisiä kohtelette? Ja minä äänes-

tän, lempo vieköön, kuitenkin Grover Clevelandia!"
Jo oli puoliyön aika, kun lähdin Boweryltä. Elämä

kaduilla oli tauvonnut. Ainoastaan yksi repaleinen olento

harhaili vielä huoneiden varjossa, ja hiljaa kuin kissat

hiipivät kiinalaiset monille kaltaisille kaduilleen, jossa he

polttavat opiumia. Onpa kuin maailman kaikki paheet
olisivat päättäneet pitää keskenänsä kokouksen tuossa katu-

jen ja kujien moni-
mutkaisessa verkossa,
joka on New-Yorkin
sydämessä.

Kotimatkalla huo-
masin pitkän jonon
köyhiä miehiä seiso-
massa Broadwaylla.
Kysyin muutamalta
heistä, mitä he odot-

tavat, ja hän vastasi,
että siinä kulmassa
oli aikoinaan asunut

Köyhäkin pukeutuu,

eräs saksalainen leipuri, joka nyt oli kuollut, mutta testa-
mentissaan oli hän määrännyt, että kaikilla köyhillä oli
oikeus tässä paikassa yöllä saada yksi naula tuoretta
nisuleipää. Vähän yli tuhat onnetonta odotti tätä lahjaa,
ja väliin oli jono paljon pitempikin, lisäsi mies. Leivän
jakaminen, joka alkoi juuri silloin, kävi niin, että leipä
tuotiin kuumana suurissa koreissa ja jokainen sai ottaa
siitä tarpeensa oman tahtonsa mukaan. Tuo yöllinen lei-
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vän jakaminen on yksi niistä monista vaatimattoman hy-
väntekeväisyyden esimerkeistä, joita näkee jokapaikassa
Ameriikassa. Hyvänteosta ei puhuta paljon, ja sanoma-
lehdissä on harvoin kirjoituksia hyväntekeväisyydestä.
Mutta hiljaisuudessa jakavat rikkaat miehet ylöllisyydes-
tään täysin kourin, ja se onkin luonnollista sellaisessa yh-
teiskunnassa, jossa melkein kaikki, jopa rikkaimmatkin
ovat olleet köyhiä. Tuo leipuri, joka oli miljoonain omis-
taja, oh kentiesi itse kerran kuljeskellut nälissään näillä
kaduilla.



Wall Street.

Tämä mainio katu ei ole 2000 jalkaa pitempi, ja
varsinaista rahakatua on kuitenkin ainoastaan toinen puoli
siitä, joka on lähinnä Broadwayta. Tumman värisessä
rakennuksessa sen varrella on Yhdysvaltain tarkastustoi-
misto, jossa vuosittain tarkastetaan 100 miljoonan dollarin
arvosta valmistamatointa kultaa. Lähinnä sitä on unionin
toinen rahasto, kaunis, vanhanaikaisen kreikkalaisen temp-
pelin malliin doorilaisine pylväskäytävineen rakennettu
marmorirakennus. Rahaston edustalla, juuri sillä paikalla
missä Washington valallaan vahvisti asetukset, on tunne-
tun kuvanveistäjän A. Q. Ward'in tekemä uljas, maan isän,
Georg Washingtonin kuvapatsas. Kadun päässä on Kol-
minaisuuden kirkko. Jokapäiväisessä puheessa pörssimies-
ten kesken on "Wall Streetin nimitys aivan yksinkertaisesti
The Street, lyhennys, joka on hyvin yleinen ameriikkalai-
sessa puhetavassa. Saahan sitä kuulla sellaisia vääntelyjä-
kin, kun esim. „lypsää katua" ja katua", joka
kuitenkin on helpompaa sanoa kuin tehdä. Sitä asemaa,
joka Wall Streetillä on ameriikkalaisessa rahamaailmassa,
voi verrata sydämmeen eläimen ruumiissa. Wall Streetin
ja lähimpäin katujen, etenkin Nassau Streetin ja Broad-
wayn eteläpuolen varsilla ovat New-Yorkin suurimmat pank-
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kilaitokset. Ainoastaan 2,500 jalkaa pitkällä ja puolta sen
vertaa leveällä alueella on johtavatpörssit, mahtavat Trust-
yhtiöt, rahapohattain liikehuoneustot ja suurten rautatie-
linjain konttoorit, joissa rautatiekuninkaat muutamalla
kynänpyöräytyksellä — esim. rahteja ja pilettimaksuja
ylentämällä — voivat riistää miljooniin saakka nousevia,
tinkimättä maksettavia verosummia. Täällä on lännen
kultakaivantojen omistajilla, petroleumipohatoilla, suurilla
välikauppiailla ja ammattikeinottelijoilla hallintopaikkansa.
Täällä on suurten ameriikkalaisten rahalaitosten huomiota
ansaitsevat huoneustot, ja täällä on tavattavissa ne omi-
tuiset miljoonain omistajat jotka yhtenä päivänä huolelli-
sesti perivät saatavansa kymmendollarisen heittääkseen
seuraavana päivänä miljoonia johonkin kirkkoon, museoon
eli yliopistoon.

Eurooppalaiset pörssit ovat valtioiden laitoksia, joihin
osakkaiksi pääsevät kaikki kunnialliset kauppiaat. Ame-
riikkalainen pörssi on sitävastaan yksityisen yhtiön oma.
Ameriikassa ei ole mitään erityistä kauppalakia, josta
syystä yksistään jo olisi vaikeaa jäsenien valvominen julki-
sessa pörssissä. Sentähden eivät ameriikkalaiset pörssit
voi tuomitakaan jäsenilleen muuta rangaistusta kuin erot-
tamisen, rangaistuksen, joka vuosien kuluessa on kohdan-
nut enin tunnetulta pörssimiehiä. Mitään muualla tavalli-
sia kauppakamareita ei ole olemassa, ja kauppa-oikeuksien
tuomioistuimena on yksityinen klubi, jonka jäsenet ovat
kuitenkin sellaisia miehiä, jotka nauttivat kanssaihmistensä
jakamatonta kunnioitusta.

Ne rakennukset, joihin pörssit ovat sijoitetut, eivät
ole tavallisesti avonaisilla paikoilla eivätkä siis minään
kaupungin monumenttaalisena kaunistuksenakaan, joka joh-
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tuu siitä, että ne ovat yksityisten miesten rakennuksia.
Suurin New-Yorkin viidestä pörssistä on tavarapörssi, muh-
kea punainen rakennus, josta kuva on tässä painettuna.
Sisustus on samallainen kuin eurooppalaisissa pörsseissäkin:
paljon huoneita sähkölennätinlaitoksille, telefooneille, väli-
kauppiasten toimille jamuihin pörssiä koskeviin tarkoituksiin.
Yarsinainen pörssisali on miellyttävä, nelikulmainen huone,

Tavarapörssi New-Yorkissa.

jossa on erinomainen valaistus ja ilmanvaihto. Tavara-
pörssin pohjoisessa päässä myydään nisua ja eteläisessä
päässä rasvatavaroita. Suuret metallinumerot seinillä osoit-
tavat viimeisiä hintoja, ja mitä parhaimmista kartoista
nähdään tarkimmat tiedot ilmoista ja tuulista eri valtioissa.
Kauppiaissa ei näy tyypillistä leimaa. Täällä niinkuin
muuallakin Ameriikassa, missä paljon ihmisiä kokoontuu,
ei huomata eri kansallisuuksien rotumerkkejä. Osto ja
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myynti tapahtuu hyvin nopeasti, ja kaupat päätetään
enemmän kuin Euroopassa käteisellä maksulla. Amerik-
kalaisten kiiruullisuus ja luottamus toisen sanoihin vaikut-
tavat asiain yksinkertaiseen päättämiseen. Monimutkaisia
sitoumuksia ei kaupoissa käytetä.

Tavarapörssissä on 3,000 jäsentä, jotka ovat saaneet
maksaa vakuutuskirjat pörssiin tullessaan. Hinnat sellaisista
vakuutuskirjoista vaihtelevat; nykyään maksaa vakuutus-
kirja 500 dollaria. Pörssissä on se kummallinen tapa, että
jäsenet henkivakuutetaan 8—9,000 dollarista jäseneksi tul-
lessaan, jonka tähden ne maksavat vuosittain henkivakuu-
tusmaksua kukin ikänsä mukaan 75 dollarista 250 dolla-
riin saakka. Pörssiin pyrkijän tulee siis tuoda, paitsi to-
distusta yhteiskunnallisesta asemastaan, myöskin sellainen
lääkärin todistus kuin henkivakuutusyhtiöt vaativat. Kun
joku jäsen kuolee, niin vedetään pörssin lippu puolitan-
koon, ja jälkeen jääneet jäsenet suorittavat rahastoon 3
dollaria kukin.

Pumpulipörssi, kahvi-, petroleumi- ja metallipörssi
ovat pääasiallisesti samalla tavalla järjestetyt. Pumpuli-
pörssin rakennus, joka on Hannover Squaren varrella, on

maksanut miljoonan dollaria. Petroleumipörssissä on lähes
2,800 jäsentä. Vuotuinen myynti on noussut 2500 miljoo-
naan astiaan petroleumia.

Ulkomaalaista huvittaa luonnollisesti enin rahaliik-
keen pörssi, joka on Road Streetin varrella lähellä Wall
Streetia. Siinä on noin 1,100 jäsentä, ja vastatulleet jäse-
net maksavat nykyään vakuutuskirjastaan 20,000 dollaria.
Lehtereiltä, joille pääsee kuka tahansa, on erinomaisen
hyvä katsella saliin, jossa revityt sähkösanomat ja kurssi-
listat lentelevät kuin lumipyry ihmisjoukossa, joka sään-
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nöllisesti kerran päivässä käyttäytyy kuin olisi siinä jokai-
nen täysin kypsynyt hulluinhuoneeseen teljettäväksi. Kes-
kellä permantoa ovat rautatieyhtiöiden ilmoitustaulut, ja
varsinkin niiden ympärillä näkee aika-ajoin keinottelijoita,
joita, ulkomuodostaan päättäen, luulisi katsojalle näkymät-
tömien liekkien ankarasti kiduttavan. Ne huitovat käsin
jaloin, muljuttavat silmiään, vääntelevät kasvojaan ja pääs-
tävät kirouksia ja vannomisia, pitkää, korvia vihlovaa uli-

Pörssisali,

naa ja syvä-äänistä mylvinää. Koko pörssisali, josta ei
pitkään aikaan voi silmiään kääntää, näyttää täydelliseltä
hulluinhuoneelta. Jos tietäisi noiden miesten olevan mie-
lenhäiriössä, niin poistuisi sieltä olkapäitä kohauttaen, mutta
nyt tiedetään niiden joukossa olevan maailman nerokkaim-
pia liikemiehiä, ja se, joka ei sitä tiedä, käyköön Fifth
Avenuella. Kaikki nuo loistavat palatsit, joista olemme



66

kertoneet, ovat itäneet tästä hornankaltaisesta sekasorrosta.
Rahaliikkeen pörssi New-Yorkissa on varmaankin suurimpia
nykyaikaisen yhteiskunnallisen elämän omituisuuksia.

Ameriikassa ei ole, kuten tiedämme, mitään pääkau-
punkia. Bostonilla on kieltämättä etusija Yhdysvaltain
kirjallisuuden ja taiteen keskipisteenä, ja maailman näytte-
lyn jälkeen päättelevät useat, eikä aivan syyttäkään, Chi-
cagon teollisuuteen ja kauppaan nähden saavuttaneen New-
Yorkin. Mutta yhdessä hyvin tärkeässä suhteessa ei näitä
kilpailevia miljoonakaupungeita voi keskenään verrata, ni-
mittäin kun kysymys on pörssilaitoksista. Chicago ei ole
lainannut Wall Streetiltä paljon muuta kuin epäkohtansa,
ja siellä idän, eikä täällä lännen pääkaupungissa sitä saa
ihmetellä pörssihuijausta, joka ainoastaan Ameriikassa on
mahdollista. Chicagon ei kuitenkaan ole onnistunut saa-
vuttaa samallaista ennätystä kuin, minkä Daniel Drew saa-
vutti, käydessään kuuluisaa sotaansa Cornelius Vander-
biltia vastaan, eivätkä liioin Chicagon pörssimiehet ole syy-
päät niin uskomattomiin konnantöihin kuin Jay Gould ja
James Fisk, jotka yhtymällä vuonna 1869 suureen kulta-
salaliittoon, olivat järkäyttää koko yhteiskunnallisen laitok-
sen perustuksia. Ameriikkalaisen pörssin omituisuutena on
aina ollut taipuvaisuus sellaiseen liittoutumiseen, jommoista
nuo puheena olevat kaksi roistoa järjestelivät. Osakeyhtiöt
eivät siis ole tyydyttäneet ameriikkalaista yrittelemishalua
ja uhkarohkeutta. Ansaitakseen rahaa summissa, tarvit-
tiin jotakin muuta tämän lisäksi, ja sentähden tuotiin maa-
han Englannista nuo huutoon tulleet liittoutumiset, jotka
historiassa tunnetaan nimellä Trust (Renkaat) ja joillaym-
märretään johtavien pörssimiesten muodostamaa liittoutu-
mista jollakin erikoisalalla, esimerkiksi petroleumiliittoa.
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Määrätyllä hetkellä vallitsivat liittoutuneet markkinoilla, ja
yleisön oh pakko suorittaa liiton tavaroista, minkä tämä
mielivaltaisesti määräsi. Lopulta meni se kuitenkin yli
rajojensa. Vaaleissa syksyllä 1888 olivat vaalimiehet tästä
rengasjärjestelmästä niin khhoittuneet, että kongressi kat-
soi viisaimmaksi erityisen lain julkaisemisella torjua tämän
epäkohdan. Ensimmäiset renkaat ovat vuodelta 1869. Kun
lainsäätävä valta 1890 ryhtyi taisteluun niitä vastaan, oh

niiden luku 30. Sen ajanjakson kuluessa, joka on näiden
vuosilukujen välillä, ovat useimmat vielä elävät Wall Stree-
tin pörssipohatat ansainneet suunnattomat rikkautensa, ja
oikeastaan vasta vuoden 1890 jälkeenon New-Yorkin pörssi
saavuttanut nykyisen, tyynemmän ja vankemman, leimansa,
joka on saattanut sen johtavaan asemaan. New-Yorkin por-
sin liike on nykyisin kaksi kolmannesta kaikkien ameriik-

kalaisten pörssien liikkeestä.
Ameriikkalainen pörssi on paljoa suoranaisemmassa

suhteessa varsinaiseen kansaan, kuin pörssit Euroopassa.
Kurssinoteerauksia lukee meillä perheen isäntä, Ameriikassa
sitävastoin lukevat niitä myöskin rengit ja palvelustytöt.
Varsinkin Lännessä omistaa miltei jokainen kansalainen
kaivos- tai rautatieosakkeita. San Franciscossa näkee usein
työmiesten ja kiinalaisten tutkivan kurssiluetteloita, joita
monta kertaa päivässä naulataan kapakoiden seinille ja
sanomalehtitoimistojen sisäänkäytäviin, sekä kaikkialla Län-
nen kaupungeissa tavallisiin, niin kutsuttuihin Bucket Shops
(peliluoliin), missä farmarit harjoittavat pörssipeliään ja
menettävät rahojaan.

Tällaisista ameriikkalaisista suhteista ilmenee, minkä-
tähden sanomalehdistö niin suurella innolla seuraa jokaista
tuskin huomattavaa liikettäkin Wall Streetin varrella, sillä



68

se voi olla suurestakin merkityksestä tuhansille lukijoille.,
Sitä seikkaperäisyyttä ja tarkkuutta, jolla sanomalehdet
kertovat johtavien miesten sanoja ja toimia, pitävät eu-
rooppalaiset jonkunlaisenarahapussien mairitteluna, ja mah-
dollista kyllä lieneekin, että sanomalehdet melkoisessa mää-
rässä mairittelevat. Mutta kun pörssimies matkustamalla
New-Yorkista Washingtoniin saa sähkölennättimen liikkeelle,,
niin tapaktuu se sentähden, että tällainen matka voi olla
suuremmasta merkityksestä Ameriikalle, kuin tavallisissa
oloissa jonkun hallitsijan matka Euroopassa. Ja kun sano-
malehdet menevät pitemmälle kuin kertomuksiin miljoonain
omistajista pörssimiehinä, kun ne sen ohessa tuhkatiheään
ilmoittavat, mitä Rockefeller, Vanderbilt, Astor, Field,
Russell-Sage, Commack, Jerome, Belmont, Taylor, Depew,
Corbin, Drexel, Stewart, Morton, Armour, WThite, Newcom.be,
Browne ja muut sellaiset suuruudet toimivat, syövät ja juo-
vat, kun painetaan kuvia ja kertomuksia heidän maatilois-
taan aina koirakoppiin saakka, ja suulaasti paljastetaan per-
heen salaisinta yksityiselämää, niin tapahtuu se sen tähden,
että nämä miehet tarjoavat niin hyvää puheen aihetta sa-
nomalehdille, eli toisin sanoin nauttivat jonkinlaistakansan
suosiota. Näin suuret rikkaudet herättäisivät kaikissa muissa
kansoissa kateutta; Amerikassa ne herättävät kateuden se-
kaista ylpeyttä. Jay Gouldia mainitaan nyt, muutamia,

vuosia kuolemansa jälkeen, jonkinlaisenakansallisena pörssi-
sankarina.

Kertomuksilla hänen nerokkaista konnan töistään on
Ameriikassa miltei samallainen sointu, kuin ruotsalaisten
kertomuksilla XlLsta Kaarlen uskaliaista ja uhkarohkeista
urotöistä. Ja miten voisi toisin ollakaan? Jay Gouldilla,
jokaon niin sopiva esikuvaksiNew-Yorkin suurkeinottelijoista
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seitsemänkymmen luvulla, oh juuri ne ominaisuudet, jotka
tenhoavat amerikkalaisen miehkuvitusta.

Jay Gould alkoi liikkeensä, samoin kuin kaikki muutkin
hänen aikalaisensa, tyhjin käsin ja kesti kovan taistelun, en-

nenkuin hänen onnistui mielyttävän esiintymisensä ja per-
soonallisen tarmonsa avulla päästä vanhempien, arvossa pi-
dettyjen pörssimiesten piiriin, jotka heti joutuivatköyhyy-
teen ja epätoivossaan ampuivat itsensä. Ennen pitkään oli

Jay Gould saavuttanut
pörssissä sellaisen ase-
man, että niiden, jotka
rohkenivat panna raho-
jaan keinotteluihin, olisi
mieluummin pitänyt heti
lahjoittaa ne hänelle, niin
olisivat päässet siitä mie-
liharmista, jota saivat
kärsiä, kun hän ne juo-
nillaan sittenkin riisti.

Jay Gould halveksi
kerrassaan kaikkea mitä
hänestä julkisesti sanot-

tiin ja kirjoitettiin, olijta
kentiesi ylpeäkin siitä,
että häntä pidettiinAme-

rikan suurimpana roistona. Julkinen halveksiminen oli hä-
nestä sama kuin kansan suosio; hänen turhamielisyyttään
tyydytti varmaankin se, että hän lopulta oli pakotettu palk-
kaaman henkivartijoikseen 50 salapoliisia. Hänestä lausut-
tiin, että ajatuksensa oli kristallia, sydämmensä piikiveä,
kätensä terästä ja tahtonsa rautaa, ja se epäilemättä kuvaa
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miestä sattuvasti, mutta sekä Couldista että monesta muusta
sen ajan keinottelijasta puhuessa on kuitenkin lisättävä,
että he keinottelivat vähemmin voiton vuoksi kuin into-
himosta keinotteluun.

Ei ole myöskään unhoitettava, kuinka äärettömän suuri
merkitys näillä miehillä on ameriikkalaisen yhteiskunnan
aineellisessakehittymisessä. Nehän ne rakensivat höyrylaivat
ja rautatiet, ja nerokkaasti olosuhteita arvostellen, saivat
uusia tulolähteitä pursuamaan, vaikkapa alussa melkoinen
määrä valuikin keinottelijain omiin taskuihin. Mies sellai-
nen kuin vanha Vanderbilt oli Ameriikan oloissa suurempi-
arvoinen kuin useatYhdysvaltain presidentit, jakävelyämme
Wall Streetillä ei meidän tule päättää lähemmin kertomatta
hänestä itsestään, pojastaan ja pojanpojastaan, sillä heidän
historiassaan on New-Yorkin pörssin kronika viimeiseltä 50
vuodelta.

Vanha Vanderbilt alotti elämän uransa soutajana muu-
tamassa lossiveneessä, joka kolmenkymmenen luvun keski-
vaiheilla välitti liikennettä Islandin valtion, Governor Is-
landin ja New-Yorkin välillä. Kerrotaan hänen äitinsä
olleen veneen oikea omistaja, mutta tulleen, otettuaan poi-
kansa yhtiömiehekseen, muitta mutkitta toiminimestä pois
suljetuksi ja sai siten silminnähtävän todistuksen siitä, että
Cornelius oli kyvykäs mies. Eipä kauan kestänytkään en-

nenkuin soutuvene vaihdettiin ratas-höyrylaivaan, ja, kun
Cornelius sai tarpeeksi aikaa, osti hän itselleen Bruns-
wickin hotellin New Jerseyssä ja hoiti sitä itse. Samaan
aikaan lisäsi hän höyrylaivastoaan siihen määrin, että hän
parin vuoden kuluttua oh 50 höyrylaivan omistaja sekä
Nicaragua Transitoyhtiön johtaja. Hän keinotteli hiljan
löydetyssäKaliforniassa lisäten nopeasti miljoonia miljooniin.
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Cornelius Vanderbilt, jota entiseen ammattiinsa näh-
den tavallisesti nimitettiin „kommodooriksi", oli tyypillinen
aikakautensa edustaja. Hän oli noita järjestäviä sieluja,
joita Amerikassa on ollut niin paljon, yksi noita merkillisiä
miehiä, joilla on kykyä hallitsemaan kaikkia erilaatuisia voi-
mia ja ottamaan voitot itselleen.

Mutta päinvastoin kuin Jay Gould, tunsi hän jonkin-
laista muodollista kunnioitusta lakia kohtaan, vaikkapa hän
usein arveluttavassa määrässä lähenikin sen rajoja tai sopi-
vaa hyvitystä vastaan hankki siihen tarpeensa mukaisia
muutoksia. Milloin joku päämäärä oli saavutettavana, oli
hän yhtä antehas julkisessa eshntymisessään, kuin säästä-
väinen yksityiselämässään. Mikään tieteen ja taiteen suo-
sija hän ei ollut. Kaikki oli hänestä pörssikeinottelua ja
kauppaa, ja kaikkea muuta kuin liikemies-kykyä hän sy-
dämmestään halveksi.

Erinomaisella uutteruudellaan kokosi Cornelius Van-
derbilt itselleen 85 miljoonan dollarin omaisuuden. Tämän
suunnattoman omaisuuden hän oli luonut 17 vuodenkuluessa,
ja sillä aikaa ajatteli hän kaikkea muuta, paitsi lapsiaan
ja niiden kasvatusta. Useita juttuja kiertelee siitä, miten
hän perhettään kohteli. Tyttärensä oli joutunut naimisiin
köyhälle, mutta kunnon miehelle nimeltä Jim Cross.

Heti häitten jälkeen pyysi tämä rikkaalta apeitaan
50,000 dollaria lainaksi.

„Mitä niillä teet Jim?" kysyi vanha Vanderbilt, jolla
sellaisissa asioissa oli tapana vaatia seikkaperäisiä tietoja^

„Aion alkaa nahkatavaraliikkeen", vastasi vävypoika.
„Vai on sinulla sellainen aikomus, Jim? Ja paljonko

arvelet sen tuottavan sinulle vuodessa?"
Vävy tahtoi esiintyä vaatimattomana, eikä mainita



72

kovin suurta summaa. Hän vastasi sentähden että hän
ahkeruudella ja huolellisuudella toivoi ansaitsevansa 5,000
dollaria.

„Hyvin hyvä, Jim", vastasi Vanderbilt. „Mutta katso-
han Jim, minä voin noilla 50,000 dollarilla ansaita paljoa
enemmän, ja pidän ne sentähden itse. Alimman laskun
mukaan luulen niillä ansaitsevani 50,000 dollaria lisää, nätti
summa kyllä, Jim. Mutta niistä minä suoritan sinulle vuo-
sittain 5000 ja pidän itse 45,000; siten on meillä kummalla-
hyötyä asiasta — vai miten, Jim?"

Ja niin järjestettiin asia. Jim sai 5,000 dollaria sekä
pienen toimen appensa konttorissa.

Siten huolehti hän tyttärestään. Enemmän vaivaa
oli hänellä kahdesta pojastaan. Vanhempi niistä, Cornelius,
tavallisesti ~Young Corneel'iksi nimitetty, oli epatto, joka
juopotteli, pelasi ja teki velkoja. Hän oli saavuttanut eri-
nomaisen kyvyn lainata rahoja, joita vanha Vanderbilt sään-
nöllisesti kieltäytyi maksamasta, viitaten siihen, että Young
Corneerilla oli vakinainen 200 dollarin suuruinen määrä-
raha viikossa. Yleisö, joka suurella jännityksellä seurasi
miljoonan omistajan ja hänen poikansa välistä suhdetta,
piti luonnollisesti tätä rahamäärää perin riittämättömänä,
eivätkä sanomalehdet, joilla usein oli kirjoituksen aihetta
Young Corneelista, laiminlyöneet milloinkaan tilaisuutta
lausuakseen sopivia, purevia sanoja isän ahneudesta; väitti-
vätpä muutamat kansavaltaiset lehdet nuoren Vanderbiltin
kärsivän nälkääkin.

Tällaisiin hyökkäyksiin vastasi ukko kierrellen, ja
nämä vastaukset joutuivat tavallisesti yleisönkorviin. Tulipa
kerran ■— kertoaksemme nyt ainoastaan yhden noista mo-

nista hupaisista jutuista — eräs arvossa pidetty mies Hart-
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fordista, Williams nimeltään, Vanderbiltin luo ja ilmoitti
Young Corneelin kihlanneen hänen tyttärensä. Ennenkuin
Williams antoi isällistä suostumustaan, halusi hän tiedus-
tella miljoonan omistajan mieltä.

„
Hyvin, Wilhams," sanoi vanha herra. „ Montako

silkkihametta on tyttärelläsi?"
Williams kummeksi vähän kysymystä, luullen sen

osoittavan, että rikas mies ei hyväksyisi kihlausta. Hän
vastasi sentähden, ettei tyttärellään tosin ollut suurempia
myätäjäisiä, vaan vaatteiden puutetta ei hän ainakaan kär-
sinyt.

„Hyvä on, Williams," jatkoiVanderbilt haikailematta.
arvata, että neitosella on myöskin juveelilipas tavan-

mukaisille jalokivineen?"
Nyt suuttui herra Williams ja huusi:
„Tietenkin on hänellä juveelilipas!"
„Sen pahempi rakas Williams," jatkoi Vanderbilt, joka

ei ollut huomaavinaankan toisen suuttumusta, „sen pahempi.
Minä en vastusta laisinkaan kihlausta, mutta pidän vel-
vollisuutenani ilmoittaa sinulle rakas Williams, että Corneel
heti myypi niinhyvin silkkihameet kuin jalokivetkin sekä
tuhlaa rahansa pelissä ja huonomaineisten naisten parissa".

Young Corneel joutui kuitenkin naimisiin ja sai kelpo
vaimon. Muutamia vuosia myöhemmin lopetti hän elämänsä
Glenhamin hotellissa.

Vanhan miljoonan omistajan toinen poika, William
H. Vanderbilt, ei tahtonut myöskään miehistyä. Isä ei
luottanut häneen vähääkään, ja piti häntä kauvan ala-ar-
voisella paikalla kontoorissaan. Mutta vihdoin päätti ukko
koetella Wilhamia. Hän uskoi pojalleen Islandin valtion
pienen rautatien, joka oh ainoastaan 30 peninkulmaa pitkä.



74

Kun William sai sen johdon käsiinsä, oli se melkein arvo-
ton, mutta vanhan herran suureksi iloksi alkoivat sen osak-
keet kohota, ja kahden vuoden kuluttua oli niiden arvo

175. Siitä hetkestä saakka mieltyi Vanderbilt poikaansa
ja opetti häntä rautatiemieheksi. William sai nyt Hud-
son Biver-radan johdon ja teki siinä ensimmäisen mestari-
työnsä yhdistämällä sen New-Yorkin keskusasemaan. Se
oli hänen ensimmäinen esiintymisensä pörsissä, jossa ku-
kaan ei kuitenkaan aavistanut, että hän kaikellaisilla roh-
keilla peräkkäisillä keinotteluillaan nopeasti saattaisi van-
huksenkokonaan varjoon. Kun Cornehus Vanderbilt vuonna
1877 kuoli 82 vuoden vanhana, jätti hän jälkeensä — lah-
joituksia lukuunottamatta, jotka tekivät 15 miljnonaa dolla-
ria — 70 miljoonan dollarin suuruisen omaisuuden, joka
joutui pojalle. Luultavasti erosi vanhus mailmasta, mie-
lestään erinomaisena hikemiehenä, mutta tämä tunne, niin
oikeutettu kuin se olikin, olisi varmaankin muuttunut
häveliäisyydeksi, jos hän olisi saanut nähdä, miten William
nyt hyöri Wall Streetin varrella. Ne 70 miljoonaa, jotka
hän peri, oh isänsä koonnut 17 vuodessa. Mutta William
H. Vanderbilt kokosi kolme kertaa niin paljon lähinnä
seuraavain seitsemän vuoden kuluessa, tulos, jolla ei liene
vertaa koko pörssimaailman historiassa. Kun kokonainen
ihmisikä oh puhuttu „ vanhasta Vanderbiltistä" ja sen jäl-
keen vähän aikaa Vanderbilteista", sanottiin
nyt yksinkertaisesti vaan „Vanderbilt". Jokainen tiesi sillä
tarkoitettavan Williamia, keskimmäistä tässä kuvatuista Van-
derdilteistä.

Vuoden 1885 paikkeilla omisti Vanderbilt lähes 200
miljoonaa dollaria, joka oh mailman lähinnä suurin omai-
suus — kaksi kolmannesta Rotschildien omaisuudesta —
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ja suurin omaisuus, kuin milloinkaan on koottu noin 25

vuoden kuluessa. Kun vanha Rotschild kuoli, sijoitti hän
viisi poikaansa hallitseviksi raharuhtinoiksi Eurooppaan:
Anselm, otti pääliikkeen Frankfurt am Mainissa, Salomon
Wienissä, Nathan Mayer Lontoossa, Charles Neapelissa ja
James Parisissa. Kun tiedämme että näitä veljeksiä pi-
dettiin Euroopan etevimpinä rahamiehinä, ja että ne olivat
raha-asioissa häiritsijäin kanssa ja käyttelivät valtioitten
omaisuuksia, niin saamme vertailemalla jonkinlaisen käsi-

tyksen noiden kahden Vanderbiltin liikkeiden menestyksestä
ja lopullisesta tuloksesta. Sellaiseen rakennukseen, jonka
valmistamiseen vaadittiin kolmen Rotschildin sukupolven
yhdistetyt ponnistukset, laski perustuksen Cornelius Van-
derbilt ja hänen poikansa rakensi sen seitsemän vuoden
kuluessa. Jos tämä mies olisi elänyt ainoastaan kolme
eli neljä vuotta kauemmin, niin olisi hänen omaisuutensa
ollut epäilemättä suurempi kuin Rotschildein kaikki rikkau-
det yhteensä. Englannin rikkain mies, Westminsterin hert-
tua, omisti vuonna 1880 kaikkiansa 50 miljoonaa dollaria,
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siis ainoastaan neljänneksen William H. Vanderbiltin omai-
suudesta, ja päälle päätteeksi oli näiden rikkauksien välillä
se ero, että herttuan rahat olivat suurimmaksi osaksi sijoi-
tettuna maatiluksiin, kuin Vanderbilt sitä vastaan vuoden
irtisanomisen jälkeen olisi voinut muuttaa suunnattoman
suuren omaisuutensa käteiseksi rahaksi. Hänellä oli nuo
200 miljoonaa käteisinä rahoina. Jos ne olisivat olleet hä-
nen edessään yhden dollarin seteleinä, ja hän olisi tahtonut
ne laskea, niin olisi siihen kahdeksatuntisten työpäiväin
mukaan kulunut 30 vuotta hänen elämästään. Jos tämä
summa olisi ollut kullassa, niin 500 hyvää hevosta eivät
olisi voineet vetää tätä omaisuutta hänen konttoristaan —

niin, mihin? Ameriikassa ei ollut ainoatakaan niin suurta
pankkiholvia, johon tämä kullan paljous olisi mahtunut.
Oladstonen sanoissa, kun hän kerran piloillaan Vanderbiltin
kirjurille lausui, että mies, joka omisti niin paljon rahaa
kuin tämän isäntä, oli oikeastaan vaarallinen järjeste-
tyssä yhteiskunnassa, oli tosiaan paljon perää.

Päinvastoin kuin isänsä oli William H. Vanderbilt
lukenut ja sivistynyt mies, joka mielellään tahtoi loistaa-
kin sivistyksellään. Samoin kuin melkein kaikki ameriikka-
laiset toisen sukupolven miljoonain omistajat oh hän tie-
teen ja taiteen edistäjä ja suosi varsinkin kuvaamataiteita.
Hän se rakensi tuon upean palatsin Fifth Avenuen var-

relle, jossa hän piti pitoja, jotka — amerikalaisten lehtien
mukaan — „olivat loistavammat kuin Aleksanteri Suuren
pidot Babyloniassa". Palatsin saleissa on vieläkin useita
hyviä tauluja, joista miljoonan omistaja oli maksanut satu-
maisia hintoja. Kahdesta Rosa Bonheurin, Amerikassa hy-
vin suositun ranskalaisen taidemaalaajan taulusta maksoi
hän 50,000 dollaria. Käydessään Parisissa vuonna 1883,
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maalautti hän Meissonnierilla muotokuvansa ja osti samalla
kertaa tältä mestarilta seitsemän pienempää taulua, joista
hän maksoi 200,000 dollaria. Samalla matkallaan Vander-
bilt osti Meissonnierin taulun „Kenraali Desaix ja vangittu
talonpoika". Tämä mestariteos, joka maksoi 40,000 dolla-
ria, on nyt Vanderbiltein palatsissa.

William H. Vanderbilt se tuotti Kleopatran neulan
Egyptistä ja maksoi siitä kustannukset 100,000 dollaria
sekä sijoitti sen Central Parkiin. Paitsi taiteita, suosi hän, ku-
ten useimmat muutkin ameriikkalaiset rahamiehet, kilpa-
ajohevosia ja koiria. Hänen tallinsa vertaista tallia ei ol-
lut koko mailmassa; se oli nähtävä, jota kaikki matkailijat
kävivät katsomassa, mutta jota, sen mukaan kuin kerro-

taan, miljoonain omistaja ei itse milloinkaan saanut nähdä^
Hänellä ei ollut siihen aikaa. Hänen ainoa huvituksensa^
oh ajella vaunuilla Fleetvvood Parkissa, mutta hän vaati
ajurilta, että hevosten tuli juosta peninkulma kolmessa mi-
nuutissa.

Palvelijoilleen oli hän rakastettava isäntä, ja, kun hä-
nen tuhannet työmiehensä — viime aikoina oli hänen pal-
veluksessaan 200,000 henkilöä — tekivät työlakon suurilla
rautatienlinjoilla, hieroi hän itse niiden kanssa sovintoa ja
riita-asian ratkaisi sovinto-oikeus. Hän sai joka päivä toista
tuhatta kerjuukirjettä ja noin viisikymmentä kirjettä, missä
hänen henkeään uhattiin; mutta vaikka hän olikin arka-
luontoinen sen suhteen, mitä hänestä sanomalehdissä kirjoi-
tettiin, niin yhtä vähän se kuin uhkakirjeetkään vaikutti-
vat hänen toimiinsa. Oikaisujen alla oh sitävastaan usein
hänen nimensä. Hän luki kaikki, mitä hänestä julkisesti
kirjoitettiin ja suuttui kovin, jos etenkin sanomalehdet väitti-
vät, ettei hän käsittänyt taidetta.
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Tämä, maailman rikkain mies, kuoli, merkillistä kyllä,
suuttumukseen. Hän, joka oli useimpia muita pörssimiehiä
viisaampi, oh ostanut Nikel Plate-radan sellaisesta summasta,
joka oli ainoastaan pieni osa hänen omaisuudestaan, mutta
senkin maksun olisi hän voinut säästää, siUä saman radan
olisi hän kuukausi myöhemmin saanut ilmaiseksi. Samalla
kuin hän harmikseen huomasi tämän, huomasi hän erään toi-
senkin seikan, joka loukkasi häntä sitä enemmän, kun se koski
hänen hyvää mainettaan liikemiehenä. Hän huomasi ni-
mittäin että Jay Gould, oli häntä tässä asiassa petkutta-
nut ja se mursi hänen voimansa. Joulukuun 8 p:nä 1885
varhain aamulla istui hän nojatuohssaan ja puhui asiasta
Robert Carrottille, „Beefsteak and Onions" (Pihvipaisti ja
sipuli)- radan päällikölle. *) Keskustelu oli hyvin vilkasta,
mutta yhtäkkiä heikkeni miljoonan omistajan ääni ja hä-
nen silmäinsä valo sammui. Veri oh noussut hänen aivoi-
hinsa ja maailman rikkain mies oli jättänyt tämän maail-
man.

Hänen ruumiinsa kuljetettiin siihen upeaan hautatemp-
peliin, jonka hän itse oli rakennuttanut New Dorpiin Islan-
din valtiossa. Niin komeata hautaa ei ole yhdelläkään
Euroopan keisarilla. Hautakappeh, jota komeat puutarha-
istutukset ympäröivät, on maksanut miljoonan dollaria. Se
sijaitsee meren rannalla, ja jotakin symboohsta on siinä se, että
suuret siirtolais-höyrylaivat ohjaavat juuri sitä kohden,
mereltä tullessaan.

William H. Vanderbiltin omaisuuden jakoivat keske-
nään hänen kahdeksan lastaan — neljä poikaa ja neljä
tytärtä — mutta vanhin poika Cornelius Vanderbilt sai
suurimman osan ja asiain pääjohdon. Tämä Vanderbilt on

*) Se on Baltimore-Ohioradan nimitys Ameriikassa.
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nyt liikkeen johtaja. Hän on mies, joka on perinyt Van-
derbiltien paraimmat ominaisuudet, heidän tyynen luon-
teensa, tarmonsa ja terävän älynsä. Hänen arvellaan omis-
tavan 100 miljoonaa dollaria. Itsellään on hänellä Grand
Central Depotin pääjohto; nuorempi veljensä William K.
Vanderbilt on Lake Shore- ja Nikel Plate-radan päällikkö.
Molemmat nuoremmat veljet suosivat suuresti tiedettä ja
taidetta. Fredrik Vanderbilt, joka on suorittanut lainopilli-
sen tutkinnon Yalan yhopistossa, antautui kuitenkin muu-

tamia vuosia asiaa mietittyään hikemiesuralle, mutta nuo-

rin veli George Vanderbilt, joka on perinyt isänsä palat-
sin, on sitä vastaan omistanut elämänsä yksinomaisesti ru-
noudelle ja taiteelle. Jos silmäilee Vanderbiltien perhettä
ylhäältä alaspäin, niin tuntuu kentiesi masentavalta, kun
suvun nuorin vesa on lyyrikko. Tässä huomataan jälkiä,
kuten usein muulloinkin Ameriikassa, eurooppalaisen kul-
tuurin mahtavasta vaikutuksesta nykyisin elävään kolman-
teen sukupolveen. Kunhan vaan Eurooppa ei olisi opetta-
nut nuorille ameriikkalaisille mitään lyriikkaa pahempaa!

Sen Vanderbiltin, joka souti lossivenettä, pojanpojan
tyttären nai äskettäin englantilainen Marlboroughin hert-
tua, ja vei meren yli paitsi kaunista morsiantaan, myös-
kin melkoisen osan Vanderbiltien miljoonia. Sellaiset avio-
liitot vanhan ja uuden maailman etevimpien sukujen kesken
ovat nykyisin min tavallisia, että melkein joka kymmenes
■englantilainen herttuatar on syntynyt jossakin palatsissa
Fifth Avenuen varrella. Nykyaikainen Ameriikka se nyt
siinä muodossa, josta vapautussodan aikana tuskin voitiin
uneksia, palaa äitinsä, Englannin luo. Historialla on toisi-
naan oikkunsa.



Edisonin luona.

„Edison? Niin täällä hän on; Vai niin, te haluai-
sitte puhutella ukkoa. Tehkää hyvin ja astukaa sisään ja-
silmäilkää laboratooriota. Hän on lähtenyt päivälliselle,
mutta neljännestunnin kuluttua palaa hän takaisin."

Nämä tiedot sain vaatimattomasti puetulta työmie-
heltä. Hän seisoi piippuaan poltellen erään nelikulmaisen,
punaisen talon sisäänkäytävässä, jonka vähän etsittyäni
löysin Lewelhju Parkin läheisyydessä, joka sijaitsee hyvin
suuressa New-Yorkin itäisessä etukaupungissa. Ovi oh aukir
ja minä astuin Edisonin laboratoorioon.

Tuo punainen rakennus oli kolmikerroksinen, pitkä
ja kapea eikä ulkoasultaan mikään merkiUinen. Se on

muista rakennuksista jotenkin erillään ja, vastoin ameriik-'
kalaista tapaa, puiston ympäröimä. Muuan kylkirakennus-
savutorvineen ja höyryputkineen ilmaisee rakennuksen si-
sällä olevan jonkun mekaanillisen laitoksen.

Ovi oli auki ja kohtehaisuuksista vähttämättä, johon
tapaan pian tottuu Ameriikassa liikkuessaan, astuin sisälle-
ja jäin Edisonin suureen vastaanottohuoneeseen.

Se oli nehkulmainen huone, ja käsitti koko sen pään
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rakennuksesta, joka on avenuelle päin. Lattiasta kattoon
saakka — ja se ei ohut vähempi kuin kolmen asuinkerrok-
sen korkeus — ohvat seinätkirjahyllyjen peittäminä, ja ne,
sen mukaan mitä minä hätäisesti silmäillen voin huomata,
täynnä uusinta teknillistä kirjailisuutta. Muutamalle pa-
periliuskalle oli Edison helposti tunnetulla käsialallaan
kirjoittanut kehoituksen insinööreille kirjastossa olevaan lis-
taan merkitsemään niiden kirjojen nimet, joita he lainaavat.

Hyllyjen välissä oli tiedemiesten ja keksijäin muoto-
kuvia, niinkuin Aleksander von Humboldtin ja James Wattin,
sekä muotokuvien vähssä valokuvia sähkönäyttelyistä, joissa
Edisonin nimi näkyi kaikkialla. Muuan väritetty piirustus
kuvasi Jaappanin mikadon hämmästystä, kun Edisonin valo
ensi kerran muutti yön päiväksi hänen palatsissaan. Sel-
laista hämmästymistä voitanee pitää vertauskuvallisena koko
ihmiskunnan hämmästykselle. Nojatuolit ja pöydät, joita
erittäin järjestämättä oli siellä täällä, olivat täynnä leväl-
lään olevia teknillisiä aikakauskirjoja ja paperiliuskoja, joi-
hin lyijykynällä oli kirjoitettu muistoonpanoja jaarviolaskuja.
Muutamassa nurkassa oli vanha telefooni, toisessa näköjään
sähköllä käyvän veturin malli. Keskelle lattiaa oli asetettu
Bordigan tekemä marmorinen kuvapatsas, jossa valon hal-
tijatar polkee särkynyttä kaasulyhtyä ja sähkölamppu kä-
dessään kohoaa ylös taivaalle. Tämän taideteoksen sai
Edison lahjaksi käynnillään Pariisin maailmannäyttelyssä.

Pieni kalpea mies oli tullutkirjastoon ja kiintyi muuta-
man aikakauskirjan lukemiseen. Kun hän hetkisen lu-
ettuaan aikoi poistua, ilmoitin minä haluavani tavata
Edisonia.

„Vai niin, hänestä teillä ei ole suurta iloa tänään", sanoi
mies, joka tuttavalhsesta eshntymisestään päättäen tuntui
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olevan puhelias. Eikä aikaakaan niin mies heitti jalkansa
kirjahyllylle ja alkoi samalla keskustelun. Hän oli labora-
toorion hoitaja, nimeltä John Ott. Edisonista kertoi hän
muun muassa seuraavaan tapaan:

„Ukko on aivan tulivuoren kaltainen. Hän voi pysyä
jonkun aikaa tyynenä, mutta yhtäkkiä hulmuavat liekit
ilmoille. Me näimme purkauksen olevan tulossa, kun hän
torstaina palasi kaivoksista. Hän hieroi käsiään, nyökäytti
päätään, sopersi ja puri sikaariaan, josta heti ymmärsimme
jotakin olevan tekeillä. Siitä saakka on hän työskennellyt
laboratooriossa joka yö kello 2 saakka ja kuitenkin on hän
alkanut työnsä jo kello 7 aamulla. Kun rouva Edison
viime viikolla oli neljä päivää Ohiossa ja tuli sieltä mies-
tänsä tervehtimään, niin huudahti tämä peljästyneenä: „Mitä
nyt! Etkö ole vielä läthenytkään?" Edison näet ei lai-
sinkaan ollut huomannut rouvansa poissa-oloa! Niin, eilen
hän ei muistanut syödä päivälhstä ja samoin olisi luulta-
vasti käynyt tänäänkin, ellei rouva Edison ohsi tullut tänne
alas viekoittelemaan häntä ruskeilla pavuilla. Kas, pavut
ovat ukon lempiruokaa. Mutta tuossa hän jo tuleekin."

John Ott poistui ja akkunasta näin Edisonin tulevan
Glenmondtin villasta päin, pienestä huvihnnastaan, joka si-
jaitsee laboratooriosta itäänpäin. Tuossa miehessähuomaa tus-
kin mitään merkillistä, jollei tiedä hänen olevan maailman ete-
vimmän keksijän. Jaloissaan oh hänellä vanhat leveäkär-
kiset saappaat, toinen housunlahe oh ylös kääritty ja
toinen heilui vallallaan säären ympäri. Muutoin oli hänellä
yllään tumma päällystakki, kureessa puettu, ja kaulus oh
puoleksi korvilla pystyssä. Päässään oh pyöreä huopa-
hattu, joka oli painettu otsalle. Koko olentonsa ilmaisi
epäjärjestystä ja kiirettä. Kädet takin taskuissa kulki hän
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nopein, jäntevin askehn, vähän eteenpäin nojaantuneena
ja sikaaria pureskellen. Hän näytti kiiruhtavan mieluum-
min laboratoorioonsa, kuin jäävän vieraan häirittäväksi.

Minä käännyin akkunasta samalla kuin Edison astui
sisälle. Hän oli siepannut hatun päästään, ja silmänräpäyk-
sen ajan näin minä hänen suuret, avonaiset kasvonsa, suora-
piirteisen nenänsä, syvälle painuneet silmät ja korkean,
kaarevan otsan — mutta vaan silmänräpäyksen ajan! Hän
oli heittänyt hattunsa ja päällystakkinsa lattialle ja ka-
donnut muutaman oven kautta, ennenkuin ehdin ilmoittaa
läsnä-oloni.

Seisoin ja tarkastehn hetkisen päällystakkia. Se oh
vanha, rasvainen takki, josta juutalainen ei ohsi maksanut
viittä markkaa. Sadan vuoden päästä, kun kaikki maailman
pan optikot ovat keskenänsä jakaneet kuuluisan keksijän
vaatevaraston, maksaa tämä päällystakki luultavastiyhtäpal-
jonkuin kuninkaallinen purppuraviitta. Nostin takin ja hatun
lattialta ja asetin ne tuolille.

„No saitteko puhutella ukkoa?" kysyi John Ott, pistäen
päänsä esille ovesta.

„
Tietysti ette saaneet. Mutta nyt esitän

teidät hänen pojalleen."
Sorvauspenkin ääressä tapasin nuoren Edisonin, 18 vuoti-

aan miehen, joka oh hyvin isänsä näköinen. Hän työs-
kenteli samoin kuin muutkin insinöörit hyvin yksinkertaisessa
puvussa, takitta ja paidan hihat ylös käärittyinä. Tutta-
vuus oh pian solmittu ja yhdessä kuljimme laboratoorion
läpi.

Siellä ei ollut juuri paljon katseltavaa, ja tunsi petty-
neensä varsinkin kun oh odottanut näkevänsä jotain, joka
osoittaisi, miten Edison työskentelee keksintöjä tehdessään.
Tärkein siitä, mitä täällä aikaan saadaan, suoriutuuvarmaan-
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kin suuren keksijän päässä. Laboratoorion pohjakerroksessa,
oli kymmenkunta suurehkoa huonetta, joissa oli arvaamaton
paljous leveitä hyllyjä. Niillä oli suuret joukot eri maalajeja,
malmeja ja kivennäisaineita. Edison on nimittäin usean

kaivoksen osakas, ja kokeet huokeimmalla tavalla eri metal-
lein poistamisessa malmista ovat viime vuosina vieneet
häneltä aikaa enemmän kuin muut keksinnöt. Viime mat-
kansa oli hän tehnyt juuri näitten kokeiden tähden, ja jos
tänään sattui olemaan verrattain vähän väkeä hänen labora-
tooriossaan, niin oh siihen syynä se, että useimmat insinöö-
rit työskentelivät vielä kaivoksissa.

Pohjakerroksesta kuljimme elevaatorilla — ohimennen

sanottu, hyvin huonoUa elevaatorilla — yläkerrokseen, missä
akselit ja remmipyörät kieppuivat ympäri kattotelineiden
vähssä ja keskilattialla taas sorvipenkit, höylä- ja poraus-
koneet olivat täydessä käynnissä. Tuo suuri huone, kiiltä-
vine koneineen, näytti suurelta ompelukonetehtaalta. Huo-
neessa oh tilaa noin 200 insinöörille. Jokaisella niistä oli
oma työkalustokaappinsa, samoinkuin konepajan työmiehillä,
sillä vaikka nämä ovatkin insinöörejä eurooppalaisen käsi-
tyksessä, ovat ne samalla myöskinkäytännöllisesti harjaantu-
neita mekaanikkoja. Ne ne juuri ovat, jotka mestarin
luonnoksen mukaan ovat valmistaneet alkuperäiset mallit
kaikkiin niihin keksinnöihin, jotka yhteensä ovat muodosta-
neet sen luvun fysiikkaan, joka kentiesi merkitsee enem-

män ihmiskunnalle, kuin esim. se luku maailmanhistoriassa,
jokakäsittelee Napoleoni Suuren sotaretkiä.

Tällä keksijällä on suurenmoinen koneisto käytettävä-
nään. Laboratooriossa ei nimittäin suoriteta mitään muita,

töitä, kuin sellaisia, jotka suoranaisesti koskevat hänen kek-
sintöjään. Kun joku alkuperäinen malli on valmistunut,
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myydään se osakeyhtiölle, joka Edison ja K min nimellä
nauttii tämän keksinnön tuottaman käyttövoiton. Siinä on
syy, minkä tähden Ameriikassa tapaa niin monta Edison-yh-
tiötä. Keksijällä puolestaan ei ole mitään tekemistä niiden
johdossa. Fonograafin möi hän muutamalle osakeyhtiölle
70,000 dollarista, joka hinta on sittemmin huomattu kovin
huokeaksi, ja quadruplexjärjestelmästään, jonka Western
Union osti, sai hän ainoastaan 32,000 dollaria. Tällä ainoalla
keksinnöllä on Western Union ansainnut yh 14 miljoonaa
dollaria. Edisonilta on samalla petkutettu suuria summia,
joka, ynnä se seikka että laboratoorio maksaa hänelle pal-
jon rahaa, on syynä siihen, ettei häntä pidetä enemmän
kuin kahden miljoonan dollarin arvoisena. Nämät rahat —

niin kertoi hänen poikansa — on hän koonnut viime vuosien
kuluessa, varsinkin sen jälkeen kun hän hankki itselleen
etevän asianajajan, jonka yksinomaisena toimena on valvoa
suuren keksijän etuja. Nuorelta Edisonilta saamme kuulla,
kuinka suuria nämät edut ovat, kun hän ilmoittaa muun

muassa, että Albanyn sähkölaitoksessa, jonka osakas Edison
on, työskentelee 8,000 työmiestä. Tässä tehtaassa val-
mistetaan dynamokoneita, lamppuja jatelefooneja. Edisonin
keksijätoimen laajuutta valaisee paraiten se tosiseikka, että
hän keksinnöilleen on ottanut yh 1,000 patenttia. Nuorella
Edisonilla olisi niin muodoin syytä sanoa kuin Aleksanteri
Makedonian Filipille: „Kun sinä, isä, olet valloittanut koko
mailman, niin mitä jää pojallesi?"

Thomas Alva Edison on syntynyt Milanissa Ohion
valtiossa vuonna 1844. Vaikka hän nhnmuodoin on täy-
sissä voimissaan oleva mies, kutsutaan häntä yleisesti labora-
tooriossa nimeltä The old man. Äitinsä, nykyään jo kuol-
lut, oli lahjakas nainen, ja johti poikansa alkuopetusta.
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Edisonin isä työskentelee laboratooriossa; hän on pitkä,
laiha, vähän kumara työmies, joka ikävä kyllä, ei anna mi-
tään tyydyttävää vastausta kysymyksiini perheen syntype-
rästä. Kysymys ei nähtävästi häntä lainkaan huvita.

Pojastaan kertoo hän, että „Thomas" oh omituinen
poika, joka ei tahtonut viihtyä kotona ja jätti 12 vuoden
vanhana — tarumainen ikä — vanhempansa sekä ilmaan-
tui muutamalla suuremmalla rautatienasemalla Ohiossa.
Asemapäällikkö, jota pojan kaunis ulkomuoto miellytti, an-

toi hänelle luvan kaupita sanomalehtiä, eikä kauan kestä-
nyt, ennenkuin Edison sai yksinomaisen oikeuden myydä
sanomalehtiä koko tällä rautatielinjalla ja toimitti itse
„Grand Trunk Herald" nimisen lehden, jonka hän itse käsi-
painimella painoikin. Tätä lehteä on pari numeroa tallella
laboratooriossa. Ne sisältävät melkein yksinomaan New-
Yorkin lehdistä poimittuja uutisia, jonka tähden sanoma-

lehdistö ei näytä kärsineen mitään suurempaa vahinkoa,
vaikka toimittaja Edison antautuikin keksijäksi. Työnsä
ei tuottanutkaan hänelle sen enempää kuin että hänen it-
sensä täytyi lehteään matkustaville kaupita.

Tällaisessa tilaisuudessa tuli hän kerran sattumalta
kovin lähelle muuatta veturinkuljettajaa, ja sai siltä iskun
päähänsä, joka, kuten sanotaaan, on syynä hänen nykyiseen
kuurouteensa. Toisella kertaa sanomalehteä kaupitellessaan
pelasti hän muutaman sähkölennätinvirkamiehen tyttären
junan alle joutumasta. Tytön isä osoitti khtolhsuuttaan
opettamalla Edisonia sähköittämään, ja tarkempaa oppilasta
olisi hän tuskin voinut tavatakkaan. Ja ennenkuin Edison
oh „ulosoppinut", keksi hän laitelman sähkösanomain auto-
maattista siirtämistä varten langasta toiseen ja sai opetta-
jansa suureksi ihmeeksi korkeampi-arvoisen paikan Bosto-
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nin keskusasemalla. Siellä keksi Edison painosähkölennätti-
men. Tästä keksinnöstä sai hän mainetta. Hän pyysi
eron virastaan ja matkusti New-Yorkiin (1871), missä hän
keksi duplexisähkölennättimen, jonka hän ennen pitkää
kehitti siihen määrin, että hän yhtaikaa samaa lankaa myö-
ten voi lähettää 4—6 sähkösanomaa. Sitten perusti hän
laboratoorion ja teki ilmantivistys- ja äänen-jäljittelyko-
keita, jotka johtivat mikrofoonin ja hiilitelefoonin keksimi-
seen. Sen jälkeen keksi hän fonograafin ja viimeksi seitse-
mänkymmen luvun loppupuolella sähköhehkulampun ny-
kyisessä kehittyneessä muodossaan. Muutamia tämän hehku-
lampun pölyisiä malleja riippuu sen oven ympärillä, joka
laboratooriosta johtaa mestarin omaan huoneeseen. Juuri
tämän huoneen kuva on tähän painettu. Kuten kuvasta
näkyy, on se siltä ajalta, jolloin Edison työskenteli fono-
graafin keksinnässä. Puhetorvet, valssit japutket ovat sit-
temmin saaneet jättää sijansa tynnyreille ja kattiloille,
joissa on maalajeja ja kemikaalioita. Insinööreiltä ei saa
mitään tietoja siitä, mitä Edison nykyisin tekee. Luulta-
vasti eivät he itsekään sitä tiedä. Mutta kun heiltä sitä
kysyy, niin näyttävät he siltä, kuin Edison piileileisi vähän
kunkin omassa takissa.

Ohn päättänyt kävelyni laboratooriossa, kun nuori
Edison kysyi, tahtoisinko tervehtiä ukkoa, ja kun tämä tie-
tysti oh minun hartain toivoni, avasi hän oven kaikkein
pyhimpään.

Pöydän ääressä kyyristyneenä istuvaa ihmisolentoa
valaisi akkunasta tuleva kirkas päivänvalo. Se oli Edi-
son. PöydäUä useain mustuneiden ja palaneiden fysikaa-
listen koneiden välissä oh muutamia pulloja, ja väkiviina-
lampussa paloi pieni sininen liekki. Siellä täällä perman-
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Edison työssään.

nolla oli metallikankeja, juottokolveja ja malmikappaleita.
Kitkerä kemiallisten nesteiden haju yhtyi avonaisesta akku-
nasta tulevaan raittiiseen ilmavirtaan. Kaikki tuo tuntui
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minusta kuin ohsin ollut jonkin keskiajan alkemistin tai
Intian silmänkääntäjän luona, ja Edisonissa on todella näitä
kumpaakin. Jos hän ohsi elänyt Gahlein tai Tycho Bra-
lien aikana, niin olisi hän joutunut poltettavaksi.

Edison nousi ja katsoi omituisen hajamiehsesti ja pel-
jästyneenä" ovea kohden. Mutta nähtyään poikansa tule-
van huoneeseen vieraan kanssa, ilmaantui hänen suurille,
kalpeille kasvoilleen hyvin miellyttävä hymy.

Istahdimme ja Edison tiedusteli matkani tarkoitusta,
ja kun ilmoitin hänelle kuka olin, saimme heti puhelun
alkuun. Edison kertoi, että muuan tanskalainen insinööri,
"Georg Kirkegaard, — nykyään tunnettu ja arvossa pidetty
sähköteknikko New-Yorkissa — oh työskennellyt hänen
laboratooriossaan lähes kolme vuotta, eikä suuri keksijä salan-
nut, että h:ra Kirkegaard oh ohut hänelle hyvä apulainen.
Kun keskustelu kääntyi tanskalaisiin teknikkoihin ja keksi-
jöihin ja nimi H. C. Orstedt mainittiin, loistivat Edisonin
kasvot ihastuksesta. Hän ojensi molemmat kätensä, käänsi
toisen kämmenen ylöspäin ja hiveli sitä toisella edestakai-
sin. Täten tahtoi hän havainnollisesti osoittaa Orstedtin
keksintöä sähkön suhteesta magnetismiin. Hän uudisti ta-
van takaa saman liikkeen seuraamatta keskustelua ja vai-
pui kokonaan ajatuksiinsa.

Istuin ja katselin keksijää, joka lähemmin tarkas-
teltuani näytti lujarakenteiselta mieheltä. Hänen liivinsä
ja puseronsa peittivät leveän rinnan ja parin jänteviäkäsi-
varsia. Työssään oh Edison heittänyt pois kauluksensa, ja
toiseen poskeen oh jäänyt musta täplä kädestä, jota vas-
taan hän oh nojannut päätään. Olennossaan ei näkynyt
mitään, joka ohsi muistuttanut oppinutta miestä, eikä hän
näyttänyt myöskään työssä rasittuneelta tai väsyneeltä.
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Hän näytti vähemmän professorilta kuin maanviljehjältä.
Syvä sisäinen henkisten jaruumiilhsten voimain lähde näytti
kostuttavan koko hänen olentoaan.

Pitempi puhelu Edisonin kanssa on sula mahdotto-
muus, kun hän viime vuosina on käynyt melkein kuuroksi.
Puhutellessaan häntä täytyy hyvin läheltä huutaa sanat
hänen korvaansa, ja kuitenkin on hänen vaikea kuulla, mitä
sanotaan. Siinä on yksi syy, minkätähden hän niin paljon
kuin mahdollista karttaa niitä vieraita, jotka ilmoittavat
tulostaan laboratoorioon. Ja siellä vilisee, kuten arvatakin
voi, aina kutsumattomia vieraita. Sellainen nimi kuin Edi-
sonin, on monessa suhteessa raskas taakka omistajalleen.
Hän saa vuoden kuluessa monta säkillistä kirjeitä, jotka
sisältävät mitä eriskummalhsimpia kysymyksiä, ehdotuksia
ja pyyntöjä, ja missä ja milloin hän liikkuukin, on hänen
ympärillään sanomalehtien reporttereita ja utehaita ihmisiä.
Seurauksena siitä on se, että hän kuluttaa nyt aikansa yk-
sinomaan kaivoksissa ja laboratooriossa ja ainoastaan pitkien
vähaikojen kuluttua käy New-Yorkissa..

Ennen lähtöäni pyysin häntä kirjoittamaan nimensä,
ja sen hän kirjoitti lyijykynällä muistinpanokirjaani ja
ojensi sen minulle lausuen muutamia ystävällisiä sanoja.

Edisonin yksityiselämää tunnetaan vähän, jonka täh-
den se, mitä sattumalta kuulin hänen pojaltaan ja insinöö-
reiltään, huvittanee lukijaa.

Hän asuu Glemondtin huvilassa ja viettää onnellista
perhe-elämää. Nuoruudessaan nai hän erään tehtaan tytön,
josta hän sai oivaUisen vaimon. Tästä aviohitosta oh hä-
nellä kolme lasta, joista vanhin Mary on solakka vaalea-
verinen 22 vuoden ikäinen nainen. Pojista on vanhempi
Thomas 18, ja nuorempi \Vil 16 vuotias. Thomas se mi-
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nua opasti laboratooriossa, ja hän se tulee jatkamaanisänsä
tointa. Ensimmäisen vaimonsa kuoltua nai Edison Ohiosta
erään rikkaan miehen tyttären, nuoren ja kauniin sekä
erittäin sivistyneen naisen. Rakkaudesta mieheensä on hän
hankkinut itselleen niin paljon teknillisiä tietoja, että hän
hyvin voi seurata miehensä töitä. Edisonin isä ja hänen
ensimmäisen vaimonsa sisaret, jotka tietysti eivät ole pal-
jon sivistyneitä, asuvat hänen talossaan ja heidän sekä toi-

Edisonin huvila.

sen vaimonsa välinen suhde on mitä parhain. Rouva Edi-
son näyttää ylimalkaan olevan kelpo nainen. Hän on hy-
vin musikaalinen ja Edisonin suurin ilo on kuulla rouvansa
soittoa. Edison on rakastanut aina soittoa ja yhteen ai-
kaan matkusti hän hyvin usein New-Yorkiin kuullakseen
jonkun oopperan. Nämä matkat lopetti hän lisääntyneen
kuuroutensa tähden, joka häiritsi hänen töitään labora-
tooriossakin, esim. kokeitaan kinetoskopilla.
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Fonograafia valmistellessaan tuli hän vasta oikein
kuuroksi. Ne, jotka nyt huvittavat itseään tällä koneella,
•eivät ajattele sitä, että mestari työskenteli 7 kuukauden
-ajan 18 tuntia päivässä saadakseen sen lausumaan sanan
Specia. Fonograafl lausui aina vaan Pecia. Lopulta kävi
Edison valvomisesta niin hermostuneeksi, että peljättiin hä-
nen menettävän järkensä. Kun tietää, että se jälki, jonka
teräsneula painoi Specia-sanassa silinteriin, oli ainoastaan
miljoonas osa tuumaa syvä, eikä näkynyt siinä edes mik-
roskoopilla, niin voi suunnilleen käsittää, kuinka suuria
vaikeuksia hänellä oh voitettavana. Se oh suurin vaikeus,
mitä Edisonilla milloinkaan on ollut, vaan siitäkin hän
suoriutui. Tuo vastahakoinen fonograafl otti lopultakin
-Specia-sanan 150 kertaa nrinuutissa ja vastasi Specia, mutta
Edison oh silloin menettänyt kuulonsa. Tämä onnetto-
muus antoi hänelle muutoin aiheen kuuloelimien tutkimi-
seen, ja kerrotaan hänen kokeilevan niin kutsutun orofoo-
Jiin keksimisessä, jonka vaikutus korvalle pitäisi olla sama
kuin silmälasien vaikutus on silmille. Hän on vahttanut
usein sitä, ettei hän muiden töiden tähden ole voinut tar-
peeksi omistaa aikaansa orofoonille.

Edisonilla on tavattoman suuri työkyky. Hän nou-
see aamuisin klo 8, ja milloin hänellä ei ole laboratoorios-
saan erityisiä töitä, lukee hän tavallisesti kotoisalla klo 10
saakka. Hän ei ole saanut mitään muuta opetusta kuin
sen, minkä hän sai äidiltään, eikä hänellä sentähden ole
mitään suurempaa yleissivistystä. Sitävastaan on, kertovat
insinöörit, kerrassaan hämmästyttävää, miten hän niin pal-
jon omin päin on saanut tietoja varsinaisissa tieteissä. Aka-
teemilhsesti sivistyneet teknikot hämmästyvät nähdessään,
miten helposti hän ratkaisee vaikeimpiakin kysymyksiä
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korkeammassa matematiikassa ja hänen kykyään käyttä-
mään tiedettä tarkoituksiinsa.

Seuraelämässä on Edison herttainen, hiukan lapselli-
nen mies. Hän ei työskentele rahoja saadakseen, vaan

palavasti innostuneena itse asiaan ja sen mitä hän ansait-
see, jakaa hän mielellään insinööriensä kanssa, joiden jou-
kossa on monta etevää kykyä. Jos joku koe tuottaa hä-
nelle vaikeuksia, on hän monta päivää perin hajamiehsenä,
mutta jos se onnistuu, hämmästyvät insinöörit nähdessään
harmaahapsisen vanhuksen tanssivan yhdellä jalallaan, lyö-
vän polviaan sekä erinomaisen iloisena ajavan suuret mää-
rät nuuskaa nenäänsä. Seurustellessaan insinööriensä kanssa
ei hän ole tuo kuuluisa keksijä. Luonteeltaan on hän ta-
sainen ja suora, käyttää mielellään sanasutkauksia ja
nauraa makeasti elämän pikkusuhteille, varsinkin
ihmisille", joiden kaavamainen ja jäykkä esiintyminen hä-
nestä tuntuu naurettavalta. Euroopan oppineet, jotka käy-
vät laboratooriossa häntä tervehtimässä, kutsuvat häntä
„herra professori Edisoniksi" ja kumartelevat, jota suuri
keksijä sitten huvikseen lapsellisella tavalla matkii apulai-
silleen. Arvonimiä on hänelle tietysti tarjottu monenlai-
sia, muun muassa itahalaisen kreivin arvoa, mutta hän on
kieltäytynyt niitä vastaanottamasta. Ritarimerkkejä, joita
hänelle tuontuostakin annetaan, lahjoittaa hän Charles nimi-
selle pojalleen, joka on kolmen vuoden vanha, siis siinä
ijässä, jolloin leikkikalut ihmislapselle ovat tarpeelhsia. Toi-
sesta avioliitostaan on Edisonilla vielä toinenkin lapsi, pieni
viiden vuoden vanha tyttö.

Edison ei matkustele paljon. Pari kertaa on hän kui-
tenkin käynyt Euroopassa, toisella kerralla — se oh Pari-
sin maailmannäyttelyn aikana vuonna 1889 — presidentti
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Carnotin erityisesti kutsumana. Kun Edison ja hänen rou-

vansa Pariisiin tultuaan olivat matkalla Vendöme hoteUiin,
huomasivat he vaunut, jotka täyttä nehä heitä seurasivat
ja pysähtyivät vihdoin hotellin edustalle. Vaunuista juoksi
ulos muuan herra, jonka Edison otaksui sanomalehtire-
porteriksi, mutta tämä reporteri syleih keksijää, huudahtaen:
„Se ei ole Ranskan tasavallan presidentti, joka tässä pai-
kassa ottaa teidät vastaan, vaan se on vaatimaton insinööri
Sadi Carnot."

Ja näistä kahdesta miehestä tuli hyvät ystävät. He
tapasivat toisiaan joka päivä, vaikka heidän oli vaikeata
toisiaan ymmärtää. Edison ei puhunut ranskaa ja Carnot
ymmärsi hyvin huonosti „amerikan kieltä", varsinkin sel-
laista kuin Edison puhui käyttäen runsaasti sanasutkauk-
sia. Siitä huohmatta solmisivat nämä kaksi insinööriä
keskenään ystävyyshiton, joka kesti elinkauden, ja hyvin
liikuttavalta tuntuu kuulla täällä muutamassa laboratoorion
fonograafissa presidentin omituisella pitkäveteisellä puhe-
tavallaan lausuvan:

„Rakas Edison! Miellyttäköön teitä Pariisi. Itse-
valtiaana hallitsijana keksintöjen valtakunnassa on teillä
vapaasti käytettävänänne ihaihjanne Sadi Carnot."

Vainajien äänet kaikuvat tässä laboratooriossa, josta
valo on koittava tuleville vuosisadoille.



Sanomalehdistö.

Eräs New-Yorkissa asuva pohjoismaalainen kertoo:

„Noin pari vuotta sitten tapasin eräässä seurassa mil-
joonamiehen, joka sattumalta tuli lausuneeksi, ettei hänellä
ollut aikaa lukea enempää kuin yksi kirja vuodessa.
Hän halusi saada hyvän kirjan, ja pyysi neuvoa sen va-
litsemiseen. Minä ehdoittelin hänelle Don Quixotia.

Kun sattumalta pitkän ajan päästä tapasin saman
miehen, kiitti hän minua ja sanoi: „olen tullut sukkelaksi
sitä kirjaa lukemalla!" Ja kun hän taasen pyysi neuvoani,
suosittelin hänelle luettavaksi Platon Waltion.

Hän hankki itselleen tämänkin kirjan ja kun sittem-
min tapasin häntä hyvin usein, niin tulimme yhdessä tätä
kirjaa lukeneeksi, ja minun on tunnustaminen, että, lukiessani
sitä yhdessä miijoonamiehen kanssa oh minulla Platosta
enemmän hyötyä, kuin silloin, kun sitä aikoinani luin ylio-
piston professorin johdolla. En ohsi uskonut niin paljon
"viisautta piilevän tuossa kirjassa. Miljoonamies ihastui sii-
hen yhä enemmin ja ymmärsi sen, mitä luki, niin ihmeen
hyvin, että hän, näytti minulle kirjan ajatuksen uudessa
valossa ja vieläpä huomautti sen virheistäkin. Tuon-



96

tuostakin keskeytti hän lukemistaan huudahtaen: „Mutta
tämähän on hullutusta, aivan päin mäntyyn!" Ja
niin se todella olikin hullutusta. Lukiessamme tunnustin
minä itsekseni monta kertaa, että, päinvastoin kuin olin
ajatellut, tunsin itseni hänen oppilaakseen.

Tämä kertomus kuvaa hyvin sattuvasti ameriikkalaista,
tarkoitamme sillä synnj-nnäistä ameriikkalaista. Sellaisella
miehellä ei ole juuri mitään suurempaa yleissivistystä kuin
se, minkä hän on saanut noissa monimutkaisissa ameriikkalai-

sissa yhteiskunnallisissa oloissa,
ja vähemmän hänen koulutie-
tonsa kuin henkinen taipuvai-
suutensa vaikuttavat sen, että
hän niin ihmeteltävän helposti
perehtyy sivistyksen kaikkiin
tuloksiin. Ja tuskin käsityk-
sen saatuaan jostakin kysy-
myksestä, niin kuin tässä juuri
kerroimme, lausuu hän sen julki
suurimmalla varmuudella. Sel-
laisessa yhteiskunnassa, jossa
ihmisten tulee kaikissa olosuh-
teissa olla omiUä jaloillaan,.Sanomaleliden myyjä,

eivät ihmiset kehity esiintymään hännystakissa. Ame-
riikkalainen ei katsele maailmaa toisten silmälaseilla. Hän
luottaa omaan voimaansa eikä sellaista auktoriteettia
ole olemassa, joka häntä hämmästyttäisi tai häneen
vaikuttaisi. Hänellä on mitä sokein luottamus omaan käsi-
tykseensä, ja hän esittää sen avomielisesti, olipa sitten kysy-
mys Platosta tai centin hintaisen lehden reportterista.

Niin itsetietoiseen ja oikeuksistaan pitävään yleisöön ei
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sanomalehdistö tule milloinkaan vaikuttamaan, nhnkuin se
vaikuttaa Euroopassa. Vanhassa maailmassa taipuu yleisö
nurkumatta tuon salaperäisen me nimityksen tahdon
mukaan, joko se sitten johtunee tarpeesta kaikissa olosuh-
teissa taipua jonkun näkyväisen tai näkymättömän aukto-
riteetin mukaan, eh sehtettäköön se niin, että sanomaleh-
distön merkitys ja asema käsitetään siellä aivan toisella
tavalla. Euroopassa tilaavat useimmat lukijat ainoastaan
yhden sanomalehden, ja tarkastaen päivän kysymyksiä tä-
män lehden kannalta ja ollen joka päivä sen salaperäisen
vaikutuksen alaisena, joutuvat lopulta kokonaan sen vaiku-
tuksen alaisiksi. Ameriikkalainen sitä vastaan ei tilaa sa-
nomalehteä. Sanomalehden, jota hän sattumalta lukee,
•ostaa hän kadulta, ja jollei se häntä miellytä, ostaa hän
heti toisen. Siten ovat sanomalehdet pakoitetut julkaise-
maan hänen, tuon itsetietoisen kansalaisen, eikä omia mieli-
piteitään, ja siihen pakoittaa niitä vielä sekin seikka, ettei
niitä kannata mikään erityinen puolue, koska puolueita eu-
rooppalaisessa merkityksessä ei Ameriikassa ole olemassa.
Niinpä ovat ne pakoitettuja tarkastelemaan asiaa joka kan-
nalta, kirjoittamaan puolueettomasti ja ilmoittamaan aino-
astaan tosiasioita. Ameriikkalaisten sanomalehtien lukijat
ovat korkein tuomioistuin, joka vaatii jutun asiapaperit
nähtäväkseen, ja julistaa itse tuomion, josta ei voi mihin-
kään vedota.

Kysytään, onko se yhteiskunnan onneksi, että yleisö
siihen määrään kuin Ameriikassa johtaa javaikuttaa sano-

malehdistöön. On, se on onneksi, jos tuo yleisö on niin
valpas ja vahstunut kuin ameriikkalainen yleisö.

Suunnaton määrä tietoja on viimeisten kahdenkymme-
nen vuoden ajalla levitetty tähän maahan ja itänyt kansan
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elämässä. Ameriikkalainen yhteiskuntajärjestys painaa sen?

lisäksi leimansa sanomalehdistöön.
SeUaiseenkansaan, joka itse valitsee, ei ainoastaan val-

tionsa päämiehen ja lainsäätäjät, vaan myöskin virkamie-
hensä, ja vahtsee ne niin lyhyeksi ajaksi, ettei ne milloin-

kaan uhoita olevansa kansansa palvelijoita eikä sen her-
roja, siihen tuskin voi juurtuakaan käsitys
suurvallasta". Ameriikan sanomalehdistö on kansan äänen
kaiku, ja kuitenkin, tai sentähden, on se niin häm-
mästyttävässä määrässä kehittynyt. Ei minkään maan sa-

nomalehdistö verso keinotekoisessa ilmanalassa. Se varttuu
paraiten vapaudessa, ja tuoksunsa ja kauneutensa saa se-

kuin metsäkukka sen mukaan, missä maassa se kasvaa. Näin
on nimenomaan ainoastaan ameriikkalaisen sanomalehdistön
laita. Se on kasvanut samassa kuin kansakin, ja sillä on

kansan sekä hyvät että pahat puolet. Ameriikkalainen sa-
nomalehdistö on suunnattoman suurten olosuhteiden ku-

vastin, mutta sillä ei ole mitään muuta kasvattavaa mer-
kitystä kuin se, että kansa siinä kuvastimessa näkee omat
kasvonsa.

SeUaisissa oloissa muuttuu sanomalehtimies reporte-
riksi. Hänellä on ainoastaan yksi ainoa tehtävä, nimittäin
mennä kyselemään kansalta ja julkaista vastaukset ilman
omia muistutuksiaan, niin kutsuttuina intervieweinä, jotka
ovat pääasiana ameriikkalaisessa sanomalehdessä. Onpa-
sanomalehtiä, joiden koko sisällys on yksinomaan referaat-
teja ja interviewejä, eivätkä ne ole vähemniin luetuita.
Kun Mc Kinley esimerkiksi puuhaa uutta tullilakia, jolla
voi olla suunnattoman suuri merkitys ameriikkalaishn tava-
ramarkkinoihin nähden, niin yleisö huolii vähän siitä,
mitä sanomalehtimies mahdollisesti asiastakirjoittaisi, mutta
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sitä huvittaa tietää, mitä Mc Kinley itse sanoo, ja sen saa
se nähdä interviewistä. Kun maailman huomio on kiinty-
nyt espanialaisiin kenraaleihin, jotka taistelevat Kuban ka-
pinallisia vastaan, min ameriikkalainen yleisö ei välitä siitä,
mitä joku eurooppalainen sanomalehti heidän sotaliikkeis-
tään kirjoittaa, mutta se on erittäin halukas kuulemaan
miten espanialaiset kenraalit itse suunnitelmiaan kehittävät,
ja sen se saakin tietää interveiweistä, joita New York He-
rald ja The World julkaisee.

Interviewi on oikea sanomalehtikirjoituksen muoto,
kun se tuo päivänsankarin itsensä näyttämölle, ja antaa
hänen itse kertoa asiansa. — Mutta käytettynä sekä pieniä
että suuria asioita valaisemaan, niinkuin nykyään on tapa-
na Ameriikassa, edellyttää se, että interviewatut suostuvat
paljastamaan mielipiteensä ja ajatuksensa, joka ei ole ta-
vallista Euroopassa. Presidenttivaahn aikana vuonna 1888
tahtoi "World saada selvää yleisön mielipiteestä, ja lähetti
sentähden Broadwaylle 100 sanomalehtireportteria, jotka
pysäyttivät jokaisen ohikulkijan, miljoonan omistajasta ker-
jäläiseen saakka, merkitsivät muistikirjaansa nimen ja asun-
non sekä pyysivät ilmoittamaan, ketä he aikoivat äänes-
tää. Aniharvat kieltäytyivät kysymyksiin vastaamasta.
"World julkaisi tuhansittain interviewejä ja ennusti aivan
oikein Benjamin Harrisonin saavan äänten enemmistön
New Yorkissa.

Näiden omituisten olosuhteiden tähden poikkeaa ame-
riikkalainen sanomalehdistö kahdessa suhteessa melkoisesti
eurooppalaisesta: yksityinen sanomalehtimies ei merkitse
mitään eikä yksityinen sanomalehti merkitse mitään. Sa-
nomalehtimies ei kirjoita nimeään kirjoituksensa alle, ja
persoonallinen työ lehdessä, johon painetaan niin suuret
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määrät tosiseikkoja, kävisi useinkin vaikeaksi. Sanomaleh-
timies on pyörä suunnattoman suuressa koneistossa. Jos
hän poistuu, niin asetetaan toinen pyörä sijalle.

Sanomalehti ei merkitse mitään sentähden, että se,
huolimatta suuresta koneistostaan, jolla se työskentelee, hä-
viää suureen sanomalehtitulvaan. Ameriikassa ei ole mi-
tään pääkaupungin sanomalehdistöä, eikä mitään yksityistä
sanomalehteä, jolla ohsi ed.es läheskään sama vaikutusvalta,
kuin esimerkiksi Timeseillä, Kölnische Zeitung'Ula jaLe Figa-
rolla on Euroopassa. New-Yorkin sanomalehtien vaikutus
on mitättömän pieni jo Washingtonissa ja Bostonissa, ja
suuria sanomalehtiä, niiden joukossa montaAmeriikan pa-
raimpia, painetaan kolmannen ja neljännen luokan kau-
pungeissa. Tämän ohessa on sillä seikalla, että ameriikka-
lainen sanomalehti ei käänny minkään erityisen puolueen,
luokan tai yhteiskunnallisen kerroksen, vaan itse kansan
puoleen kokonaisuudessaan, suuri merkitys. Tästä näkyy,
että, vaikka yksityisen sanomalehden merkitys onkin pie-
nempi kuin Euroopassa, niin merkitsevät kaikki ameriikka-
laisets sanomalehdet yhteensä paljoa enemmän. Nehän ovat
kansan tahto, ja maan laki.

Mies, joka Ameriikassa onnistuu saamaan lehdelleen
arvoa ja merkitystä, on useimmissa tapauksissa etevä lii-
kemies. Hänen nimeään ei tunneta, paremmin kuin toi-
mittajankaan nimeä, jollei kysymys ole kaikkein suurim-
mista sanomalehdistä. Ameriikkalaisen käsityksen mukaan
ei sanomalehti ole toimituksen neron ja ky'yn tuote, vaan
on se aivan yksinkertaisesti hike-yritys, pilvenhhpoja, ko-
meat vastaanottohuoneet ja suuremmoinen kirjapaino. Jos
puheeksi tulee sanomalehti, niin kerrotaan heti rakennuk-
sesta merkillisenä nähtävänä, johon matkustavainen ame-
riikkalaisessa kaupungissa ennen kaikkea johdetaan.
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Sellaista jättiläisliikettä katsellessa tulee monta seik-
kaa huomioon, vaikka tuntuukin siltä, kuin katseltavana olisi
joku konepaja eikä sanomalehden toimituspaikka. Häm-
mästyttävän suuri on se pääoma, jonka yrittelijäs liikemies
on uhrannut yritykseensä. Mutta kaikesta tuosta huomaa-
kin, että liike on tuottava, ja se huomio vakaantuu vielä
niistä sehtyksistä, joita siellä annetaan. Ameriikkalaiset
sanomalehdet eivät salaa sitä, että yritystä johtavalla liike-
miehenä on niin ja niinkin monta miljoonaa vuotuisia
tuloja. Yhdellä ainoalla sanomalehtien kustantaja-yhdistyk-
sellä Ameriikassa, johon kuuluu ainoastaan 150 jäsentä,
kaikki suurimpien lehtien omistajia, on 200 miljoonan
dollarin pääoma. Nämä 150 sanomalehden omistajaa suo-

rittavat yhteensä joka päivä 1 miljoonan dollaria palkkoi-
hin, heidän sanomalehtiensä palveluksessa on 200,000 hen-
kilöä ja näiden 150 sanomalehden omistajan vuotuiset me-
not nousevat 700 miljoonaan dollariin. Ymmärtääkseen
näitä suunnattomia lukuja, mainittakoon, että 1000 hen-
keä yhden sanomalehden palveluksessa ei ole mitään har-
vinaista. New York Heraldin palveluksessa on 1,500 ja
Worldin 1,800 henkilöä.

Sanomalehtien kustantajat Ameriikassa ovat rikkaita
miehiä, vaikka sanomalehtien hinnat viime vuosina ovat mel-
koisesti alentuneet. Mutta, jos voitto kappaleelta olisi kuinka
vähäinen tahansa, min nousee se suureksi koko tuolle ta-
vattoman suurelle painokselle. Times'iä Lontoossa ei pai-
neta enempää kuin 38,000 kappaletta ja se on kuitenkin
mahtava eurooppalainen sanomalehti. Sitä vastaavaa ei voi
olla Amerikassa. Sanomalehtiaatehsuus on ainoastaan
sellaisilla lehdillä, joiden painos nousee puolen miljoonan
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kappaleen paikoille, ja sanomalehtien painosmäärän lisään-
tyessä, kallistuu ilmoitushintakin. Niistä on ameriikkalai-
silla lehdillä suuremmat tulot kuin eurooppalaisilla, joka
johtuu siitä, että ameriikkalaiset kauppiaat ilmoittavat le-
vottomalle, ja lukemattomalle yleisölle, joka yhäti vaihtuu
ja jota sanomalehti-ilmoitukset houkuttelevat enemmänkuin

eurooppalaista yleisöä.
Sanomalehden omistajan
tulot lisääntyvät vielä si-

ten, että lehden aputoi-
mittajille ei makseta suu-
rempia palkkoja kuin la-
tojillekaan.

Nuorella reportterilla
on alussa 15 dollaria viik-
kopalkkaa, joka kuiten-
kin aikaa myöten lisä-
tään 25 a 30 dollariksi.
Jos hän on kykenevä
mies, suoritetaan hänelle
määrätty palkka kirjoi-
tuksista, tavallisesti 1James Gordon Bennet.

dollari 1/s palstalta. Nämä reportterit ovat alkaneet sano-
malehtimies-uransa tavallisesti s anomalehtipoikina, ja ovat
siten saavuttaneet niin tarkan vainun, että se Euroopan
sanomalehdistössä on kokonaan tuntematonta. Sanomaleh-
tien toimittajat, jotka kirjoittavat hyvin vähän luettavia
pieniä pääkirjoituksia, saavat palkkaa 12,000 ä 15,000
dollaria.

Kaikki nämä sanomalehtimiehet vanhenevat ennen
aikojaan. Suurtenkin sanomalehtien toimituksissa ovat har-
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vat aputoimittajat yh 40 vuoden ikäisiä, ja kun tieduste-
lee jotakin toimittajaa, jonka aikaisemmin on tullut tunte-
maan, vastataan tavallisesti: „Ah, hän kuoh halvaukseen!"

Ameriikkalaisen sanomalehden omistaa siis yksi tai

useammat rahamiehet, ja siinä on jonkinlainen takuu siitä,
■että lehteä ei voi lahjoa. Kun New York Heraldin omista-
jalla, James Gordon Bennefillä, on varoja maksaa Julian
Hawthornelle 10,000 dollaria yhdestä romaanista, niin luul-
tavasti vaadittaisiin monta vertaa suurempi summa, ennen-

kuin Bennet panisi lehtensä alttiiksi siihen vaaraan, joka
ameriikkalaisella lehdellä olisi, heti siinä tapauksessa. Yli-
päänsä ei voi suurempia sanomalehtiä epäillä siitä, että
niiden vaikutusvalta ohsi ostettavissa, mutta ei kuitenkaan
ole sanottu, että ne vaahen aikana kieltäytyisivät ottamasta
rahallista apua valtiollisilta puolueilta. Vastoin englanti-
laisten sanomalehtien tapaa, on ameriikkalaisissa lehdissä
harvoin valtiollisia kirjoituksia vaahen väliaikoina, mutta
vähä ennen ratkaisevaa hetkeä työskentelevät ne sitä vas-

taan täydeUä koneella. Vaalitaistelujen aikana ovat ame-

riikkalaiset sanomalehdet intohimoisia, puoluelehtiä, mutta
tavattoman nopeasti, joka on omituista kaikille liikkeille
Ameriikassa, tyyntyy myrsky. Suun piekseminen on ame-

riikkaiaisille sanomalehdille vierasta. Ainoastaan silloin,
kun mtohimojen aallot kansassa ovat korkeimmillaan, muo-
dostaen ristiaallokkoa, voivat sanomalehdet käyttää vaa-
rallisia aseita toisiaan vastaan, ja ylimalkaan on Amerii-
kassa, samoin kuin Euroopassakin niin, että sanoma-
lehtien suhde politiikkaan saattaa muutoin totuutta har-
rastavat sanomalehtimiehet maalaamaan mustaa valkoiseksi.
On kuitenkin olemassa sanomalehtiä, jotka tahtovat va-
pautua tuosta valtiollisesta tiranniudesta. Sellaisia sano-
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malehtiä kuin New York Herald ja suuressa arvossa pi-
detty The Sun, ei voi enään lukea puoluelehtien joukkoon,
vaikka ne useimmissa tapauksissa kannattavatkin, kansa-
valtaista politiikkaa. Mutta Ameriikassa on toisia, erittäin-
hyviä sanomalehtiä, jotka etupäässä ovat puoluelehtiä, niin-
kuin esimerkiksi New York Tribune, tasavaltalaisten erin-
omaisen hyvin toimitettu äänenkannattaja, sekä The Ti-

New York Heraldin rakennus.

mes, joka suurella menestyksellä ajaa kansanvaltaisten po-
litiikkaa. Etevin saksalainen lehti, New York Staatszei-
tung, jota leviää laajemmalti kuin mitään saksalaista lehteä
Saksassa, on samalla kannalla.

Päivälehdillä on omituinen pyrkimys vapautua ilmoi-
tuksista. Tämä pyrkimys näyttää tarkoittavan pieniä, kal-
liita lehtiä, jotka sisältävät ainoastaan toimituksen kirjoi-
tuksia, ja suuria, helppohintaisia lehtiä, jotka sisältävät myös-
kin ilmoituksia. Tarkoituksena on eroittaa sanomalehdistö
yhtä rippumattomaksi ilmoittavasta yleisöstä, kuin se jo



105

useimmissa tapauksissa on pohitisten miesten suhteen. Pa-
remmat ameriikkalaiset sanomalehdet ovat nykyisin siveel-
lisessä suhteessa ammattipohtikoitsijain yläpuolella, ja vä-
hintäin yhtä korkealla kuin kansallinen siveystuntokin.

Ameriikkalainen sanomalehtitoimitus on maailman omi-
tuisimpia ilmiöitä, sekaisin keinottelulla ja koneiden avulla
toimitettua henkistä ja koneellista työtä.

Poiketkaamme parissa tuollaisessa sanomalehtitoimi-
tuksessa, ja kun aikeemme on tarkastaa New York Heral-
din ja The World'in toimituksia, niin mainitsemme niistä, että
ne ovat ei ainoastaan ameriikkalaisia mallilehtiä, vaan
myöskin sanomalehtiä, joissa oikea ameriikkalaisuus on
enimmin silmiinpistävä.

Kuvassa näemme New York Heraldin uuden raken-
nuksen, joka on muista hyvin erillään olevalla tontilla
36:nen kadun varrella. Rakennus on erittäin merkillinen
sentähden, ettei se ole niinkuin muut ameriikkalaiset sano-
malehtitehtaat, tavallisesti kaksikymmenkerroksinen. James
Gordon Bennet tahtoi hämmästyttää ameriikkalaisia ja
sen hän tekikin rakentaessaan min kaihille tontille
ainoastaan kaksikerroksisen rakennuksen. New York He-
raldin paino täyttää koko kellarikerroksen. Sanomalehden
toimisto on maakerroksessa, sen toimitus toisessa kerrok-
sessa. Katolla, rakennuksen toisessa päässä, on kolme me-
talhkuvaa luonnollisessa koossa, jotka määrätunneilla pitä-
vät korvia vihlovaa melua.

Varhain aamusella kuljemme tyhjien huoneiden läpi,
joissa muutamain tuntien kuluttua kirjoitetaan tapauksista,
joita ei vielä tunneta, asioista, joita ei vielä ole ajateltu.
Koko maailma työskentelee kootakseen tuokion kuluttua
näihin huoneisiin aineensa kuohuvaksi sekamelskaksi.
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Ensimmäinen toimittaja, joka nyt saapuu, on sano-

malehden mahtavin mies, kaupunkitoimittaja, mr William.
C. Reick. Häntä seuraa kintereillä kaksi sihteeriä, jotka
heti alkavat silmäillä sanomalehtiä ja kirjeitä ja hetkisen
kuluttua jättävät esimiehelleen suunnattoman joukon lei-
kehmia, jotka hän nopeasti lukee toisella silmällään kat-
sellen, samaUa kun hän toiseUa tarkastaa kuvain luonnok-
sia, joita lehden piirustajat jättävät hänen pöydälleen.

Samaan aikaan alkaa elämä tykkiä myöskin lehden
toimistossa, joka on ollut auki klo 8 saakka aamulla. H-
moitusten toimittaja, mr Howland, saapuu paikalle. Hän
avaa postin ja ottaa vastaan suuren esikuntansa ilmoitus-
asiamiehiä. Tämän tehtyä vetäytyy hän salaiseen neuvot-
teluun tuon perin tärkeän henkilön kanssa, jonka huolena
on lehden jakaminen.

Sillä välin on kaupunkitoimittaja tavattoman nope-
asti tarkastellut aamulehtien sisäUystä ja päättänyt, mikä
Heraldia seuraavana päivänä Sitten ottaa
hän vastaan reportterien meluavan joukon, joka katoaa ovista
ikäänkuin puhaltamalla. Ne katoavat sähkölennätinkoneen
pikaisen nakutuksen säestäminä.

Reportterien työhuoneen vieressä on lehdellä oma
sähkölennätintoimistonsa, missä 20 sähkölennätinvirkamiestä
on jo kiireellisessä työssään. Paitsi suoranaista sähkölen-
nätinyhteyttä Yhdysvaltain kaikkiin suurempiin kaupun-
geihin, on Heraldilla omat sähkölennätinlinjansa Bostoniin,
Philadelphiaan ja Chicagoon. Sitäpaitsi on lehdellä oma
Atlantin valtameren alainen kaabelinsa, joka yhdistää New
Yorkissa olevan toimituksen Lontoossa ja Pariisissa ilmes-
tyvien erikoispainoksien toimitusten kanssa.

Kaikkia näitä linjoja johtaa harmaapartainen, vahva-
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rakenteinen mies, joka nyt saapuukonttooriin. George Taylor
on hänen nimensä. Hän on satojen ympäri maailmaa
asustelevienkirjeenvaihtajien toimittaja. Kun Taylor aamuisin
keskustelee hetkisen kirjeenvaihtajiensa kanssa, puhelee hän
Pietariin, Tokioon, Nataliin, Melbourneen ja San Francis-
coon. Hän heittää takin yltään ja käy käsiksi sähkösa-
nomiin, joita jo alkaa tulvia hänen pöydälleen.

Kurkistamme Taylorin olkapään ylitse. Sähkösanoma,
jota hän paraillaan lukee, on näin kuuluva:

„
Kairo.

Nähnyt Whitneyn. Paljonko?"
Mr Whitney on presidenttiehdokas ensin tulevassa

vaahssa. Hän on matkalla itämailla ja Heraldin kirjeen-
vaihtaja on häntä interviewannut. Vastaus on näin
kuuluva:

„Kuusi kahdeksannesta.
Bennet."

Lehden palstat jaetaan kahdeksas-osiin, ja vastaus
merkitsee Heraldin tahtovan zj± palstan pituisen intervie-
win. Kaikkein sähkösanomani alle, joita lehti lähettää,
kirjoitetaan päätoimittajan nimi, ja kaikki Heraldille tulevat
kirjoitukset osoitetaan aina mr Bennetille, vaikka hänellä
on vakinainen asuntonsa Pariisissa. Sähkölennättimen
avulla ottaa hän kuitenkin osaa lehden toimitukseen.

Muutama tunti on kulunut jälkeen puolenpäivän ja
eri toimittajat tai editorit, joiksi niitä täällä nimitetään,
täyttävät vähitellen toimitushuoneet. Editor on ameriik-
kalaisen sanomalehden toimituksessa sama kuin redacteur
Ranskassa: sanomalehden kirjoittaja, joka ei ole reportteri
tai uutisten kokooja. Paitsi edellä mainittuja toimittajia
on Heraldilla toimittajansa kongressia, teaatteria, meriasi-
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oita, raha-asioita ja naiskysymystä varten. Vieläpä Wall
Streetiä, siis pörssiä, varten on New-Yorkin sanomalehdiUä
erityinen toimittajansa. Jokaisella toimittajalla on apu-
naan joku määrä reportteria, jotka ahtuisesti juoksevat
ulos ja sisälle ja hsäävät melua ja kiirutta mestarin työ-
huoneessa.

Lopulta on nyt elämä toimitushuoneustossa ruvennut
näyttämään samallaiselta kuin mehiläisten hyörinä pesäs-
sään. Lehden konttoorihuoneusto on täynnä ilmoittajia, ja
asiamiehiä, ja arvaamattoman suuria rahasummia tulee nyt
muutaman tunnin kuluessa ilmoituksista. Toimituksessa
työskentelevät sähkölennätin- ja telefoonikoneet, kun toi-
mittajat, kaikki paitahihoillaan, täysin kourin kaivelevat
paperikasoja. Virkapukuisia poikia juoksentelee pöytien
välillä, ja käsikirjoituskasat lisääntyvät kaupunkitoimitta-
jan pöydällä.

Hän ei lue noita käsikirjoituksia, vaan tottunut sil-
mänsä huomaa niiden sisällyksen, ja sinisellä kynällään
pyhkii hän sieltä täältä rivejä tai kirjoittaa uuden „otsak-
keen." Edessään olevista käsikirjoituskasoista, joissa on
kirjoituksia jos jonkinlaisista kysymyksistä, näkee kaupun-
kitoimittaja huomispäivän Heraldin pääpiirteet, ja kirje-
vaihtajatoimittajan ja ilmoitustoimittajan kanssa vetäytyy
hän nyt erityiseen huoneeseen, jossa nuo kolme herraa
valmistavat lehden sisällyksen, se tahtoo sanoa, määräävät
mitä lehteen tulee otettavaksi, joka tuo kaikki on sarja
hauskoja päätöksiä, jollemme nimittäisi sitä kysymysten
ratkaisemiseksi monikertaisessa kolmiluvun laskussa.

SiUä aikaa kuin toimittajat viipyvät, ottaa ovenvartija
toimittajain puheille pyrkiviltä käyntikortteja. Kes-
kustelun aikana on jätetty niin paljon nimikorttia,
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että toimittaja tuskin voi yhdellä kädellä niitä ottaa vas-
taan. Puheillepyrkijäin joukossa on uskalikkoja, jotka tah-
tovat marssia ilman matkarahoja maan ympäri, ajaa höy-
ryauralla Atlantaan, matkustaa ilmapallolla San Francis-
coon ja toimittaa muita huomiota herättäviä asioita. Toi-
mittaja silmäilee hätäisesti nimikortit ja osoittaa useimmat
jonkun sihteerinsä puheille.

Keskustelun päätyttyä jättää mr Reick käsikirjoituk-
set ladottavaksi; tuokion kuluttua on kaikki käsikirjoitus
jaettu latojille tuossa suurenmoisessa latomaosastossa, jossa
latominen toimitetaan koneilla. Latominen tapahtuu niin,
että latoja istuu koneen ääreen, joka on pianon näköi-
nen. Hän painaa näppäintä ja kirjasimet solahtelevat
esille ja menevät rinnakkain siksi kunnes rivi on
täysi. Sitten liikauttaa hän erästä vipua ja sulaa metallia
valuu latouksen päälle ja jähmettyy valuvormuksi eh mat-
riisiksi. Tuo vasta valettu rivi liukuu sivulle, ja niin Inte-
tään edelleen rivi riviin, niin kauan kuin palsta valetuita
rivejä on valmis, ja viedään pois faktorin pöydälle. Koneella
voi latoa 2—3 palstaa tunnissa ja tekee se siis melkein 10
latojan työn.

Toimitukseen on sillä vähn saapunut uusi johtava
mies, mr Allan Bear, joka päällystakkia riisumatta asettaa
viheriäisen varjostimen silmilleen ja sekaantuu ahdingossa
toisten joukkoon. Tämä mies on yötoimittaja. Hän vaih-
taa muutamia sanoja kaupunkitoimittajan kanssa, joka nyt
poistuu toimituksesta, jättäen mr Bearen huoleksi lehden
valmistamisen, joka useinkin on sama kuin alkaisi aivan
alusta, sillä kello B:sta ehtooUa kello 3:een yöUä voi tapah-
tua niin tärkeitä tapauksia, että lehden näkö muuttuu
kokonaan.



110

Tähän saakka on kirjoitettu enemmän tavallisia kir-
joituksia, pörssitietoja, pohitisia kirjoituksia ja eurooppa-
laisia sähkösanomia, siis lehden painolastia. Vasta sitten
kun yötoimittaja alkaa työnsä, alkavat myöskin reportterit
toimia todenteolla ja tuovat äärettömän suuren määrän
hälyytysjuttuja, kertomuksia onnettomuuksista, avioiden
solvauksista, murhista ja ryöväyksistä, joita varustetaan
monilla, pitkillä otsakirjoituksilla, ja ne takaavat lehden
menekin seuraavana aamuna.

Siihen aikaan vuorokaudesta keskiytyy elämä New
York Heraldin toimituksessa. Housunlahkeet sidottuina,
kaulukset korville vedettynä ja hattu niskassa hyökkää-
vät reportterit lasiovista sisälle ja kiiruhtavat kalman kal-
peina ja, kuten näyttää, kovassa mielenhikutuksessa yö-
toimittajan luo, jolle he lyhvin sanoin kertovat jonkun
kauhean jutun ja saavat vastaukseksi pikaisesti lausutun
„kolme kahdeksattaosaa" eli jonkun muun historian arvoa
vastaavan alan. Reportterit saavat maksun riviltä ja tahtoi-
sivat sentähden suurimman mahdollisen määrän kahdek-
sasosia, mutta ne tuntevat toimittajan ja tietävät, ettei tin-
kiminen hänen kanssaan maksa vaivaa. Reportterin teh-
tävää nimitetään kirjoittamiseksi." Toimittajat
sitä vastaan pykäliä". Ameriikkalaisen sano-
malehden sisällys onkin sentähden: sähkösanomia, kerto-
muksia (referaattia), pykähä, historioita ja interviewejä.

Väärin on kuitenkin sanoa reportterin itse kirjoitta-
van historiansa. Nämä toimitusapulaiset ovat nimittäin
joko kovin kiihoittuneessa mielentilassa tai sivistymättömiä
ajatuksiaan kiehopilhsesti oikein kirjoittamaan. Kirjoitettu-
aan kauheat kertomuksensa, jättävät he ne eräälle leveälle
pöydälle, jossa kuusi toimituskirjuria kirjoittaa niitä uudel-
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leen, „suolaa historiat", ja antaa edeUeen seitsemännelle
henkilölle, joka pöyristyttävällä rohkeudella kirjoittaa näy-
telmille otsakirjoitukset eh „päät." Otsakirjoitusten kir-
joittaminen amerikkalaisessa sanomalehdessä on taito, johon
vaaditaan monivuotinen [kokemus. Jokaisessa otsakkeessa
eh „päässä" on 5—6 riviä, joissa hyvin usein on ameriik-
kalaisia sana nsutkauksia. Kun kirjoitus on saanut otsak-
keensa, annetaan se lakimiehelle) joka hätäpikaa luettuansa
varustaa sen merkillä 0. K. Nämä kirjaimet merkitsevät
AU Corrected, ja olisivat kirjoitettavat A. C; mutta vapau-
tussodan aikana oli eräs kenraali, joka^ hyvässä uskossa
kirjoitti Oli Korr. Tämä kirjoitusvirhe, jota alkujaan käy-
tettiin pilanteon tarkoituksessa, on jäänyt pysyväisesti ame-
riikkalaisille sanomalehtitoimituksille. Kaupunkitoimittaja-
kin kirjoittaa käsikirjoituksiin 0. K. merkiksi, että hän on
ne hyväksynyt.

Reportterien huoneesta, jossa nyt satakunta henkilöä
työskentelee kuin hengen hädässä, lähetetään käsikirjoituk-
set ilmatorvea myöten latomoon, ja tuokion kuluttua tule-
vat ne sieltä takaisin kolmeen kertaan luettuna korehtuu-
rina. Koko lehti vaeltaa nyt latomon ja toimituksen vähä
putkea myöten ylös ja alas, kaikki mahdottoman suurena

määränä pieniä paperihppuja; vasta puolenyön jälkeen aset-
tuu kiiru, ja reportterit, joita kohdellaan kuin sotilaita,
huudetaan numeron mukaan ja saavat luvan lähteä. Kello
12 tienoilla on jälellä ainoastaan yksi reportterivahti ja
kymmenkunta telegrafistia, joilla on vielä kiiru kyynärän
mittaisten sähkösanomani vastaanotossa, joita saapuu Pa-
riisista ja Lontoosta.

Clevelandin puhe Monroen opista sai aikaan sodan
englantilaisen ja ameriikkalaisen sanomalehdistön välillä, ja
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Ameriikassa ahmitaan halulla kaikki, mitä siitä englantilai-
sissa sanomalehdissä kirjoitetaan. Heraldin Lontoon kirje-
vaihtaja on nyt lahjomalla tai muuten hankkinut kopiat
niistä johtavista kirjoituksista, jotka julkaistaan huomenna
suurissa englantilaisissa sanomalehdissä. Jos katsomme te-
legrafistin olkapään ylitse, kun hän, lukien sähkösanomaa,
kirjoituskoneella kirjoittaa sen samalla paperille, min olemme
tilaisuudessa lukemaan vielä julkaisemattomat kirjoitukset
The Timesille, Pall Mall-lehdelle, Daily News'iUe ja
Chronicl'eUe y. m. englantilaisille lehdille. SeUaiseen jouk-
koon Atlantin takaisia sähkösanomia kuluu luonnollisesti
jo koko omaisuus. Mutta asia huvittaa yleisöä javaltameren
kaapelit saavat sentähden työskennellä keho 3 saakkaaamulla.

Vielä näin myöhään on reportterien huoneessa
kolme reportteria, kaikki täydessä työssä kirjoitta-
massa kertomusta eräästä huomiota herättävästä murhas-
ta, joka on tapaktunut kello 2,15 Centraah puistossa.
He kirjoittavat vielä keho 3,30, mutta „historia"
kirjoitetaan paperiliuskoille, jotka salaman nopeudella lähe-
tetään ilmaputkea myöten latomoon siellä heti ladottavaksi
ja lyijyyn." Kello 3,55 on koko sanomalehti
stereotypeerattu (valettu levyiksi), ja viisi minuuttia sen
jälkeen taipuu paperi hiljaisesti kiiltävien valssien vähssä,
ja 16 sivuinen sanomalehti, jossa on paljon kuvia, sisältävä
viisikauheaa murhajuttua, rautatien junanry öväyksen, seitse-
män suurempaa onnettomuuden tapausta, pari häväistys-
juttua hienommista seurapiireistä, yksi lynchaus, sotauuti-
set Cubasta, sähkösanomauutisia koko avarasta maailmasta,
suurimpain englantilaisten lehtien seuraavan päivän johta-
vat kirjoitukset ja vielä ääretön määrä kirjoituksia kaikel-
laisista aineista, lentelee koneesta 50 kappaleen läjinä, jotka
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kiiruusti neljäänkymmeneen vaunuun, jotka täyttä laukkaa
ajetaan Pennsylvanian asemalle, josta pikajuna minuuttia
myöhemmin 60 peninkulman nopeudella tunnissa menee
rahtitavaroineen Länttä kohden.

Muistettaneen, että reportterit vielä kilo 3,30 istuivat
kirjoittamassa murhajuttua. Kun minä kilo 4,20 seisoin
Broadwaylla, niin kuulin jo sanomalehtipoikain huutavan:
„Viimeinen murha Centraalipuistossa!" Ja siltä paikalta,
jossa seisoin, näin minä noiden kuuden välkkyvän paino-
koneen tuolla sisällä yhtämittaa työntävän 80,000 kuusi-
toistasivuista sanomalehteä tunnissa. Sellainen mekaaninen
toiminta muistuttaa paljon luonnon voimain rajuutta.

Seisoin kadulla sanomalehti kädessäni. Olinhan nyt
nähnyt kuinka se oh syntynyt ja rivien ja otsakkeiden
vähssä näin kaikki ne kiiruussa häärivät olennot janiiden voi-
main ponnistuksista kalpeat kasvot, jotkayöllä uurastelivat
tuossa merkillisessä rakennuksessa. Nyt nukkunevat ne
kaikki levotonta unta, ja kaukana, kaukana heidän toi-
mialansa ulkopuolella näin minä satoja reippaita ja koke-
neita kirjeenvaihtajia, joita edellisillä matkoillani ohn
tavannut kaikkialla kaukaisissa maailman osissa, ja tulok-
sena kaikesta tästä oli minulla tuo jättiläistyö, joka tehtiin
24 tunnissa yhden sanomalehtinumeron eteen, jonka hinta
oli ainoastaan 3 centtiä.

Seisoin siinä sanomalehti kädessäni. Noilla 16 sivulla
oli mahdollisesti kovin monta suurta otsaketta ja kovin
paljon hälyytystä, mutta oli siinä sitä vastaan koko kirja
myöskin terveellistä ja hyödyllistä lukemista. Siinä oli
johtoa kaikkiin päivän polttaviin kysymyksiin ja siinä oli
ulkomaiden sähkösanomia niin paljon, että lehti siinä suh-



114

teessä olisi vienyt kiitokset miltä eurooppalaiselta sanoma-

lehdeltä tahansa.
Viimeinen reportteri lähti ulos toimituksesta. Aloimme

puhella ja minä ihailin vanhaa Bennetiä, joka oli luonut
tuon mahtavan liikkeen.

,.Wanha Bennet!" huudahti reportteri jakatsoi hartaan

näköisenä ylös. ,,Niin, hän oli nero. Voitteko uskoa —

hän kulki eräänä ehtoona tässä kadulla miettien, mistä hän
saisi jonkun historian seuraavaan numeroon. Mitäs vanha

teki silloin? Niin,
■hän antoi muutaman irlan-
Btilaisen löylyyttää itseään
Ra pani historian lehteensä.
HOvela mies!"

Useita vuosia sitten
asteli muuan kohtuullisesti
puettu siirtolainen Broad-
wayta ylöspäin matkalauk-
ku selässään. Hän poikkesi
erääseen pieneen saksalai-
seen hotelliin ja pyysi isän-

nältä halpaa huonetta.
Hotelli olikaikista huo-

noin silläosalla Broadwayta,
Joseph Pulitzer.

ja matkustaja loukkautui sitä enemmän, kun isäntä ylenkat-
seellisesti tarkasteli hänen halpaa pukuaan ja sanoi:

„Ei meillä ole huoneita kerjäläisille!"
Taru kertoo vielä, että vieras, tultuaan hotellista ulos

kadulle, pui nyrkkiä ja osoittaen tuota rakennusta, sanoi:
„Xuo seinät revin minä maan tasalle — odotahan

vähäisen!"
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Tuo köyhä siirtolainen oli Joseph Pulitzer, joka seu-

raavana vuonna ilmaantui St Louisiin ja tuli ensin repor-
teriksi, sittemmin toimittajaksi. Vuonna 1883 osti hän

The AVorld-lehden, joka silloin oli pieni uskonnollinen New-
Yorkin lehti ja levisi 15,000 tilaajalle. Samaa lehteä pai-
netaan nyt 500,000 kappaletta, ja Worldin rakennus, jonka
kullattu kupukatto uhkeana kohoaa taivasta kohden, on
juuri siinä paikassa, jossa Pulitzerilta kiellettiin yösija.

Staats-Zeitung. World. Sun. Tribune, Times. MaiL

New-Yorkin sanomalehtien taloja.

Hän maksoi tontista miljoonan dollaria. Vuotuinen voit-
tonsa sanomalehdestä on nykyään lähes miljoona dollaria.

Tämähän kuulustaa sadulta, mutta kaikki, mikä koskee
tätä miestä ja hänen sanomaansa, on satumaista. AVorldin
kynnyksen yli astuessa on muistettava: Täällä on sinun
unhoitettava olevasi eurooppalainen, sillä täällä ei pidä
paikkaansa mitkään vertailut vanhan ja uuden maailman
välillä. Pulitzer on luonut uuden sanomalehtien toimitus-
tavan. Verraten hänen lehteensä näyttää yksin sellainenkin
lehti, kuin Herald, olevan kirjoitettu toisessa maassa.
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Menemme AVorldin taloon, joka näkyy tähän paine-
tussa kuvassa. Lehden vastustajat —ja niitä on tarpeeksi
paljon — vertaavat sitä veräjänpielukseen, jonka päähän
on asetettu kullattu peruna. Astumme elevaattoriin ja*
tulemme salaman nopeudella ylös jokaisen kymmenen
asuinkerroksen läpi. Matkalla sinne näemme valaistuja»
lasiovia, ja kun astuttuamme ulos elevaattorista ja väen-
tungoksen kuljettamana joudumme toimitushuoneuston
sokkeloihin, joissa kalpeat miehet ylisilleen riisuneina täy-
dessä työssä penkovat sanomalehti-, sähkösanoma-, jakäsi-
kirjoituskasoja, niin luulee olevansa hullujen parannuslai-
toksessa, ja hämmästyneenä tulee kysyneeksi, miten on
mahdollista tässä kuumeen tapaisessa hyörinässä, jota kai-
kellaisten mekaanisten koneiden synnyttämä hehnä säestäär

luoda tuollainen The "VVorldin suunnattoman suuri numero,
joka näyttää kuitenkin johdonmukaiselta. Missä on se miesr

joka aamupuoleUa yötä kokoaa käteensä kaikki nuo valloilleen-
päästetyt salamasäteet ?

Sellaista miestä ei ole olemassa. Pulitzer on sortunut
taakkansa painosta. Kahdentoista vuoden ylivoimainen-
työ uuvutti hänen ennenaikaiseksi vanhukseksi. Hän on
puolisokea ja asuu Pariisissa. Mutta ne voimat, jotka hän
sai liikkeelle, työskentelevät vieläkin yhtä rajusti ja luul-
tavasti sellaisen sisällisen järjestyksen mukaan, jokapääasi-
assa on sama kuin edellä kertomamme järjsstys New-York
Heraldissa. Se eroitus on siinä kuitenkin, että The Worldin
toimittajat häviävät näkymättömiin meluavien reportterien
joukossa. Laajassa toimitushuoneustossa näkyy ainoastaan
jälkimmäisiä. Ne seisovat ja kirjoittavat, ja kaikki kir-
joittavat koneilla. Kynällä kirjoittaminen kävisi kovin
hitaasti.
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Mitäs tuohon Amerhkan sekä suurimpaan että enin
luettuun lehteen sitten kirjoitetaan? Miten on se muuta-
mien vuosien kuluessa voinut sivuuttaa kaikki kilpailijansa?
Mikä on se tähystysmaali ameriikkalaisessa kansassa, johon
The World on osunut?

The World on ensiksikin perin joutuisa kertomaan.
J3iinä ei seiso ainoastaan tämän päivän tapahtumat, vaan

mieluummin se mitä huomenna tapahtuu. The World'in
painos ilmestyy vähäisien väliaikojen perästä

pitkin iltaa k:llo ll:een, jopa puoleen yöhönkin saakka, ja
k:llo 4 aamulla vie jo ensimmäisen aamupainoksen
länteen päin. Sillä on toiminta, jossa tingitään minuuteista
ja tuhlataan miljoonia. Käsittämättömällä nopeudellaan,
.satumaisen suurella menekillään ja kilisevillä dollareillaan
on The World vetänyt puoleensa suuren yleisön huomion.
Kun ameriikkalainen istuu ruokapöytään, niin leipä maistuu
hänelle kyllin hyvältä, jos hän tietää leipurin käyttävän
päivittäin 100,000 tynnyriä nisuja, että hänen ensimmäi-
sellä säUillään on maatila Longbranch'essa ja että leipuri-
mestari itse samana aamuna matkusti Italiaan tutkimaan
ilmanvetojärjestelmää Pompejissa viimeiseksi ilmoille kaive-
tuissa leivinuuneissa. Onhan sen leipurin leivällä ame-

riikkalainen loisto.
Sellainen loisto on myöskin The World'illa. Ame-

riikkalainen tietää tarkalleen, että sitä lehteä painetaan
vuosittain 165 miljoonaa kappaletta, siihen käytetään 35
miljoonaa naulaa paperia, x/2 miljoonaa naulaa mustetta
sekä että sen sunnuntainumerossa on enemmän lukemista
kuin neljässä evankeliumissa. Kaiken tämän tietää ameriikka-
lainen ottaessaan The Worldin käteensä sitä lukeakseen.
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Ja tämä luettava on muodostettu hänen oman käsi-
tyksensä mukaiseksi, hänen omaan tapaansa katsella asioita*
ja olosuhteita. Tätä lehteä ei toimita estetiikot, vaan
urkkijat, rohkeat, horjumattomat miehet, jotka mieleUään
uhraavat henkensä muutaman uutisen tähden, miehet, jotka^
herättävät joka päivä lukijan ihailua, kun he itse kokevat
sen, mitä he kirjoittavatkin.

Tuossa on reportteri, joka heittäytyi selälleen katu-
ojaan ja vietiin siitä poliisiasemalle muka juopuneena,,
vaikka hän todellisuudessa oli vesiselvä ja taisi kertoa
hauskan keskustelun poliisikomisaarion ja erään sievän
näyttelijättären välillä, jolla on tapana käydä komisaarion
luona sen vartiovuorolla. Reportteri on seinän takana
kuullut heidän keskustelunsa japikakirjoituksella kirjoitta-
nut sen pimeässä loistavien kalvostinnappiensa valossa pai-
tansa edustaan. Polhsikomisaarion ja hänen ystävättärensä-
kuvan ohessa, kahdenkeskisessä kohtauksessa esitettyinä,,
painattaa The World reportterin käsikirjoituksen käsialan
mukauksena.

Samassa numerossa tapaamme erään naisreportterin-
kertomuksen, jossa kertoja, tekeytyneenä irstaaksi naiseksi
on joutunut muutamassa huonomaineisessa talossa poliisin}
haltuun ja kietonut vahtikulussa olevan poliisin pauloihinsa^
Hänellä on todistajat siihen, että poliisi, joka on asetettu
lain valvojaksi, rikkoo sitä törkeästi virkapalveluksessaam
Kaikki tuo kerrotaan aivan kuivasti asianomaisen poliisi-
konstaapelin muotokuvan ohessa.

Sitten jättää ameriikkalainen lukijamme koko joukon
interwievejä lukematta, pysähtyy yhteen ja toiseen murha-
juttuun ja lukee muutaman junain yhteentörmäyksen
otsakkeen. Siinä kuoli 21 ihmistä, jotka reportteri valo-
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kuvasi samalla kun taskuvaras häiriön aikana puhdisteli
kuolleiden taskut. The World julkaisee varkaankin muo-
tokuvan.

Tuo kaikki on kyllä jännittävää, mutta sellaista on
nähty ennenkin. Lukija hämmästyy kuitenkin nähdessään,
mitä lehden lääkintäopillinen toimitusapulainen tarjoaa
hyvin huomattaviUa otsakkeilla. Eräs professori Lännessä on

kokeillut, kertoo hän, ihmeellisen Animal extrdktin kanssa,
joka lisää ihmisen ruumiinvoimia. Muuan farmin omistaja
ei jaksanut kantaa tynnyriä vehnää. Otettuaan pari tippaa
extraktia, voi hän ottaa myllyn kiven paitansa napiksi
yhtä helposti kuin pappi ottaa liperinsä. Tästä jo häm-
mästyy, mutta ennenkuin siitä ehtii tointua, on jo kiintynyt
syvämietteiseen laskuun siitä, kuinka kauan maa voi elättää
asujamensa. Tarkkojen tutkimusten tuloksena on The
Worldilla nyt se tieto, että kuolemme nälkään sitten kun
maan asukasluku nousee 6 miljaardia, ja se tulee tapahtu-
maan 284 vuoden kuluttua. Sitten on lehdellä peljästy-
neille lukijattarilleen vähäinen kurssi säästäväisyydessä.
World on nimittäin onnistunut pukemaan naineen vaimon
yhdellä dollarilla. Vaimon kuva, ja tarkat tiedot siitä,
kuinka paljon kukin erityinen vaatekappale on tullut mak-
samaan, on lehdessä painettuna. Hän on täydellisesti puet-
tuna ja kuitenkin jäi hänelle 2 centtiä, joilla hän osti The
Worldin viime numeron. Nuo laskut huvittavat ameriik-
kalaisia, joiden mielestä sanomalehdessä tulee oUa vähän
numeroltakin höysteenä. Sitten kerrotaan muutamasta sian-
porsaasta Alabamassa, joka tappoi itsensä. Porsaan kuvan
alla on valokuva-toisintoja tunnettujen naishenkilöiden
jaloista, ja viimeiseksi hyvin mieltä jännittävä sähkösanoma
muutamalta lehden „lentävältä", joka on matkustellut eri
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valtioissa viiksiä mittailemassa. Hän on tavannut orään
everstin, jonka viikset ovat huipusta huippuun 2^2 kort-
telia pitkät, ja epäillään josko Lännessä löytyy ainoatakaan
miestä, joka voittaisi tämän „itäisen rekordin." *) Sitten
määrää The World itse muutaman kauniin rekordin ker-
toessaan tuumaa korkean otsakkeen alla hiljakkoin osta-
neensa neljän evankehumin alkuperäiset käsikirjoitukset.
Nämät käsikirjoitukset tulevat järkyttämäänkoko kirkkomme
perustuksia, nhn, lehti viittaa siihen, että voi tulla kysymys
viidennestä aivan tuntemattomasta evankehumista, joka ken-
tiesi on kirjoitettu erittäin TheWorldille! Lopuksi esitetään
kuvassa jättiläisperuna, joka on kasvanut Coloradossa. Se
painaa 86 naulaa ja ansaitsee siis oikeudella kunnianimen
Mammuth. SeUaisen perunan kasvattaminen ei tulisi Euroo-
passa kysymykseenkään. Kaikki mammuth tulee Amerii-
kasta. Mammuth kasvaa maasta, mammuth putoaa tai-
vaasta ja taivaan ja maan välillä on yksi ainoa mammuth-
lehti. Ostakaa The World!

Sellaista on tuon merkillisen sanomalehden sisällys,
jossa, paitsi erikoista ameriikkalaista sisällystään, julkaistaan
erinomaisen hyviä sähkösanomatietoja kaikilta maailman
kulmilta, ja jolla on kaikkialla erityiset kirjeenvaihtajat,
jotka määräävät rekordin. Tämä sana on tullut käytän-
töön sanomalehtikirjoituksissa The Worldin kautta, joka
itse on laatuaan ainoa rekordi.

Pulitzerin lehti tarkoittaa yksinomaan yhteiskunnan
alempien kerrosten tarvetta, tuon elonvoimaisen yleisön,
joka tuntee paremmin nyrkkitaisteluita kuin runoutta. The
World on syvimmän ameriikkalaisen elämän heijastuskuva,

*) Englantilainen sana rek o r d merkitsee suurinta tulosta

kilpailussa.
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jossa näkyy ei ainoastaan sen kiihkot ja seikkailuhalu,
vaan myöskin sen suopeus, sen avoin korva pilalle ja
rohkeain tekojen ihailu. Törkeys, säveys, huimapäisyys ja
leikillisyys on The Worldissa sikin sokin sekaisin nunkuin
kansan luonteessakin. Ne välikappaleet, joita käytetään,
olisivat kentiesi kovin tuntuvia yleisölle, jolla on hermosto,
mutta sellaiselle yleisölle, joka ennen aamukahvia syö käris-
tettyä silavaa särjettyjen munien kanssa, on se paikallaan.
Tuota kaikkea lukee suuri yleisö mielellään. Mutta lehdessä
on, paitsi hälyyttävää ja kertovaa sisällystään, arvaamatto-
man paljon valistavia kirjoituksia kaikeUaisista asioista, ja
niissä koetetaan aina asettaa kysymykset monipuohseen
valoon. Sen ohessa on tämä lehti verrattomalla rohkeu-
dellaan alkanut sodan paikkakunnalhsta pohtilhsta turme-
lusta vastaan. Siinä on se samonnut kokonaan raivaa-
mattomille teille; se on särkenyt paljon, mutta sen on

onnistunut myöskin levittää valoa ja hankkia raikasta ilmaa.
Huoneustosta huoneustoon kulkien olemme vihdoin

tulleet ylös tuon sähisevän uutistehtaan läpi ja lopettaneet
vaelluksemme rakennuksen pyöreän kupukaton päällä, josta
sähköauringot heittävät säteitään synkkään yöhön. Raken-
nuksen ympärillä kohoavat hyvin valaistut pilvenhiipojat,
ja Brooklyn silta riippuu virran yli kuin mahtavan suuri
kultainen laide pimeässä ilmassa.

„ Sitten vuoden 1883 on tuota siltaa kulkenut 360
miljoonaa ihmistä", huomauttaa reportteri, joka on minua
saattamassa. „Se on mammuth."

Kysyin häneltä, onko todella kukaan hypännyt sil-
lalta alas veteen.

„Ei", vastasi reportteri, „se käy päinsä seuraavalla
tavalla. Te päätätte esim. käyttää hyväksenne niitä etuja,
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joita tuolla hyppäyksellä voisi saavuttaa. Weil —- kirjoi-
tatte poliisille nimettömän kirjeen, jossa selitätte kuulleenne
sen ja senkin sinä ja sinäkin ehtoona aikovan hypätä
sillalta. Sen johdosta asetetaan sinne määrättynä ehtoona
pari poliisia, joiUe te pistätte pari dollaria. Itse asetutte te
veneeseen sillan alle ja eräs teidän tuttavistanne, joka on
yhteistuumissa poliisien kanssa, heittää täytetyn takin
niskaanne ja kiljahtaa, samalla kuin jostakin kauhistuneena.
Ohi kulkijat rientävät paikalle, peljästyneinä luonnollisesti,
ja sähkövalossa, jonka poliisit antavat ohjata virtaan,
nähdään te, joka olette hypännyt veteen, taistelevan pelas-
tuaksenne tuohon pieneen veneeseen. „Hän elää!" huu-
tavat ihmiset, kun poliisit, jotka ovat saaneet kaksi
dollarianne, kiroilevat synkkinä. Nyt kiiruhdetaan rantaan.
Poliisit tahtovat teitä pidättää, vaan innostunut kansajoukko
vapauttaa teidät ja kuljettaa riemusaatossa Bowerylle. Jos
nyt olette niin järkevä, että ostatte seuraayana päivänä
itsellenne saloonin, niin voitte yhden vuoden kuluessa
ansaita itsellenne kokonaisen omaisuuden."

Astuimme tuon suuren kupukaton läpi kiertäviä por-
taita alaspäin, ja joka kierroksella näimme valaistuja huo-
neita, joissa naiset istuivat kumarassa tihen ja pöytäkirjo-
jen ääressä. Täällä se miss Nelly Bly työskenteh, kun
hän eräänä aamuna tapasi portailla Pulitzerin. Miss Bly
lausui sivu mennen, että hän oh kyllästynyt ja väsynyt kont-
toorityöhön, ja pyysi päälliköltään jotakin toisellaista työtä.

„Hm! Voitte matkustaa maan ympäri 75 päivässä",
sanoi Puhtzer. „Ottakaa heti hattunne ja lähtekää tuota
pikaa matkaan. Ylimääräinen höyrylaiva lähtee kaupun-
gista tunnin kuluessa. Euroopan läpi matkustaessa on
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teidän pysähtyminen Ranskassa ja sanominen Jules Ver-
ne'lle, että olette aikeessa lyödä hänen rekordinsa."

Kuusi päivää sen jälkeen matkusti Nelly Bly Sau-
thämptonista Ranskan rannikolla, kävi Jules Vernen luona
ja jatkoi matkaansa pikajunalla Brindisiin, josta höyry-
laiva vei hänen Port Saidin ja Aden'in kautta Singaporeen.
Sieltä jatkui matka yhtämittaa Hongkongiin ja Yokoha-
maan, ja 69 päivän kuluttua astui hän maihin San Eran-
ciskossa, josta hän dynamiittijunalla kuti New-Yorkiin.
Höyrylaiva oh „kohissut aaltojen yh", veturi oli „ahminut
kiskot" ja hän oli „tehnyt maanpallon" 73:ssa vuorokau-
dessa — taitamatta muuta kieltä kuin engelskaa ja ilman
muita matkakapineita kuin saalinsa, joka oli The World-
lehteen käärittynä. NeidiUä oli ollut niin kiira, kertoo re-
portteri, ettei hän koko matkallaan muuttanut liinavaat-
teitaan. Takaisin tultuaan joutui hän heti erään miljoona-
miehen kanssa naimisiin.

Kysyin reportterilta, jos tuollaisista suurista teoista,
joita The Worldin aputoimittajat yhtämittaa tekevät, anne-
taan mitään palkinnolta.

„Ei", vastasi hän, „kun teemme tekosen, niin sanotaan
aamulla: Hyvin tehty! Mutta tuntia myöhemmin unehtuu
se toista tekosta valmistellessa. Hitaammin unhotetaan
sitä vastaan sellainen yritys, joka ei onnistu. Joku aika
sitten, oli täällä Sandy Hook'in ulkopuolella isompi kilpa-
purjehdus. Ameriikka kilpaili Englannin kanssa ja vetoja
oh lyöty kokonaisista rikkauksista. Sellaisistakilpailuista, jot-
ka ulottuvatpitkien matkojen päähän, on nytniin vaikea saada
luotettavia tietoja. Voittaakseemme nämätvaikeudet, asetim-
me me sähköaseman ilmapalloon, joka kohosi ylös Atlantic-
Highlandilta jaoli langallayhdistettynä maalla olevaan sähkö-
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asemaan. Minä istuin ilmapallossa ja kaikki kävi hyvin
siihen asti, kun vähää ennen määrän päähän purjehtimista
sakea sumu laskeutui merelle. Kilpapurjehtijat katosivat
näkyvistäni sumuun. En nähnyt niin mitään, mutta ]|kun
kuulin niiden huutoja ja tuokion kuluttua oh taasen kaikki
hiljaista, nhn luulin englantilaisten voittaneen. Kiirut oli,
ja innossani ajattelin: Olkoon menneeksi! Minä sähkötin,
ja puoh tuntia myöhemmin ilmoitti Worldin erikoisnumero
englantilaisten päässeen edelle. Mutta asia ohkin päin-
vastoin. Oltiin raivossa. Sanomalehtipojat heittivät Worldin
katuojaan ja seuraavana päivänä aleni painos 100,000 kap-
paletta. Minä olin luonnollisesti kuollut mies."

Olimme taasen elevaattorissa ja laskeusimme alas tuon
mahdottoman suuren rakennuksen läpi valaistujen käytä-
väin ohi ja tuhmme pian kellarikerroksen suurelle kalterille,
josta näkee Worldin 10 hienoa konetta lehteä painamassa.

Mikä näky! Paperi juoksee yksimittaisena jättiläis-
rulhsta noiden välkkyvien haltijoiden ahmittavaksi, kääntyy
kokoon, oikenee levälleen ja katoaa tuokion ajaksi ilmes-
tyäkseen jälleen kuvien ja tuhansien kirjainten peittämänä.
Näyttää kuin mahtavat vesiputoukset, tuo kohiseva vai*
koinen, vaahtoava kuohu noiden koneellisten hirviöiden
suiden ympärillä, joutuisi nieluun ja katoaisi pyörien vili-
nään sekä syöksyisi ulos valmiina sanomalehtinä. Luulee
seisovansa ajattelevien olentojen edessä, jotka muuttavat
kaikista vaikeimmat ihmiselhset tehtävät leikiksi. Jataasen
tulee tuo omituinen tunne, joka min usein valtaa matkus-
tavaisen Ameriikassa, tunne salaperäisyyden ja noituuden
läsnäolosta, tunne sellainen, kuin seisoisi kaikkein itämaisten
satujen keskellä ja omin silmin näkisi niiden muuttuvan
todellisuudeksi tässä ihmeellisessä maassa.
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Tuon tuostakin, lyhvien väliaikojen kuluttua, pysähtyy
joku kone, pienet puolialastomat miehet saapuvat sen
ympärille ja asettavat siihen uusia, 'puolen yön jälkeen
saapuneista uutisista valettuja valsseja. Kahden aikaan
muutetaan lehden toimitus kirjapainoon. Silloin istuu
yötoimittaja pyörien ja valssien keskellä, ja sekä telefoo-
nista että sähkölennättimestä tuodaan viimeiset tiedot suo-
raan hirviöiden kitaan. Yhden ainoan yön kuluessa vale-
taan tässä painossa noin 1960 valssia, jotka samalla pan-
naan käyntiin ja peittävät nuot äärettömät paperit kuvilla
ja luettavalla.

Oh jo aamu kun jätin hyvästi yötoimittajan, nuo-
rehkon, puolialastoman Alkibiadeen. Hän ojensi minulle
musteen tahriman kätensä ja sanoi iloisesti:

„Näin^me teemme maailman historiaa Ameriikassa!"



Yleiset huvitukset

Ameriikkalaisessa yhteiskunnassa on eurooppalaisilla
huvituksilla ala-arvoinen sijansa. Enempään muullaiseen
huvitukseen, kuin sellaiseen, joka samalta on opettavaista
ja työtä tekevälle ihmiselle hyödyllistä, ei ole aikaa eikä
halua. New-Yorkissa, jonka suuruudessa voittaa ainoastaan
Lontoo, on tuskin kymmenettä osaa sellaisia huvituspaik-
koja kuin tiedetään Pariisissa olevan. Ei siellä ole haus-
koja Mabilletansseja eikä muita lukemattomia sekä salaisia
että puolijulkisia huvipaikkoja, ja suvisin tuskin yhtään
sellaista kaupungin ulkopuolella olevaa huvipaikkaa kuin
Pariisin, Wienin, Berliinin ja muiden Euroopan suurimpain
kaupunkein ulkopuolella olevat lukuisat ulkoravintolat.

Ameriikkalaisissa kaupungeissa ei ole lukuunottamatta
kaikellaista urheilua — mitään muita varsinaisia kansan-
huveja kuin teaatterit, mutta niitä onkin sitten jommoi-
nenkin lukumäärä jokaisessa vähänkin suuremmassa kau-
pungissa. Ne ovat kaikellaiselle yleisölle sovitettuja ja
siis aivan eri arvoisia. Mutta kieltämättä hämmästyttää
New-Yorkissa, kuin siellä on satakunta näyttämöä, josta
noin neljäkymmentä esittää kaikellaisia eurooppalaisia näy-
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telmiä, pääasiallisesti ranskalaisia, kun sitävastaan neljällä
tai viidellä on klassillinen näytelmistö, jolla kieltämättä on

erinomaiset tulkkinsa.
Aivan ylimalkainenkin niiden englantilais-ameriikka-

laisten näyttelijäin mainitseminen, jotka teaatteria Ame-
riikassa pitävät yllä, veisi meitä tässä kirjassa kovin pit-
källe. Kun tuntee Lontoon kirjalliset näytelmäsuhteet,

Irving, Jefferson ja Booth

niin tuntee ne Ameriikankin, sillä etevimmät taiteilijat,
niinkuin esim. Irving, Jefferson ja Booth, ovatyhtä tunnetut
Lontoossa kuin Bostonissakin. Englantilainen Irving näyt-
telee nyt Lontoossa, Booth on kuollut ja Joseph Jefferson
on siis ainoastaan jälellä noista kolmesta sankarista. Hän
on ameriikkalaisten epäjumala ja otaksutaan täydellä syyllä
olevan yksi maailman etevimpiä näyttehjöitä. Jos on nähnyt
Jeffersonin Rip-Van-Winklenä Washingtonissa, sen nimelli-
sessä Irvin gin näyttämölle asettamassa kertomuksessa, niin
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on nähnyt jännittävimmän luonnekuvauksen mitä meid"in
päivinämme näyttömöllä esitetään.

Nuoremmasta miespolvesta on niin paljon taiteilijoita,
että nimittelemme tässä ainoastaan muutamia enin tunne-
tulta, niinkuin Eugen Cawles, William H. Mac Donald,
Stuart Robson, Herbert Kelcey, Thomas W. Keene, Charles
Dickson, Edvard Harrigan, Valter Jones James A. Herne,

Mary Anderson,

Fracis Carlyle, Beerbohm Tree, ja näyttelijättäret Mary
Brookyn, Juha Marlowe, Effie Ellsler Grace Grolden,
Fanny Davenport, Rose Coghlan, Anna o'Neill ja Grace
Kimball. Kun kysymys on näiden taiteilijain kotoperästä,
niin harvoin tiedetään, ovatko ne englantilaisia vai amerik-
kalaisia.



Tampereella,
s:des vihloo.

JYI. Lyytisen kustannuksella.
Hinta 55 pmiä.
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Kaikista ameriikkalaisista näyttelijättäristä enin suo-
sittu, nerokas Shakespearen tulkitsija, Ada Rekan, on syn-
tynyt Irlannissa, mutta luetaan siitä huolimatta kuuluvaksi
.ameriikkalaiseen näyttämöön. Sen sijaan lasketaan tuo
ylistetty Mary Anderson, joka on syntynyt Californiassa,
kuuluvan pikemmin Englannin kuin Ameriikan teaatteriin.
Mary Anderson esiintyi, niinkuin useat muutkin tässä lue-
tellut taiteilijat, toisen puolen vuotta Englannissa ja toisen
Ameriikassa. Nyt on hän naimisissa ja asuu amerikkalai-
sena rouva Heiberginä New-Yorkissa. Hänen vaikutuk-
sensa ameriikkalaiseen taiteeseen on ollut varsin suuri.
Kaikki nuoret näyttelijättäret koettavat noudattaa hänen
esimerkkiään. Ja Mary Andersonin taiteessa ei kuitenkaan
ollut mitään, jokaerittäin olisi muistuttanut häntä ameriikka-
laisesta. Ameriikkalaista näytelmätaidetta ei ole olemassa, ei
.ainakaan kun korkeampi näytelmätaide on kysymyksessä.
Klassillisuus ymmärretään eurooppalaisten sääntöjen mukaan,
ja niinkuin Richard Burhage, Thomas Betterton, David
Oarrick ja Edmund Kean ovat seuranneet Henry Irvingrn
esimerkkiä, niin näkyy kaikkialla amerikkalaisessa murhe-
näytelmässä vallitsevan Sarah Bernhardtin, Eleonora Dusen
ja Rejanen vaikutus. Kaikessa mikä taiteeseen kuuluu, on
amerikkalaisilla syvä kunnioitus Eurooppaa kohtaan sekä
huomattava arkuus kääntyä omille teilleen. Nuorta ameriik-
kalaista näyttelijää, olkoonpa hän kuinka lahjakas tahansa,
pidetään tuskin taiteen alalle kuuluvana, jollei hän ole
matkustanut Euroopassa ja tutkinut klassikoita Theätre
Erancaisissa ja Odeonissa.

Kun tuntee teaatterit Pariisissa, niin tuntee ranska-
laisen teaatterin, mutta niin vähällä ei päästä Ameriikassa.
Tuossa suuressa maassa on ainoastaan yksi seisova teaatteri,
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nimittäin Charles Erohmanin teaatteri New-Yorkissa. Tämä
arvossa pidetty teaatteri on pyhitetty yksinomaan ameriik-
kalaiselle näytelmätaiteelle; sen johtaja ja etevin taiteilija
on Richard Mansfield, syntynyt Helgolannin saarella eng-
lantilaisista vanhemmista. Kaikki muut teaatterit ovat liik-
kuvia. Joka kaupungissa on niin ja niinkin monta yksi-
tyisten miesten omistamaa teaatterihuonetta, joita vuokra-
taan teaatteriseuroille. Niitä perustaa ja johtaa The Star,
tuo suuri nimi, joka vetää kansaa puoleensa.

Kirjailijan, teaatteritirehtöörin ja teaatterin omistajan
keskinäinen suhde käy selville paraiten seuraavista esimer-
keistä. Kirjailija Henry G. Carleton — tunnettu „Ejäri-
larna"-nimisen kappaleen kirjoittaja — on kirjoittanut näy-
telmän, narri", jossa pääosa on kirjoitettu mai-
niota luonnekuvausten näyttelijää Nat. C. Goodwinia varten.
Goodvrin kokoaa kappaleen näyttämiseen tarvittavat voimat
ja johtaa itse harjoitukset, jotka suoritetaan suurimmalla-
huolella. Liikkeiden harjoittamiseenkäytetään paljon aikaa.
Näyttelijäin tulee osata kappaleensa sanasta sanaan ennen

kuin harjoitteleminen alkaa. Se on välttämätön ehto. Har-
joituksessa uhrataan paljon työtä sovittamiseen ja yhteis-
näytäntöön. Kohtausten täytyy tulla kuin laukausten, ja.
kun taiteilijat, jotka niitä esittävät, eivät aina ole mitään
ensiluokan kykyjä, on harjoittelu arveluttavassa määrässä
kesytyksen kaltaista ja kappaleen esitys saa jonkinlaisen
mekaanisen luonteen. Varmuutta, jolla kappale esitetään,
täytyy sitävastaan ihmetellä. Näyttelijät näyttävät olevan
samalla voimistelijoita ja sporttimiehiä kun teaatteri-ihmi-
siäkin, eikä siinä katsojan tarvitse harmitella kuiskaajan
puhelijaisuuden tähden. Teaatterissa ei ole kuiskaajaa eikä,

kuiskaajan luukkua, ja kappale sujuu kuitenkin huimaavaa,
vauhtia.
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Kun Nat. C. Goodwin on vihdoinkin saanut kappa-
leensa harjoitetuksi, näytetään se New-Yorkissa, ja sieltä
matkustaa sitten seurue edelleen kaupungista kaupunkiin
sitä kappaletta näytellen vuoden ajan. Joka paikassa mak-
setaan sama teaatterin vuokra, nimittäin 40 prosenttia
tuloista. Jos kappale tuottaa erinomaisen hyvin, päättyy
vierailu Austraaliassa, Kanadassa tai Englannissa. Useim-
min tapahtuu kuitenkin niin, että englantilaiset ja saksa-
laiset seurueet käyvät Ameriikassa. Tunnetulla tirehtööri
Dailylla, jonka seurassa Ada Rehan näyttelee, on esim.
seisova teaatteri sekä Lontoossa että New-Yorkissa.

Ameriikassa ei ole mitään draamallista opistoa eikä
valtion kannattamaa teaatteria. Sitä enemmän kiitosta
ansaitsee se seikka, että verrattain suuri lukumäärä näyttä-
möitä esittää todellisen hyvää taidetta. Ameriikkalainen
sivistynyt yleisö on hyvin vaateliasta jo senkin tähden, että
se omasta kokemuksestaan tuntee suurimmat Euroopan
näyttämöt. Nykyään-käy Ranskassa, Italiassa, jaEnglan-
nissa enemmän ameriikkalaisia kuin eurooppalaisia. Ja ne
ameriikkalaiset, jotka itse eivät ole nähneet Pariisin teaatte-
reita, ovat ainakin nähneet ranskalaisten näyttämöiden pa-
raat voimat Ameriikassa. Moni etevä eurooppalainen tai-
teilija on viimeksi kuluneen 15 vuoden ajalla näytellyt yhtä
paljon Ameriikassa kuin kotimaassaankin. Mainitkaamme
ainoastaan sellaisia nimiä kuin Eleonora Duse, Sarah Bern-
hardt, Rejane, Jeanne Hadding, Judic, Coquelin jaEebvre.
Tämän kirjan tekijän viimein oleskellessa New-Yorkissa,,
tammikuulla 1896, esiintyi Metropolitan Opera Housessai
yhdessä ainoassa näytelmässä sellaisia ilmiöitä kuin laulajat-
taret Melba, Nordica, Brema jaCalve sekä laulajat Edouard
ja Jean de Reszke. Ja sellainen henkilökunta ei suinkaan
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herätä huomiota. Metropolitan Opera Housessa on istun-
sijoja 4,800 hengelle, ja paikka ensi parketilla maksaa 6
dollaria. Kun melkein aina näytellään täydelle huoneelle,
on oopperan johtajilla joka ehtoo käytettävänään niin suu-

ret tulot, että he voivat valita Euroopan etevimpiä taiteili-
joita. Vastavuoroa lähettää Ameriikka Atlantin yli parvit-
tain neekeri-ilveilijöitä.

Ameriikassa on siis ensi luokan taidenäyttämöitä, mutta
siellä ei puutu myöskään revolverinäyttämöitä, joiden näy-
telmät saa eurooppalaisen hiukset pystyyn. Näiden äärim-
mäisyyksien välillä on joukko teaattereita varsinaista kan-
saa varten. Näitä teaattereita, jotka näyttelevät jokapäiväi-
sestä elämästä otettuja jännittäviä kappaleita, voisi sanoa

ameriikkalaiseksi teaatteriksi, jos siitä tahdotaan puhua.
Näytelmäkappaleet, joita niissä esitetään, ovat ameriikka-
laista alkuperää, tavallisesti teaatterin järjestäjän ja kone-
mestarinkirjoittamia, joillakummallakin on suurinosa kappa-
leen onnistumisessa. Näyttämölle asettamisessa on äärimmäi-
nenrealismi omituista.Kun roisto esim. heittää vainotun viat-
toman olennon mereen, niin on siinä todellinen meri, jossa on
niin paljon vettä, että rakastaja voi tulla näyttämölle veneellä
ja pelastaa neitosen, kun hän kolmannen ja viimeisen ker-
ran kuolon kalpeana näyttäytyy veden pinnalla. Kun näissä
kappaleissa esitetään höyryruiskua, niin on se todellinen
höyryruisku, joka tuiskuttaa säkeniä näyttämölle tuodessa,
todellisten hevosten vetämänä, ja kun sankari joutuu höyry-
sahan koneistoon ja kieppuu siinä huimaavaa vauhtia, on
näyttämö luonnollinen ja näyttelijä menettää siinä usein
henkensäkin — joka tietysti lisää vaan näyttämön ansiota.
Ihmetellään aina, miten konemestari on nämä numerot jär-
jestänyt, esim. tuon usein näytetyn kahden lokomotiivin
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yhteentörmäyksen, eli kaupungin, jonka hirmumyrsky hävit-
tää. Ne ovat pieniä mekaanisia mestarinäytteitä, joilla olisi
menestystä Euroopassakin. Eläinten tuominen näyttämölle
ei maksa enään vaivaa Ameriikassa, jossa aikoja sitten on
näytelty järjestettyjä kilpa-ajoja todellisilla hevosilla.

„Rush City" on nimenä eräällä nelinäytöksisellä kap-
paleella, jota nykyään näytellään ympäri koko Ameriikkaa,
ja on omituinen sellaisesta ilveilystä kuin tässä on puhuttu.
Kappaleessa esitetään erästä kaupunkia Lännessä, joka vii-
kon kuluessa nousee ruohoaavikkoon, ja hyvin koomillisen
vaikutuksen tekee tuttavuus niiden henkilöiden kanssa, joita
tapaa sellaisessa kaupungissa: maa-asioitsija, asianajaja,
Irlannissa syntynyt politikoitsija ja neuvokas ameriikkalai-
nen, joka on niin viisas ja kekselijäs. Tuon nuoren ame-
riikkalaisen esiintymisessä on paljon kuivaa pilaa, joka hänen
haaveellisen käytöksensä ohessa uutta yhteiskuntaa perus-
taessaan, on mitä naurettavinta, ja koko kappale on täynnä
järjestäjän mielijohteita, joilla yleisöä pidetään alituisessa
jännityksessä. Nuo mielijohteet ovat luonnollisesti usein
pajatsomaisia. Kerromme niistä esimerkiksi muutaman.
Irlantilainen esiintyy puhujana, mutta käy yhtäkkiä äänet-
tömäksi. Hopeatorvi, joka hänellä jonkun vamman tähden
on kaulassaan, on vikaantunut. Nyt ovat hyvät neuvot tar-
peen, mutta tuo kekselijäs ameriikkalainen ei kadota mie-
lenmalttiaan. Hän saa käsiinsä pippuriastian, pudistaa sitä
ja asettaa sen irlantilaisen nenän alle, jokaheti rupeaa aivas-
telemaan, ja hopeaputki purskahtaa ulos, j. n. e. Kappale
on täynnä sellaisia kujeita, jotka näytetään yhtäjaksoisesti
ja voivat olla äärettömän naurettavia.

„Rush City" päättyy siten, että kauhea tuulispää nostaa
sekä huoneet ettänäyttelijät ilmaan. Esille huudettaessa putoa-
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vat ne taasen alas, luonnollisesti uudelleen noustakseen
ilmaan ennen kuin esirippu lankeaa.

Mieltä liikuttavaa kansannäytelmää jaritarinäytöksiä ei
tunneta Äjneriikassa. Sitävastoin näytetään jonkinlaisia his-
toriallisia näytelmiä, joissa kirjailija ottaa huolekseen sel-
laisia tehtäviä, kuin koko Pohjois-Ameriikan teollisuuden ja
politiikan kehityksen esittämisen katsojille. Kappale alkaa
esim. Columbuksen Santa Maria-nimisellä laivalla ja päät-
tyy Chicagon näyttelyyn 1893. Näiden aikamäärien välillä
saa yleisö nähdä ensimmäisten valloittajain taistelut indiaa-
nein kanssa, uutisasukasten laskevan Chicagon perustuskiven,
saa olla vapautussodan taisteluissa, ja lopuksi viime näy-
töksessä nähdä tuon suuren verisen ottelun Pohjois- ja Etelä-
valtojen välillä, todellisia taisteluita, joissa ammutaan kanuu-
noilla, toimeenpannaan ratsuväen hyökkäyksiä ja komenne-
taan liikkeelle aina tuhat miestä jalkaväkeä. Sellaisia his-
toriallisia näytelmiä voi luonnollisesti näytellä ainoastaan
suurimmilla näyttämöillä, niinkuin Chicagon Auditoriumissa,
jossa tätä kappaletta maailman näyttelyn aikana näyteltiin
täydelle huoneelle.

Ameriikkalainen vaatii lakkaamatta jotakin tapahtu-
vaksi teaatterissa, niin kauvan kuin hän siellä istnu, ja vie-
läpä näytösten välilläkin pitää näyteltämän esiripun ulko-
puolella. Näyttämömuutosten aikana historiallisissa kappa-
leissa näkee omituisia klovneja, jotka esiintyvät esiripun
ulkopuolella, huvittaen yleisöä jollakin numerolla, .ellei sat-
tumalta joku laulajatar täytä pausseja laulamalla arian, tahi
pari nyrkkitaistelijaa myrskyisten suosionosoitusten kaikuessa
pehmitä toisiaan. Kun tämä numero päättyy ja näyttämö
esiripun sisäpuolella tulee kuntoon, alkaa historiallinen näy-
telmä taasen tavallisen kulkunsa.
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Näyttelijöiltä vaaditaan sellaisessa teaatterissa paljon
useampia ominaisuuksia kuin vanhassa maailmassa on tapana
vaatia. Paitsi näyttelytaitoa vaaditaan niiltä ehdottomasti
hyvää lauluääntä, taitoa usean soittokoneen, varsinkin kla-
rinetin soittamisessa, kykyä tyydyttävästi tanssia —

muutaman laatuista vilkasta skotlantilaista tanssia —, heit-
tää kuperkeikkaa ja käydä käsillään. Viimemainittua tai-
toa vaaditaan myös nuorilta näyttelijättäriltä. Melkein
jokaisessa oikeassa ameriikkalaisessa kansanilveilyssä on
joku kohtaus, jossa rakastajat, anoppi ja appiukko ilman
pitempiä mutkia heittävät sääret ilmaan, ja se on tietysti
käänne, joka sellaisessa näytöksessä erittäin vetää huomiota
puoleensa. Melkein joka näytöksessä on tanssia, jonka suo-

rittaa näyttelijät hyvin reippaasti. Näyttelijäin tulee lopuksi
kyetä suorittamaan yksinkertaisia ilveilynumeroita, esiinty-
mään vatsapuhujina ja neekeri-ilveilijäin matkijoina. Sel-
laisia numeroita on rooleissa pitkin matkaa jane juuri anta-
vat ilveilyille ameriikkalaisen värityksensä.

Jos teaatterissa istuu eurooppalaisine vaatimuksineen,
niin suututtaa ensiksikin nuo kaikellaiset kujeet, joita käy-
tetään sivunäytöksinä, mutta kauvan ei tarvitse istua ennen
kuin täytyy nauraa jollekin kepposelle, joka on niin tava-
toin, että se voi tulla kysymykseen ainoastaan Ameriikassa.
Istumme eräänä ehtoona Hooleyteaatterissa Chicagossa ja
seuraamme jännityksellä näytelmää, joka tapahtuu muuta-
massa kalifornialaisessa peliluolassa. Lännen miehet ja vai-
mot ovat kokoontuneet pelipöydän ympärille, jossa ruletti
on liikkeessä ja kultakasat pikaisesti muuttavat paikkaansa,
kun perällä oleva ovi äkkiä lennähtää auki ja sheriffi astuu
sisälle. Nyt tapahtuu jotakin aivan odottamatonta: samalla
kun tuo peljätty järjestyksen valvoja astuu kynnyksen yli,
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muuttuu ruletti urkuharmonioksi, ja sekä miehet että vai-
mot — Jumala tienneo kuinka — muuttuvat pelastusarmei-
jan sotilaiksi. Kaikki tuo käy niin hirveän nopeasti että,

melkein hengityksensä unohtaa sitä katsoessa. Uruilla soi-
tetaan ja läsnäolijat, jotka istuvat nyt pelastusarmeijan tun-
netuissa puvuissa, laulavat virsiä, kun sheriffi pyytää anteeksi
ja poistuu. Mutta tuskin on hän ehtinyt kadota, kun Län-
nen miehet ja vaimot heittävät pois virsikirjansa, nostavat
säärensä ilmaan ja kokoontuvat, uudelleen pelaajiksi muut-
tuneina, urkujen ympärille, joka on taasen rulettina. Mutta
tämä olikin alkujohtoa näytäntöön, joka aivan odottamatta
tulee herättämään eloon katsojain intohimot. Ne numerot,
jotka ruletissa tulevat esille, loistavat kiiltävinä pelihuoneen
tummalta peräseinältä, ja jokainen katsojista, jotka sisään
tullessaan ovat saaneet neljä numeroa sisältävän lipun, voi-
vat siis ottaa osaa peliin ja tekevät sen aina vaan kasva-
valla kiihkolla. Voitot ovat hopeaesineitä tai vapaapilettejä
seuraavaan näytäntöön, ja samalla kun numeroita aina
nopeammin ja nopeammin vedetään, näytetään ja ne katoa-
vat, täyttyy teaatteri pelaajien huudoista ja kirkunasta.

Aivan erikoislaatuinen ilvenäytelmä, hyvin tavallinen
Ameriikassa, on iva-ilvenäytelmä. Kaikessa amerikkalaisessa
ilvenäytännössä on oikeastaan ivaa, kentiesi sentähden, että
iva on niin yleistä amerikkalaisessa leikillisyydessä. Sel-
laiset kappaleet alkavat alkunäytöksellä, jossa kappaleen
kirjoittaja ja Mefistofeles näyttäytyvät yleisölle ja sukke-
lassa keskustelussa selittävät esillä olevaa teosta. Se on
sekamelska todellisista näytelmäkappaleista, johon on lii-
tetty ivausta tunnetuista näyttelijöistä ja näyttelijättäristä.
ja vuorokeskustelu täynnä tavattomia mielijohteita. Colum-
biateaatterissa näyteltiin ivakappaleita „Trilbystä" ja „Ma-
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dame Sans-Genestä'\ Napoleonin osaa näytteli kääpiö ja
pesijättärenä oli paksu mies. Näytäntö päättyi tanssiin.

Auditoriumi,

Siitä loistosta, jota on tuhlattu parempien teaatterien
sisustukseen, ei ole käsitystäkään Euroopassa. Nähtyään
sellaisen salin, jossa loistaa kulta, kristalli ja marmori, säh-
köllä valaistuna ja täynnä ihmisiä, noin 4—5000 henkeä,,
tuntuu teaatterit Pietarissa ja Milanossakin olevan vähäpä-
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isoisiä. Ameriikan loistavimmat teaatterit ovat Metropolitan
Opera House New-Yorkissa, teaatteri Pittsburgissa ja Audi-
ioriumi Chicagossa. Tähän liitetyssä kuvassa näkyy katso-
jain paikat näyttämöltä katsottuna. Teaatteri näyttää hyvin
suurelta vaikkei se suinkaan ole suurimpia. Siinä on 4,200
istumapaikkaa, ja kukin paikka on paljon suurempi kuin
meidän teaattereissa on tavallista. Hatut japäällysvaatteet
säilytetään tuohen alla, kun riisumahuonetta ei ole olemassa.
Nuo kolme parvea, joista ylin tuskin näkyy kuvassa, ovat

rakennuksessa omituisia, ja vielä omituisempia ovat salin
molemmilla sivuilla olevat mahdottoman suuret loosit. Näi-
den loosien ylellisen loistava sisustus ei näy kuvasta. Istun-
sijoina on mukavat nojatuolit, permannoilla on kallisarvoi-
set matot, ovissaraskaat verhot, seinät jakatot ovatkoristetut
kaikilla taiteen rikkauksilla, joita ei voi selittää. Amerik-
kalaisen teaatterin looseihin noustaan tavallisesti hissillä.

Ameriikkalainen teaatteri ansaitsee katsomista, ja sel-
laisena nähtävyytenä on se otettu ohjelmaankin, jonka saa
ilmaiseksi, vaikka se onkin pieni kuvilla varustettu kirja.
Kappaleessa esiintyvien henkilöiden luettelon edellä on näin
kuuluva johdanto:

Creighton Teaatteri
Perustuskivi laskettiin 10 p. Tammikuuta 1895.
Vihkiminen tapahtui 22 p. Huhtikuuta samana vuonna.
Rocheford & Gould rakensivat teaatterin vähän päälle neljän

kuukauden ajalla.
C. W. Parbridge johti puutyöt.
Valutavarat ovat Paxton & Brownsin tehtaasta,
Harry Gardner on teettänyt tuon ihmeteltävän ornamenttaalisen

muuraustyön,
Creighton Manufac. C:o laatuaan mainioimman ilmanvaihto-

koneiston.
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Hullon Rogers &> Son kivenhakkaustyöt.
Kaikki nämä mahtavat voimat olivat arkitehtien Pisker & Law-

lien erinomaisessa johdossa ja samat arkitehdit tekivät teaatterin pii-
rustuksetkin.

Otettuaan ensin selvän näistä tosiasioista, voi antautaa
taidetta nauttimaan. Ehtoon kuluessa on sitäpaitsi hyvää
tilaisuutta ihmetellä niitä miehiä, jotka kaiken tämän val-
mistivat — neljässä kuukaudessa! Ilmanvaihto on erin-
omainen, istuinpaikat mukavat ja valo asetettu niin, ettei
se vähintäkään häiritse katsojaa. Sähkölamput, sovitettuna
kattoon ja seiniin, levittävät saliin tasaisen valon. Usein
valaistaan teaatteri niin, että kattokoristeet ovat värillisistä
lasiputkista, joista valo tulee saliin. Orkesterissa ei ole
myöskään lamput häiriönä. Jokaisen soittajan nuottijalan
päällä on valaiseva putki, joka heittää kirkkaan valon
nuottilehdelle, vaan jättää soittajat pimeyteen.

Esirippu on hyvin komea, koristettu kuvilla historial-
sista tapauksista, joille alempana on selitykset. Suuremmissa
teaattereissa on tavallisesti niin monta esirippua, että niitä
riittää erilainen kuhunkin näytökseen. Niissä teaattereissa,
jotka pitävät jotakuinkin arvostaan, ei ole ilmoituksia esi-
rippuihin maalattuna.

Näyttämöllepano on erinomainen, usein loistava ja
■aina hyvin realistinen. Katsojain paikoilta näkyy, paitsi
.näyttämöä, myöskin näyttämön mukaan sovitettuja monel-
laisia tapahtumia avonaisten kulissien läpi, ja nämä sivu-
tapahtumat ovat järjestetyt aina erinomaisen kekselijäästi
ja luonnollisiksi. Eurooppalaisilla on paljon opittavaa ame-

riikkalaisilta kaikessa mikä koskee teaatteria, näyttämölle-
panoa ja koneellisia laitoksia. Koneistot ovat erinomaiset,
näyttämön muutos käy joutuin, joka suuremmissa teaattereissa
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on mahdollista siten, että koko permanto käytetyn näyttä-
mön kanssa vajoaa alas kellariin ja jättää sijan toiselle^
permannolle, joka riippuu katossa ja on valmiissa kunnossa
seuraavaa näytöstä varten.

Kaikessa mikä koskee ameriikkalaisen teaatterin talou-
dellista puolta, on juutalaisilla tärkeä sijansa. He eivät,

ainoastaan johda, vaan ovat myöskin vakinaisina näytteli-
jöinä. Kuuluisa näyttelijä tahi näyttelijätär lainaa nimensä-
teaatteriseurueelle, mutta juutalainen on tavallisesti eko-
noomisen johdon etunenässä. Muista seurueen etevimmistä-
henkilöistä mainittakoon konemestari ja sähköteknikko, un-
hottamatta kuitenkaan toimivaa manageria, jonka erityisenä-
huolena on ilmoitusten laatiminen sanomalehtiin. Lahjoja,
ei käytetä, suurimmat sanomalehdet ei niitä ainahaan ota.
Sellaisessa teaatterissa kuin Metropolitan Opera House New-
Yorkissa, on New-Yorkin sanomalehdillä, esim. Heraldilla,
joka ehtoo neljä toimitusapulaista. Niistä on kaksi arvoste-
lijoina, mutta nekin kirjoittavat enemmän yleisöstä ja pu-
vuista kuin oopperasta. Toiset kaksi ovat reportteria, ja.
toinen niistä on sivuhuoneustoissa ja toinen kulissien välissä.
Arvostelut ovat lyhyitä, mutta jatkuvat viikkokatsauksissa,,
joissa ilmenee selvästi yleisön mielipide. Muutamat arvos-
telijat nauttivat suurta luottamusta sekä taitonsa että puolu-
eettomuutensa tähden, niinkuin esim. The Worldin arvostelija
Allan Dale. Eurooppalainen hämmästyy usein arvosteluni
jyrkästä muodosta.

Samoin kuin New-Yorkin pörssit ja rahaliike ovat si-
joitetut yhdelle ainoalle kadulle, on teaatteritkin ryhmäänty-
neet yhteen ainoaan kortteliin Broadwayn varrelle 30:nen
ja 40:nen kadun välille. Siinä on rivi miellyttäviä teaatte-
reita. Ehtoisin on niiden fasaadit valaistuna ja kaikkialla.
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näkyy nykyään enin suosittujen näyttelijäin nimet tulitet-
tuina, ja noista äärettömän suurista väreillä painetuista
teaatteriilmoituksista, joita on sitäpaitsi joka paikassa
kaupungilla, saa kokonaiskäsityksen jännittävimmistä näyt-
telykohtauksista. Portti, josta mennään pilettimyymälään,
•on mestariteos metallista, marmorista ja kristallista, koris-
teltu tavallisesti näyttelijäin kuvilla, jotka saadakseen tila-
päistä huomiota, ovat valokuvauttaneet itsensä mitä kum-
mallisemmissa asennoissa. Näyttelijä, joka näinä päivinä
-esiintyy rikosnäytelmässä, on esim. valokuvauttanut itsensä
mestauslavalla, pyövelin kirves välkkymässä kaulalla. Ra-
Jkastaja suosittelee itseään yleisölle sovitellussa kuvassa:
kauniisti kammattu rakastajan pää irtileikattuna nuoren
neidon ojennetuissa käsissä. Näissä kuvissa on sellaisia

kuin on kuningas" jaRevolveri-
näytännön champiooni." Jos teaatteri tulee aamupäivällä
loppuun myydyksi, valaistaan heti koko rakennus ja mah-
dottoman suurilla ilmoituksilla, jotka sanan täydessä merki-
tyksessä sulkevat jalkakäytävän, ilmoitetaan nykyajalle tuo
.harvinainen menestys.

Samassa korttelissa 30:llä kadulla on näyttelijäin sanoma-
lehdellä, The Mirror, toimituksensa, ja siellä on myöskin
-suuret paikanvälityskonttoorit, joihin joutilaana olevat tai-
teilijat saapuvat joka aamupäivä ja asetetaan siellä penkeille,
niinkuin paikkaa hakevat rengit ja piiat tavallisissa asi-
oitsijain konttooreissa. Siellä tapaa suuren valikoiman
kunnianarvoisia isiä, rakastajia, passoja, ja tenoreita, kaikilla
kasvot puhtaaksi ajeltuina ja suuri hammas — näyttelijä-
yhdistyksen merkki — kellon perissä. Naiset herättävät
.huomiota haaveellisilla puvuillaan, sillä täällä, niinkuin yli-
malkaankin, koettavat näyttämön lapset huolehtia erityisistä
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tuntomerkeistään puvussa, saavuttamatta sillä kuitenkaan
mitään erityistä tulosta. Näyttelijäin jumaloiminen ei ole
ameriikkalaisille luontaista. Teaatteri-ihmisiä ei paljon
huomata, ja ainoastaan hyvin vähän sittenkin näyttämön
ulkopuolella.

Yllä seisovassa esityksessä ameriikkalaisista teaatteri-
oloista emme ole maininneet mitään nyrkkitaistelunäytok-
sista, kun ne kuuluvat enemmän sirkukseen kuin teaatte-
riin. Kun tunnettu nyrkkitaistelija, esim. James J. Corbeth
on ansainnut kuolemattoman nimen pehmittämällä toiseni
nyrkkitaistelijan, tässä tapauksessa John E. Sullivanin, niin
kirjoitetaan voittajasta näytelmäkappale. Aina siitä saakka
kuin nämä molemmat kuuluisat taistelijat viime kerran koet-
tivat voimiaan, on Corbett matkustellut ympäri maata teaat-
teritirehtöörinä ja ansainnut kokonaisen omaisuuden. Näy-
telmäkappaleessa löylyyttää hän tietysti jotakin kumppa-
niaan, joka on siihen palkattu, ja tappelu se on, joka takaa
parhaan tuloksen. Esille huudettaessa uudistetaan ottelu.

Vieläkin ala-arvoisempaa on ameriikkalainen häväis-
tysnäytös, jossa kappaleen pääroolia näytelmässä avioerosta
näyttää eräs rouva, jolla hiljattain on ollut huomiota herät-
tävä oikeusjuttu omasta avioerostaan, eli jossa heittiön osaa
rikosnäytelmässä näyttelee todellinen roisto, joka on hiljak-
koin päästetty vankilasta. Lisättäköön kuitenkin, että sel-
laiset teaatterit ovat hyvin harvinaisia, ja että tällaisista
huijauksista voi päättää yhtä vähän ameriikkalaisen teaat-
terin luonnetta, kuin italialaisen oopperan laatua prinsessa
Pignatellin esiintymisestä varietenäytöksissä. Euroopassa
tunnetaan yleensä eräs historia, kuinka todellinen murhamies.
esiintyy muutamassa teaatterissa New-Yorkissa ja näyttää,
kuinka hän murhan tekee. Se historia ei ole tosi. Tosi-
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asia on sitävastaan se, että pari murtovarasta on kerran
esiintynyt Boweryllä näytellen eräässä kohtauksessa ja käyt-
tivät he siinä ..uusimpia työkalujaan."

Käytyään teaatterissa on likipitäin suoriutunut kai-
kista yleisistä huveista ameriikkalaisessa kaupungissa. Vielä
on kuitenkin tämän yhteydessä mainittava varietenäytökset,
joissa neekeri-ilveilijät, joko irlantilaiset tai todelliset neeke-
rit, huvittavat kiitollista yleisöä yhdistetyillä laulu- japuhe-
luesityksillään. Näissä oh todellisia ja muita ameriikkalaisia
höysteitä, muun muassa etenkin tuo tavallinen kinastus
orkesterin kanssa. Usein esiintyvä kuvatus on vielä juuta-
lainen, joka kertoo historioita, ja erittäin ameriikkalaisia
ovat nuo ylimieliset tanssijattaret, joiden kummalliset esi-
tykset käyvät selville tässä oheen painetusta kuvasta-

Kuvassa esitetty
tanssijatar näyttää
nykyään muotiin
tullutta npyörre-

tanssia", jonkatans-
sijatar, jos ohjel-
maan saa luottaa, on
oppinut ruohoaavi-
koilla. Useat varie-
teet avataan jo klo
12 päivällä ja näyt-
telyä kestää taukoa-
matta klo 12:sta
yöllä.

Barnumin suuri
sirkus, ainakin sa-
mallainen ja kai-

Pyörretanssijatar.
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laessa tapauksessa Ameriikan suurin, on nyt Ringling &

nimisen toiminimen hallussa, jolla on liikkeessään
•800 henkeä, 60 miehinen orkesteri, talli 500:lle hevoselle ja
huomattavan suuri määrä peto-eläimiä. Tällä sirkuksella,
joka on alituisesti matkalla, on itsellään kolme rautatien
junaa. Siellä, missä Ringling & Brothers liikkuu, seisahtuu
kaikki liike ja elämä pelosta, sillä tuota kauheaa sirkusta
seuraa niin paljon rosvoja ja/ ryöväreitä, että ne merkitse-
vät tiensä valtioiden läpi ryöväyksillä ja murtovarkauksilla
ja levittävät kauhua useaiu peninkulmain alalle ympäris-
töönsä. Onneksi näyttelee seurue ainoastaan yhden kerran
kussakin kaupungissa. Tämän yhden näytännön tähden
pystyttää Ringling & Brothers telttinsä, joissa on kaksi eläin-
näyttelyä ja niiden ympärillä sijat 20,000 katsojalle. Muu-
tamia merkillisiä numeroita näytellään pienemmällä lavalla,
joka näkyy koko yleisölle. Kun näytelmä loppuu, kokoaa
Ringling & Brothers tavaransa ja matkustaa edelleen kol-
mella ilmoitusmaalauksilla peitetyllä junallaan.

Ameriikkalaiset näyttelijättäret ja silmänkääntäjät viet-
tävät ylimalkaan useimmat yönsä rautatievaunuissa. Nehän
eivät näyttele ainoastaan yhdessä maassa, vaan koko maa-
osassa. Eräs tanskalainen näyttelijä, joka palasi San Fran-
ciscosta, kertoi matkustaneensa 36,000 peninkulmaa rauta-
tiellä. Hän oli näytellyt muutamassa kappaleessa — kak-
luunina. Uunissa oli pidetty tulta, ja oli hänellä sentähden
-aihetta leikillään lausua, että hän oli onnistunut saamaan
lämpöä esiintymiseensä.



Sentraalipuisto.

Lämpömittariin näyttää Ameriikassa vaikuttavan ylei-
nen liike. Äkkiä tulleen kylmän ilman jälkeenvoi se nousta
ja näyttää 95 pykälää Fahrenheitia*) varjossa. Kuumilla
jalkakäytävillä kiviseinäin välissä, joista lämmin säiteilee
kehkuvilla tomujyväsillä täytettyyn ilmaan, tahtoo paistua.
Silloin juostaan vesibarista (myymälästä) toiseen ja juodaan
virvoitusjuomia julep, brandy-smask, mint, gin, fiz, Bour-
bonsaur, Manhattan-cocktail ja mitä kaikkia ne lienevät-
kään nimeltään nuo Ameriikkalaiset juomat, joita barten-
derit (vesimyyjät) kuumana kesäpäivänä valmistavat.
Lopulta valtaa mielen, lukuun ottamatta sietämätöntäkuu-
muuden ahdistusta, sellainen kauhea tunne, kuin pilvenhii-
pojien tasapainokin olisi niin ja näin.

Hyvin hauskalta tuntuukin, kun sellaisesta kuumuu-
desta jonkun sattuman kautta joutuu Sentraalipuistoon ja
aivan odottomattaan näkee edessään erittäin hauskan näkö-
alan. Luulee olevansa satojen peninkulmien päässä New-

*] Fahrenheitin voi muuttaa Celsius-mitaksi poisvetämällä

luvun 32 Fahrenheitin astemäärästä ja kertomalla jäännöksen lu-
vulla 5/ 9. 95 pykälää Fahrenheitia on siis 95—32X5/9 =■ 35 pykälää
Celsiusta.
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Matkalla
Sentraalipuistoon

Yorkista, päättää kävellä muutaman tunnin viheriässä met-
sikössä ja viipyykin siellä kokonaisen päivän.
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Ja sen päivän viettoa ei tule katumaankaan. Sent-
raalipuistossa oppii sen, että ameriikkalaiset suuressa kilpa-
juoksussaan ovat kuitenkin käsittäneet nykyajan kaupun-
gin, sen liikkeen välityksen ja mekaanisten laitosten
■oikeastaan olevan jotakin pahaa, joka turmelee ihmisen, ja
että sitä voi poistaa jossakin määrin ainoastaan lopet-
tamalla huonerivit ja varaamalla auringon säteille ja
perhosille oman turvapaikkansa. Mutta sellaisen turvapai-
kan perustaminen luonnolle oh hyvin vaikeaa New-
Y^orkissa, jossa maan arvo koko kaupungin rajoitetun alan
tähden on noussut satumaisen korkealle. Sitä enemmän
hämmästyttää Sentraalipuistoon tultua sen huomattava laa-
juus. Ja hämmästys lisääntyy, sillä joka hetki täytyy sei-
sahtua ihmettelemään yhtä tai toista viehättävää näköalaa.

Vielä nykyisen polven muistiaikaan oli se paikka, jossa
.Sentraalipuisto nyt on, viljelemätöintä kivikkoa ja suota.
Kun New-York kasvoi joutuin ja huonerivit uhkasivat täyt-
tää koko niemimaan, päätettiin kaupunkiin perustaa euroop-
palaiseen tapaan suurempi puisto. Ameriikkalaisten suu-

renmoinen aulius yrityksissään, saman tekevä minkälaisissa,
•ei puuttunut tässäkään: puiston alaksi mitattiin 840 acrea*),
siihen lukuunotettuna 185 acren **) suuruinen keinotekoinen
järvi. Sille alalle istutettiin 500,000 puuta, laitettiin heti
10,000 mukavaa istunpenkkiä, joista 600 lehtikaton alle,
rakennettiin 9 peninkulmaa 60 jalan levyistä ajotietä, 5 IJ2
peninkulmaa 16 x\% jalan levyistä ratsastustietä, sekä 28
peninkulmaa mukavia teitä jalkamiehille. Sitäpaitsi raken-
nettiin 30 suurempaa rakennusta, 36 ornamentaalista siltaa
ja 12 tunnelia. Koko työ maksoi 14 miljoonaa dollaria,

*) Noin 340 hehtaaria eli 680 tynnyrinalaa.
**) Noin 76 „ eli 152 „
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vaan kun jotakin tuntui vielä puuttuvan, niin rakennettiin
— 15 vuotta sitten — taidemuseo, joka maksoi 2 miljoonaa
dollaria.

Niin hauskaa virvoituspaikkaa tuskin voitiin odottaa-
kaan ameriikkalaiseen kaupunkiin. Eikä myöskään odotettu
puistoon hankittavaksi sellaista määrää kuuluisain miesten

muistopatsaita. Sinne on nyt pystytetty Bertel Thorvald-
senin, Thomas Moren, Alexander Humboldtin, S. E. B*.
Morsen, Schillerin, Beethoven, Shakespearen ja luonnollisesti
myöskin Columbuksen muistopatsaat.

Useimmat näistä muistopatsaista on siirtolaisten lah-
joittamia ja sopiville paikoille tilavaan puistoon pystyttämiä.
Kummallista kyllä, ettfei muistopatsaiden joukossa, joita
eurooppalaiset kansat vapaasta tahdostaan ja ilman mitään
ulkonaista vaikutusta tunteisiinsa ovat sinne pystyttäneet,
ole yhtään Napoleoni Bonaparten, Victor Emanuelin eli
"Wilhelm I:sen muistopatsasta. Nämä nimet eivät ole voi-
neet koota eurooppalaisia, kun kysymyksenä on ollut ikuis-
taa vieraalla maalla jonkun kansalaisen nimi, vaan sellai*
silla nimillä, kuin ylempänä luetettiin, on ollut se kunnia.

Kuvapatsaiden keskellä Sentraalipuistossa on 70 jalkaa
korkea obeliski, jonka Egyptin kediivi Ismail Pascha lah-
joitti ameriikkalaisille ehdolla, että he itse noutaisivat sen
Aleksandriasta. "William H. Vanderbilt tuotti sen omalla
kustannuksellaan New-Yorkiin, eikä se helppo asia ollut-
kaan, kun obeliski on graniittia ja painaa aina 440,000
naulaa. Katsellessaan sitä hämmästyttää sen ikä. Sehän
oli 3000 vuoden vanha silloin kun Ameriikka löydettiin.
Ja sen vaikutus on kuitenkin aivan ajanmukainen ameriik-
kalaiseen ympäristöönsä. Se on hyvin tehtaan savupiipun
muotoinen.
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Obeliskin ohi kulkee leveä valtatie, jota käyttävät
yksinomaan hevosella ajajat. Jalkamiehille olisikin hengen-
vaarallista liikkua siinä, etenkin ehtoopäivillä, kun koko tie
vilisee täynnä vaunuja, joilla ajetaan kiivaammin kuin koti-

maassamme on tapana ajaa. Sellaisissa ameriikkalaisissa
vaunuissa on vaikea eroit- v. ~ _.

taa yhdyssidettä hevosen ja
vaunun välillä, sillä kiitäes-
sään eteenpäin näyttää se

hämmähäkin verkolta ja
vasta lähemmin tarkastettua Pianobox.

huomaa sen piirteet. Ameriikkalaiset vaunut ovat leveäm-
piä kuin meidän vaunut, jaon niissä suuret etupyörät, jotka
eivät käänny sivulle. Keveys on niillä hyvä ominaisuus.
Sellainen pianobox, joka kuvassa näkyy, on valmistettu 3/s
tuuman poppelista, kori on haavasta ja pyörät keveästä
mutta lujasta hickorypuusta.

Pienillä nelipyöräisillä phaetoneilla, joita etenkin nai-
set käyttävät, on enemmän eurooppalainen muoto, mutta
n. k. surrey, joka on yleinen kaikissa puistoissa, eroaa sitä-
vastaan paljon meidän vaunuista. Kuten kuvasta näkyy,
on surreyssa katto auringon suojana ja katon reunoissa
riippuu hetaleet. Sitä vaunua on vaikea kääntää ja sillä on
vaarallista kaatua.

Jokaisella varakkaam-
malla ameriikkalaisella on
sellainen vaunu, eikä hänen
tarvitse olla kovin rikas pi-
tääkseen kolmeakin vaunua,
nim. pianoboxia, phaetonia
ja surreytä. Siitä selkenee Surrey.
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minkätähden kaikki ameriikkalaiset puistot vilisevät täynnä
vaunuja. Rahapohatat ajavat eurooppalaiseen malliin teh-
dyillä ajoneuvoilla. Suuret neljän hevosen vedettävät seu-

ruevaunut, joissa on istumet katon päälläkin, ovat yleisiä.
Harvemmin näkee sähkövaunuja, jotka luultavasti tulevat
kuitenkin kerran syrjäyttämään hevoset ameriikkalaisista
puistoista.

Sähkövaunnt.

Ajotieltä menee jalkapolkuja ihanille avonaisille ken-
tille, joilla tuhansia lapsia hyörii iloisessa leikissä. Pienet
tytöt valkeissa puvuissaan näyttävät perhosilta. Siinä on
leikkiä ja naurua, auringon paistetta ja lämmintä ilmaa,
viheriöitä puita ja kukkia. Tekee mieli seisahtua ja kysyä
joltakin äidiltä, jos tämä todellakin on Ameriikkaa. Mutta
iloa ja riemua lienee tässä maassa niinkuin Euroopassakin.
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Ero on vaan siinä, että Ameriikassa ei tehdä työtä ja iloita
samassa paikassa.

Jätämme nuo avonaiset kentät ja käännymme eräälle
lehtipuidenvarjostamalle polulle,rakkauden polulle. Siellä ei
ole tungosta. Lehtotie on tyhjä ja koko pituudelleen valoi-
sien oksien välistä paistavien aurinkopilkkujen koristama.
Penkeillä istuu siellä täällä haaveileva pari kuunellen lin-
tujen viserrystä, mutta yhtävähän täällä kuin muuallakaan
puistossa kohtaa sellaisia kävelijöitä kuin Boulognermet-
sässä. Ajoteilläkään ei näy mitään epäiltäviä ajelijoita.
Useimmat ajelijat ovat kunniallisia porvarissäätyisiä ihmi-
siä, jotka ovat ulkona saadakseen raikasta ilmaa ja jalotel-
lakseen hevosiaan. Ameriikan yleiset puistot voi pitää yksi-
toikkoisina, kun niissä ei näe eurooppalaista keikailua, mutta
vastapainoksi tuntee siellä olevansa hyvässä seurassa.

Kävelemme sitte eläintieteellisen puiston ohi, joka on
aiottu erittäin opiskeleville, tulemme eläintarhaan, johonylei-
söllä on vapaa pääsy, ja seisahdumme viimein Sentraali-
puiston taidemuseon edustalle. Se on oikea alkuperäinen
ameriikkalainen museo, josta emme ennen ole kuulleet puhut-
tavan. Mutta sen rakentamisesta ei ole monta vuotta kulu-
nut, eikä se vielä ole oikein valmiskaan. Siellä täällä
muurataan vielä, muutellaan ja asetellaan uusia johtoja kaa-
sulle, sähkölle ja höyrylle. Ameriikassa tapaa harvoin
mitään täydellisesti valmista.

Rakennus on maksanut, kuten kerrottiin, kaksi mil-
joonaa dollaria. Niillä rahoilla on saatu äärettömän suuri
rakennus, joka ulkonäöltään on loistokas, mutta sisäpuolelta
näyttää olevan mallikelpoinen huoneusjakoon, valaistuk-
seen ja ilmavaihtoon nähden.

Katsellessa sitä saa heti sen käsityksen, että ameriik-
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kalainen museo on enemmän oppilaitos näyttelyopetusta
varten, kuin museo eurooppalaisessa merkityksessä. Ne mie-
het, jotka tämän laitoksen perustivat, ovat oikealla ja käy-
tännöllisellä tavalla käsittäneet, että tässä oh tarpeen antaa
yleisölle alkeistietoinen yleiskatsaus taiteen kehittymisestä
ja eri koulujen historiallisesta yhteydestä aikamme taitee-
seen verrattuna. Tässä museossa saa todellakin sellaisen
yleiskatsauksen, ja se on niin helposti ymmärrettävä, että
siihen heti kiintyy ja väsymättä kulkee edelleen salista
toiseen.

Sellainen yleiskatsaus käy selville siten, että siellä näkee
tunnetuimpain mestarien alkuperäisiä töitä. Vanhemmat
koulut ovat tietysti niukemmin edustettuina, mutta suurim-
mat aukot ovat täytetyt kopioilla ja valokuvilla. Sellais-
ten maalarien kuin Rubensin, von Dyckin, Jacob Jordaen-
sin, Rembrandtin ja Eranz Haisin tauluja ei kuitenkaan
puutu. Ja nykyajan maalareilta on joukko kallisarvoisia
tauluja, esim. Leon Bonnatilta, Constantilta, Rosa Bonheu-
rilta, Edouard Detaillelta, Meissonierilta, Ludvig Knausilta
y. m. Museo ei saa valtiolta mitään apua. Kaikki taide-
teokset ovat yksityisten henkilöiden lahjoittamia, ja halli-
tuksella ei siis useimmissa tapauksissa ole ollut mitään vai-
kutusta lahjan valintaan. On täytynyt vaan ottaa vastaan
se mitä on lahjoitettu, joka sekin antaa syytä kokoelmien
sopusuhtaisuuden ihmettelemiseen.

Museossa on, paitsi alkuperäisiä tauluja javeistokuvia,
myöskin toisinnoksia klassillisista veistotöistä. Siellä on
vielä osastoja egyptiläisiä muinaiskaluja varten, sargofaa-
geja ja muumioita, vanhoja terracotta-teoksia, savitavaroita,
vartalokuvia, alfresco-kuvia ja mosaikeja, kulta- ja hopea-
töitä, itämaista porsliinia, kirjapainoksia, gobeliineja ja
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tapeettia, käiverrustöitä ja kokoelma babylonilaisia gem-
mejä, joka British Museumin kokoelman perästä on kallein
maailmassa.

Arkitektooninen kokoelma on omituinen. Siinä on
kallisarvoisia malleja enin tunnetuista klassillisista ja keski-
ajan rakennuksista Euroopassa. Nuo mallit ovat niin suu-
ria, että mies mahtuu niissä kulkemaan, niinkuin esim.
Parthenonin mallissa. Kokoon pantuna on vielä etuosa
Pariisin Notre Dame-kirkosta, ja ympäri salia on erinomai-
sia kopioita saarnatuoleista, ja vanhan maailman arkitektoo-
nisista nähtävyyksistä. Muutamalla seinällä on Makartin
jättiläismaalaus, Dianan metsästys.

Yleisvaikutus, jonkasaa kulkiessaan katsojain joukossa
näissä saleissa, on sellainen, että tuntee olevansa sellaisen
kansan joukossa, joka nuoruuden terveellä innolla hakee
tietoa niissä aineissa, joissa se tuntee puutteellisuutensa. Kun
näkee sen innon, jolla meriikkalainen sunnuntai-yleisökiin-
tyy kokoelmien eri osiin, niin ymmärtää täysin, mistä arvosta
vielä valmistumaton museo on tiedonhaluisille katsojille.
Jokainen taideteos on varustettu tarpeellisilla selityksillä, ja
kun kääntyy niiden miesten puoleen, joilla on museon pe-
räänkatsominen, ovat he valmiit aina johtamaan. Voi myös-
kin seurata museon tarkastajia, jotka kahdesti viikossa
määrätyn suunnitelman mukaan pitävät valaisevia esitelmiä
eri osastoissa. Sentraalipuiston museo on opetuslaitos eikä
mikään muu, mutta sellaisen kaiketi museon pitänee ollakin
kansavaltaisessa tasavallassa.

Ameriikkalaiset eivät ole ehtineet pitemmälle kuin
vieraasta taiteesta oppia hankkimaan, ja myöntää täytyy,
ettei se muuten voisi ollakaan, kun ajattelee, että heidän
oma taiteensa on vasta tuskin 100 vuoden vanha. Vuosi-
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sadan alussa perustivat maalarit Charles W. Peale ja John»
Trumbull, molemmat englantilaisen taiteen suunnittelijoitar

ameriikkalaisen maalauskoulun. He maalasivat pääasialli-
sesti suuria historiallisia tauluja ja allegorioita ja kokosivat
ympärilleen joukon maalareita, joista enin huomatut olivat
Gillbert Stuart, Allston, Malbone ja myöhemmin Jarvin,
Sully ja Vanderlyn. Tämä romantillis-historiallinen aika-
kausi päättyi ja uusi aukakausi alkoi, kun Thomans Cole
ja hänen oppilaansa Durand ja Daughty loivat ameriikka-
laisen maisemamaalauksen. Sen suunnan pikainen kukoistus
antoi syytä National Academy of Design'in perustamiseen.
Tähän akademiaan ja sen sovinnolliseen maalauskouluun
kuuluivat Ameriikan ensimmäiset luo-nnernaalarit Weir,
Morse, Ingham, Harding Inman, Daniel Huntington jaWil-
liam Page, sekä myöhemmin tunnetut muotokuvamaalaajat
Elhot ja Hicks sekä nuo samonikään tunnetut maisema- ja
luonnemaalaritKensett, S. R. Gifford, Gignoux, E. F. Church,
Mignat, W. S. Mount, Lang ja Darley.

Noin 1844 palasi maalari Leutz« Dusseldorfista, ja
Diisseldorfin koulu, jota Ameriikassa kutsuttiin Hudson
River-kouluksi, sai kannattajia ja edusti ameriikkalaista
maalauskoulua aina seitsemännelle vuosikymmenelle. Vasta
sitten, kun William M. Hunt 1869 palasi Parisista nuorten
ranskalaisten realistein innokkaana oppilaana, alkoi Hudson
River-koulun vastustus, ja viimemainittu koulu menetti pian
kaiken vaikutuksensa. Kun akademia asettui hyvin kylmä-
kiskoiseksi ranskalaista liikettä kohtaan, perustivat nuoret
taiteilijat seuran, Society of American Artists, johon kuului
johtavina jäseninä tunnetut taiteilijat W. M. Chase, Olin
L. Warner, Alden Weir ja Augustus St. Gaudens. Suuri
joukko nuoria maalareita matkusti Parisiin ja loi palattuaan
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sieltä uutta eloa ei ainoastaan maalaustaiteeseen ja kuvan^
veistoon, vaan myöskin painotuotteiden kuvittamiseen, puu-
piirrokseen ja koristetaiteeseen. Nuo monet esiintyvät
nerot herättivät yleisön huomion, ja sillä aikaa kuin vanha
akademia seisoi tyhjänä, valloittivat nuoret realistit yleisön.

Ranskalaisen suosion ohessa, joka on ainoastaan* parin
vuosikymmenen vanha, on ihmeellinen kehitys alkanut
ämeriikkalaisen taiteen kehityksessä. Boston, Philadephia,_
Chicago, Cincinnati ja St Louis ovat nyt taiteen pääpaik-
koja, ja sellaisissa kaupungeissa kuin Detroit, Mihvaukee,.
Minneapolis, Baltimore ja Washington, jopa niinkin kau-
kaisessa kanpungissa kuin Atalantassa Georgiassa on taide-»
akademioita, jotka miellyttävillä rakennuksillaan ja kokoel-
millaan saavat vieraan ihmettelemään. Mitä akedemiat
näiden kahdenkymmenen vuoden ajalla olivat saaneet aikaan,
näkyi maailman näyttelyssä Chicagossa, kun Ameriikka.
nuoruuden ihmeteltävällä voimalla harppasi, ottaakseen tai-
teelleen sijansa Euroopan sivussa. Siihen harppaukseen se
pysähtyi, mutta eurooppalaisten taiteentuntijain täytyy
myöntää, että viime sukupolvi oli kehittynyt taidehisto-
riassa ennen tuntemattomalla tavalla. Ja kuitenkin näyttää
siltä kun pikaisin kehittyminen olisi tapahtunut maailman-
näyttelyn jälkeen. Erittäin ihmeteltävää on ainakin se, mitä.
ameriikkalaiset ovat oppineet itämaalaisilta, etenkin jaappa-
nilaisilta, jotka niin mieslukuisana esiintyivät Chicagon
näyttelyssä. Ameriikka on saanut voimaa ajanmukaiselle-
taiteelleen ei ainoastaan kansakunnilta Atlantin tällä puo-
len, vaan myöskin naapureiltaan Tyynen Valtameren toi-
sella puolen. Nykyään on ameriikkalainen taide — eikä
vähimmän taideteollisuus, niinkuin esim. Tiffonyn kulta-
sepäntyöt — itämaisen vaikutuksen alaisena, ja maalarit
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sellaiset kuin Sargent, Innes, W. Hammer, Donnat, Alexan-
der Harrison, Thoyer, Brush ja Tryon, akvarellimaalaajat
ja kuvapiirtäjät sellaiset kuin Abbey, Smedley, Frost ja
Pyle, kuvanveistäjät sellaiset kuin St. Gaudens, French ja
Warner näyttävät tahtovan suunnitella kansallisen taiteen
ääriviivoja. Mutta älköön unhotettako, että taide on kansan
henkisen kehityksen viimmeinen ilmaus. Nyt pian päätty-
vän vuosisadan kuluessa on tämä kansa laskenut puoli
maanosaa alammaisikseen, ajanut pois indiaanit, kyntänyt
ruohoaavikot, rakentanut siltoja jokienyli, pingoittanut rau-
tatieverkkoja ja sähkösanomalankoja. Koko kansan henki-
nen voima ja nero on hukkunut tuohon äärettömään työ-
hön. Jos joku Michel Angelo olisi yhdeksännellätoista vuosi-
sadalla syntynyt Ameriikassa, niin ei siitä olisi tullut kuvan-
veistäjää tahi maalaria, vaan insinööri ja arkitehti.

Ameriikan kansaa voi verrata suureen puuhun, jonka
anglosachsisesta kansanjuuresta uuden maan mehut ovat
nouseet tuhansiin pikaisesti siihen ympättyihin oksiin. Vielä
on kuluva useoita vuosia — mutta kentiesi kuitenkin lyhempi
aika kuin luullaan — ennenkuin tämä puu voi kantaai
niitä hedelmiä, jotka johtuvat jaloimmasta hoidosta ja vil-
jelyksestä. Mutta kun seisoo sen puun varjossa — niinkuin
esim. täällä puistossa kesäpäivänä — niin tuntee ja uskoo
kuitenkin varmaksi, että se puu tulee metsän kauneimmaksi
puuksi.



WashingtonL

Hämmästyneenä tulee pysähtyneeksi mittaillakseen sil-
millään Pensylvania Avenueta. Kahden pulskean hotelli-
rivin välissä näkyy asfaltilla laskettu katu, sileä kuin tanssi-
salin permanto, sata viisikymmentä jalkaa leveä ja neljä
peninkulmaa pitkä. Katu päättyy lännessä rahastohuone-
rakennuksen jaloon fasaadiin, idässä Kapitolioon, joka
kohoaa kuin pilvi ylös ilmaan.

Tuolla pitkällä asfalttiradalla ei tilaisuudessa näy muita
eläviä olennoita kuin pari pientä tyttöä. Juostessaan ave-

nuella näyttävät he valkoisissa puvuissaan perhosilta liehu-
vina tuolla suurella asfalttiradalla. Nyt lähestyvät he lie-
huen ja kysyvät:

„Oletko sinä kongressin jäsen?"
„En, miksi sitä kysyt, enkeliseni?"
„Kas, jos olisit kongressin jäsen, niin pyytäisimme

5 centtiä eräälle opettajattarelle."
„Eräälle opettajattarelle?"
„Niin, rouva Huntille. Hän on ollut monta, monta

vuotta opettajattarena, mutta nyt on hän kipeä ja tarvitsee
apua, ja me tytöt olemme päättäneet koota hänelle rahoja»
kongressin jäseniltä. Olemme jo koonneet 300 dollaria."
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niin. Minä olen sitte myöskin kongressin jäsen.
IKas tässä!"

Ameriikkalaisen kasvoilla muuttuu aina ilme kun kysy-
myksessä on centit ja dollarit. Tuo pieni tyttökin sai kaa-
voilleen asianmukaisen vakaisuuden rahaa ottaessaan. Hän
•ojentaa minulle pienen kauniin kirjan ja lyijykynän, jolla
sain kirjoittaa nimeni, päivämäärän ja rahasumman. Tämän
tehtyäni ajattelin poistua, mutta ensin oh omin silmin kat-
kottava, onko presidentti Cleveland kirjoittanut 5 centtiä.
"Tietäen kirjoittaneeni nimeni paraaseen seuraan, kävelen

edelleen kaupungille.
Washingtoni on Columbian piirissä, joka on 70 neliö-

peninkulmaa laaja, ja kuului alkujaan Marylandiin. Vapau-
tussodan aikana, viime vuosisadan lopulla, täytyi valtion
Jialhnnon muutella kaupungista kaupunkiin, ja sodan loput-
tua oli yleinen toivomus, että hallituksen, jolla ennen oli
•ollut pääpaikkansa Philadelphiassa, täytyy saada oma maa-
alansa, jossa lakia säätävillä kokouksilla olisi itsellään hal-
litus ja jossa kongressin jäsenet, ilman paikkakunnallisten

vaikutusta, saisivat omistaa kaiken huomionsa
lainsäädännölle yleiseksi eduksi. Maryland ja Virginia, jotka

aikaan olivat politiikan keskustana, tarjosivat molem-
mat kysymyksessä olevaa vähäistä maa-alaa, ja 1790 päätti
kongressi rakennuttaa Yhdysvaltain kapitoliumin siihen paik-
kaan, jossa se vieläkin on. Perustuskiven laski George
Washington syyskuun 18 päivänä, ja hänen nimensä annet-
tiin kaupungille.

Missisippijoki oli siihen aikaan vapaavaltioden länsi-
rajana, mutta maa Missisipin ja Alleghanyvuorten välillä
•oli harvaan asuttua. Väkirikkaimmat valtiot ja suurimmat
.kaupungit olivat Atlantin meren rannalla. Sitä paikkaa,
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joka valittiin unionin poliitiselle pääkaupungille, voi sen-r
tähden sanoa maan keskustaksi aineellisessa suhteessa.
Kuinka suuressa määrässä suhteet sittemmin ovat muuttu-
neet Pohjois-Ameriikan äärettömien maan laajennuksien
kautta, näkyy seuraavista numeroista. Washingtonista New-
Yorkiin on 230 peninkulmaa, Bostoniin 458 peninkulma ja
Chicagoon 813 peninkulmaa. Mutta sitten tulevat välimat-
kat pitemmiksi. New-Orleanssiin on 1223 peninkulmaa,
Minneapoliin 1349 peninkulmaa, Key-Vestiin — vähäinen
saari Floridan eteläpuolella — 1349 peninkulmaa, Suolajar-
ven kaupunkiin 2374 peninkulmaa ja San-Eranciscoon aina
•3,617 peninkulmaa. Ei kuitenkaan ole juolahtanut kenen-
kään mieleen muuttaa Washingtonia unionin nykyiseen kes-
kustaan. Siinä tapauksessa olisi kaiketi Chicago valittava.
Päinvastoin on ajateltu rauhoittaa, vahvistaa ja kunnioittaa
sitä historiallista paikkaa, jossa sellaiset miehet kuin Was-
hington, Hamilton, Jefferson, Lafayette ja Lincoln hetkinä,
joista kansan onni riippui, suuntasivat silmäyksensä tasa-
vallan kalliiseen symboliin, vapauden jumalattareen, joka
leijailee Kapitolion suurenmoisen kupukaton päällä.

Washingtonia perustaessa on vanhoilla ameriikkalai-
silla nähtävästi ollut ajatuksena luoda Varsailles Pohjois-
Ameriikaan. Ranskalainen insinööri L'Enfant, joka vapau-
tussodan aikana tuli Ameriikaan, teki kaupungin pohjapii-
rustuksen, perusti puistot y. m. Tämä on kentiesi syynä siihen,
että muuallakin Amariikassa, ei ainoastaan Washingtonissa,
näkee tuon kankean ranskalaisen puistojen mallin, vaikka
sujuvampi englantilainen muoto olisi sopinut paremmin ei
ainoastaan luontoon, vaan myöskin hauskemmaksi vasta-
kohdaksi kaupunkien arkitektooniseen yksitoikkoisuuteen.
Mutta L'Enfantin aatteessa oli jotakin, joka miellytti käy-
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tännöllisiä ameriikkalaisia. Kun nelikulmaisen maakappa-
leen jakaa 50:llä yhtäsuuntaisella kadulla ja merkitsee ne
a, b, c j. n. e. ja 50:llä yhtäsuuntaisella kadulla, jotka leik-
kaavat edelliset, ja merkitsee ne 1, 2, 3 j. n. e., niin on
selvempää sanoa asuvansa katujen 9 ja f:n kulmassa, kuin
ilmoittaa esim. sellainen kankea osoite kuin Korkeavuoren-
kadun ja Eteläisen Puistokadun kulmassa (Helsingissä)..
Tämän järjestyksen tähden kotiutuukin muukalainen pian
ameriikkalaisessa kaupungissa. Ameriikkalaisen maaseudun
jako osuuksiin range, section, quarter ja eighty, on tarkal-
leen saman sjakkilautajärjestelmän mukaan. Kun talon-
omistaja Suomessa tahtoo ilmoittaa talonsa aseman, niin
täytyy hänen selittää esimerkiksi „noin puolen tunnin matka
siitä" j. n. e. eikä luonnollisesti sittenkään voi tarkoin mää-
rätä asuntoaan. Farmi Nebraskan ruohoaavikoilla ilmoite-
taan sitavastaan, ja sittenkin matemaattisella tarkkuudella,,
parilla kirjaimella ja numeroluvulla. Eurooppalaisen on
vaikea käsittää, mistä merkityksestä tämä käytännöllinen,
järjestys on jokapäiväisessä elämässä.

Kävelymatkalla Washingtonissa huomaa jo, että tämä
kaupunki on vähemmän ameriikkalainen kuin muut ame-
riikkalaiset kaupungit. Siellä on tuhlattu puistoihin ja pui-
hin — kaduilla sanotaan olevan 120,000 puuta — ja siellä,

on muistopatsaita ja vartalokuvia niin paljon, että muuta-
mat paikat kaupungissa näyttävät pantheonilta. Useat,

näistä veistoksista ovat taiteellisessa suhteessa hyvin huvit-
tavia, niinkuin esim. Clark Millsin ratsastuskuva Washing-
tonista — jalusta sellaisissa kuvapatsaissa on aina karkeaa
tekoa — mutta toiset muistopatsaat viehättävät kauan kat-
sojaa, esim. Falguieren ja Mercieren tekemä kaunis Lafayet-
ten kuva. Usein näkee niissä yksinkertaisia, vaan paljon»





Tilausilmoitus.
Tilattavaksi tarjotaan etevän kirjailijan Henrik Cavliu-

gin kirjoittama, runsaasti kuvilla varustettu kirjateos

Ameriikka.
Ameriikka, jolla nimityksellä tässä tarkoitetaan Yhdys-

valtoja, on ihmeiden maa. Se on ihmeellinen hämmästyttä-
vistä luonnonilmeistään ja arvaamattoman suuresta edistyk-
sestään, joka siinä maassa asujanten neron ja jättiläismäisen
toimintakyvyn avulla on saavutettu. Jo tämä yksistään on
omiaan kiinnittämään eurooppalaisen huomioa Ameriikkaan,
mutta halumme sen maan oloista selkoa saamaan kiimVyy
vieläkin suuremmassa määrässä, kun tiedämme siellä vaki-
naisesti asuvan satoja tuhansia veljiämme ja sisariamme..

Henrik Cavling on tässä kirjassaan luonut kuvauksen,
joka jännittävässä yksinkertaisuudessaan on verraton. Tar-
kalla silmällään ja aikaisemmista matkustuksistaan perin
kokeneena, on hän tässä teoksessaan löytänyt varmat ja
sattuvat luonteen selitykset kussakin eri olosuhteessa ja
huomionsa on hän ilmaissut sujuvalla ja miellyttävällä kie-
lellä, jossa järki ja sydän sulautuvat sopusuhtaiseksi, miel-
lyttäväksi kokonaisuudeksi. Noudattaen presitentti Cleve-
landin neuvoa, ei kirjantekijä ole koettanut selittää, vaan
ainoastaan kuvata Ameriikan oloja ja tässä kuvauksessaan
viepi hän lukijan Kapitolion huipulta Washingtonista luke-
mattomien väliasemien kautta alimpaan yhteiskuntalokaan
suurkaupungeissa. Ja se mitä siellä näemme, on toisinaan
varoittavaa, toisinaan kehoittavaa uusiin voimallisiin ponnis-
tuksiin kansojen suuressa, rauhallisessarkilpataistelussa. Jo-
kaiselle lukijalle on tästä kirjasta sekä todellista hyötyä
että huvia.

Kirjan arvoa tulee vielä korottamaan maisteri A.
Törnqvistin lisäys: suomalaisesta asutuksesta Ameriikassa,
jossa osassa julkaistaan paljon alkuperäisiä hyvin tärkeitä
tietoja ja havaannoita suomalaisten oloista siellä sekä joukko
kuvia tärkeimmistä kansalaistemme asumista seuduista.

Siinä toivossa että tämä kirja, joka sisällöltään tulee
olemaan etevin kaikista tähän saakka suomenkielellä ilmes-
tyneistä Ameriikkaa ja etenkin suomalaisten oloja siellä
kuvaavista teoksista, saa yleistä kannatusta, olen sen hin-
nan asettanut niin huokeaksi kuin mahdollista ja ulkoasu,
niin paperiin kuin painokseenkin nähden, tehdään siitä huo-
limatta täysinkelvollinen. Koko teos ilmestyy nimittäin noin
25:ssä korkeintaan 27:ssä kahden painoarkin suuruisessa vih-
kossa ja vihkon hinta on ainoastaan 55 penniä.

Kustantaja.



Tampereella,
6:des vihl<o.

M. Lyytinen Kustannuksella. : - 4
Hinta 55 p:niä.
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merkitseviä kirjoituksia, niinkuin esim. Franklinin pienessä
kuvapatsaassa, jossa on sanat: Kirjapainaja, Patriootti, Fi-
losofi. Useimmat' kuvapatsaat ovat kauniissa puistoissa,
joissa lehtipuut muodostavat hauskan taustan valkealle mar-

morille.
Tilaa ei ylimalkaan

ole säästetty. Kadut
ja yleiset paikat vie-
vät enemmän kuin

puolen kaupungin
alasta, ja useimmat

kadut ovat kuitenkin
asfaltilla lasketuita.

Yleisten paikkojen ja
rakennusten kunnos-
sapito — lukuun ot-
taen sen mikä käyte-
tään uudisrakennuk-
siinkin — vaatii vuo-
sittain 5 miljoonaa
dollaria.

Unionin valtiollinen Georg VVashington.
pääkaupunki on ainoastaan 6 tunnin rautatiematkan päässä
New-Yorkista, mutta siitä huolimatta on ilmasuhteilla näissä
kaupungeissa suuri ero. Lieneekö tuo hiottelua, kun sano-
taan etelän alkavan mutta siellä on to-
dellakin talvisin useampia pykähä lämpymämpi kuin kau-
pungeissa, jotka ovat ainoastaan muutamien tuntien rauta-
tiematkan päässä pohjoiseen päin. Washington on muu-

tenkin mieluisa olinpaikka. Kivihiilen savu ei siellä asetu
keltasina pihinä kattojen ja auringon välille. Koko kau-
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pungissa on tuskin kymmentäkään suitsevaa tehtaan savu-
piippua. Hieno yleisö antaa katuelämälle eurooppalaisen
luonteen. Kaikkialla näkyy valtiomiehiä, joilla on ritari-
kuntain nauhoja napinlävessä, ylhäisiä naisia, joita seuraa
neekerivaimo lykäten pikku ylimystä edellään lapsivaunussa,
hyvin puetuita virkamiehiä, sotilaita, kongressin jäseniä ja
sanomalehtimiehiä. Hevosten vetämät raitiovaunut muis-
tuttavat myöskin Euroopasta, ja vanhaa maailmaa kuvaa-
vana ovat vielä — kerjäläiset, joita varmaankaan ei ole
muualla ameriikkalaisissa kaupungeissa.

Kapitolion ja hallituksen rakennusten ympärillä par-
veilee oppaita, josta voi päättää siellä olevan koko jou-
kon yhtä ja toista katsottavaa. Kysäsen heiltä josko asian
laita on niin, ja saatuani muutamalta myöntävän vastauk-
sen, otan hänen oppaakseni. Siitä hyvästä ilmoittaa hän
minulle olevansa tieteellisesti sivistynyt mies. Hän on ollut
professorina eräässä yliopistossa, joka meni nurin — luul-
tavasti sentähden, että tuo kelpo professori käänti selkänsä
tieteille. Nähtävyyksistä ja Ameriikasta ylimalkaan lausuu
hän mielipiteensä alustavassa puheessaan akatemikon tyy-
neellä ylenkatseella.

Ennen kiertomatkalle lähtöämme käymme sisälle saa-
daksemme juotavaa, ja saamme tilaisuuden samalla nähdä
muutaman niistä lähetystöistä, joita rautatien rakennusten
ja muiden kysymysten johdosta tulee Washingtoniin lou-
nais- ja länsivaltioista. Lähetystön jäsenet, joilla kaikilla,
on leveät huopahatut päässään, ovat keskenään isoääni-
sessä keskustelussa, istuen jalat pöydälle asetettuina ja syl-
jeskellen neekeriä, joka heille tarjoilee. Vähäinen huone-
kuvaus, joka on tässä painettuna, osoittaa eron ameriikka-
laisen ja eurooppalaisen elämän välillä. Tuo pyöreä esina
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permannolla on sylkilaatikko, jonka lähetystön jäsenet, pro-
fessorini luulon mukaan, ovat tuoneet mukanaan. Se on
kuitenkin ylöllisyyskapine, sillä neekerin poistuttua syljes-
kelevät Lännen herrat seinille ja kattoon.

Hotellista kävelemme postitalolle. Siinä rakennuk-
sessa on ameriikkalaisen postilaitoksen ylihallitus ja niiden
63,000 postimestarin, jotka ovat unionin palveluksessa, kor-

Lounaisvaltioiden lähetystö.
kein johto. Ameriikkalaisen postilaitoksen palveluksessa
on 156,000 henkeä, joista 6,000 on viran toimituksessa rau-
tatien junilla. Pääkonttoorissa AVashingtonissa palvelee
600 henkeä, joilta ei näytä työtä puuttuvan. Väärin oso-
tettujen postilähetysten osastossa istuu 110 virkamiestä,
joilla on, niinkuin voisi otaksua, hauska työ avatessa ja
takaisin lähettäessään kirjeitä. Mutta huomaamme näillä

virhamiehillä olevan muutakin tekemistä kuin utelijaisuu-
tensa tyydyttämistä, kun meille kerrotaan heidän vuosit-
tain avaavan 6 IJ2 miljoonaa väärin osotettua kirjettä. Tuo
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suuri lukumäärä johtunee ameriikkalaisesta tavasta kirjei-
den päällekirjoituksissa. Jokaisella jotenkin toimeentule-
valla liikemiehellä Ameriikassa on nim. oma „box" (kirje-
laatikko), ja kun kirje osotetaan esim. herra Smithille Chi-
cagoon, niin ei kirjoiteta katua ja talon numeroa, vaan

ainoastaan boxin numero. Siinä tapauksessa heitetään kirje
herra Smithin boxiin, joka on vähäinen asianomaisella nu-

merolla varustettu laatikko seinällä postikonttoorin sisäpuo-
lella. Herra Smith, jolla on laatikon avain, lähettää nou-

tamaan postin heti sen saavuttua. Siten saa hän kirjeensä
tuntia aikaisemmin kuin kirjeenkantajan kautta. Kun boxi-
järjestelmä on niin yleinen, niin on jokaisessa ameriikka-
laisessa postikonttoorissa ääretön määrä sellaisia pieniä lasi-
sia laatikoita. Mutta numeroita on yhtä monta kuin laatik-
koakin. Väärän eli ainoastaan epäselvästi kirjoitetun nu-
meron tähden putoaa kirje väärään laatikkoon ja tulee
siten yhdeksi noista 6 IJ2 miljoonasta väärin osotetusta pos-
tilähetyksestä Washingtonissa.

Postikonttoorista johtaa minua professori toiseen mah-
dottoman suureen rakennukseen, sisä-asiain osastoon. Tämä
rakennus on niin suuri, että siihen mahtuu 10,000 virka-
miestä, joista useimmat — jos uskallan luottaa professo-
rin kertomukseen — ovat ammattipolitikoitsijoita, joilta
puuttuu akateeminen sivistys. Kävellessään tässä virka-
huonelabyrintissa luulee pikemmin olevansa jossakin teh-
taassa kuin hallitusosastossa. Virkamiehet istuvat ja työs-
kentelevät ylisillään, ja sisääntulijat otetaan vastaan niin-
kuin kauppapuodissa. Siinä tulee huomaamaan, että tuo
ameriikkalaisen liike-elämän yleinen rivakka khruullisuus
— ulottuu ministeriöönkin. Ja sellaisen kiiruullisuuden
jatkuminen riippuu luonnollisesti siitä seikasta, että ame-
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riikkalainen virkamiehistö säännöllisesti uudistetaan joka
neljäs vuosi. Euroopassa luullaan siten syntyvän kauhean
sekasorron yleisten asiain käsittelyssä, mutta niin ei kui-
tenkaan tapahdu. Jokaisessa hallinnon haarassa on nimit-
täin yksi tahi useampia erittäin eteviä ja kelvollisia mie-
hiä, joita välttämättömästi tarvitaan, ja ne pidetään pai-
koillaan. Täten syntyy tarpeellinen yhtäjaksoisuus samalla
kun virkamiehistö lyhyiden väliaikain kuluttua saa uutta
verta yhteiskunnasta. Virkamiesylpeys on jotakin tava-
tonta Ameriikassa, ja samoin on tavatonta että joku tun-
tisi olevansa korkeammalla asteella, sentähden että hänellä
on virkapaikka korkeammassa hallinnossa, kuin toinen, joka
istuu kauppakonttoorissa. Ameriikan raju edistyminen olisi
tuskin ollut mahdollinen, jos virkamiehistö olisi ollut sei-
sova. Hallinnon kaikissa haaroissa täytyy olla sama ke-
hityskyky kuin kansassakin, ja suhde on sellainen aino-
astaan niin kauan kuin virkamiesluokka otetaan suorastaan
yhteiskuntaruumiista.

Ameriikan presidentillä ei ole ministereitä eurooppalai-
sessa merkityksessä. Hänellä on yhdeksän sihteeriä, jotka
hän valitsee senaatin suostumuksella. Nämä sihteerit johta-
vat kukin osastoaan, nimittäin ulkoasian-, raha-asiain-, sota-
asiain-, meriasiain-, sisäasiain-, postiasiain-, oikeusasiain-,
maanviljelys- ja työosastoa. Kun kirkko on yksityistä
laatua ja koululaitosta hoitaa eri valtiot, niin ei kirkollis-
osastoa ole olemassa. Osastoille kuuluu siis ainoastaan sel-
laiset asiat, jotka koskevat koko unionia, niinkuin esim.
«isäasiain osastolle: patenttilaitos, valtion tilukset, muuta-
mia rautateitä, intiaaneja ja eläkelaitosta koskevia suhteita.
Muutamalla luvulla osoittaaksemme kuinka suuria summia
käsitellään sellaisessa osastossa, mainittakoon, että sisä-
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asiain osastosta maksetaan vuosittain eläkettä 680,000 hen-
gelle, noin neljännelle osalle koko Suomen väestöstä, ja
että nämä henkilöt saavat vuosittain 120 miljoonaa dolla-
ria. Suurin -osa eläkkeen saajista on sotavanhuksia sisälli-
sestä sodasta ja sotilasten leskiä.

Yhä professorin johtamana, joka näytellessään laitok-
sia parjaa niitä samalla, saavun raha-asiain osastoon, kreek-
kalaisen temppelin malliin graniitista ja marmorista teh-
tyyn rakennukseen. Tämä rakennus, jonka jättiläismäistä
suuruutta kaikki matkustajat ihmettelevät, on maksanut 8
miljoonaa dollaria, joka summa on ainoastaan pieni osaluku
niistä rahamääristä, joita sen kellareissa säilytetään.

Siellä työskentelee raha-asiain, rahan lyönnin, rahain
kiertokulun, verotulojen, tullin, kaikellaisten muiden tulo-
jen ja henkivakuutuslaitosten tarkastuksessa, höyrylaivain,
merisotilas-sairaalain ja majakkatornien tarkastuksessa kak-
situhatta viisisataa virkamiestä. Osaston käskynalaisina on
ympäri maata hajoitettuna 16,000 virkamiestä.

Tuo äärettömän suuri rakennus muistuttaa paljon
suuruuteensa nähden vatikanista. Siellä on joka paikassa
kaikki nykyajan keksinnöt käytännössä. Eri kerrosten vä-
lillä on hissilaitokset "ja eri huoneustojen välillä on sekä
telefooni että sähkölennätinlaitokset. Lasiovien läpi näkee
virkamiesten ahkerasti kirjoittelevan numeroita irtonaisille
lehdille. Kirjansitojat, jotka työskentelevät samassa huo-
neessa, sitovat ne yhteen sitä mukaa kuin ne tulevat täy-
teen kirjoitetuiksi. Tämän työjärjestelmän kautta voi use-
ampia virkamiehiä yhtaikaa kirjoittaa samaan pöytäkir-
jaan. Konttoorihenkilöillä ei näytä olevan määrättyä ruo-
katuntia. Kun virkailijat tuntevat virvoitusten tarvetta,
pistävät he kynänvarren taskuunsa ja menevät välikäytä-
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viin, joissa neekerivaimot keittävät kahvia ja myyvät voi-
leipiä. Professorini joutuu muutaman sellaisen neekerivai-
mon kanssa äänekkääseen keskusteluun, luultavasti jostakin
tieteellisestä aineesta, ja kun sen johdosta maksan hänen
palkkansa, katoaa hän näyttäen siltä kuin olisi hänellä
hyvä halu vaihtaa opastajan toimi professorin virkaan.
Käynnistäni Washingtonissa lienee siis ollut tieteelle mel-
koinen hyöty.

Muihin osastoihin verraten on sota-asiain ministeriö
vaatimaton. Siellä työskentelee 1,500 virkamiestä ameriik-
kalaisen sotavoiman asioissa. Yhdysvaltain sotavoima on

27,000 miestä pestattua väkeä jaettuna kymmeneen ratsu-,
viiteen tykistö- ja kahteenkymmeneen viiteen jalkaväkiryk-
menttiin, jotka ovat sijotettuna siellä täällä valtioissa,
«tenkin sellaisissa paikoissa missä vielä on intiaaneja. Up-
seerit valmistuvat maakadettiakatemioissa ja oppikurssi on
vähintään nelivuotinen. Vaikka sotavoima on ainoastaan
27,000 miestä, pidetään upseerien luku 50,000 miestä vas-
taavana. Tavallinen sotamies voi palkinnoksi erinomai-
sesta palveluksesta kohota upseerin arvoon, mutta määrä-
tään silloin useimmissa tapauksissa läntisiin, harvaan asut-
tuihin valtioihin. Muutamana suurena vastakohtana Ame-
riikan ja Euroopan oloissa on upseerien, varsinkin rnaaup-
seerien vaatimaton asema yhteiskunnassa ja seuraelämässä.
Samassa määrässä kuin upseeri sisällisen sodan ajoilta on
arvossa, samassa määrässä vähäarvoista on palvelus rau-
hanajoilta. Pestatut sotilaat ovat melkein ylenkatseen esi-
neenä ja paljon niiden joukossa onkin heittiöitä.

Kokonaan toisellainen asema on suurempien kaupun-
kien yksityisillä rykmenteillä, jotka eivät vastaa meidän
tarkka-ampujia eikä nostoväkeä. Monessa kaupungissa
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näyttää siltä kun yläluokka mahdollista tarvetta varten»
varustautuisi alempaa kansaluokkaa vastaan.

Jokainen rykmentti — esim. 7:äs rykmentti New-Yor-
kissa — on sijoitettu vahvaan linnoitukseen, joka usein on

varustettu ampumareijillä ja kanuunoilla ja sijaitsee aina
keskellä kaupunkia.

Sellaisella linnoituksella Ameriikassa on nimenä „Ar-
mory." Kaikkialla näkee siellä sellaisia, merkillisiä raken-
nuksia, joilla vastaisissa mahdollisissa selkkauksissa tulee-
olemaan tärkeä tehtävä. Rikkaimmat sellaiset rykmentit
ovat virkapukuisia sotilaskuntia ja klubeja, joihin nuorella
ameriikkalaisella on vaikea pääsy joll'ei hän ole varakas-
Juutalaisia ei ni"ihin oteta. Rykmenttiin tullessa sitoutuvat
nuoret miehet valalla asetuksia noudattamaan sekä tarttu-
maan aseisiin ja uskaltamaan henkensä vallankumouksen
sattuessa. Sen ohessa sitoutuvat he viiden vuoden palve-
lukseen. Tämän lupauksen rikkominen — samoin kuin
rikokset järjestystä vastaan — rangaistaan vedellä ja lei-
vällä. Kokoonpano ja kuri on muuten näissä rykmenteissä
hyvin erilainen eikä missään suhteessa eurooppalaisiin ver-
rattava. Maa-armeijalla ei ole läheskään sitä kansan suo-
siota kuin laivastolla. Jälkimäisestä saamme puhua kun
tulemme sen asemalle Key Westiin.

Kaikkien hallituksen rakennuksien tarkastaminen Was-
hingtonissa vaatii paljo vaivaa, ja harvat matkustajat var-
maan siihen kävelyyn ryhtyvätkin. Museoissa käynnistä
pääsee siellä sitävastoin vapaaksi, jollei patenttitoimistoa
lasketa museoksi, johon ei syytä puutu. Siellä on nähtäväksi
asetettuna mallit kaikista Ameriikassa patentin saaneista
keksinnöistä, ja niiden lukumäärä on luonnollisesti legiooni.
Washingtonissa myönnetään joka viikko 3—400 patenttia-
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Jos joku tietohaluinen mies ottaisi katsellakseen kaikki
mallit, niin tarvitseisi hän — jos hän olisi toimessaan 8
tuntia päivässä ja tarkastaisi kutakin mallia 3 minuuttia
— kahden vuoden ajan siihen toimeen. Tätä museoa

nimittävät ameriikkalaiset Louvrekseen.
Muista nähtävyyksistä AVashingtonissa mainittakoon

vielä keskitekoinen kongressikirjasto, josta tulee loistavin
kaikista hallituksen rakennuksista koko unioonissa. Sen
ala on melkein yhtä suuri kuin Kapitolion ala. Kirjasto-
rakennus on New Hampshirestä tuodusta valkeasta mar-

morista, koristeltu ulkopuolelta pilareilla ja mahtavan suu-

rilla portailla sekä sisältä tuhlaavaisuuteen saakka kuva-
veistoksilla korkokuvilla ja listikoilla. Huoneet, joissa kir-
jat säilytetään, ovat silatut valkoisella emaljilla. Kongres-
sin kirjasto, joka on suurin Ameriikassa — 700,000 sidettä
— tulee säilytettäväksi tässä loistavassa palatsissa, joka on

maksanut jo 6^2 miljoonaa dollaria.
Suuri nähtävyys on vielä mahtava Washington-obe-

liski, joka näkyy joka paikkaan kaduille. Hissillä pääs-
tään obeliskin huippuun, josta on erinomainen näkyala ei
ainoastaan kaupungin yli vaan myöskin Marylandin jaVir-
ginian viheriöille kukkuloille, jotka kauniina kohoavat
rajajoen Potomacin varrella. Kaupungin läpi juokseva Tiber
on Potomacin lisäjoki. Ennenkuin Washington sai nykyi-
sen nimensä, oli paikan nimenä Rom ja sitä ylänköä, jolla
kapitolio nyt on nimitettiin, kumma kyllä, kapitolion kuk-
kulaksi. Maan osti intiaaneilta 1660 eräs haaveileva eng-
lantilainen ja antoi uutisasukaskaupungille ja sen ympäris-
tölle latinalaiset nimet. Tuon englantilaisen nimi oli Pope
ja kun hänen kaupunkinsa nimi oli Rom, niin voi hän
siis ottaa itselleen nimen Pope af Rom. Kun kaupunki
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korotettiin sitten arvossa unionin pääkaupungiksi, sai Popen
sukkela mielijohde jäädä historialliseksi muistoksi.

Obeliskin lähellä on vähempi arvoinen valkea palatsi,
joka rakennettiin Dublinissa sijaitsevan Leinsterin herttuan
palatsin maihin 1792—1800. Rakennus on sellainen kuin
tähän painettu kuva näyttää. Presidentti asuu toisessa ker-
roksessa. Alakerroksessa on muutamissa huoneissa joukko
tauluja, niiden joukossa on esim. hyvä Lincolnin muoto-
kuva. Ovella ei ole mitään vartijaa. Huoleti voi sinne

käydä sisälle ja olla olevinaan hyväkin tuttu valtiomahdin
korkeimman edustajan kanssa.

Jos valkeaan palatsiin tulee siinä luulossa, että jokai-
nen matkustavainen voi käydä tervehtimässä herra Cleve-
landia eli herra Mac Kinleytä eli mikä nyt milloinkin pre-
sidentin nimi on, niin siitä luulosta pääsee, kun noista san-
gen tavallisista alakerran kuoneista lähestyy niitä portaita,
jotka johtavat yläkertaan. Siellä seisoo nim. palvelia, jonka
-ohitse ei niin helposti' päästä, ellei suosituskirjettä ole
mukana, mutta senaattorit ja kuvernöörit eivät tavallisesti
tarvitse muuta kuin lausua pari sanaa.

Niin ollen ei presidentti ehtisi muuhun kuin vastaan-
ottoon. Washingtoniin tulee päivittäin paljon matkustajia
ja useimmat niistä luonnollisesti toivovat päästä presiden-
tin puheille valkeaan palatsiin. Täyttääkseen tätä toivo-
musta on presidentti määrännyt muutamia päiviä, esim.
uudenvuoden päivät vastaanottopäiviksi, jolloin hän puris-
taa ohikulkiain joukkojen käsiä. Kuvassa näkyy sellainen
joukkovastaanotto, joka lienee presidentin kidutus. Vas-
taanotto tapahtuu aivan toimitustapaisesti. Presidentin on
mahdollisesti lyhimmässä ajassa puristettava suurin mah-
■dollinen määrä käsiä, ja yksistään siitä syystä ei voi tulla
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mitään tilaisuutta keskusteluun. Korkeintaan pari sanaa

vaihtaa presidentti yhden ja toisen harmaahapsisen van-

huksen kanssa.
Minua oli kielletty esiintymästä vastaanotossa hän-

nystakkiin puettuna ja maan tavan mukaan pukeuduin

Joukkovastaanotto.

sentähden tavalliseen kävelypukuun. Muutamassa toisen
kerroksen etuhuoneessa istui pari sihteeriä. Toinen niistä
otti korttini ja vertaili nimeä sen nimen kanssa, joka oli
suosituskirjeessäni, ja tuokion kuluttua olin presidentin työ-
huoneessa, joka ei ollut erittäin loistava. Mr Cleveland
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työskenteli kirjoituspöytänsä ääres«ä, joka oli täydessä pape-
rilastissa. Ameriikkalaisia sanomalehtiä ja leikkaleita oli
läjissä permannolla hänen tuolinsa ympärillä.

Kun hän kääntyi ja käski minua istumaan, hämmäs-
tyin minä miehen huomattavaa leveyttä sekä hänen suu-
remmoista päätään ja paksua kaulaansa. Siinä esiintyi
kaikki Clevelandin elämässä enimmän huomatut ominaisuu-
det: itsenäisyys, rautatahto ja mielenmaltti. Mutta siinä
oh vielä jotakin enemmän. Selvänäköinen vahva henki
loisti jättiläisen läpitunkevasta katseesta.

Mr Cleveland kysyi, mistä tulin ja mikä oli aiheutta-
nut minua Ameriikkaan matkustamaan, ja kun ilmoitin
hänelle kuka olin, lausui hän muutamia kohteliaita sanoja
skandinaaveista. Kun sitten tuli puheeksi matkani tarkoitus
ja presidentti kysyi, mikä erittäin oli vetänyt huomioni puo-
leensa, vastasin viipymättä, että maan työväen järjestymis-
puuhat ohn erittäin huomannut, ja pyysin, että presidentti
kirjani hyväksi lausuisi mielipiteensä työsuhteista Pohjois-
Ameriikassa.

Hän vastasi:

„
Luulen olevan teille suuremmaksi hyödyksi seurata

sitä hyvää neuvoa, jonka nyt annan. Kun olette nähneet
maan, oppineet tuntemaan kansan ja saaneet käsitystä
valtiolaitoksistamme, niin on teidän kerrottava Ameriikasta.
Elkää ryhtykö selittämään Ameriikan oloja. Ollessani suvella
Buzzard Bayssa, luin kirjan, jonka oli tehnyt eräs ranska-
lainen kirjailija, joka kaksi kuukautta oleskeltuaan itäisissä
valtioissa selitti yleiseksi hämmästykseksi kaikki ne yhteis-
kunnalliset kysymykset, jotka meille toisille ovat arvoi-
tuksia. Kolmella sivulla kirjassaan selitti hän yhteiskun-
nallisia ilmiöitä, joita me ameriikkalaiset olemme hautoneet
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päässämme kolme miespolvea. Varokaa itseänne sellaisista
narrinkureista. Kertokaa mitä olette kuulleet ja nähneet
ja siten saatte kuitenkin kokoon luettavan kirjan."

Mr| Cleveland lausui nämät sanat kuivasti ja välin-
pitämättömästi, niinkuin asia ei häntä ollenkaan liikuttaisi,
eikä se luultavasti häntä liikuttanukaan. Minä J.kiitin ja
jätin hyvästi.

Päätin seurata presidentin neuvoa.



Kapitolio.

Kuvassa näemme kapitolion ja vapauden jumalatta-
ren sen suuremmoisen kupoolin huipussa. Rakennuksen
siipiosissa, vapauden jumalattaren oikealla ja vasemmalla
puolella, pitävät senaatti ja edustajain huone — joksi ali-
huonetta tulemme nimittämään — kokouksiaan. Molem-
missa sivuosissa on, kuten kuvasta näkyy, otsikkoraken-
nukset marmoripilareineen ja leveöine portaineen. Easaa-
din keskellä kupoolin kohdalla on vielä yksi otsikkoraken-
nus ja leveät portaat. Siellä se vasta valittu presidentti
— seisoen kansan edessä, senaatin ja alihuoneen välillä —

vannoo pitävänsä valtiomuodon. Kuvittele mielessäsi näin:
Kapitolio kohoaa mahtavine piirteineen taivasta kohden;
presidentti vannoo seuraavansa valtiomuotoa; vasemmalla
sivullaan on senaatti ja oikealla alihuone; edessään on
hänellä aaltoileva ihmispaljous ja korkealla presidentin,
senaatin, alihuoneen ja ihmisjoukon yläpuolella vapauden
jumalatar. Aseta tämä kuva eteesi, niin näet pääpiirteet
yhdistettyjen vapaavaltioiden valtiomuodosta.

Mutta käsittääkseen tämän valtiomuodon suhteen 44:ään
valtioon, täytyy ajatella kopitoho niin suureksi, että sen
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toinen siipi lepäsi Atlantin ja toinen Tyynen meren ran-
nalla ja kupooli väikkyisi ruohoaavikkojen päällä. Sitten
pitäisi ajatella tuon äärettömän kapitolion katon alla ole-
van 44 pienempää kapitoliota ja niissä jokaisessa kolme
otsikkoa ja keskimmäisen otsikon edustalla kuvernööri uskol-
lisuutta vannomassa kysymyksessä olevan valtion asetuk-

sille, kuvernöörin vasemmalla puolella senaatti, oikealla ali-

Kapitolio.

huone ja kuvernöörin, senaatin ja alihuoneen edustalla val-
tion vaalimiesjoukko, ja viimeksi paikallinen vapauden
jumalatar kaikkein yläpuolella. Washingtonin kapitoliosta
astuu ameriikan kansan eteen unionin presidentti, senaatti
ja alihuone; jokaisesta 44:stä kapitoliosta astuu kysymyk-
sessä olevassa valtiossa asuvan kansan osaluvun eteen kuver-
nööri, valtion senaatti ja valtion alihuone.

Täten syntyy se omituinen suhde, jolle ei ole vasta-
kohtaa missään muussa valtiomuodossa, että Ameriikan
kansalaisella on kaksi hallitusta, joissamolemmissa on kaikki
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parlamenttaarisen tasavallan atribuutit: presidentti, senaatti
ja alihuone, ja että kansalainen valtiollisissa vaaleissa ää-
nestää välittömästi näitä kahta valtiota, esim. samalla ker-
taa oman valtionsa ja unionin alihuoneen jäseniä. Syynä
siihen, ettei tämä järjestelmä kaksinaisuudesta huolimatta
hajoa, on se, että valitsija näkee nuo kaksi hallitusta samassa
linjassa. Hän saapuu vaaliuurnalle tuoden kahtalaiset vaali-
liput, mutta tekee sen yhdenlaatuisessa isänmaallisuudessa.
Hän tietää taitavien, laajanäköisten rakennusmestarien
rakentaneen kaksi valtiollista kattoa Pohjois-Ameriikan
päälle ja että jokainen valitsija jokaisessa uudessa vaalissa
vetää yhden valtiollisen korren kummallekin katolle.

Jos katsomme Yhdysvaltain karttaa, näemme eri val-
tioiden siinä, etenkin länsivaltioiden, muodostavan ikään-
kuin sjakkilaudan ruutuja. Rajat on käynyt niissä maan-
mittari. Valtiot eivät ole itse muodostaneet itseään yhteis-
kunniksi valtiollisine ja kansalhsine ominaisuuksineen ja
kielirajöineen. Tässä, niinkuin Ameriikassa ylimalkaan muus-
sakin, on rakennus valmistettu yhtenä yönä.

Juuri siinä, ettei kansallisia ja kielellisiä vastakohtia
ole eri valtioiden välillä, on unionin voima. Rajat ovat
ainoastaan viivoja kartalla eikä rajamuureja eri kansojen
välillä. Hyvin kehittyneet liikennesuhteet ja ameriikka-
laisten liikkuvaisuus vaikuttavat sen, että vastakohdat eivät
saa jalansijaa. Valtioita ei eroita toisistaan tullirajat. Niillä
ei ole mitään erityistä politiikkaa eivätkä voi asettua kes-

kenään toisiaan vastaan. Riitaisuuksista taistellaan sano-
malehdissä eli sovitetaan ne Washingtonissa. Kaikkein val-
tioitten kapitolioissa liehuu sama lippu._ Ameriikassa saa
matkustella ja asua kauan ja tulee kuitenkin jäämään sii-
hen käsitykseen, että koko tuo jako valtioihin ei oikeas-
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taan ole mitään muuta kuin käytännöllinen laitos äärettö-
män suuren valtakunnan hallituksen helpottamiseksi.

Mutta se luulo on eurooppalainen väärinkäsitys. Uni-
oni ei ole Ameriikka, Ameriikka on ne 44 valtiota. Ame-
riikan voi ajatella hyvin ilman unionia. Valtiot ovat kehit-
tyneet ilman sitä, vaikka osaksi sen suojassa, ja ne voisi-
vat myöskin ilman unionia jatkaa kukin omaa kehitystään.

Valtiomuodon suhteen yhteistä on kaikissa valtioissa
se, että ne ovat tasavaltoja. Niiden täytyy olla tasavaltoja.
Yhteistä niille kaikille on vielä se, että ne kuuluvat unio-
niin. Kun etelävaltiot erosivat, niin julistivat pohjoisval-
tiot niitä vastaan sodan ja pakoittivat ne uudelleen yhty-
mään liittoon. Siinä suhteessa on siis olemassa pakko;
muissa suhteissa voivat valtiot pitää omat mukavuutensa.

Ja hyvin erilaisiksi ovat ne olonsa muodostaneet.
Yhteistä niille kaikille on se, attä korkein toimeenpaneva
valta on kuvernöörillä. Mutta se vahtaan eripitkiksi ajoiksi
eri valtioissa. Tavallisesti on se virassaan 2—4 vuotta,
mutta on sellaisiakin valtioita, esim. Rhode Island ja Mas-
sachusetts, jotka vaihettavat kuvernööriä joka vuosi. Kol-
messatoista vanhimmassa valtiossa valitsi tämän virkamie-
hen lakia säätävä mahti, mutta nyt vahtsee sen kansa
välittömällä äänestyksellä. Sen asema eri valtioissa on

erilainen aina palkan määrään saakka. New-Yorkin val-
tiossa saa kuvernööri palkkaa 10,000 dollaria, kun Michi-
gan maksaa korkeimmalle virkamiehelleen ainoastaan 1,000
dollaria.

Kun valtiot itse hyväksyvät lakinsa ja voivat niitä
muutella oman makunsa mukaan, eroavat nuo 44 valtiomuo-
toa suuresti toisistaan. Lakia säätävänä mahtina on tavalli-
sesti kaksi kamaria, senaatti ja alihuone, jotka kuitenkin
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ovat samain valitsijain valitsemat eivätkä siis ole toisiaan
vastaan niinkuin eurooppalainen yli- ja alihuone.

Lakia laativien kokousten jäsenmäärä vaihtelee eri
valtioissa. Delawaren senaatissa on 9 jäsentä, Hlinoisin 51.
Delawaren alihuoneessa on 21 jäsentä, kun pienimmässä
nnioniin kuuluvassa New Hampshiren valtiossa idässä on

321 jäsentä. New-Yorkin valtiolla on senaatissaan ja ali-
huoneessaan jäsenmäärät 32 ja 321, Pensylvaniassa 50 ja
"201, Massachusettsissa 40 ja 240. Länsivaltioissa ei nouse
jäsenmäärä tavallisesti yli 120.

Useoissa valtioissa on koetettu yksikamarijärjestelmää,
mutta aina luovuttu siitä, kun on huomattu kahden kama-
rin lainlaadinnan antavan jonkinlaisen takeen pilaannusta
vastaan. Kuvernöörille annettu kielto-oikeus on koeteltu
ja huomattu samallaiseksi takeeksi. Nykyään astuu laki
molempien kamarien hyväksymänä voimaansa heti ainoas-
taan neljässä unionin valtiossa. Muissa valtioissa voi kuver-
nööri palauttaa lain kamareihin uudestaan käsiteltäväksi,
ja saadakseen sitten lain voimaan, vaaditaan päätöksen
tekemiseen määrätty enemmistö. Kaikki lakia säätävien
kokousten jäsenet saavat palkkion, tavallisesti 5 dollaria
päivältä niin kauan kuin kokousta kestää. Kokousajan
pituus on erilainen eri valtioissa, mutta ei alle 40 eikä yli
150 päivän. Kokousajan rajoittamisen tähden lakkaa usein
palkkion maksaminen määrätyn ajan kuluttua.

Ne lait, jotka kamarit ovat hyväksyneet, asettaa
kuvernööri ja hänen kabinettinsa käytäntöön. Kabinetin
jäsenten asema eroaa paljon eurooppalaisen ministeriön
asemasta. Niitä ei nimitä kuvernööri, vaan ovat ne välit-
tömästi kansan valitsemia. Mitään ulkoaisiain-, sota-asiain-,
meriasiain- eli opetusasiain ministeriä ei luonnollisesti ole.
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Kabinetin jäseniä ei muuten nimitetä ministereiksi, vaan
toimiensa mukaan, esim. valtiosihteeriksi, kenraaliviskaaliksi,
valtion rahastonvartijaksi, koulutirehtööriksi, valtion insi-
nööriksi j. n. e. Näissä viroissa maksetaan palkkaa 1,000
—3,000 dollaria vuodelta. Siihen tulee lisäksi sivutulot
jotka kuitenkin ovat suuresti vähentymässä.

Näitä 44:ää valtiota seuraa ymmärrettävästi 44 laki-
kokoelmaa, jotka monessa suhteessa eroavat toisistaan ja
täytyykin erota, kun valtioilla niin suuressa valtakunnassa,,
vaikka ne ovatkin kaikki osia samassa valtioliitossa, on
joukko vastakohtia. Onhan se itsestään selvä asia, että
New-Yorkin valtiolla, jossa on 6 miljoonaa asukkaita, täy-
tyy olla erilainen lainsäädäntö kuin esim. Nevadan ruoho-
aavikkovaltiolla, jossa on ainoastaan 45,000 asukasta. Muu-
tamat valtiot, niinkuin esim. Texas, ovat alaltaan suurempia
kuin Ranska, mutta toiset, niinkuin esim. Rhode Island,
ovat pienempiä kuin Siciha. Nevadassa asuu neliöpenikul-
man alalla 4 ihmistä, Massachusettsissa 268. Lainlaadin-
taan vaikuttaa luonnollisesti paljon eri valtioissa eri ihmis-
rodut ja siirtolaiset. Mississippi-valtiossa on esim. 747,000
neekeriä ja ainoastaan 540,000 valkoihoista. Mustilla ääni-
valtaisilla on siellä siis enemmistö. Muutamissa luoteisissa
valtioissa on enemmistö skandinaaveilla, saksalaisilla ja irlan-
dilaisilla. Etelä-Karolinassa on valtion ulkopuolella synty-
neitä ainoastaan x 350 koko väkiluvusta, mutta Kaliforniassa
nousee niiden määrä kolmanteen osaan. Kansan sivistys-
on eri asteilla eri valtioissa ja, huolimatta sivistyksestä, tapaa
siellä luonnollisesti toisistaan hyvin eroavaisia käsitteitä
moraalista ja oikeudesta, aina sen mukaan kun matkustaa
joko Idän puritaanein jälkeläisten joukossa eli Etelän vil-
kasluontoisista kasvumaa-ylimyksistä polveutuvan kansan
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parissa. Useoissa Lännen valtioissa vaikuttaa nykyään lain-
laadintaan naisetkin, jotka ovat saaneet osan yleisestä ääni-
oikeudesta, kun niillä Idässä ja Etelässä on sitävastoin
äänioikeus ainoastaan kouluneuvostojen ja — ei kuitenkaan
kaikkialla — kaupunkien edustajain vaaleihin.

Nämät erilaisuudet 44 valtion vaalimiesten välillä ovat
vaikuttaneet lainlaadintaan niin, että Ameriikassa voi muu-
tamissa tapauksissa kiertää lakia saamatta siitä juuri mitään
rangaistusta, kun vaan ajoissa ehtii paeta toisesta valtiosta
toiseen. Tätä merkillistä suhdetta kuvaavia esimerkkiä on
melkein joka päivä sanomalehdissä luettavana. Kerrotaan
■esim. miehestä, joka vapautuakseen velvollisuudesta kustan-
taa poikansa kasvatusta, jätti pojan New-Yorkissa erääseen
hotelliin ja poistui. Mies huomataan olevan eräs New-
Jerseyssä asuva mr Rogers. Mutta missä on hän nyt tuo-
mittava? Siitä rikoksesta, jonka hän on tehnyt, tuomittai-
siin hän New-Yorkissa I—7 vuoden kuritustyöhön, kun hän
New-Jerseyssä sitävastoin pääsisi aivan vähäpätöisellä sakolla.
Kun New-Jerseyn kuvernööristä riippuu jos mies jätetään
New-Yorkin valtiolle, niin saa olla varma siitä, ettei miestä
sinne anneta eikä häntä tästä rikoksestaan edes syytetä-
kään. Sellainen oikeudellinen vastakohta eri valtioiden
välillä on kaikkea muuta kuin hyvä. Se kasvattaa kansan
siihen käsitykseen, että lakia on kunnioitettava ainoastaan
sentähden, ettei saisi rangaistusta, eikä sentähden, että se
itsessään on moraalinen oikeus. Eri valtioiden lakien eri-
laisuus on enemmän kuin mikään muu riistänyt ameriikka-
laiselta kunnioituksen lainlaadintaa kohtaan. Ei missään
muualla maailmassa julisteta niin paljon lakeja kuin Ame-
riikassa, mutta■ merkillisen tavan nojalla, joka sitä mukaa
on kansaan juurtunut, noudatetaan siellä ainoastaan sellaisia



182

lakeja, jotka ovat välttämättömän tarpeellisiayhteiskunnan
olemassa ololle. Sellainen laki, jonkayleisö huomaa tyhmäksi
eli hyödyttömäksi, ei tule elämässä milloinkaan käytäntöön.
Siellä voi oppia sen, että suurella yleisöllä on enemmän
käytännöllistä ja tervettä järkeä kuin ammattilakitehtai-
lijoilla.

Kaikkein näiden lakia laativien valtioiden yläpuolella,
on sitten Washingtonin hallitus. Se hallitsee, julkaisee lakeja
ja tuomitsee kaikissa sellaisissa tapauksissa, jotka eivät koske
erityistä valtiota, vaan valtioita yleensä. AVashigtonin halli-
tukseen kuuluu presidentti ja kaksi kamaria, joitayhteensä
nimitetään kongressiksi, sekä Yhdysvaltain korkein tuomio-
istuin — 9 senaatin suostumuksella presidentin valitsemaa
tuomaria, joka tuomioistuin samoin kuin kongressikin on
kapitoliossa.

Tärkeimmät kysymykset ja asiat, joista Washingtonin
hallituksen on päätettävä, ovat seuraavat:

Sota ja rauha. Suhde vieraisiin valtoihin. Armeija,
ja laivasto. Kotimainen ja ulkomainen kauppa. Rahalaitos.
Kustannusoikeus ja patentit. Postilaitos. Toisten valtain
loukkaamainkansalaisten suojeleminen. Yeroittaminen edellä-
lueteltujen tarkoitusten ja Washingtonin hallituksen yllä-
pitoon. Ja viimeiseksi tulee siihen ylimmäisen oikeuden
mahtiala.

Keskushallitus eli unionihallitus, joka ei saa sekaantua
eri valtioiden sisällisiin asioihin, voi siis verottaa yksityis-
ten valtioiden alamaisia. Unioni ei ole riippuva pienistä
valtiollisista yhteiskunnista. Se vaikuttaa suoranaisesti jokai-
seen yksityiseen kansalaiseen hallinnollisten virkamiestensä
ja tuomiovaltaisten virastojensa kautta. Unioni tulee siten
itse yhteiskunnaksi, joka ei ole ainoastaan yhteiskunnista
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koottu, vaan on välittömässä suhteessa jokaiseen näiden
yhteiskuntain yksityiseen kansalaiseen.

Ylimmälle sijalle tässä taidokkaassa rakennuksessa on
asetus määrännyt persidentin, jonka asemalle ei ole vertaa
Euroopassa. Presidentin arvon määräsi valtiomuoto 1789, jasen
esikuvana oh varmaankin kuvernöörin virka vanhoissa itäi-
sissä valtioissa. Niiden korkeimmilla virkamiehillä oli muu-
tamissa tapauksissa nimityskin presidentti. Euroopassa ver-
taillaan usein keskenään ranskalaista ja ameriikkalaista pre-
sidentin arvoa, mutta niiden välillä on kuitenkin se huo-
mattava erotus, että ranskalaisen presidentin valitsevat lakia
säätävät kokoukset ja siis ei ainoastaan saa niiltä korotus-
taan, vaan myöskin menettää sen silloin kun lakia säätävät
kokoukset tahtovat jonkun toisen presidentiksi. Siihen on
riittävänä todistuksena Grevyn kukistus. Se tapahtui siten,
että kamarit tekivät kabinetin muodostamisen hänelle mah-
dottomaksi. Mutta niin ei ole laita Ameriikassa. Siellä
valitsee kansa itse presidentin ja hänen mahtiasemansa val-
tiossa on aivan riippumaton kamareista, jotka eivät häntä
valitse eivätkä kykene kukistamaankaan. Hän erottaa itse
ministerejään, jotka eivät saa olla jäseninä lakia säätävissä
kokouksissa. Sillä ajalla kun presidentti on virassaan, siis
neljänä vuotena, pitävät ministerit paikkansa, vaikka lakia-
säätävät kokoukset välillä tapahtuneiden vaalien kautta oli-
sivat saaneetkin vastustuspuolueisen enemmistön. Se tapah-
tui viimeiseksi 1895. Kansavaltainen Cleveland sai tasaval-
taisen enemmistön sekä senaatissa että ahhuoneessa. Että
sellaiset omituiset suhteet voivat olla mahdollisia, riippuu
siitä, että presidentti valitaan neljäksi vuodeksi, kun ali-
huone uudistetaan joka loinen vuosi ja senaatissa samalla
kertaa uudistetaan 1s jäseniä. Sillä pikaisuudella, joka on
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ameriikkalaiselle poliitilliselle liikkeelle omituista, voi vir-
taukset, kuten näkyy, vaihtua keskellä presidentin virka-
aikaa. Jos Ameriikan presidentti olisi aina poliitisen mieli-
piteen valitsema, niin olisi hän ehdottomasti valittava kah-

deksi eikä neljäksi vuodeksi kuten nyt.
George "Washington oli tasavallan ensimmäinen presi-

dentti. Hän valittiin 1789, uudelleen valittiin hän 1793 ja
kieltäytyi 1797 kolmatta kertaa rupeamasta presidentiksi.
Hän pelkäsi, että hänen pidennetty presidenttikautensa vai-
kuttaisi tasavaltaiseen aatteeseen vahingollisesti. Täten syn-
tyi tuo merkillinen kirjoittamaton laki, joka kieltää presi-
dentin rupeamasta kolmanteen kertaan ehdokkaaksi, laki,
jota 7 tämän vuosisadan ajalla peräkkäin kaksi kertaa valit-
tua presidenttiä ovat kunnioittaneet. Niiden nimet ovat:
Thomas Jefferson (1801—1809), James Madison (1309—
1817), James Monroe (1817—1825), Andrew Jackson (1829
—1837), Abraham Lincoln (valittu 1861—1869, mutta mur-
hattiin 1865), Ulyses S. Grant (1869—1877) ja Grover Cle-
veland 1885—1889 ja 1893—1897). Tuossa kirjoittamatto.
massa laissa voi lukea vanhojen ameriikkalaistentyranniuden
pelon, joka monella tavalla käy ilmi ameriikkalaisessa val-
tiojärjestyksessä. Tasavaltalaiselta taholta koetettiin 1880
rikkoa tätä lakia Ulysses S. Grantin hyväksi, mutta kansan
ennakkoluulo oli suurempi kuin presidentin voittama suosio.
Samoin vaadittiin ennen vaalia marraskuulla 1896, että
Grover Clevelandille myönnettäisiin a third time, sillä puo-
lueelle on luonnollisesti suuri vahinko siitä, kun sen ete-
vimmän politiikon, ainoastaan sentähden että kahdesti on
ollut korkeimmassa virassa, täytyy lopun elämäänsä olla tuo-
mittuna poliitiseen toimettomuuteen. Toinen kirjoittamaton
laki vaatii nimittäin presidentin sellaisessa tapauksessa vetäy-
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tymään yksityiselämään. Grover Clevelandin' täytyi taipua
tämän kirjoittamattoman lain vaatimuksiin.

George Washington on ainoa yksimielisesti valittu
presidetti. Hänen jälkeisensä John Adams (1797 —1801),
oli puolueen johtaja, ja Adamsin jälkeinen, Thomas Jeffer-
son, oli sen ajan vastustuspuolueen, niin"sanottujen tasaval-
taisten johtaja, jotka sitten tulivat kansanvaltaisiksi. Nykyi-
nen tasavaltainen puolue laskee ikänsä vuodesta 1854. Sii-
hen aikaan edustivat kansanvaltaiset Etelää ja tasavaltaiset
Pohjoista. Uudempi valtiollinen kehitys ja suuret tulli- ja
rahakysymysriidat ovat sen rajan hävittäneet. Tasaval-
taiset ovat nykyään suojelustullin ystäviä ja kansanvaltai-
set puollustavat vapaakauppaa. Ensimainituilla on tehtaan-
omistajat ja suuret rikkaudet puolellaan, jälkimmäisiäpuol-
tavat syvemmät kansankerrokset eikä vähin maahan muut-
tavat eurooppalaiset, etenkin saksalaiset ja irlandilaiset.
Kummankin puolueen rajat ovat jotenkin epämääräiset,
varsinkin yleisen maanviljelijäin puolueen ja kireän raha-
kysymysriidan synnyttyä. Tarpeetonta lienee mainita, että
nimityksillä tasavaltainen ja kansanvaltainen ei ole mitään
yhteyttä näiden sanain eurooppalaisen merkityksen kanssa.
Kansanvaltainen puoluemies on luonnollisesti tasavaltainen
ja päinvastoin. Ameriikassa taistellaan suurimmista kysy-
myksistä, mutta taistelu ei ole milloinkaan valtiojärjestyk-
sestä, vaan aina sen perustuksella.

Vaalissa marraskuun 3 p:nä 1896 valitsivat tasaval-
taiset Mc Kinleyn unionin presidentiksi. Mc Kinley on
pieni tanakka mies, jolla on puhtaaksi ajellut kasvot ja
kivikovat kasvonpiirteet, joka tekee hänen jossakin mää-
rässä Napoleon Suuren näköiseksi. Pilalehdet nimittävät
häntä Napoleon Pieneksi. Hänen sukunsa on alkujaan
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Mc Kinley.
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Skotlannista. Kaksi sen jäsenistä matkusti vuonna 17501
Ameriikkaan; heidän nimensä oli James ja William. James
asettui Pensylvaniaan ja William matkusti Etelään. Asian-
ajaja Mc Kinley, ent. upseeri vapautussodassa ja kuver-
nööri Ohiossa, nykyään tasavallan presidentti, polveutuu
Jamesista. Muutamia vuosia sitten menetti hän omaisuu-
tensa ja asui jotenkin mitättömissä oloissa Cantonin kau-
pungissa Ohiossa, kun hän heinäkuun 18 p. 1896 vahttiin
S:t Louisissa tasavaltaisten ehdokkaaksi. Hän on miesr

jolla on ameriikkalaisten parhaat avut. Hän on uskonnolli-
nen, on ollut hellä poika vielä elossa olevalle äidilleen ja
niinikään hellä puohso vaimolleen, joka, vaikka sängyn
omana sairastaen selkäyelintautia aina vuodesta 1873, sillä
uralla mikä hänen on vienyt tasavallan korkeimpaan
arvoon, on ollut miehensä verratoin neuvonantaja. Luon-
teenomaisena seikkana ameriikkalaisissa oloissamainittakoon,,
että tuossa kuumassa vaalitaistelussa tappiolle joutunut
populistein ehdokas vaalin päätyttyä onnitellessaan onnek-

kaampaa kilpailijaansa lisäsi: „Kansan tahto on maan kor-
kein laki".

Tasavallan presidentin vaali tapahtuu joka neljäs vuosi
marraskuun alussa, mutta useoita kuukausia sitä ennen toi-

meenpanevat taistelevat puolueet, kukin keskenään niin
sanotun nominatsionin, joka on jännittävin kohtaus koko-
vaalitaistelun ajalla, ja siitä huolimatta on nominatsioni
yksityistä laatua, josta ei mainita valtiojärjestyksessä. Nomi-
natsionin kautta ne puolueiden valitsijamiehet asettavat puo-
lueen ehdokkaan, ja kun vaalimiehet äänestävät sokeasti
tätä ehdokasta, niin on nominatsionilla luonnollisesti hyvin
tärkeä merkitys. Valitsijamiehet kokoontuvat laajalta vai-
kuttavani primariein valtakirjoilla varustettuina, ja aina
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nousevassa jännityksessä ja usein kovemmassa kiihkossa alkaa
sitten äänestys eri ehdokkaista. Sillä ennen nominatsionia
ovat molemmat pääpuolueet riehuneet puoluetaistelussa, joka
on tavallisesti intohimoisempi kuin itse lopullinen vaalitais-
telu. Nominatsionia voi kestää useampia päiviä. Lukemat-
tomien äänestyksien kestäessä kiihotetaan valitsijamiehiä
väärillä huhuilla eli vaikutetaan niihin lahjomisilla, kunnes
suurilla ponnistuksilla vihdoinkin saadaan pieni enemmistö
jollekin ehdokkaalle. Samassa tuokiossa unehtuu kaikki epä-
sopu. Joku voittajista esittää vielä viimeisen äänestyksen,
ja sama mies, jolle minuutti sitten osotettiin vastenmieli-
syyttä, valitaan nyt yksimielisesti ilohuutojen, jalkojen tömi-
nän, käsien paukutusten ja musiikkifanfaarien kaikuessa.
Uutinen levitetään viipymättä unionin kaukaisimpiinkin seu-
tuihin, ja niin kova on kuri puolueissa, että sanomalehdet,
jotka vielä saman päivän aamuna kävivät tuon ehdokkaan
kimppuun, tekevät koko käänteen samassa tuokiossa, ja ylis-
tävät nyt häntä pilviin saakka. Tällaiset nominatsionit
tapahtuvat heinäkuussa, ja vasta sitte kun ne ovat olleet
ja molemmat puolueet ovat saaneet ehdokkaansa, saavat
ne suuret vaalitaistelut täydellä todella kaiken kiihkon
hereille. Taistelu, jota käydään aina vaan kasvavalla kiih-
kolla, kohdistuu vaalipäivään marraskuun alussa.

Omituista on presidentin vaalissa se, että vaalimiehet
eivät valitse presidenttiä, vaan valitsijamiehiä. Jokaisessa
valtiossa valitaan niin monta valitsijamiestä, kun valtiossa
on senaattoreja ja kongressin jäseniä. Eri valtioiden vai-
kutus presidentin vaalin tulokseen on siis suhteellinen nii-
den väkilukuun. Kun esim. New-Yorkin valtiossa on 2
senaattoria ja 34 alihuoneen jäsentä, niin valitsee se valtio
-36 valitsijamiestä ja vaikuttaa siis vaalin tulokseen neljä
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kertaa niin paljon kuin naapurivaltio New-Jersey, joka on
neljä kertaa pienempi ja valitsee ainoastaan 9 valitsija-
miestä. Kun valtioiden lukumäärä on 44, niin tapahtuu
44 äänestystä, joiden tulokset ilmoitetaan senaatin presi-
dentille. Helmikuun lopulla kutsuu senaatin presidentti
molemmat huoneet yhteiseen kokoukseen, jossa tasavallan
presidentti valitaan. Tämä vaali on luonnollisesti ainoas-
taan muodollinen. Yleisön koko huomio on ollut kiinty-
neenä nominatsioniin ja valitsijamiesten vaaliin, ja vaali
pidetään yleisesti päättyneenä marraskuussa, vaikka voitta-
neen ehdokkaan äänenkannattaja vielä viikon päivät pau-
haa, että heidän ehdokkaallaan on enemmistö.

Kun vaalimiehet eivät äänestä välittömästi presidenttiä,
vaan välitsijamiehiä, voi tapahtua niinkin, että presidentiksi
tulee se, jolla — kun lasketaan alkuperäisten valitsijain eikä
elektorien ääniä — on vähemmistö. Se johtuu siitä, että
eri valtioiden vähemmistöillä ei ole mitään vaikutusta vaa-
liin. Jos otaksuttaisiin jokaisen 44 valtion olevan yhtäsuu-
ren ja että yksi ehdokas saisi kaikki äänet 21 valtiossa,
mutta suuria vähemmistöjä toisissa, 23 valtiossa, niin voit-
taisi kuitenkin hänen vastaehdokkaansa, joka on saanut
vähemmän ääniä alkuperäisiltä vaalimiehiltä, kun hän saisi
enemmän valitsijamiesten ääniä. Siten kävi Hayesin tul-
lessa presidentiksi 1876, vaikka hänellä oli 250,000 ääntä
vähemmän kuin Tilden alkuperäisiltä vaalimiehiltä, jaHar-
sonin vaalissa 1888, vaikka hänellä oli 95,534 ääntä vähem-
män kuin Gover Clevelandilla.

Presidentin palkka on 50,000 dollaria, joka riittää
kyllä, kun hän hyvistä syistä ei pidä kemuja ja muita sellaisia.
Hänellä ei ole nimittäin aikaa siihen. Eikä monella pre-
sidentin rouvallakaan, kentiesi ainoastaan yhdellä rouva
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Hayes'illa, ole ollut halua koota eurooppalaisten valtiomies-
ten naisväkeä valkeaan palatsiin. Mikä muun muassa vie
niin paljon presidentin aikaa, on virkamiesten virkoihinsa
määrääminen. Siinähän ei ole kysymys tuhansista, vaan
-sadoista tuhansista päätöksistä, jotka ovat välittömästi
hänen tehtäviään. Ja nuo virkoihin nimittämiset ovat kui-
tenkin hänen vähin tehtävänsä. Hän on armeijan ja lai-
vaston ylin johtaja, hänen hallussaan on armoittamisoikeus,
hän suunnittelee välikirjat ja johtaa ulkomaan politiikan.
Presidentti se kutsuu kokoon kongressin, hänellä on kielto-
oikeus kaikkien uusien lakien suhteen sekä molemmille huo-
neille asetetuissa virallisissa määräyksissä, hän lausuu aja-
tuksensa kaikissa esiin tulevissa kysymyksissä. Lopuksi
valvoo presidentti kaikkien voimassa olevien- lakien nou-
dattamista, ottaa vastaan vieraiden valtain lähettiläät ja
lähetystöt j. n. e. Apunaan on hänellä kyllä näissä monissa
tehtävissä sihteerinsä, mutta ne on hän itse nimittänyt ja
jie toimivat hänen vastuullaan.

Onneksi ei hänen tarvitse olla läsnä sotilastarkastuk-
sissa eikä hänen kalliista ajastaan mene yhtään tuntia juh-
lapävälhsiin ja virallisiin juhliin. Hänellä ei ole muuta ar-
vonimeä kuin „presidentti", hän ei käy virkapuvussa eikä
ylimalkaan käytä mitään korkean arvonsa merkkiä. Kun
varhain aamusilla tapaa Clevelandin puutarhassaan valkean
palatsin takana, on hän niin vaatimattomassa puvussa kuin
kuvassa näkyy.

Siinä on hän valokuvattuna puhellessaan puutarhurin
kanssa.

Alussa päättelivät ameriikkalaiset antaa presidentil-
leen arvonimen „Teidän ylhäisyytenne," mutta kun eräs
kongressin jäsenistä sen yhteydessä esitti varapresidentille
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arvonimeksi ..Teidän liikanaisuutenne," niin jäi tuuma

sikseen.

Presidentin kuvaa ei panna
rahoihin eikä postimerkkeihin
sillä ajalla kun hän on president-
tinä, javaikka hänen mahtialansa,
on monta vertaa suurempi kuin
peruslaillisenkuninkaan valta Eu-

roopassa, niin ei hänelle persoo-
nallisessa kansakäymisessä oso-
teta sitä alammaisuutta kuin ta-
vallisesti monarkeille osotetaan.
Presidentti on aivan yksinkertai-
sesti maansa ensimäinen kansa-

lainen, mutta sellaisena kohdel-

laan häntä kaikkialla syvällä
totisella kunnioituksella, joka on
luonnollinen sellaista miestä koh-
taan, joka persoonassaan edustaa
kansan majesteettia. Cleveland jokapäiväisissä

oloissa.

Katsellessa tähän painetusta kuvasta Ameriikan pre-
sidenttejä, aina Georg AVashingtonista, „Maan isästä",
alkaen Grover Clevelandiin saakka, näkee siinä joukon erit-
täin miellyttäviä ja luonteenomaisia kasvoja; mutta samalla
tulee myös siihen käsitykseen, ettei kukaan presidenteistä,
alimmaisilla riveillä, eli 13:sta viimeisestä presidentistä,
lukuunottamatta Ulysses S. Grantia, kuuluisi historiaan,
jollei he olisi olleet presidentteinä.

Kuka olisi muistanut sellaisia kuin Polk, Tayler,
Pierce eli Benjamin, Harrison? Ja ne miehet tulivat kui-
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Ameriikan presidentit.





Tilausilmoitus.
Tilattavaksi tarjotaan etevän kirjailijan Henrik Cavlin-

gin kirjoittama, runsaasti kuvilla varustettu kirjateos

Ameriikka.
Ameriikka, jolla nimityksellä tässä tarkoitetaan Yhdys-

valtoja, on ihmeiden maa. Se on ihmeellinen hämmästyttä-
vistä luonnonilmeistään ja arvaamattoman suuresta edistyk-
sestään, joka siinä maassa asujanten neron ja jättiläismäisen
tounintaky'yn avulla on saavutettu. Jo tämä yksistään on
omiaan kiinnittämään eurooppalaisen huomioa iimeriikkaan,
mutta halumme sen maan oloista selkoa saamaan kiihtyy
vieläkin suuremmassa määrässä^ kun tiedämme siellä vaki-
naisesti asuvan satoja tuhansia veljiämme ja sisariamme.

Henrik Cavling on tässä kirjassaan luonut kuvauksen,
joka jännittävässä yksinkertaisuudessaan on verraton. Tar-
kalla silmällään ja aikaisemmista matkustuksistaan perin
kokeneena, on hän tässä teoksessaan löytänyt varmat ja
sattuvat luonteen selitykset kussakin eri olosuhteessa ja
huomionsa on hän ilmaissut sujuvalla ja miellyttävällä kie-
lellä, jossa järki ja sydäii sulautuvat sopusuhtaiseksi, miel-
lyttäväksi kokonaisuudeksi. Noudattaen presitentti Cleve-
landin neuvoa, jei kirjantekijä ole koettanut selittää, vaan
ainoastaan kuvata Ameriikan oloja ja tässä kuvauksessaan
viepi hän lukijan Kapitolion huipulta Washingtonista luke-
mattomien väliasemien kautta alimpaan yhteiskuntalokaan
suurkaupungeissa. Ja se mitä siellä näemme, on toisinaan
varoittavaa, toisinaan kehoittavaa uusiin voimallisiin ponnis-
tuksiin kansojen suuressa, rauhallisessa kilpataistelussa. Jo-
kaiselle lukijalle on tästä kirjasta sekä todellista hyötyä
että huvia.

Kirjan arvoa tulee vielä korottamaan maisteri A.
Törnqvistin lisäys: suomalaisesta asutuksesta Ameriikassa,
jossa osassa julkaistaan paljon alkuperäisiä hyvin tärkeitä
tietoja ja havaannoita suomalaisten oloistä siellä sekä joukko
kuvia tärkeimmistä kansalaistemme asumista seuduista.

Siinä toivossa että tämä kirja, joka sisällöltään tulee
olemaan etevin kaikista tähän saakka suomenkielellä ilmes-
tyneistä Amp.rnkkfl,a, ja etenkin suomalaisten oloja siellä
kuvaavista teoksista, saa yleistä kannatusta, olen sen hin-
nan asettanut niin huokeaksi kuin mahdollista ja ulkoasu,
niin paperiin kuin painokseenkin nähden, tehdään siitä huo^
limatta täysinkelvollinen. Koko teos ilmestyy nimittäin noin
25:ssäkorkeintaan 27:ssä kahden*painoarkin suuruisessa vih-
kossa ja vihkon hinta on ainoastaan 55 penniä.

Kustantaja.
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tenkin presidenteiksi, kun sitävastoin heidän suuret aika-
laisensa, sellaiset kuin Clay, AVebster, Calhoun, Sewardr
Chase, Douglas, Tilden ja Blaine eivät saavuttaneet samaa
arvoa, ja kun ylistetyt sotilaat, sellaiset kuin Scott, Mc
Clellan, Hancock ja Sherman sivuutettiin huolimatta suu-
resta kansansuosiostaan.

Asian laita on niin, että ehdokasta asettaessa presi-
dentin arvoon on otettava huomioon muutkin suhteet kuin
ehdokkaan persoonalliset ominaisuudet. Kun Benjamin
Harrison 1888 asetettiin Clevelandia vastaan, mainittiin
yhtenä pääsyynä Harrisonin ehdokkuuteen se, että hän oli
kotoisin Indianasta, joka siihen aikaan horjui kahden puo-
lueen välillä ja oli siis epävarma valtio. Kun tasaval-
taiset ottivat ehdokkaan Indianasta, tekivät he sen arva-
tenkin siitä syystä, että epävarmassa valtiossa tulisi tasa-
valtainen enemmistö ja se voisi vaikuttaa vaalin tulokseen,
kun äänet muista valtioista olivat melkein yhtä suuret
molemmin puolin — ja siinä eivät he pettyneetkään. Vie-
läpä siihen vaikutti toinenkin hyvin tärkeä näkökohta.

Kun ei nimittäin asetettu ehdokkaaksi tasavaltaisten
todellista johtajaa, Blainea, vaan tuo outo Harrison, niin
päästiin siten asettamasta ehdokkaaksi miestä, jollaetevänä
henkilönä oli paljon vihollisia omissa sieluheimolaisissaan.
Seurauksena siitä olikin se, että Harrison voitti Clevelan-
din, joka edellisessä vaalissa oli voittanut Blainen; javaa-
lin tuloksena oli samalla kolmannen luokan valtiomiehen
asettaminen tasavallan presidentiksi.

Mutta hyvin usein on tapahtunut Ameriikassa samoin
kuin Ranskassa tapahtui 1887, että aikansa suurimman
valtiomiehen Jules Ferryn sijasta valittiin, kuten otaksut-
tiin, vähäpätöinen Sadi Carnot. Siitähän tuli kuitenkin
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kelpo presidentti. Samoin ovat tuntemattomat politikoit-
sijat Ameriikassa presidenteiksi tultuaan osottaneet sillä
asemalla niin hämmästyttäviä valtiomiehen ominaisuuksia,
ettei heidän nimensä tule milloinkaan häviämään Amerii-
kan historiasta. Kaksi viimeistä esimerkkiä sellaisista pre-
sidenteistä ovat Garfield ja Cleveland, mutta merkillisin
esimerkki on luonnollisesti Abraham Lincoln. Hän, joka
alkujaan oli metsätyömies, tuli valituksi 1861 sentähden,
että tasavaltaiset eivät voineet yhtyä valitsemaan etevää
valtiomiestä AV. H. Sewardia. Lincolnin historia on tun-
nettu. Hänen nimensä ympärillä loistaa säteikkö, jonka
valossa nykyään nimi G-eorge AVashingtonkin jää varjoon.
Isä Abrahamin syntymäpäivä helmikuun 12 p:nä 1896 vie-
tettiin ensi kerran kansallisjuhlapäivänä; sen kunnian on
ennen saanut ainoastaan AVashington, The Father of the
Country.

Valkeaan palatsiin johtava tie on vaivaloista kulkea.
Kolmestakolmatta tässä kuvatusta presidentistä on todelli-
sia presidenttiä ainoastaan 19. Muut 4, nimittäin John
Tyler, Fellmore, Johnsson ja Arthur, olivat varapresident-
tejä, jotka kuolemantapausten sattuessa tulivat AV. H. Har-
risonin, Taylorin, Lincolnin ja Garfieldin sijalle. Ainoas-
taan 19 miestä on siis yhden vuosisadan ajalla päässyt
tasavallan korkeimpaan arvoon. Nuo 19 ovat luonnolli-
sesti sitä ennen käyneet läpi koko ameriikkalaisen val-
tion virasto-asteikon. Ameriikkalainen valtiomies alkaa
uransa tavallisesti aina alihuoneen jäsenenä omassa valtios-
saan. Sitten tulee hän valtiossaan senaatin jäseneksi,kuver-
nöörin sihteeriksi, eli saa hän jonkun muun viran paikal-
lisessa hallinnossa. Tullakseen niin pitkälle vaaditaan hä-
neltä jo paljon kykyä ja notkeutta, ja vielä suuremman
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nuorteudensa avulla onnistuu valtiomiehen sitten harpata
valtiostaan kongressiin. Jos hän istuu *2 vuotta kongressissa
ja asettuu jotakuinkin huomattavaan yhteiskunnalliseen
asemaan, voi hän onnistua pääsemään kuvernööriksi omaan

Kapitolion edustalla.

valtioonsa, ja oltuaan siinä korkeassa virassa, voivat val-
tion lainsäätäjät mahdollisesti lähettää hänen senaattoriksi
AVashingtoniin, ja siten on hän saavuttanut sen arvon, joka
lähinnä presidenttiä on Ameriikan korkein poliitillinen
arvo. Ameriikkaan muuttaneista skandinaaveista on aino-
astaan yksi, nimittäin norjalainen Knute Nelson, käynyt
kaikki nämä asteet sillä tiellä, ja on nyt siinä korkeim-
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massa poliitisessa asemassa, johon ulkomaalla syntynyt
ameriikkalainen voi päästä. Tämän miehen seurassa viemme
nyt lukijan ylös kapitolioon.

Oheen painetussa kuvassa näkyy, kuinka omituista
elämä on sen leveöillä portailla. Valtiomiehiä, sanomalehden
toimittajia, lähetystöjen jäseniä, utelijoita ja matkailijoita
liikkuu näillä portailla edestakaisin kamarien istuntoaikana.
Siinä on omituisiakin olennoita. Toimessaan oleva report-
teri, joka — vasemmalla puolella kuvassa — paraallaan
urkkii asioita eräältä kongressin jäseneltä, on vilinässä
huomattavin. Sellaisia herroja, aina kaksi yhdessä, joista
toinen puhelee ja toinen kirjoittaa, näkee siellä täällä käve-
lyllään kapitoliossa.

Senaatin kokoushuone on nelikulmainen; seinät ovat
siinä pähkinäpuusta ja näyttävät hyvin miellyttäviltä kat-
tovalossa. Senaattorien mukavat nojatuolit ovat asetetut
permannolle puoliympyrään niin, että istujain kasvot ovat
puheenjohtajaan — tasavallan presidenttiin päin, jolla on
paikkansa leveällä puheistuimella. Salia ympäröi valtavan
suuret galleriat, joista suurin ja mukavin on sanomalehti-
miehiä varten.

Ameriikan senaatti on laatuaan verraton joukko val-
tiomiehiä. Siellä ei ole niinkuin Englannin ylähuoneessa,
yhtään tuntematonta eli uutta miestä. Nämät senaattorit
ovat kaikki harmaantuneet vaitiollisellä kiistakentällä. Jo-
kaisella heistä on takanaan pitkä elämän aika yhteiskun-
nan palveluksessa, elämä, jossa on ollut paljon työtä, vai-
voja, taisteluita ja — voittoja. Muuten eivät he istuisi siinä.
Melkein jokainen heistä on istunut jäsenenä alihuoneessa,
tahi on heillä ollut korkeita virkoja valtioiden hallituk-
sissa, varsinkin kuvernöörin virkoja. Useat heistä ovat
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puolueen johtajia, ja näissä 88 nimessä ei ole ainoatakaan,
jota ei tunnettaisi Atlantista Tyyneen mereen saakka.

Kun istuu AVestministerissä ja silmäilee korkeahattuis-
ten parlamentinjäsenten joukkoa, niin näkee siinä oikean
gentlemannimoisen ryhdin ja harjoitetun poliitisen intelli-
gensin. Mutta kokoriaiskuvaa loukkaa siinä turpea irlan-
tilainen, lähetyssaarnaajatyyppi ja nuoret räysääjät, jotka
sopisivat paremmin kilpa-ajoradalle kuin parlamenttiin.
AVashingtonin senaatista saa kokonaan toisen käsityksen.
Useimmat sen miehistä ovat 50—60 vuoden ijässä, ja ne
«ivat ole ainoastaan melkein samanikäisiä, vaan huomaa
niissä myöskin jonkinlaisen yhtäläisyyden rotuun nähden,
jonkin heille yhteisen nuorteuden ja käytännöllisen kyvyn
ja ennen kaikkea itsetietoisen varmuuden esiintymisessä,
joka on omituista harmaantuneille valtiomiehille ja jota voi
vaatiakin näiltä 88:lta mieheltä, jotka ovat ameriik-
kalaisen politiikan ydin. Mutta mikä on merkillisintä ja
enin kummaksuttaa eurooppalaista, niin on se tuon seuran

nuorekkuus. Ovathan useimpain päät harmaissa ja useat
noista ilmeikkäistä kasvoista osoittavat rasittavan työn
jälkiä, mutta siinä innostuksessa, jolla he syventyvät kes-
kusteluihin ja siinä jännityksessä, jossa he kuuntelevat,
paukuttavat käsiään eli keskeyttävät puhujaa — kaikissa
näissä teeskentelemättömissä eleissä ja liikkeissä näkyy
pikemmin nuorukaisista kuin vanhoista miehistä koottu
senaatti. Siitä huomaa ettei tässä huoneessa esitetä etuoi-
keuksia, vaan on Ameriikan onnistunut koota ylähuoneen,
jossa yhdistyy taidot, kokemukset ja suurin poliitinen nero
elämän koko virkeydellä,

Senaatin jäsenten vaali toimitetaan niin, että lakia
säätävät kokoukset kussakin unionin valtiossa valitsevat
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kaksi senaattoria kuudeksi vuodeksi. Kolmellatoista alku-
peräisellä valtiolla oli siis 26 senaattoria. Kun valtioiden
luku sittemmin lisääntyi 44:ksi, on senaattorien lukumäärä
lisääntynyt enemmän kuin toisen verran, ja niiden luku-
määrä tulee edelleenkin kasvamaan siihen saakka kuin kaikki
territoriot ovat tulleet valtioiksi, ja siihen ei ole kovin
monta vuotta. Viimein tulee siis 48 valtiota ja 96 senaat-
toria. Senaattoriksi pääsemiseen vaaditaan 30 vuoden ikä
ja asunto valtiossa. Virka-aika on, kuten sanottiin, 6-
vuotta, ja kun senaattiin tulee joka toinen vuosi *

3 uusia
jäseniä, on vanhoilla jäsenillä aina enemmistö. Kun val-
tiot valitsevat joka kerta yhden senaattorin, niin tapahtuu
usein, että samalla valtiolla on senaatissa sekä tasavaltainen
että kansavaltainen edustaja. Tuo omituinen suhde johtuu
kansan poliitisista mielijohteista. Senaattorit valitsee kir-
jaimen mukaisesti valtion lakia säätävät kokoukset, mutta
todellisuudessa usein vaalimiehistö yleisissä kokouk-
sissa sen, joka on valittava, ja paikalliset lainsäätäjäko-

koukset tekevät viisaasti näitä viittauksia noudattaessaan.
Voidaan siis sanoa senaatin muodostuneen yleisen vaalioi-
keuden kautta, ja että senaatin ja alihuoneen välillä on
ainoastaan se ero, että senaattori on valittu 6 vuodeksi
sekä että senaattia ei milloinkaan hajoteta, vaan uudiste-
taan, jotavastoin alihuone joka toinen vuosi kokonaisuu-
dessaan muodostetaan uudelleen, jolloin myös siihen tavalli-
suuden mukaan vahtaan uusia miehiä.

Paitsi yleistä toimialaansa lainsäädännössä, vaikuttaa-
senaatti paljon juokseviin asioihin. Se vahvistaa nimityk-
siä huomattavimpiin virkoihin ja saa siten suuren vaiku-
tuksen tuomareihin. Senaatti tarkastaa unionin ulkomaan
politiikkaa, ja sellaisissa tapauksissa kun alihuone tekee
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syytöksiä, muodostuu se korkeimmaksi tuomioistuimeksi.
Yksityinen senaattori nauttii hyvin suurta arvoa, muun
muassa sentähden. että senaattorien lukumäärä on niin
vähäinen. Lordien huoneessa Englannissa on 550 jäsentä.
Saksan Herrenhausissa 43*2 ja Hanskan senaatissa 300

Vilkas kokous edustajain huoneessa.

jäsentä. Alutta yhdelläkään näistä kokouksista ei ole
maassaan likimainkaan Pohjois-Ameriikan senaatiin verrat-
tavaa poliitista merkitystä.

Paljon pienempi merkitys on edustajain huoneella,
jota tässä nimitämme alihuoneeksi. Ameriikassa on sillä
nimitvksenä ainoastaan ..Huone". A^uonna 1759 oli siinä
65 jäsentä; nyt on niitä 350, joka määrä on yksi edustaja
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jokaiselta 174,000 asukkaalta. Alihuone valitaan jokavuosi
kun vuosiluku jakaantuu tasan kahdella, siis 1880, 1890,
1892 j. n. e. ja joka toinen alihuoneen vaali sattuu siis
samalla kertaa kuin presidentin vaalikin, samoin kuin uusi
vaali alihuoneeseen sattuu keskellä presidenttikautta. Kan-
salla on siis valta antaa presidentille varoituksensa, jollei
hän kahden vuoden kuluessa ole vastannut sen toiveita. Jos
esim. tasavaltainen presidentti on menetellyt jotenkin vas-
tenmielisesti, saa hän sopivan muistutuksen kansavaltaisen
alihuoneen muodossa. Noin 2J3 alihuoneen jäsenistä on
asianajajia; loput ovat sanomalehden toimittajia ja liike-
miehiä, kaikki paraassa ijässä, melkein kaikki gentleman-
neja käytöksessään, ja melkein kaikkein ulkonäössä ilme-
nee omituisella huomattavalla tavalla käytännöllinen kel-
poisuus.

Alihuoneen kokoussalin sisustuksesta saa lukija käsityk-
sen tähän painetusta kuvasta, jossa näkyy muuan sellainen
vilkas kohtaus, joka keskeyttää alihuoneen kokousten yksi-
toikkoisuutta. Ylinnä perällä näkyy osa sanomalehtimies-
ten lehteristä, ja sen alapuolella tähtilipun alla puheenjoh-
taja, kaikkivaltias speaker, vasara oikeassa kädessään. Pu-
heenjohtajan oikealla puolella istuvat kansavaltaiset ja
vasemmalla tasavaltaiset.Puhujat lausuvat sanottavansa joko
paikoiltaan tahi puhujatuolista, joka on sijoitettu puheen-
johtajan oikealle puolelle. Alihuoneen edustusajalle kuulu-
vat kaksi istuntokautta kestävät 10—12 kuukautta. Istun-
not alkavat klo 12 päivällä ja kestävät klo 6:een ehtoolla,
mutta kongressin lopulla jatkuvat ne koko yönkin. Ne
jäsenet, jotka valitsijoihinsa nähden tahtovat pitää pitkiä
esitelmiä, tuovat ne käsikirjoituksina, joista he lukevat
ainoastaan ensimmäiset rivit. Sitten jättävät he paperinsa
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pikakirjoittajille, jotka ottavat tuon kelpo esitelmän koko-
naisuudessaan valtiopäivälehteen. Puhujalla on ainoastaan
yksi puhevuoro samassa asiassa eikä hänen puheensa saa
kestää tuntia enemmän. Ilman tätä käytännöllistä mää-
räystä häiriintyisi lainlaatimistyö tyhjistä puheista.

Alihuoneeseen jätetään nimittäin vuosittain ääretön
määrä lakiehdotuksia niihin kuuluvine esitelmineen. Niin
uskomattomalta kuin se kuuluukin, on kuitenkin totta,
että 10,000 uutta lakia on esitetty yhdellä istuntokaudella.
Suurin osa niistä oli luonnollisesti kaikkea merkitystä vailla,
etenkin niin sanotut local and personoi bills, jotka koski-
vat eläkkeitä ja yksityisten henkilöiden saatavia hallituk-
selta. Useat niistä oli edustajain omia keksimiä tullakseen
huomatuiksi. Kahden vuoden istuntokaudella 1889—1891
käsittelivät molemmat kamarit yhteensä 19,646 lakiehdo-
tusta ja välipäätöstä, joista 14,328 tuli alihuoneesta ja
5,318 senaatista. Kun tietää, että näistä laeista molemmat
huoneet hyväksyivät 2,201 ja presidentti vahvisti 2,171,
niin käsittää suunnille mitä lakia säätävät kokoukset
todella toimivat.

Kuuntelijaparville mahtuu 2,500 henkeä, ja kun sali
on täynnä sekä ylhäällä että alhaalla, on siinä harvinai-
nen näkymö. Esitys ei saa jatkua enempää kuin yhden
tunnin, vaan kun kongressimiehet haluavat lainata toisil-
leen osia tunnistaan — oikeus sekin, jota käytetään suu-
ressa määrässä — niin seuraavat puheet tiheään toinen
toisensa perästä. Tässä salissa kuulee verratonta kauno-
puheliaisuutta, johon usein kiintyvät kuulijat, mutta jolla
usein myöskin on koomillinen vaikutus, etenkin kun joku
tuntematon Lännen politikoitsija riehuu teaatterimaisissa
liikkeissä, muiden edustajain kirjoitellessa kirjeitä, keske-
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nään puhellessa, sanomalehtiä katsellessa tahi tupakoidessa
— sillä kokousten aikana tupakoidaan kovasti. Mutta yht-
äkkiä voi joku sana vaikuttaa samoin kun tuli ruutiin, ja
penkeistä kuuluu silloin myrskyyn verrattava kohina. Käsiä
lyödään pöytiin, jalkoja tömistetään permantoon, huude-
taan ja vihelletään, ja melu leveää aina lehterille, josta
hämmästyttävällä tarkkuudella ilmaistaan mielentilaa, joko
vihaa tahi suosiota. Jos kuulijat ovat riemastuneet, niin
voivat ne nousta istuimiltaan ja kongressimiesten säestäminä
laulaa kansallislaulun. Sellaisessa tilaisuudessa on alihuone
paremmin kuin tavallisesti muulloin sellainen kuin alihuo-
neen tulee olla. Kansan lämmin henki, sen paraiden ja
suurimpien ominaisuuksien ja — sen vikojen ilmaus.

Jos ameriikkalaiset olisivat enkeleitä, niin olisivat
nämät valtiomiehetkin enkeleitä. Ameriikkalaiset eivät nyt
ole erittäin hyviä eivätkä erittäin huonoja, vaan kuitenkin
paljon parempia kuin, ainoastaan heidän varjopuoliaan tun-
tien, luulemme. Ameriikan valtiokäytöksessä on paljon
mädännystä, mutta tuskin kukaan todella luulee siellä val-
tion rahoja varastettavan. Ja kun puhutaan Ameriikan
sydämmettömistä valtiomiehistä, niin elköön unhotettako,
että maa heidän johdollaan on kehittynyt siinä määrässä,
ettei se eurooppalaisen yksinvallan johdolla olisi ollut vuo-

sisadoissakaan mahdollista. Kongressisali heittää tosin vielä
usein varjon nykyaikaiseen ameriikkalaiseen yhteiskunta-
elämään, mutta ei ole myöskään unhotettava, että tässä
salissa ovat kehittyneet ne suuret miehet, joiden nimet
tulevat aina loistamaan Ameriikan historiassa — joiden
mahtavat henget ikuisesti liitelevät tähtilipun päällä.



Ameriikan Ateena.

Päätämme matkustaa meritse New-Yorkista Bostoniin
ja tulemme sentähden suureen valkeaan Fall'-River-\iu]^ri
ratashöyryyn. Rantaportaalla, jossa ahdinko on hengen
vaarallinen, seisoo kaksi, loistavista virkapuvuistaan päät-
täen vähintäänkin vara-amiraalin arvoista herraa. Ne ovat

piletin myyjiä. Kannella, joka on täynnä iloisia matkus-
tajia, soittaa orkesteri. Siellä täällä väkijoukossa näkyy
vaaleoiksi kuluneilla apinakäsillään tarjottimia kantavia,
huolestuneen näköisiä neekereitä. Mistä ovesta vaan sat-
tumalta kurkistaa sisälle, näkee ääretöntä kiiratta. Siellä
paistetaan, käristetään, katetaan pöytiä ja tarjoillaan, ja
kaikkialla näyttää siltä, kun joku hyvin tärkeä tapaus olisi
tulossa, kun yhtäkkiä — laivan lähtiessä rannasta liehuvine
lippuineen — muutamat kamman laukaukset jymähtelevät.
Silloin luulee olevansa jossakin erikoisessa juhlatilaisuu-
dessa, ja siitä luulosta pääsee vasta kysyttyään joltakin
mitä oikeestaan on tekeillä. Mitä tekeillä? Ei mitään. Se
on jokapäiväistä. Se on ..ameriikkalaista."

Höyrylaivan nimi on Piiritän ja se on amerikkalai-
seen malliin sisustettu. Se on niin loistava, että sitä voisi
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näytellä rahan edestä Euroopassa. Mutta amerii kk alaisilla
on mielestään oikeus vaatia ensiluokan ravintola merellä-
kin ollessaan.

Höyrylaivassa on, kuten alkukuvasta näkyy, neljä
kantta. Alin kansi on siinä missä alimmat nelikulmaiset
akkunat näkyvät, ja on siinä sali yhteispöytineen 600:lle
hengelle. Permannot ovat vaaleasta tammesta, jossa on
mahonkisia raitoja, ja paksut matot peittävät sekä per-
mannolta että käytäviä. Ruokasaliin tulee valo suurista
katon alle sijoitetuista lasisista arabeskeistä, joiden sisällä
on sähkölamppuja. Valoa tulee myöskin kiiltävistä metal-
lipilareista, joiden ympäri kiemurtelee keinotekoisia viini-
köynnöksiä, joiden rypäleet ovat lasista ja sisäpuolelta
valaistuna näyttävät kultaisilta hedelmiltä. Pöydässä istu-
essaan puheen hälinässä ja mustien tarjoojien ympäröimänä,
näkee akkunoista tiheään asutun rannikkoseudun valaistut
akkunat. Tuntuu siltä kuin olisi paratiisissa — tuskinpa
milloinkaan ennen laivamatka on niin miellyttänyt.

Päivällisen jälkeen, joka oli vähintäänkin ylellinen,
mennään soittajaisiin, jotka ovat toisella kannella. Ja
aivan kuin sadussa, jossa toinen noiduttu näytelmä on tois-
taan erinomaisempi, näkee siellä salin, jonka katto on itse
tähtitaivaan ihanteellinen kuva. Ainoastaan muutaman
askeleen sivulle astuttua on tilaisuudessa niitä vertailla.
Mutta siihen vertailuun ei ole erittäin suurta halua, sillä
tuossa valaistussa taivaansalissa, jossa seurue on asettunut
punasella sametilla päällystetyille sohville ja nojatuoleihin,
tarjoilevat mustat enkelit kahvia, kun jousiorkesteri samalla
tekee tehtävänsä.

Sytytämme sikaarin hymyillen sille ajatukselle, että
maailma oikeastaan on surun laakso, ja ihmettelemme ame-
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riikkalaisten taitoa Luojan töiden jäljittelemisessä. Sekä
herrat että naiset juovat virkistysjuomia p:enistä laseista,
kävelevät puhellen, ja siellä täällä näkyy pari ijäkkäämpiä
naisia istuvan kutimineen. Kokonaisuus näyttää suurem-
moiselta, mutta kodikkaalta. Kajutan ovi, josta sivumen-
nen kurkistan sisälle, on guttaperkasta, ettei ilman vetoa
syntyisi. On koetettu kaikin tavoin muuttaa laivaa ravin-
tolaksi, ja siitä on todella tullut ravintola. Laiva ohjataan
niin, että se kulkee aina rannikon puolella Long Islandia,
ja myrskyöinäkin sanotaan sillä reitillä olevan tyvenen
veden. Ilmapuntarista ei sentähden paljon välitetä. Ja
hyödytöntä se olisikin, sillä Puritanin ilmapuntari on
ihmekappale, joka näyttää aina kaunista ilmaa.

Niin kuunnellaan soittoa ja vietetään pari hauskaa
minuuttia tarjoilupöydän ääressä, joka on niin sijoitettu,
että herrat voivat naisten huomaamatta hiipiä sinne, ja
voidella vatsaansa jollakin virkistävällä juomalla. Tullak-
seen siihen pöytään, täytyisi nimittäin naisten kulkea her-
rain vaatetushuoneen läpi. Tuollainen osottaa TJncle Sa-
min pahajuonisuutta! Tuossa vähäisessä väkijuomaparatii-
sissa on iloinen mieliala vallalla, ja sillä tuulella mennään
vihdoin hyvälle makuusijalle, luetaan sanomalehtiä sähkö-
lampun valossa ja lopuksi mietitään sitä, miten ameriikka-
laiset ovat päässeet niin paljon edelle eurooppalaisista. Ja
tultuaan siihen johtopäätökseen, ettei se asia kannata pään
vaivaa, kuunnellaan vielä soittoa ja nukahdetaan tyytyväi-
sinä kuin oltaisiin Vanderbiltiä.

Tämän lupaavan alun jälkeen saavutaan Ameriikan
Ateenaan, ja pettyneensä tuntee heti, kun oli nimittäin
toivonut näkevänsä vanhan kaupungin. Mutta vanhoja
kaupunkeja ei ole yhtään Ameriikassa. Muutamassa kuva-
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patsaassa eräällä Bostonin kadulla on vuosiluku 1629, mutta
yhteys ympäristön ja tuon vuosiluvun välillä on aikoja
sitten hävinnyt. Rakennukset Bostonissa ovat yhtä uusia
kuin Nev/-Yorkissakin. Ameriikkalaiset eivät voi antaa
minkään olla rauhassa, ja sen mihin ihmisten uudistushalu
ei ulotu, hävittää luonto. Ilma ja tuulet ovat pikemmin,
tuhoavia Ameriikassa kuin Euroopassa. Kun ameriikkalai-
nen rakennus on parinkymmenen vuoden vanha fon se puo-
leksi purevan ilman pilaama, pilaantumista jouduttaakaupun-
geissa vielä savu ja kaasu. Silloin nostetaanrakennusta pari
kerrosta korkeammalle, ja jos se pohjakerrosten valmiiksi
tultua huomataan silmää loukkaavaksi, puretaan ylimmäiset
kerrokset pois ja tehdään uudesta, ja jollei sekään auta,
puretaan koko laitos ja sijalle nousee maasta pilvenhiipoja.
Siten näyttää Boston uusiutuneen ja uusiutuu aina edel-
leenkin. Turhaan saa Ameriikan Ateenasta hakea Akro-
polin raunioita.

Mitä vielä samoiten turhaan hakee, on joku omitui-
nen ulkonainen tuntomerkki, joka osottaisi kaupungin ole-
van Pohjois-Ameriikan kirjallisuuden ja taiteen keskustan,
Edgar Poen syntymäkaupungin. Onhan Boston eurooppa-
laisten käsityksen mukaan sama Ameriikalle kuin Leipzig
on Saksalle. Sentähden hämmästyttääkin, kun luulee
tulevansa hiljaiseen kaupunkiin, jossa on kirjakauppijoita ja
ruohoa katukivien välissä jatuleekin meluisaan liikekaupun-
kiin, jossa on 600,000 asukasta. Näillä kaduilla ja toreilla,
missä oli odottanut näkevänsä kirjan joka akkunalla, tulee
siihen käsitykseen, että ameriikkalaista kirjallisuutta on
otsittävä suurennuslasilla.

Onko ameriikkalaisilla mitään kirjallisuutta? kysytään
Euroopassa. Kyllä, aluksi on niillä englanninkielinen
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kirjallisuus. Huomattakoon, että jokainen ameriikkalainen
lukee Shakespearen ja Byronin alkuperäisellä kielellä ja
että ameriikkalaiset ovat englantilaista kansaa. Ameriik-
kalainen kirjallisuus ei ole saanut alkuaan taruista. Ensin
maahan tulleet englantilaiset toivat sen yksinkertaisesti
meren yli mukanaan, ja vuosisatoihin ei uutisasukkailla
ollut muuta kuin englantilaista kirjallisuutta.

Niistä kirjoista, joita Ameriikassa painettiin ennen
vapautus-sotaa, mainittakoon Benjamin Franklinin oma
elämäkertansa sekä useoita Georg Washingtonin ja Thomas
Painen kirjoja. Vanhoista vallankumouksen miehistä oli
moni kirjaihja, tasavallan ensi vuosina kukoisti polhtillinen
kirjallisuus. Vasta edellisen vuosisadan lopulla syntyi use-
oita kirjailijoita, kolme sai huomiota maan rajojen ulkopuo-
lellakin, nimittäin William Dunlap, Daniel Webster ja
Henry Clay.

Enimmän lukivat sen ajan ameriikkalaiset kuitenkin
"Washington Irvingin kirjoja, joka kirjailija tunnetuilla
Knickerbocker-historioillaan loi omituisen ameriikkalaisen
humorisen kirjallisuuden. Mutta Washington Irving ei
päässyt paljoa korkeammalle kuin sen ajan englantilaiset
tusinakirjaihjat. Siitä, että Fenimore Cooper esiintyi eng-
lantilaisena, vaikka oh ameriikkalainen, näkyy parhaiten
kuinka huonoksi ameriikkalaista kirjallisuutta siihen aikaan
arvosteltiin. Cooperia mainitaan ensimmäisenä yankee kir-
jailijana, joka alkoi käyttää ameriikkalaista maisemaa novel-
lissa. Hänen kirjansa levisivät yli koko maailman.

Samaan aikaan ilmestyi eteviä historiallisia, filoloo-
gisia ja kriitillisiä kirjailijoita. Etevin niistä kaikista oh
tuo suuri ameriikkalainen historioitsija George Bancroft,
joka 1836 julkaisi ensi osan kirjoittamaansa Yhdysvaltain
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historiaa. Varsinaisen kirjallisuuden kirjoittajat olivat vähä-
lukuisemmat. Mainittakoon niistä kuitenkin William C.
Bryant, jota ulkomaillakin pidettiin kelpo runoilijana.

Lopuksi tulee vapautussodan aikoina (1840—1860)
suuri joukko kirjailijoita, jotka saivat mainetta koko sivis-
tyneessä Euroopassa. Mainitsemme niistä ainoastaan sel-
laisia nimiä kuin Emerson, Hawthorne, Holmes, Lowell,
Longfellovv, Edgar Poe, Markaret Fuller ja mrs Harriet
Beecher Stowe, joka 1851 julkaisi „Setä Tuomon tuvan."

Viidennellä vuosikymmenellä sai tunteellinen suunta
kirjallisuudessa suurta kannatusta, mutta se keskeentyi,
kun Bret Harte ja S. L. Clemens (Mark Twain) melkein
samaan aikaan esittivät piirteitä kalifornialaisia juttujaan.
Ameriikassa luultiin yleensä uuden lupaavan käänteen ame-
riikkalaisessa kirjallisuudessa saaneen alkunsa näiden kir-
jailijain alustuksesta, mutta nämät toiveet eivät, kuten tie-
detään, toteutuneet. Bret Hartella ja Mark Twainilla on
monta jäljittelijää, mutta kukaan niistä ei ole päässyt mes-
tarin tasalle. Bret Harte asuu nyt Londossa ja Mark
Twain Hartfordin kaupungissa, tunnin matkan päässä Bos-
tonista. Molemmista tiedetään, että he ovat kirjoittaneet
liiaksi paljon, ja että he nyt kirjoittavat ainoastaan rahoja
ansaitakseen. Kummankaan teoksia ei nykyään lueta pal-
jon Ameriikassa.

Jos katsoo ameriikkalaista ammattikalenteria, on siellä
otsakkeella „Kirjailijoita", noin 1,000 nimeä. Ja juuri nii-
den kirjailijain kirjoja saa ostaa rautatien vaunuissa ja
höyrylaivoissa. Muualla ei ameriikkalaisella ole aikaa luke-
miseen. Liikkuvalta kirjakauppijaalta, jonka tapaa jokai-
sessa vähänkin suuremmassa kulkuneuvossa, valitaan kirja,
jolla on tarpeeksi huomattava otsake, katsellaan se läpi ja
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luetaan luku sieltä ja täältä, ja perille saavuttua heitetään
se pois. Suurin osa näistä kirjoista syntyy siten, että joku
kustantaja saa päähänsä aatteen, jonka hän sitten tarjoaa
kirjailijoille muutaman laatuisessa yleisessä huutokaupassa.
Parin kuukauden kuluttua saa hän noin tusinamäärältä kir-
jailijoita tusinan romaaneita, jotkaperustuvat kysymyksessä
olevaan aatteeseen, ja niistä valitsee hän paraan. Sen kun
lukee, niin kiittää päästäkseen toisia lukemasta.

Siten on syntynyt puolet siitä äärettömästä määrästä
romaaneja, novelleja, haaveellisia kertomuksia ja runoja,
joita nykyään painetaan Ameriikassa. Muutamia sellaisia
kirjoja on myyty satumaisen suuria painoksia. Lew Wal-
lacen kirjaa Tähti ja risti, on esim. painettu 500,000 kap-
paletta, ja kun Edw. Bellamy sai valmiiksi kirjansaLooking
Backivards, meni hän sänkyynsä kerjäläisenä ja heräsi rik-
kaana miehenä. Puolitoista kuukautta työskentelivät Bostonin
kirjapainokoneet sen painamisessa. Vuoden kuluessa tuotti
se kirjailijalle 200,000 dollaria, antoi syytä kansallisklubien
perustamiseen ja sai Bellamyn nimen laajalti tunnetuksi. Se
onkin hyvä kirja. Se käsittelee asioita 1999, jolloin ylei-
nen käsityskanta on sosialistinen. Uudesta yhteiskunnasta
kerrotaan siinä niin taitavasti ja älykkäästi, että etevät
englantilaiset kansatalouden tutkijat viittaavat nykyäänBel-
lamyn sanoihin. Kun joku kirja saa kannatusta Amerii-
kassa, niin menee innostus yli kaikkien rajojensa, olkoonpa
kirjan tekijä eurooppalainen tahi ameriikkalainen. Suvella
1896 oh koko lukeva yleisö oikein todellisessa Trilby-kiih-
kossa, jonka aikaan sai nykyään jokuollut englantilainen du
Maurier, sen nimisellä romaanillaan. Kirjaa myytiin ääret-
tömän suuria painoksia kaiken kokoisissa muodoissa ja kai-
killa mahdollisilla keinoilla koristeltuna. Trilbytä näytel-
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tiin teaattereissa viidellä eri tavalla näyttämölle sovitettuna,,
ja tuhannet lasten vanhemmat antoivat tyttärilleen täydessä
totuudessa nimen Trilby. Ja mikä on oikein ameriikka-
laista: kolme uutta kaupunkia Lännessä ottivat nimekseen
Trilby. Sellainen ääretön innostus kävisi väsyttäväksi, jos-
sitä kestäisi kauan, mutta kuukauden kuluttua ihailevat
ameriikkalaiset jotakin toista kirjaa.

Luettelemme tässä tusinamäärän ameriikkalaisten nyky-
ään enin suosittujen kirjailijain niiniä:

Frank R. Stockton kirjoittaa sävyisää leikillistä ivaa

yhteiskunnallisista oloista, melkein samaan laatuun kuin
tunnettu saksalainen Julius Stinde. Geo W. Cable on saanut
mainetta hyvillä kertomuksillaan kreolein elämästä Louisia-
nassa. Eugene Field, nykyään jo kuollut, kelpo runoilija-
luonne, jonka teokset luetaan vielä kerran Ameriikan klas-
sillisten teosten joukkoon. James Whitcomt Riley, joka
farmarien murteella on kirjoittanut kelpo runoja, ja Octave-
Thanet, joka kertomuksillaan köyhälistön elämästä etelä-
valtioissa on tullut huomatuksi. Nykyajan romaaneja rans-
kalaiseen malliin kirjoittavat F. Marion Grawford, Edgar
Saltus, Stanley Waterloo ja Henry W. Fuller. Sitten on
vielä koko joukko leikillisyyksien kirjoittajia, jotka pikem-
min kuuluvat sanomalehtialalle kuin kirjailijain piiriin..
Paremmissa piireissä suosittu kirjailija, jonka teoksia paljon
luetaan, on mrs Stephen Dandridge, syntynyt 1860 Köpen-
haminassa. Hänen isänsä, Henry Redinger, oli ameriikka-
lainen ministeri. Useoilla rikkailla, nuorilla ameriikka-
laisilla naisilla on omituinen halu kirjoitella kirjoja,,
etenkin matkakertomuksia, romaaneja ja Uuteloita, joita he-
itse kustantavat omassa nimessään. Niinpä on erään Chi-
cagon rikkaimman kauppiaan, John W. FarvvelTin tytär,.
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kustantanut noin kaksikymmentä romaania, kaikki yhtä
kauheoita ja mitä merkillisimmillä nimityksillä, niinkuinesim.
„
Täytetty nukke". Kaikki tuo naisten kirjallisuus on hyvin

realistista, nähtävästi Zolan vaikutuksesta, jolla, sivumen-
nen sanoen, on yhtä paljon lukijoita Ameriikassa kuin Rans-
kassakin. Jokainen jotakuinkin sivistynyt ameriikkalainen
nainen lukee ranskaa, vieläpä puhuukin sitä usein erittäin
sujuvasti.

Näinkin vähän kosketeltua ameriikkalaista kirjalli-
suutta, täytyy kertoa myöskin Ameriikan suurista aikakaus-
kirjoista. Sellaisia on noin 20, joita myydään irtonaisnu-
meroina 5—35 centtiin kappaleelta. Vanhimpia niistä on
Harper ja The Century, jotka nykyään ovat kuitenkin jää-
neet nuoremmista kilpailijoistaan jälkeen. Vuonna 1870
perusti kirjakauppias Scribner tunnetun aikakauskirjan Ma-
gazine sekä paljon pidetyn lasten lehden St. Nicholas. Nämät
molemmat osti sitten eräs yhtiö, joka antoi Scribnerin Maga-
zinelle nimen The Century Magazine. Tämä yhtiö se lähetti
Kennan Siperiaan. Hänen kertomuksensa sikäläisistä olo-
suhteista herätti koko sivistyneen inaaihnanhuomion ja aika-
kauslehden painos nousi 200,000 kappaleeseen. Nykyinen
Scribner on uusi, edellämainitun kirjakauppiaan aikakaus-
lehti, jolla ei kuitenkaan ole mitään suurempaa vaikutusta.

Hyvin kuvitettu ja laajalle levinnyt aikakauslehti on

The Cosmopolitan Magazine, jolla on paljon aputoimittajia
Euroopassa, esim. Francisque Sacrey, Spielhagen, SirEdwaröl
Arnold ja spanialainen runoilija Antonio Palazzio Valdes.
Tämä erinomaisen hyvin toimitettu lehti on alentanut hintansa
25 centistä 10 centtiin, ja hyvin kummalliselta tuntuu, kuinka
se siitä hinnasta voi tarjota niin paljon kuvia ja niin erin-
omaisia kirjoituksia kaikellaisissa kysymyksissä. Enin lue-
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tuista 10 centin aikakauskirjoista, jotka melkein kaikki pai-
netaan New-Yorkissa ja Bostonissa, mainittakoon Munseyn,
Mc Cluren, Petersonin ja Codeyn lehdet. Suuri edistyvä
lehti on The Forum ja niin ikään eteenpäin pyrkivä vanha
ja kunnianarvoinen North American Review. Ameriikassa
on sitäpaitsi satoja ammattilehtiä, joiden sekä ulkonäkö että
sisällys tuntuu eurooppalaisen mielestä kummalliselta. Mai-
nittakoon tässä omituisuutena, että Bostonin taiteihja- ja
kirjaihjaklubissa on pari symboolista aikakauskirjaa ja joukko
vallan nuoria kirjailijoita, jotka puvuissaan ja tavoissaan
koettavat matkia runoilijoita, sellaisia kuin Verlaine, joka
on kieltämättä jotenkin paljon ristiriidassa ameriikkalaisten
muutoin niin terveiden ja vakavien miehpiteiden kanssa. On
aina hauskaa, mutta usein surullistakin nähdä, kuinka nuori
Ameriikka ihaillessaan nuorta Eurooppaa menee nauretta-
van pitkälle Atlantin takaisten esikuviensa jäljittelemisessä.
Ja aatteensa toteuttavat he tavallisesti ameriikkalaisella pon-
tevuudella. Kun esim. nuori, kirjallisuutta viljelevä Boston
aikoinaan oli yhtä ihastunut englantilaisiin transcendentaa-
leihin, kuin niiden vaikutuksen alaisenakin, samoin kuin
sen suhde nykyään on Ranskan symbohsteihin, sai nuori
runoihja Henry D. Thoreau päähänsä sen aatteen, että
yhteiskuntasivistys oh maailman suurin onnettomuus. Hän
sanoi jäähyväiset ystävilleen, otti taskukellon mukaansa ja
samosi satojen penikulmien päähän New-Hampshiren met-
siin, jossa hän eleli yksinäisyydessään vähän yli kahden
vuoden ajan. Alussa eli hän puiden hedelmillä ja metsä-
yrttien juurilla ja joi vettä purosta. Myöhemmin viljeli
hän maata ja eleli Robinpojan tavoin, saavuttaen samalla
sellaisen kokemuksen luonnosta, että hän voi sanoa: Huo-
menna tulee pääskynen, eh: Kun rastas laulaa sen laulun,
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niin saamme sadetta. Niinä hetkinä, jolloin hän oli vapaa
muista toimistaan, kirjoitteli hän kirjaa, jolle hän antoi
nimen Walden, omituisinta ja rakastettavinta kaikista tähän
saakka kirjoitetuista kirjoista. Siinä ei puhuta mistään
muusta kuin pensaiden marjoista, metsän puista ja kukista
ja kirjailijan elämästä yhdessä ketun ja myyrän kanssa,
mutta se on niin täynnä huomioita luonnosta, että tuskinpa
minkään muunmaan kirjallisuudessa on sitä vastaavaakirjaa.

Muista Bostonin sen ajan nuorista, joihintranscenden-
talistit vaikuttivat samoin kuin Thoreauhinkin, mainitta-
koon Emerson, Bryant, Charles A. Dana ja Ameriikan
rikashenkisin nainen Margaret Fuller. Hekin jättivät kau-
pungin ja menivät metsään, perkkasivat maan japerustivat
uutisasunnon, hoitivat hevosia ja lypsivät lehmiä. Mutta
eräänä aamuna, kun he tapansa mukaan totisina istuivat
syömään yhteisestä kupista, pyrskähtivät he nauruun ja
päättivät palata takaisin porvarilliseen yhteiskuntaan. Siten
päättyvät kaikki sellaiset henkiset matkat Ameriikassa.
Ameriikkalaiset vetävät köytensä kireälle siihen saakka kun
nauru valtaa heidät paraassa toimessaan. Siinä joukossa
oh yhtenä Charles A. Dana, joka nykyään on koko Yhdys-
valtojen etevin sanomalehtimies ja suuren sanomalehden,
The Surfin toimittaja. Myöhemmin on hän tarpeeksi monta
kertaa näyttänyt toteen sen, että ameriikkalaiset eivät tunne
elämän kyllyyttä. Danalla on terävin kynä Ameriikan
sanomalehtimiesten joukossa. Sen miehen lehdessä ei ole*
riviäkään haaveilua. Hän, Mew-Hampshiren metsien erakko,
on nyt aikeessa rakentaa 32-kerroksista taloa keskelle New-
Yorkin kaupunkia.

Mutta edelleen kulkiessamme Bostonissa emme näe
montakaan merkkiä siitä, että se olisi kirjallisuus-suhteissa



214

etevä kaupunki. Siellä, niinkuin muuallakin Ameriikassa
huomaa ainoastaan, yhden ainoan mahtavan vaikutuksen:
suurten rahamäärien vaikutuksen, kun rahasummat tuossa sil-
mien edessä menevätkädestä käteen jakäytellään ihmeteltävän
nopeasti jättiläismäisiin liikeyrityksiin. Pysähdyn suuren
myymälän edustalle, josta en ole kuullut ennen puhuttavan.
Oven päällä on luettavana: Jordan March & Comp., ja kun
väkitungoksessa kulkeudun sisälle, näen hämmästyksekseni

Liikekatu Bostonissa.

sen äärettömän suuret huoneustot, jotka oikeastaan ovat suu-

remmoisia kauppatoria, toinen toisensa päällä aina kymmenen
eli kaksitoista kerrosta, jotka luonnollisesti ovat keskenään
yhteydessä hissilaitosten kautta.. Tässä suuremmoisessa liik-
keessä on kauppa-apulaisina yli puolen neljättä tusinan miehiä
ja naisia. Sitä liikettä voi siis verrata Bon March"en liik-
keeseen, josta kaikki sanomalehden kirjeenvaihtajat kerto-
vat ensimmäisissä kirjeissään Pariisista. Ameriikkalainen
ei käsitä minkä tähden sellaiset kertomukset huvittavat
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•eurooppalaisia. Hän hämmästyisi jos joku lähettäisi hänelle
sanomalehtikirjoituksen niin jokapäiväisestä asiasta kuin
toiminimen Jordan March & Comp. liikkeestä.

Copley Squaren varrella sijaitseva suuri kirjasto an-
saitsee katsomista. Sinne ei mene yleisö ainoastaan kirjoja
lainatakseen, vaan myöskin tavatakseen ystäviään, lukeak-
seen sanomalehtiä eli kirjeitä kirjoittaakseen. Noihin erin-
omaisen maukkaasti sisustettuihin huoneisiin pääsee kuka
hyvänsä, ja huvittavaa on nähdä, miten köyhät ja rikkaat
ovat siellä sekasin, ja molemmilla on yhtäläiset osuutensa
kaikkiin niihin etuihin ja mukavuuksiin, joita niin ante-
liaasti yleisölle tarjotaan. Se sali, jossa kirjoja lainataan,
muistuttaa suuressa määrässä toiminimen Jordan March &

•Comp. liikehuoneita. Siellä on hämmästyttävän paljon lai-
naajia ja toiminta, joka osottaa ameriikkalaista joutuisuutta.
Sisälle tultua jätetään kirja muutamalle nuorelle naiselle,
joka seisoo pöydän takana. Kirja katoaa sitten ilmaput-
keen ja samasta putkesta tulee tuokion kuluttua pyydetty
kirja. Kaikki käy siellä hieman sukkelammin kuin vanhan
Euroopan kirjastoissa. Jos tahtoo jotakin kirjaa, joka sat-
tuu olemaan lainassa, nhn maksaa heti yhden centin. Sillä
•centillä saa, sitten kun kirja on tullut takaisin, kirjekortin,
jossa ilmoitetaan, että kirja on saatavissa yhden viikon
ajalla, kaikki tämä yhdellä centillä.

Bostonin nähtävyyksiä ovat vielä sen useat pianino-
tehtaat. Ainoastaan muutamia vuosia sitten tuotettiin vielä
pianinot Euroopasta, mutta puu repesi ja ruuvit irtaantui-
vat Ameriikan kuivassa ilmassa. Ameriikkalaiset alkoivat
silloin itse rakentamaan flyygeleitä, ja nykyään on Ame-
riikassa, etenkin Bostonissa, hyvin paljon ensi luokan flyy-
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geli- ja pianinotehtaita. Enin tunnetuita lienevät Chicke-
ring, Knabe ja Steinway.

Ameriikkalaiset ovat suuria soiton ihailijoita, ja soitan-
nollisen elämän keskustoina ovat Boston, New-York jaBal-
timore. — Vapaussodan jälkeen sai italialainen ooppera
jalan sijan Ameriikassa ja siihen keskiytyi sitten soitan-
nollinen elämä 50 vuoden ajan, aina siihen saakka, kun
nopeampi liikenne Euroopan kanssa muodosti Ameriikan
soitannolliset olot siihen suuntaan, että soitinmusiikkiaruvet-
tiin enemmän suosimaan.

Ensimmäinen hyvin perustettu orkesteri, jokamatkusti
meren yli, oli nimeltä Germania. Se soitti suurten mesta-
rien symfonioja ja valloitti yleisön. Samaan aikaan perus-
tettiin kamarimusiikkiklubeja ja jousikvartetteja muodostet-
tiin kaikissa suuremmissa kaupungeissa, ja vuoden 1860
vaiheilla perusti sitten tunnettu Theodore Thomas ensim-
mäisen ameriikkalaisan symfoniaorkesterin. Niistä ajoista
meidän päiviimme saakka on ameriikkalainen soitannollinen
elämä kehittynyt äärettömästi. Tuskinpa mikään soitan-
nollinen ala jää viljelemättä, tuskinpa yksikään huomatta-
vampi säveltäjä on outo aina lisääntyvälle soittoa harrasta-
valle yleisölle. Seuraavat ensi luokan soitonjohtajat vai-
kuttavat nykyään Ameriikassa: Theodore Thomas, Walter
Damrosch, Anton Seidl, Emil Bauer ja von der Stucker,
jotka kaikki matkustelevat ympäri maata antaen symfonia-
konsertteja. Näissä orkestereissa on eteviä kotimaisia ja
saksalaisia soittajia, ja ohjelmat sisältävät enimmäkseen ajan-
mukaisia kappaleita suurille orkestereille.

Oopperasuhteet ovat Ameriikassa seuraavat: Johtaja
palkkaa laulajat, koristit, orkesterin ja pitää huolen näy-
telmälaitosten ja pukujen y. m. hankkimisesta. Oopperan
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tilaus pannaan toimeen useissa kaupungeissa muutamalle
sarjalle näytöksiä, ja seurue saapuu ainoastaan siinä tapauk-
sessa että tilaajamäärä on riittävä. Joka kaupungissa vii-
vytään viikko, jopa kuukausikin. Yhdellä ainoalla kaupun-
gilla Ameriikassa on vakinainen ooppera, nimittäin New-
Orleansilla. Se on kopia Pariisin suuresta oopperasta, jaon
siinä sama näytelmistö, usein samat laulajatkin, kaikki
luonnollisesti ranskaksi. Suuren ranskalaisen oopperan ohessa,
josta tässä erittäin kerromme, on siinä vielä kansallinen
ilveilyooppera, jossa on helppotajuinen musiikki. Yli kolme-

kymmentä ameriikkalaista säveltäjää viljelee tätä taiteen
haaraa, jolla on erinomaiset tulkkinsa ja suuri kiitollinen
yleisö. Näitä ameriikkalaisia operetteja ei tunneta ensin-
kään Euroopassa, vaikka useat niistä ovat kohottaneet sävel-
täjän kotimaassaan kunniaan ja hyville rahatuloille. Adam
Itzelillä on esim., paitsi alkuperäistä palkkiota, yhdestä
ainoasta oopperastaan, Tar and Tartar, edelleen 9—10,000
dollarin vuotuiset tulot.

Solisteille asettavat ameriikkalaiset sellaisia vaatimuk-
sia, että ne usein hämmästyttävät vasta tulleita eurooppa-
laisia mestareita. Usein asetetaan henkilö taiteen edelle,
mutta Ameriikka onkin mestarien luvattu maa. Kaikki
mitä Euroopalla tässä suhteessa on, houkuttelee tuo lumoava
dollari Atlantin yli, ja maassa on itsessään kehittynyt
monta etevää laulajaa ja pianon soittajaa, niinkuin Patti
Albani, Nevada, van Zandt, Teresa Careno, Bloomfield-
Zeisler y. m., jotka olisivat maailman kuuluja, jos olisivat
esiintyneet Pariisin oopperassa eikä Baltimooressa eli
Bostonissa.

Ameriikan hallitus ei kannata musiikkiopistoja eikä
taiteilijoita, jonka tähden moni kelvollinen säveltäjä uhraa
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voimansa yksinomaan ilveilyoopperan palvelukseen, kun se
antaa rahoja. Mutta eteviä neroja kulkee omia teitäänkin.
Nimittelemme tässä niistä enin tunnetulta: Symfonian alalla
George Z. Bristow, JohnK. Paine ja O. B. Boise, kantaatti-
ja kirkkomusiikin säveltäjistä Dudley Ruck, H. W. Parker,
W. K. Bassford ja George E.*Whiting; oopperasäveltäjistä
R. de Koven ja Waltar Damrosch; kamarimusiikin ja lau-
lun alalta S. G. Batt, E. Nevin ja Homer N. Barlett.
Hyvin tunnettu ja arvosteltu on The Manuscript Society-
seura, johon kuuluu noin 200 ameriikkalaista säveltäjää,
joilla on kokouksia, näytteille asetettuja nuottikirjoituksia
ja antavat vuosittain sarjan synnynnäisten ameriikkalaisten
sepittämiä symfoniakonsertteja.

Mutta Bostonin nähtävyyksistähän meidän olikin puhut-
tava. Siinä suhteessa on Ameriikalla ja Euroopalla suuri
ero, joista viimemainitussa maanosassa kaikki nähtävyydet
keskiytyvät Notre Damen ja Versaillesin, kirkon ja kunin-
kaallisen linnan ympärille. Ameriikassa ei ole niistä sitä
eikä tätä. Kun vapaussota alkoi (1775) ei Georg LTLlla
ollut mitään kuninkaallista linnaa maassa, ja jos hänellä
jotakin oli, niin hävisi se samalla kuin englantilainen yli-
valtakin. Bostonissa, josta vapautussota alkoi „Bostonin veri-
löylyllä", ei näy mitään muuta, joka muistuttaisi kadon-
neesta kuningaskunnasta, kuin vallankumousmiesten muisto-

patsaat. Siellä, niinkuin muuallakin Yhdysvalloissa, on
George Washingtoninratsastajapatsas, tuo puhuva
herrasmiehen ja sotilaan sekoitus, joka 16,000miehen kanssa
lähti sotaan ilman sotilaspukuja, ruutia ja rahaa" ja palasi
sieltä tuoden vapauden kansalleen. Ameriikkalaisistakuvan-
veistäjistä, jotka ovat valmistaneet Washingtonipatsaita,
täytyy, sen pahempi, sanoa, että vähin määrä niistä on ollut
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taiteilijoita yhtä suuressa määrässä kuin Washington oli
sotilas. Ne eivät ole asettaneet urhoa siitoslaitosoriitten
selkään ameriikkalaisten kaupunkien toreille. Useimmat
näistä patsaista ovat hullunkurisia tunnettujen eurooppa-
laisten ratsastajapatsaiden mukailuja — aina Falconnetin
Pietari Suuresta, Pietarissa, Bosion Ludvig XlV:sta saakka
Place des Victoriella Pariisissa.

Mutta tarkoituksemme olikin luetella kaikki mitä on
nähtävää tavallisessa ameriikkalaisessa kaupungissa! Meillä
on siis ensiksikin George Washington, olkoon hän sitten
asetettuna hevosen selkään tahi tervehtimään meitä miel-
lyttävän granhttipilarin huipusta. Sitten on suuremmissa
kaupungeissa aivan uudetkallisarvoiset muistomerkiturhoista,
jotkavapautussodan aikana kaatuivat. Nämät muistomerkit^
joista sellainen Clevelandissa on kallisarvoisin ja rumin r
ovat enimmäkseen graniitista rakennettujen huoneiden muo-
dossa, joiden suurilla ulkoseinillä on kohtauksia sodasta
metallisina korkokuvina. Graniittihuoneen päällä on pilari,
jonka huippuun on asetettu vapauden jumalatar. Huoneen
sisällä on kaupungin kaatuneiden sotilasten nimet. Koko-
naisuudesta puuttuu yhteisvaikutusta, enimmän huomiota
herättävät ne äärettömät summat, jotka taiteilija on ansain-
nut työstään. Useoissa kaupungeissa on vielä Lincolnin
kuvapatsaita ja siellä täällä myöskin Grantin. Kirkkoja
on hyvin suuret valikoimat, mutta ne kuuluvat yksityisille
seurakunnille ja niiden arkitektoonisesta luonteesta ei saa
käsitystä siitä, mikä tärkeä merkitys niillä on ameriikka-
laisessa yhteiskunnallisessa elämässä. Hyvin mitättömiä ja
melkein aina rumia ovat rautatien asemat, kentiesi sentäh-
den, että niitä niin usein muutetaan. Teaattereita ei myös-
kään lueta kaupunkien nähtävyyksiin. Ne ovat tavallisesti
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toisten rakennusten välissä, ja vasta sisälle tultua voi nii-
den suuruutta ja loistoa ihmetellä.

Paljon sellaista, jota Euroopassa pidetään katsomisen
arvoisena, ei Ameriikassa ansaitse mitään huomiota. Siellä
ei ohjata katsojaa ensiksi linnoihin, kirkkoihin jamuseoihin,
vaan miljoonamiesten palatseihin, hotelleihin, klubirakennuk-
siin, sanomalehtien huomiota herättäviin rakennuksiin, henki-
vakuutusyhtiöihin, pörsseihin, pankkeihin, myymälöihin, eri
yhdistysten huoneustoihin ja kirkkotarhoihin. Vieläpä on

useimmissa ameriikkalaisissa kaupungeissa näkötornikin,
josta tietohaluinen matkustaja saa tutkia savupilven sisältöä.

Lopuksi — jos kaikki otetaan puheeksi — on jokai-
sessa 4-±:ssä valtiossa hallitusasema, joka ei kuitenkaan aina
ole valtion suurimmassa kaupungissa. Siinä kaupungissa,
jossa hallitus sijaitsee, on kapitolio, jossa on kuvernöörin,
paikallisten lakia säätäväin kokousten ja valtion korkeim-
pien virkamiesten huoneet. Kun Boston on Massachusetts-
valtion hallituksen pääpaikka, on siellä kapitolio, jonka ulko-
muoto muistuttaa paljon Washingtonin kapitoliosta. Kaikki
nämät kapitoliot ovat pääasiallisesti samallaisia, ilman mitään
erityisiä ulkopuolisia koristuksia, mutta sisäpuolella on niissä
kallisarvoisia marmoriportaita, takoraudasta tehtyjä rintavas-
tinaitoja, marmoripilareita, leveöitä lehtereitä sekä kallisar-
voisia kaunistuksia ja kultauksia katoissa ja seinissä. Kapi-
tolio on auki, joten kuka hyvänsä voi ilman pitempiä mut-
kia käydä sisälle. Portailla ja käytävissä tapaa paikkakun-
nan ammattipolitikoitsijoita, jotka innokkaina hoitavat omia
tärkeitä asioitaan. Kapitoliossa on valtion kahdella kama-
rilla kokoushuoneustonsa ja valtion korkeimmalla virkamie-
hellä, kuvernöörillä, virkahuoneensa. Omituisuutena mai-
nittakoon, että Massachusettsissa, joka on unionin vanhim-



222

pia valtioita, on hyvin nuori kuvernööri. Hän on ainoas-
taan 34 vuoden vanha. Tapasin hänen istumassa ylisillään
kirjoituspöytänsä ääressä, ja kun siinä puhellessa kummak-
snin sitä, että sellainen virkamies, jolla on enemmän työtä
kuin eurooppalaisella kuninkaalla, voi kuitenkin olla kenen
hyvänsä tavattavana, hymyili hän ja sanoi: „Eihän minun
sen sijaan tarvitse pitää hovia".

Bostonista saa käymäsellään sen huomion, että se on

rikas kaupunki, jossa on vilkasta seuraelämää ja jossa pide-
tään paljon kaikista Euroopan henkisistä liikkeistä ja tun-
netaan ne tarkalleen. Siellä on miehiä ja naisia, jotka ovat
niin kiintyneitä kirjallisuus-asioihin, että ne antavat osalle
Bostonin seuraelämää omituisen leimansa.

Vieraalla on helppo pääsy kaupungin klubeihin. Jos
klubissa on tuttavia, niin saa niiden kautta kutsun klubin
johtokunnalta, tahi saa ilmoituksen että on tullut sen ja
senkin henkilön esityksestä otetuksi klubiin niin ja niinkin
pitkäksi ajaksi. Kauppiasten klubit lienevät rikkaimmat,
mutta ei niin kodikkaat kuin taiteilijain suuri klubi. Siellä
tullaan ensin eteiseen, jossa musta palvelia ottaa päällys-
vaatteet ja sihteeri kirjoittaa vieraan nimen esillä olevaan
kirjaan. Suurista ovista tullaan ruokasaliin, joka on hyvin
komea, elävillä kasveilla koristeltu ja valaistu sähkölam-
puilla, jotka ovat asetettuina pöydille ja peitettyinä puna-
silla aistikkailla varjostimilla. Pöydällä on tuoreita kukkia.
Pöytäkalut ovat miellyttävät ja kyökki on hyvä. Mutta
eurooppalaisen mielestäpuuttuu ameriikkalaisestapäivällisestä
vetovoimaa, kun siinä ei tarjota viiniä. Ameriikkalaisilla on
ruokapöydässä aina vesipullo edessään, ja vieraan täytyy
noudattaa maan tapoja. Mutta ennen kuin neljätoista päivää
on kulunut, maistuu jäävesi päivällispöydässä yhtähyvältä
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kuin ameriikkalaisillekin. Sitä ennen otetaan kuitenkin —

myöskin maan asujanten tavan mukaan — pari lasillista
hyvää skotlantilaista whiskyä.

Ruoan jälkeen vietetään ehtoota klubin suuressa seu-

rusteluhuoneessa, jossa pöydillä on kaikellaisia sanoma-
lehtiä ja kuvallisia aikakauskirjoja ja pöytien ympärillä
mukavia nojatuolia, joita voi työntää loimuavan kamiini-
tulen eteen. Siinä voi asettaa jalkansa pienelle rautakal-
terille, sytyttää sikaarinsa ja antautua joko mietteisiinsä
tahi puheluun. Sellaista hauskuutta ei ole englantilaisissa
klubeissa. Siellä ei pelata korttia eikä juoda viiniä. Alem-
massa kerroksessa ruokasalin alla on biljaardi ja sen ohessa
komea keilarata, jossa klubin nuoremmat jäsenet heittävät
pahojaan. Mutta sielläkään ei pelata rahasta. Klubin huo-
neusto on sellainen paikka, joka on pyhitetty viattomille
huvituksille, lukemiselle ja lepoa varten.

Jos klubin jäsenet ovat jonakin ehtoona keskustelleet
erittäin tärkeästä asiasta ja haluavat siinä asiantuntevan
selitystä, niin sähköttää klubin hallitus jollekin puhujalle
New-Yorkiin eli Washingtoniin, ja seuraavana ehtoona saa-
puu puhuja, pitää esitelmän, syö illallista ja matkustaa
takaisin samana yönä. Bostonissa ollessani olimuuan klubi
kutsunut seuraansa Henry Georgen. Tuo tunnettu kansata-
louden tutkija, jonka silloin näin ensikerran, on pieni, tanakka,
isopäinenmies, jolla on korkea otsa, suuri täysi parta
ja vilkkaat miellyttävät silmät. Klubiin saavuttua lau-
sui johtokunta hänen tervetulleeksi ja toimitti sitten sellai-
selle paikalle, jossa kaikki saapuvilla olevat voivat hänen
nähdä. Hän istui ja sanoi: „Well, gentlemen! Tehkää
hyvin ja kysykää, niin saatte vastauksen!" Ja sitten kysyt-
tiin häneltä yhtä ja toista välitysmetalleista, kulta- ja hopea-
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Miljöönamiehen
palatsi.





-- ■» Tilausilmoitus, -

Tilattavaksi tarjotaan etevän kirjailijan Henrik Cavlin-
gin kirjoittama, runsaasti kuvilla varustettu kirjateos

Ameriikka.
Ameriikka, jolla nimityksellä tässä tarkoitetaan Yhdys-

valtoja, on ihmeiden maa. Se on ihmeellinen hämmästyttä-
vistä luonnonilmeistään ja arvaamattoman suuresta edistyk-
sestään, joka siinä maassa asujanten neron ja jättiläismäisen
toimintakyvyn avulla on saavutettu. Jo tämä yksistään on
omiaan kiinnittämään eurooppalaisen huomioa Ameriikkaan,
mutta halumme sen maan oloista selkoa saamaan kiihtyy
vieläkin suuremmassa määrässä, kun tiedämme siellä vaki-
naisesti asuvan satoja tuhansia veljiämme ja sisariamme.

Henrik Cayling on tässä kirjassaan luonut kuvauksen,
joka jännittävässä yksinkertaisuudessaan on verraton. Tar-
kalla silmällään ja aikaisemmista matkustuksistaan perin
kokeneena, on hän tässä teoksessaan löytänyt varmat ja
sattuvat luonteen selitykset kussakin eri olosuhteessa ja
huomionsa on hän ilmaissut sujuvalla ja miellyttävällä kie-
lellä, jossa järki ja sydän sulautuvat sopusuhtaiseksi, miel-
lyttäväksi kokonaisuudeksi. Noudattaen presitentti Cleve-
landin neuvoa, ei kirjantekijä ole koettanut selittää, vaan
ainoastaan kuvata Ameriikan oloja ja tässä kuvauksessaan
viepi hän lukijan Kapitolion huipulta Washingtonista luke-
mattomien väliasemien kautta alimpaan yhteiskuntalokaan
suurkaupungeissa. Ja se mitä siellä näemme, on toisinaan
varoittavaa, toisinaan kehoittavaa uusiin voimallisiin ponnis-
tuksiin kansojen suuressa, rauhallisessa kilpataistelussa. Jo-
kaiselle lukijalle on tästä kirjasta sekä todellista hyötyä
että huvia.

Kirjan arvoa tulee vielä korottamaan maisteri A.
Törnqvistin lisäys: suomalaisesta asutuksesta Ameriikassa,
jossa, osassa julkaistaan paljon alkuperäisiä hyvin tärkeitä
tietoja ja havaannoita suomalaisten oloista siellä sekä joukko
kuvia tärkeimmistä kansalaistemme asumista seuduista.

Siinä toivossa että tämä kirja, joka sisällöltään tulee
olemaan etevin kaikista tähän saakka suomenkielellä ilmes-
tyneistä Ameriikkaa ja etenkin suomalaisten oloja siellä
kuvaavista teoksista, saa yleistä kannatusta, olen sen hin-
nan asettanut niin huokeaksi kuin mahdollista ja ulkoasu,
niin paperiin kuin painokseenkin nähden, tehdään siitä huo-
limatta täysinkelvollinen. Koko teos ilmestyy nimittäin noin
25:s 5ä korkeintaan 27:ssä kahden painoarkin suuruisessa vih-
kossa ja vihkon hinta on ainoastaan 55 penniä.

Kustantaja.



Porissa Otto Andersin'in kirjapainossa ja kustannuksella
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kannasta sekä jdimalkaan Ameriikanrahalaitoksesta, ja kaik-
kiin näihin kysymyksiin vastasi hän ihmeellisen selvästi ja
päättävästi. Tuon hauskan esitelmän jälkeen kokoonnuttiin
illalliselle, ja tuntia myöhemmin matkusti Henry George —

nyt sata dollaria rikkaampana — takaisin New-Yorkiin.
Ulkomaalaisen ei ole, kuten sanottu, vaikeaa päästä

ameriikkalaiseen klubi- ja seuraelämään. Päinvastoin. Kaikki
ovet ovat avoinna siihen määrin, että lopulta luulee yhteis-
kunnan kansanvaltaiset periaatteet seuraelämään siirretyiksi.
Siinä on kuitenkin erehdys. Kuka hyvänsä voi ilman muita
mutkia mennä kadulta miljoonamiehen puheille hänen kont-
tooriinsa. Köyhäkin mies puristaa hänen kättään paljasta-
matta edes päätään keskustelun ajalla. Mutta tuskin on
miljoonamies istahtanut klubiinsa eli kotiaan, ennenkuin
hänen ja muiden säätyluokkain välille on syntynyt ylipää-
sentätön kuilu. Maan asukas ei tule miljoonamiehen kyn-
nyksen yli, jollei hän ole rikas tahi arvokkaasta perheestä.
Bostonissa ja ylimalkaan itäisissä valtioissa on mahtavia yli-
mysperheitä, ensin maahan muuttaneiden englantilaisten ja
hollantilaisten jälkeläisiä, perheitä, jotka jdeisen käsityksen
mukaan ovat etupäässä tavallaan pörssiaatelina. Mutta Bos-
tonin avenyein huviloihin pääsyä ei helpota kuitenkaan rahat
yksistään, vaan myöskin sielun viljelys ja maailman miehen
esiintymistapa.

Noilla avenyeillä, huviloiden sisustuksessa ja niiden
rakennuslaadussa sekä puutarhaistutuksissa on ylimykselli-
nen aistikkaisuus, mikä sopusuhtaisesti yhtyy siihen käsityk-
seen, jonka seuraelämässä on saanut bostonilaisten korkeam-
masta sivistyskannasta Toiseltakin, kuin tässä edellä kos-
ketetulta näkökannalta, on täällä tilaisuus tarfcastaa miljoo-
namiehen erilaisuutta kotioloissaan jakonttoorissa istuessaan.
Kaupungissa työskentelee hän hermostuttavassa sekasorrossa.
Katuja ja rakennuksia revitään ympäristössä hänen ajatus-
takaan sille lainaamatta, niin, hän työskentelee kentiesi par-
haiten kun taloa ylöspäin vivutaan eli teloille siirretään.
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Mikä ero, kun tuo mies on kotonaan! Siellä verhoutuu
kaikki tyyneyteen ja lepoon. Katu on laskettu betonilla
tasaiseksi, joten vaunut pyörivät siinä ilman kolinaa. Aka-
siapuut ulkopuolella puutarhassa ja keltaiset silkkiverhot
akkunoissa peittävät huvilan omistajan ohikulkulkevilta, ja
ainoastaan avenyeillä kiitävät sähkövaunut häiritsevät hiljai-
suutta heikolla kohinallaan. Kaikilla olosuhteilla Amerii-
kassa on sellaiset jyrkät vastakohtansa, joka todistaa kansan
elämän väsymättömyyttä.

Eräältä aveneyeltä poikkeamme muutamaan kauniiseen
huvilaan ja siellä ottaa meitä vastaan mitä herttaisimmalla
tavalla rouva Ole Bull, jonka syntymäseutu on Madison,
"YVisc, ja joka avioliittonsa kautta kuuluisan norjalaisen soit-
totaiteilijan kanssa sitoi hänen lujasti tähän maahan. Rouva
Bull, joka on vielä nuoren näköinen, näyttää meille talonsa,
jossa kaikki paikat ovat vielä samassa kunnossa kuin hänen
miehensä sulkiessa silmänsä. Kaikki huoneet ovat sisuste-
tut vanhaan norjalaiseen malliin, ne ovat mataloita, kallis-
arvoisilla rahvaan huonekaluilla, arkuilla ja hyllyillä kalus-
tettuja, ja hyllyillä on arvokas kokoelma astioita ja vanhoja
haarikoita. Arkihuoneessa on Ole Bullin tuttu rintakuva
marmorista, ja taiteilijavainajan työpöydällä on vielä nuotti-
vihko, jonka hän on siihen omalla kädellään laskenut. Hänen
kuuluisaa vieluaan haemme sitävastoin turhaan. Rouva BuU
sanoo jättäneensä sen muutamaan kaupungin pankkiin tulen-
kestävässä huoneessa säilytettäväksi.

Kävelemme puistoon, jossa kastanjapuut tummine rus-
keine lehtineen levittävät poismenneen taiteilijan kodille
soveltuvaa kaihon tunnetta. Puistosta kuljemme edelleen pit-
kin tietä ja seisahdumme Longfellow'in talon edustalle.

Rouva Bull soitti ovikelloa, ja hänen sekä Longfellow'in
naimattoman tyttären seurassa, joka asuu talossa, kävin niissä
huoneissa, joissa tuo suuri runoilija oli elänyt ja missä hänen
synkkämieliset aatteensa olivat yksinäisinä hetkinä täyttäneet
nuo kodikkaat huoneet ja ympäristön liikuttavalla runou-
della.
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Eteisestä vasemmalle on Longfellowin vastaanottohuone,
jossa on mahonkipuinen huonekalusto, ja yhtä seinää kau-
nistaa runoilijan muutamassa tulipalossa hukkuneen vaimon
muotokuva. Kunnioituksen tunteen valtaavana astun etei-
sestä oikealle pieneen työhuoneeseen, joka on yksinkertai-
sesti kalustettu ja koskematta aivan sellaisenaan, kuin runoi-
lijan siellä asustaessa ja työskennellessä. Jos hän heräisi
kuolleista ja talisi sisälle tuolta kastanjakujanteelta, löytäisi
hän näissä huoneissa kaikki pikkukapineensa, kukat, Göthen

Longfellow.

veistokuvan, kirjat, sulkakynänsä, veitsensä ja saksensa. Ja
tuolla korkealla keltaisella kirjoituspöydällään, jonka ääressä
seisoen hän kirjoitti »Evangelinan», löytäisi hän kuluneessa
salkussa sen puoliväliin kirjoittamansa runosäikeen, jonka
hän jätti sinne päivää ennen kuolemaansa. Ja avonaisesta
akkunasta voisi hän taasen syvämietteisenä katsella tuonne
apilasniityille ja tuonne kapealle polulle, joka viehättävästi
polveilee pitkin jokirantaa. Longiellow toivoi, ettei sille
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alueelle mitään rakennettaisi, ja vaikka tuo laaja maa-ala
on ajanpitkään hyvin paljon kallistunut, on tätä hänen toi-
voaan noudatettu. Sähköraition rakentamista apilasniittyjen
poikki ei sitävastoin ole voitu estää. Joka kerta kun vaunu
kiitää apilasmaan halki, on se kuin tälle seudulle vieras,
ahdistava levottomuus, kuin jos nykyajan kiireellisen uuras-
tuksen valtimolyönti häiritseisi Longfellowin hiljaista, runol-
lista maailmaa.

Mark Twain.

Bostonissa ollessani vietin yhden päivän Hartfordissa
Mark Twainin luona, ja suuri oli hämmästykseni, kun sen
pienen hilpeän miehen sijasta, ivallisine, veitikkamaisine
silmineen, jota 1888 olin kohdannut, tapasin nyt harmaan-
tuneen, väsähtäneen miehen, jonka kasvonpiirteissä näkyi-
vät kaikki alakuloisuuden tuntomerkit. Mark Twain, joka
on myöskin kirjain kustantaja, on, kuten tunnettu, tehnyt
vararikon, eikä hän sillä luentomatkalla, jolla hän esiintyi
englanninkielisissä maissa, onnistunut saamaan niin suuria
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rahasummin, kuin hän tarvitsi velkojensa maksamiseen.
Hänen ei voi sanoa kärsivän kuitenkaan puutetta. Hän asuu
vielä maalla vanhassa komeasti sisustetussa linnassaan, jossa
on suuret aarteet muinaiskaluja, kallisarvoisia maalauksia ja
muita taide-esineitä. Joka päivä kymmenen aikaan aamu-
sella jättää humoristi tämän pienen ihantolansa ja palaa
takaisin vasta ehtoopäivällä. Väliajan on hän viettänyt kau-
kana kaupungista sijaitsevalla maatilallaan, jossa hän, kuten
hän itse sanoo, »on ollut sukkelana», s. t. s. työskennellyt
uuden kirjansa kirjoittamisessa. Ehtoisin kokoontuvat ystä-
vät joko hänen kodikkaaseen arkihuoneeseensa tahi tilavalle
ulkoparvelle, jossa kuuvalo hopeoi uinuvia ruusuja.

Juuri sellaisena ehtoona kävelin Mark Twainin kanssa
puutarhan halki naapuritaloon. Sen omistajatar oli sairas-
tanut useoita vuosia, ja seurakumppanini oli tottunut ehtoi-
sin itse pistäytymään siellä ottaakseen selkoa hänen tilas-
taan. Minä seurasin häntä toivoen nähdä tuota naista edes
vilahdukselta.

Ja toiveissani en pettynytkään. Kapealta ovelta, jolle
olin hämilläni seisahtunut, näin vihertävässä heikossa valossa
vähäiseen huoneeseen. Huoneessa oli matala sänky, ja siinä
makasi Valkosten lakanain välissä pieni, kuihtunut pää suu-
rine, kirkkaine silmineen, katse suunnattuna Mark Twainiin.

Tuo naisolento, joka siinä kuihtuneena ja vaaleana
lepäsi, oli mrs Harriet Beecher Stowe. Hän ei kuulunut
enään tähän maailmaan. Kuolon enkeli oli jo pannut mus-
tan kehän hänen päänsä ympäri. Hän katseli avosilmin
ijankaikkisuuteen.

Ajatukseni menivät väkisin eilisen päivän näkemääni:
neekerikirkkoon, jossa neekeripappi oli saarnatuolissa, mus-
tia vaimoja ja mustia lapsia penkeissä ja musta lukkari
urkujen ääressä. Koko seurakunnassa näkyi ainoastaan yksi
ainoa vaalea olento: Pyhän Jumalan äiti, liidellen alttarin
päällä Jesuslapsi sylissään.

Mutta neitsy Marian kuvalla oli Harriet Beecher Sto-
wen tunnetut kasvonpiirteet, ja Jesuslapsi oli pieni neekeri-
poika, musta kuin kekäle.
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Näin uudelleen tuon kuvan silmissäni, ja näin tuon
viheriän huoneen ja nuo vähäiset kasvot, jotka aina enem-
män kutistuivat pienemmiksi tuolla lakanoiden välissä. Sil-
loin poistui edestäni sen peitteen lieve, joka peittää kuole-
man ja kuolemattomuuden. Laskeuduin sängyn viereen
polvilleni ja suutelin sitä hentoa ja kuitenkin niin väkevää
kättä, joka oli kirjoittanut »Setä Tuomon tuvan».

Muutamia kuukausia myöhemmin — heinäkuun 1 päi-
vänä 1896 — huokasi mrs Harriet Beecher Stowe viimeisen
henkäyksen.



JLmeriil^:a.n n-uoriso.
Kaikesta siitä mitä matkustaja Ameriikassa näkee,

unhoittaa hän viimeiseksi nuorison. Nuorten esiintymisessä
siellä on sellainen raitis viehätys, joka ei johdu ulkonaisista
tavoista eikä opetetuista liikkeistä, vaan kuuluu se henkilön
omaan olentoon. He voivat olla vapaudessaan välinpitämät-
tömiä, nuo nuorukaiset, sillä rajan siinä suhteessa määrää-
vät he itse, mutta tuo luonnollinen ja sentähden miellyt-
tävä välinpitämättömyys on paljon somempi kuin kiilloitettu
kohteliaisuus, joka on kuin sielun raakuuden kuori. Ulko-
muodostaan päättäen ovat he omaa itsenäistä rotuaan. Hei-
dän ruumiissaan esiintyy sekä englantilaisten luja voimak-
kuus että ranskalaisten nuortea somuus. Heillä on anglo-
saksien uljas pää ja latinalaisten rotujen herkkä luonnon-
laatu. Näyttää siltä kuin luonto kehittäessään heidän ruu-
miillista rakennettaan olisi käyttänyt siihen englantilaisia
tarveaineita, mutta järjestänyt ne ranskalaiseen malliin. Itä-
valtioiden ameriikkalaisilla on vankka kasvojen alaosan
rakenne, mutta niillä ei ole englantilaisen kaulaa. Niillä on
leveä otsa ja silmät, joista näkyy totuudentunto ja avosy-
dämmisyys, mutta samalla pilkistää niistä myöskin ameriik-
kalainen veitikkamaisuus. Luonteenomaisena rotumerkkinä
on niillä paksu, tiheä tukka, joka hyvin selvästä jakauk-
sesta taivutetaan toiselle puoleUe päätä. Englantilaisten ja
ranskalaisten parhaat ominaisuudet näyttävät yhtyvän heissä
kehittämään nuortean, soman henkilön, hienon, nuorekkaan,
pirteän luonteen.
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Puhumme tässä itävaltioiden nuorisosta ja sen varak-
kaammasta osasta. Sen, joka tahtoo siihen tutustua, on
matkustettava johonkin yliopistoon, ja me olemme valinneet
käynnin Harvardissa, joka on viiden-peninkulman päässä
Bostonista. Se on Ameriikan suurin, vanhin ja enin arvossa
pidetty yliopisto; siinä on nykyään 3,200 ylioppilasta, joita
opettaa 220 professoria.

Sähköraitiovaunulla ajetaan Bostonista Cambridgen kau-
punkiin, jossa on 70,000 asukasta. Kuljetaan sitten pitkin
erästä niistä monista tämän kaupungin puistikoista, jotka
menevät kaupungin halki ja tullaan vihdoin suuremmoiseen
puutarhaan eli oikeammin sanoen metsään, jossa on avo-
naisia puutarhoja. Siellä ja täällä puiden seassa näkyy
joukko punaisia rakennuksia, nuoria valkopukuisia miehiä
näkyy avonaisilla kentillä jalkapalloa lyömässä. Siinä on
yliopisto.

Tuosta saa kokonaan toisen käsityksen kuin Palermon,
Heidelbergin ja Oxfordin yliopistoista, joissa viisauden pöllö
katselee homehtuneilta muureilta. Täällä visertävät pikku-
linnut auringon paisteessa, täällä heiluvat palmupuun lehdet
raikkaassa ilmassa.

MeDemme tuohon maaseudun laitokseen, joka on ääret-
tömän lavea. Siellä täällä seisahdumme kuulemaan oppaamme
selityksiä. Hän osoittaa meille eri tiedekunnat, kokoelmat,
laboratoriot, voimisteluhuoneet — eli oikeimmin sanottuna
voimistelupalatsit —', asuinrakennukset, jotkanäyttävät ääret-
tömän suurilta hotelleilta, sekä ravintolan, jonka rakennus-
laatu ja suuruus muistuttaa enemmän kirkkoa kuin huo-
neustoa ruumiin tyydyttämistä varten.

Menemme siihen rakennukseen ja tulemme avaraan
saliin, jossa neljä jättiläispöytääon katettuna. Pöytien ääressä
istuu ruokailemassa ja puhelemassa noin 1,000 ylioppilasta.
Tarjoilemassa on neekereitä, ja hyviä tavaroita siinä pan-
naankin pöydille, suuria höyryäviä paisteja, keitetyitä munia,
tuoreita kasviksia, leivoksia, vasta kirnuttua voita ja paahs
dettua leipää. Vesi tulee kielelle tuota nähdessämme ja
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luvan saammekin istua pöytään. Ylioppilaat tekevät heti
meille sijaa, ja neekeri hankkii pöytäkatteet.

Tämä rakennus, jossa 1,200 henkeä voi yhtaikaa istua
ruokailemaan, on entisten Harvard-yliopiston ylioppilaiden
lahjoittama. Seinillä riippuu edesmenneiden professorien
muotokuvia luonnollisessako'ossa sekä marmoritauluja, joissa
on sisällisessä sodassa kaatuneiden ylioppilasten nimet.
Eräässä taulussa on luettelo niistä kuuluisista miehistä, jotka
ovat saaneet akateemisen sivistyksensä tässä yliopistossa. Tuo
pitkä nimiluettelo alkaa kahdella Yhdysvaltain presidentillä,
nimittäin John Adamsilla ja hänen pojallaan John Quincy
Adamsilla. Muista kuuluisista ameriikkalaisista, joiden nimet
ovat siinä, voimme mainita seuraavat: Bancroft ja Prescott,
Edward Everett, Oaleb Cushing, Oliver Wendel Holmes,
Emerson, Charles Sumner, Wendell Phillips, John Lothrop
Motley, James Russel Lowell ja Edward Everett Hale.

Kaikki ylioppilaat täällä ruokasalissa ovat melkein
saman ikäisiä, noin 20 vuoden vanhoja. Ne ovat kaikki
jossakin määrin miehekkääseen, kaikesta herrastuksesta vapaa-
seen tapaan hienosti puetuita. Ne ovat pulskan näköisiä,
hyvissä roveissa ja niillä on merkillisen hyvä ruokahalu.
Ruokailuajalla sain heiltä äärettömän paljon tietoja, jotka
sen ohessa, mitä keskustelussa opettajien kanssa sittemmin
sain tietää, kerron tässä lukijalle lyhennettynä.

Ameriikassa on 420 yliopistoa, joissa on noin 100,000
mies- ja 25,000 naispuolista ylioppilasta, joitaopettaa yhteensä
8,000 professoria. Professoreista on noin 1,000 naisia. Useim-
mat yliopistot ovat Lännessä eivätkä ne ole muuta kuin
kasvatuslaitoksia, joissa on vähän jpitempi oppikurssi kuin
Ameriikan erinomaisissa kansakouluissa. Eurooppalaisen
käsityksen mukaisia yliopistolta on Ameriikassa ainoastaan
kymmenkunta, ja ne ovat kaikki itäisissä valtioissa. Har-
vard on niistä vanhin. Sen perusti 1638 englantilainen
puritaani John Harvard, joka sille lahjoitti puolet omaisuu-
destaan. Yliopiston arvo on nyt maa-alueineen ja raken-
nuksineen 12 miljoonaa dollaria.
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Niistä kymmenestä Ameriikan todellisesta yliopistosta
ovat noin puolet järjestetyt Oxfordin yliopiston tapaan s. t. s.
että ylioppilaat koko opetus-suunnitelman, paikallisten asun-
tojensa ja jonkinlaisen kurin kautta erotetaan yleisestä por-
varilliselta yhteiskunnasta ja liitetään yliopiston pienempään
maailmaan. Melkein kaikki nämät oppilaitokset ovat suu-
rempien kaupunkien ulkopuolella, tavallisesti maaseudun
piirissä, ja niistä lähtevät etevimmät akateemiset kansalaiset.
Mutta onpa erinomaisia yliopistolta niissäkin, joissa yliop-
pilaat ovat yhtä höllässä suhteessa opistoonsa kuin Leipzi-
gin, Pariisin, Upsalan ja Helsingin yliopistoissa. Sellaiset
yliopistot ovat tavallisesti kaupungeissa ja niissä käyvät eten-
kin sellaiset ylioppilaat, jotka tahtovat suorittaa tutkintonsa
lyhyessä ajassa.

Nuorisoa valmistaa yliopistoon suuri joukko latinakou-
luja, joilla usein on jonkinlainen sotilaallinen luonne. Ne
ovat sellaisen korkeamman oppilaitoksen oppilaita — pieniä
palleroisia, sotilaslakit päässään ja kiiltävät napit Sipisissä
jakuissaan — joita näkee kaikkialla ameriikkalaisten kau-
punkien kaduilla. Niissä kouluissa annetaan suuri arvo
klassillisille kielille, varsinkin latinankielelle. Kreikankielen
johdosta on nykyään kova kiista koko Ameriikassa ja, mer-
killistä kyllä, taistelevat huonommat oppilaitokset jaLännen
yliopistot Idän oppilaitoksia vastaan tämän kielen puolesta
opetuksessa, kentiesi sentähden että ne luovuttuaan siitä luu-
levat menettävänsä yhteytensä korkeamman sivistysviljelyk-
sen kanssa ja samalla lukioidensa maineen. Ylioppilastut-
kinnon, joka samoin kuin meilläkin oikeuttaa yliopistoon
pääsyn, voi kuitenkin useissa tapauksissa — esim. kun
köyhä nuorukainen todistaa erinomaisen lahjakkuutensa —

suorittaa sisäänkirjoituksen jälkeenkin. Maturiteettitutkin-
nossa saa ylioppilas akateemisen kansalaiskirjeensä ohessa
oikeuden käyttää ylioppilaspukua. Tätä pukua käyttävät
miespuohset ylioppilaat ainoastaan juhlatilaisuuksissa. Nais-
ylioppilaat käyttävät sitävastoin päähinettä — »kuppi ja
tassi» — jokapäiväiseen tarkoitukseen.
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Lukemiskustannukset ovat paljon suuremmat kuin
Euroopassa. Yliopistot ovat yksityisiä oppilaitoksia, jotka
ainoastaan poikkeustapauksissa saavat valtionsa kannatusta.
Opetus maksaa esim. Harvardin yliopistossa 150 dollaria

Ameriikkalainen ylioppilas.

vuodelta, ja asunto sekä ylöspito 1,200 dollaria. Mutta kai
kissa yliopistoissa on suuria yhdistyksiä, jotka auttavat köy-
hiä ylioppilaita. Moni Ameriikan etevimmistä miehistä, esim
presidentti Garfield, saa kiittää näitä yhdistyksiä akateemi
sesta sivistyksestään. Vielä 25 vuotta sitten oli ameriikka
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laisilla tapana lähettää huonolahjaisimmat poikansa joko Har-
vardiin tahi Yaleen, ja siinä on &3>y, minkätähden nykyi-
nen sukupolvi ei osota suurempaa tiedokkuutta. Mutta
meidän päivinämme on asia päinvastoin. Nyt valmistetaan
paraslahjäiselle nuorisolle pääsy yliopistoon, ja viime vuo-
sina on pyrkijäin luku lisääntynyt ei ainoastaan ylemmistä
yhteiskuntapiireistä, vaan myöskin alemmista kansankerrok-
sista. Harvard-yliopistossa on nykyään 4—500 ylioppilasta,
joilla on 10—15,000 dollarin vuotuiset tulot, ja saman ver-
ran 6—10,000 dollarin tuloilla, mutta siellä on sitävastoin
4—500, joilla ei ole centtiäkään omaisuutta. Nämät köyhät
ylioppilaat saavat työskennellä puutarhoissa, kirjoittaa kopioita
parempiosaisille kumppaneilleen eli ansaita lupa-aikoina rahoja
oppaina isoissa kaupungeissa eli tarjoilijoina kylpylaitoksissa.
Ja sen voivat he tehdä ilman mitään haittaa toverillisen
yhteiselämän suhteen pörssiylimystön poikien kanssa. Vii-
memainituille ei juolahda päähän milloinkaan halveksia
maanviljelijän ja työmiehen lahjakasta poikaa. Ameriikka
on saanut parhaat miehensä alemmista kansankerroksista.
Ja yliopistossa työskentelevä miljoonamies ei unohda, että
hänenkin isänsä alkoi kerran uransa kahdella tyhjällä
kädellä.

Opintoaika on neljä vuotta. Kykyetuuksien perustuk-
sella jakautuvat ylioppilaat neljään luokkaan, nimittäin:
Freshmen, Sophomores, Juniorit ja Seniorit. Kahden ensim-
mäisen luokan jakahden viimmeisen luokan välillä on jyrkkä
rajoitus, aivan kuin urheilukentällä, ja julkisissa väitösko-
kouksissa ovat molemmat nuoremmat luokat keskenään ja
molemmat vanhemmat luokat myöskin keskenään vastak-
kain. Mutta niiden ottelut, jotka ennen ulottuivat usein
luentosaliinkin, ovat nyt siivompaa laatua kuin ennen.

Yhoppilaat nousevat aamusin vuoteeltaan keho 8 ja
alkavat päivänsä ruiskukylvyllä. Sen tehtyä saavat he tavan-
mukaisen, tukevan ameriikkalaisen suuruksen: sianlihaa,
munia, paahdettua leipää ja kahvia. Sitten seuraa voimis-
telu ja luennot kello kymmenestä yhteen. Ennen kunkin
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luennon alkua menee pedelli salin läpi ja merkitsee muis-
toon poissa olevat, eikä se tehtävä oietaan vaikea, kun kaikki
istuinpaikat ovat numeroidut ja jokaisella ylioppilaalla on
määrätty paikkansa — kirjoittaa vaan tyhjien paikkojen
numerot. Jos ylioppilas on yhden vuoden ajalla ilman lää-
kärin todistusta ollut poissa yhdestä luennosta kuusi kertaa,
ei hän sinä vuonna saa ilmoittautua tutkinnon suorittami-
seen. Kello 1 kokoontuvat kaikki ylioppilaat lunchille eli
välipalalle, ja silloin on sekä ravintolassa että viereisissä
lukuhuoneissa rattoisaa liikettä. Lunchin jälkeen alkavat
taasen luennot kello 2 ja 3 väliliä, ja heti niiden päätyttyä
rientävät ylioppilaat valkoisissa urheilupuvuissaan ulos ken-
tälle, ja ameriikkalainen yliopisto näyttää nyt muutamien
tuntien ajan sellaiselta, ettei sitä hevin uhhota. Niillä, jotka
lyövät jalkapalloa, on pukuna punaiset villapaidat, nahka-
vyöt ja topatut nahkahousut, säären kohdalta pansaroidut
sukat ja korkeat nyörikengät. Jalkapallosta voi, kuten tie-
detään, syntyä raaka leikki ja usein tapahtuukin otteluita
pallosta, jotka päättyvät siten, että haavoittunut ylioppilas
on kannettava pois kentältä. Se tapahtuu kuitenkin nykyään
harvemmin kuin ennen muinoin, etenkin sellaisissa yliopis-
toissa, joissa naisylioppilasten läsnäolo hyvin huomattavasti
on tapoja sievistänyt. Ylioppilasten jalkapallo on meidän
päivinämme sellainen leikki kuin sen tulee ollakin, kelvol-
linen ulkoleikki, joka kehittää voimakkaita ja notkeita mie-
hiä. Jalkapallo on — etenkin syksyisin — vienyt sijan
Base I?a7Meikiltä. Mutta sitäpaitsi harjoitetaan monta muuta
leikkiä. Kun ylioppilaat voimistelevat soittokunnan tahdin
mukaan, niin on siinä nähtävänä taulu, jossa nuoruus,
voima ja miellyttävyys ovat viehättävässä sopusoinnussa
maaseutuympäristön kanssa.

Jollakin sivukentäUä harjoittelevat ne valio-osastot, jotka
kerran vuodessa taistelevat tuon suuren kilpailun Yale-yli-
opiston kanssa, ja kilpailupäivän lähestyessä ovat nämät
osastot suurimman huomion esineenä. Itse taistelussa on
suurten sanomalehtien edustajat ja tuhansia ihmisiä noiden
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Ylioppilasten
voimistelusali.
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mahtavan suurten suorakulmaisten kilpakenttäin ympärille
rakennetuilla katsojalavoilla. Kilpailun tulos levitetään säh-
kösanomilla koko Yhdysvalloissa, ja voittajat, jotka ovat
levittäneet loistoa yliopistolleen, ovat toveriensa rakkauden ja
lämpimimmän suosion esineenä.

Näiltä urheilukentiltä olivat ne nuoret ameriikkalaiset,
jotka Atheenan olympisissä leikeissä suvella 1896 voittivat
9 kymmenestä kansainvälisestä vastustajasta, tulos, joka
herätti ihmettelyä Euroopassa ja riemua Ameriikassa.

Viime vuosina on Yale voittanut joka kerta Harvardin
noissa säännöllisesti toimeenpantavissa kilpailuissa, mutta
sen sijaan on Harvard voittanut julkisissa väitöksissä, jotka
tapahtuvat molempien kilpailevien yliopistojen lahjakkaim-
pien ylioppilasten välillä. Suuri yleisö ei välitä näistä väi-
töksistä läheskään niin paljon kuin vuotuisesti toimeenpan-
tavista urheilukilpailuista.

Harjoitusten päätyttyTä nauttivat ylioppilaat toisen ate-
riansa ja viettävät sitten ehtoon joko ylioppilashuoneissa tahi
monissa klubeissaan, joissakeskustellaan kaikellaisista aineista,
etenkin kirjallisuusaineista, ja joissa yliopiston nuoret runoi-
lijat lukevat kuultavaksi runojaan. Muutamat klubit har-
rastavat sanomalehtitointa, ja niistä julkaistaan kaksi sano-
malehteä, toinen viikkolehti ja toinen kuukausittain ilmes-
tyvä aikakauskirja, joissa useat ameriikan etevimmät kirjai-
lijat ovat saaneet ensimmäiset runokokeensa painetuiksi.
Tuo eloisuus ulkona kentällä ja klubeissa taukoaa ainoas-
taan kahdesti vuodessa, kesäkuussa ja joulukuussa. Silloin
ajattelevat ylioppilaat yksinomaan tutkinnoltaan ja työsken-
televät sellaisella innolla ja sellaisella edistyksellä, joka voi
olla mahdollista ainoastaan nuorille miehille, joiden henkiset
varat kumpuavat erinomaisesta ruumiin voimasta.

Elämänilo ja terveys loistaa kaikkein kasvoista ympä-
rillämme tuossa suuressa ruokasalissa. Ateria on nyt päät-
tyn} 7t, ja ylioppilaat kiiruhtavat oikeustieteellisiin, polytek-
nisiin, kemian ja filosofian luennoitiin. Useat kiitävät pol-
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kupyörillä puiston läpi. He leviävät ravintolarakennuksesta
lintuparven tavoin ja häviävät viheriäin puiden sekaan.

Ameriikkalaisille yliopistoille omituista on rehtorin
asema niissä. Saavuttaakseen niin korkean arvon, tulee ame-
Tiikkalaisen tiedemiehen olla suuresti kunnioitetun ei ainoas-
taan erityisessä tiedekunnassa, vaan myöskin edustavana
henkilönä. Hänellä tulee olla sitäpaitsi kykyä liiketoimissa,
sillä ollen yliopiston itseoikeutettuna määrääjänä tieteellisissä
kysymyksissä, on hän samalla myöskin sen taloudellinen
johtaja. Yhdistettäköön nyt nämät niin suuresti toisistaan
«roavat ominaisuudet samaan henkilöön, niin ainoastaan har-
vat julkiset miehet Ameriikassa loistavat sellaisessa kun-
niassa kuin hän. Sanomalehtien reportterit matkustavat
satoja peninkulmia kuullaksensa hänen mielipidettään sellai-
sissa päivän kys3rmyksissä, jotka kuuluvat hänen piiriinsä,
ja kaikki taipuvat hänen lausumaansa tuomioon.

Harvard-yliopiston rehtori, professori C. Elliot, kuuden-
kymmenen vuotias, älykkään näköinen muhkea mies, on
enin tunnetuita ja arvossa pidetyitä rehtoreita eli president-
tiä, kuten niitä usein nimitetään. Hän vastaanotti minun
hyvin ystävällisesti, kun ameriikkalaiseen tapaan kolkutin
hänen virkahuoneensa ovelle ia kursailematta astuin hänen
luokseen. Pyysin kuulla hänen mielipidettään eurooppalais-
ten ja ameriikkalaisten korkeampain oppikoulujen suhteista,
ja tuokion mietittyään lausui hän:

»Tämä kysymys koskee persoonallisesti itseäni niin
paljon, että tuskinpa olisi minun lausuttava siinä muuta
kuin vakuutus omasta vaatimattomuudestani. Onhan ame-
riikkalaisilla yliopistoilla niin paljon opittavaa Euroopasta,
mutta samalla on meidän otettava huomioon ameriikkalaiset
olosuhteetkin. Emmehän voi sellaisenaan muuttaa euroop-
palaista yliopistoa Ameriikan mantereelle. Käytännöllinen
ameriikkalainen ei tahdo ainoastaan lukea jostakin asiasta,
vaan hän tahtoo tuntea asian. Saksan ylioppilaat tietävät
kertoa kaikki mitä asiasta on kirjoitettu, mutta eivät tunne
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itse asiaa. Tällä en tahdo väittää, että meillä olisi jotakin
Saksan oppisuutta vastaan yhtä vähän kuin meillä on mitään
Englannin perusteellisuutta ja ranskalaisten henkisyyttä vas-
taan. Ei, kaukana siitä — mutta me luulemme että ame-
riikkalaisella nuorisolla on muita henkisiä tarpeita. Kentiesi
emme käsitä vielä itsekään sitä tarkoitusperää, jota kohden
kuljemme. Mutta ameriikkalainen, joka uskaltaa harppauk-
sen, pääsee usein kuilun yli. Ja me toivomme onnistu-
vamme harppauksessa vanhasta, jäykistyneestä viljelyksestä
uuteen aikakauteen».

Omituista ameriikkalaisille yliopistoille on myöskin nii-
den suhde uskonnollisiin lahkoihin. Pyysin professori Ellio-
tin lausumaan ajatuksensa siitä asiasta. Hän sanoi:

Ymmärtääksenne tämän asian tulee teidän ottaa huo-
mioon se, että melkein kaikki meidän yliopistomme ovat
saaneet alkunsa eri kirkkokunnista ja kuuluvat vieläkin
niille. Metodistit omistavat 74 yliopistoa, presbyteriläiset
49, baptistit 44, katoolilaiset 51, independentit 22 japrotes-
tanttiset episkopaalit 6; mutta näiden kirkkojen vaikutus-
oppilaitosten johtoon ja asemaan ei uskonnollisiin kysymyk-
siin nähden ole enään mistään merkityksestä, vaikka jon-
kun eri kirkon pojat lähetetäänkin etupäässä sen kirkon
yliopistoon. Siitä, että Harvard-yliopistossa, joka oikeastaan
kuuluu unitaareille, on nykyään ainoastaan kaksi siihen kirk-
koon kuuluvaa professoria, voitte päättää, kuinka vähän
suhde kirkkoon vaikuttaa professorien virkoihinsa asettami-
sessa. Uskonnolla on kuitenkin toisellainen asema amerik-
kalaisissa kuin eurooppalaisissa yliopistoissa. Melkeinpä kaikki
ylioppilaamme saavat perusteellisen käsityksen kirkkohisto-
riasta muun muassa jo siitäkin syystä, ettei yleistä histo-
riaa, ei ainakaan ajoilta ennen uskonpuhdistusta, voi oppia
kirkon kehittymistä tuntematta. U^eat yliopistot vaativat
ylioppilaita aamurukouksiin, mutta me olemme nähneet par-
haaksi poistaa sellaisen pakon. Se, joka täällä hakee kirk-
koa, se hakee sitä vapaasta tahdostaan. Kirkossa kävijäin
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luku täällä Harvardissa on nykyään kolmas osa koko yli-
oppilasmäärästä.»

Nuoren ranskalaisen tiedemiehen, professori Henri
Malletin seurassa, jonka olin tavannut professori Elliotin
luona, kävin ehtoopäivällä noissa suurissa dormitorioissa,
joissa ylioppilaat asuvat. Kahdella ylioppilaalla on niissä
aina yhteinen makuuhuone, mutta kummallakin on erityi-
nen lukuhuoneensa. Mutta nuo makuuhuoneet ovat niin
suuria, että huonekumppanuksilla on kyllin tilaa harjoittaa
miekkailua sänkyjen välillä. Lukuhuoneet ovat useimmiten
ihmeteltävän loistavasti sisustettuja — suuria kuvastimia
seinillä, fryllypöytiä, tupakkapoytiä ja monellaisia ylellisyys-
esineitä. Kaikissa niissä on yksi seinä aseita, miekkailu-
naamareita ja muita urheiluesineitä varten. Sitävastoin ei
siellä, näy seinäkoristeiksi liisteröittynä huonojen naisten
kuvia, kuten ranskalaisten ylioppilasten vinttikamareissa
Quartier Latinalla. Kun Rostockin ylioppilaan kammiossa
tapaa 10 tyhjää oluthaarikkaa, tapaa Hardvardissa sen sijasta
yhden polkupyörän ja parin voimistelupainoja, ja ameriik-
kalaisen ylioppilaan sängyn kohdalla ei ole Yvette Guil-
bertin, vaan hänen äitinsä muotokuva. Tällaisista pikaku-
vista käy selville ylioppilaselämän eroavaisuus vanhassa ja
uidessa maailmassa.

Pyysin professori Malletin lausumaan ajatuksensa van-
han ja uuden maailman tieteiden eroavaisuuksista. Tuo
nuori tiedemies, joka ylimalkaan näytti asettuvan epäilevälle
kannalle Ameriikan suhteen, vastasi: -

»Kieltämättä edistyvät itäiset yliopistot suurin askelin.
Täkäläiset ylioppilaat ovat kentiesi vielä tiedoissa jälellä
eurooppalaisista, mutta heillä on sen sijaan luontainen tai-
pumus, joka täällä käytetyn opetustavan kautta kehittyy,
käyttää kaikki mitä he oppivat käytännölliseksi hyödykseen.
Ameriikkalaiset ylioppilaat voivat puolella tietomäärällä saada
aikaan kaksinkertaisesti eurooppalaisiin verraten. Siinä on
uuden maailman yliopistosivistyksen salaisuus.
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En tahdo sanoa, että näiltä ylioppilailta puuttuu tie-
toja. Terveillä aivoillaan ahmivat he kalut ja kamsut,
kaikki mitä heidän eteensä asettaa. He nousevat aamuisin
ennenkuin kukko laulaa ja lupa-ajat ovat lyhyitä. Sentäh-
den ehditäänkin täällä 4 vuodessa yhtä paljon kuin Euroo-
passa 6—7 vuodessa. Hyvin huvittavaa on tarkata ame-
nikkalaista ylioppilasta hänen lukuaikanaan. Jo silloin on
hänen huomionsa tarkasti kiintynyt käytännölliseen elämään
ja hän valmistautuu siihen enemmän kuin tutkintoonsa.
Siinä syy, minkätähden todistuksille Ameriikassa ei anneta
mitään erityistä arvoa ja ettei täällä ole loistavista tutkin-
noista sellaista kilpailua, kuin esim. Oxfordissa. Kokelaat
ovat kuitenkin hyvin valmistuneita lopullisiin tutkinnoihin,
joka johtuu muun muassa siitä huomattavasta seikasta, ettei
he ilmoittaudu tutkinnoihin itse, vaan professorit arvostele-
vat, missä määrin he ovat kelvollisia niihin pääsemään.
Kirjoituskokeet ovat tutkinnoissa suuremmasta arvosta kuin
Euroopassa, ja sentähden on hyvin tärkeää huomata se, että
kirjoituksia tutkivat professorit eivät persoonallisesti tunne
kokelaita. Tutkinto on kireä, mutta ei niin turhan tarkka
kuin euroopassa. Vaatimukset näyttävät paljon lisääntyvän,
joka johtunee siit?, että pyrkijäin lukumäärä yliopistoon,
varsinkin oikeustieteelliseen ja lääketieteelliseen tiedekuntaan,
on ollut peloittavan suuri. Oikeustieteellisessä virkamiestut-
kinnossa, jonka etenkin varakkaammat ylioppilaat suoritta-
vat, hyväksyttiin viime vuonna ainoastaan 48 prosenttia
kokelasten näytteistä. Siis enemmän kuin puolet hyljättiin.
Jos vaatimukset kasvavat vielä muutamia vuosia samassa
suhteessa, tulee piakkoin oikeustieteellisen virkamiestutkin-
non suorittaminen helpommaksi Pariisissa kuin Ameriikassa.»

Varhain raikkaana suviaamuna lähdin Harvardista.
Aamukaste tippui kukista kirkkaina helminä, linnut viserte-
livät pensaissa, ja auringon säteet leikkivät puiden lehdillä
ja sirottelivat päilyvää kultaansa ruohokentille, joilla alitui-
sesti kasvavat laumat nuoria miehiä sievin liikkein reutoivat.
Tuossa taulussa oli ihmisellisen onnen, terveyden, nuoruuden
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unelmain ja sortumattoman rohkeuden loisto sekä jotakin
muuta, jota ei voi kertoa, mutta suuremmeistä, aivan kuin
sitä verhoa, joka peittää suuren kansan tulevaisuuden, olisi
kohotettu. Kainostelen kirjoittaessani tätä, mutta se on totta,
että silmäni vettyivät liikutuksesta tuota kaunista taulua
katsellessani.

Ja niin jätin seudun siinä surullisessa kaipuussa, että
voisin syntyä uudelleen ja viettää neliä vuotta Harvard-
yliopistossa.



E.a.tata.ln-uLn.i-nga.s.
Juna kulkee tuon Poughkeepsien luona Hudsonjoen

poikki rakennetun kaiskeran sillan yli. Siitä sillasta on tässä
kuvakin. Ensi kerran sellaista siltaa nähdessään oikeen säp-
sähtää, mutta matkusteltuaan muutamia viikkoja Amerii-
kassa, tottuu niitä näkemään.

Juna seisahtuu ja menee edelleen ja seisahtuu taasen,
ja ihmisiä menee ulos ja sisälle, koneellisesti, niinkuin ihmi-
set ameriikkalaisessa junassa menevät ulos ja sisälle. Siinä
ei ole kiiltonappista virkamiestä, joka puhaltaa vihellyspil-
liinsä ja komentaa, ja jos sellainen olisikin, niin menettelei-
sivät ameriikkalaiset sittenkin oman päänsä mukaan.

Kun suorasukainen ameriikkalainen astuu vaunuun ja
tahtoo alkaa pakinaa naapurinsa kanssa, ottaa hän esille
umpikuorisen kultakellonsa, jakun naapuri on tehnyt samoin
ja kellot huomataan käyvän jotakuinkin yhdessä, sanoo ensi-
mainittu ameriikkalainen: * Weilf» Siten on puhelu aljettu
ja jatkuu se ilman lähempää esittelyä.

Idän ameriikkalaiset puhuvat kummallisella laulavalla
äänenpainolla, jok<*» eroaa niin paljon englantilaisten ääntä-
mistavasta, ettei syyttä sanotakaan heidän puhuvan United
States. Paitsi ääntämistapaa, joka aikaa voittaen on eron-
nut aina enemmän ja enemmän englanninkielestä, on ame-
riikkalaisten kielessä joukko sanoja ja käänteitä, joita yhä
lisää keksitään ja käytetään joko eurooppalaisille tuntemat-
tomien ammattien ja toimien nimittämiseen, tahi sepittävät
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niitä siirtolaiset, joille hyvin selvästä syystä pakollinen oman
kielensä hylkääminen on vastenmielistä. Mutta onpa siinä
syntyperäisten ameriikkalaistenkin omia keksimiä sanoja.
Rautatietä, jota junat kulkevat, nimitetään esimerkiksi Arne-
riikassa railroad, ja Englannissa on sen nimenä railivay:
rautatien asemaa nimitetään edellisessä maassa depnt ja jäl-
kimmäisessä station. Konduktööri on Ameriikassa conductor,
Englannissa guard, tavaravaunu on baggage-car, ja Englan-
nissa luggage-van j. n. e.

Lausetapa, josta heti tuntee ameriikkalaisen, on tuo
hänen usein käyttämänsä välilause 1 gues, jonka sijaan eng-

Silta Hudson joen yli.

lantilainen sanoo I tkinfa Erittäin ameriikkalaista ovat nuo
lukemattomat pitempien sanojen lyhennykset. Ameriikka-
laisella, jonka samalla ajalla tulee toimia kolme kertaa enem-
män kuin eurooppalaisen, ei ole aikaa esim. lausua adverti-
sement, vaan sanoo hän ainoastaan ad, ja hänelle on aivan
saman tekevä, jos toinen ymmärtää tahi ei mitä hän sillä
tarkoittaa. Kun ameriikkalaisen tulisi sanoa pantaloons,
sanoo hän ainoastaan pants ja kun hänen olisi sanottava
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republicans, niin on se hänestä enemmän kuin voi pyytää, ja
hän sanoo repuks.

Sellainen rautatien vaunu kuin tämä, jossa niin nau-
rettava puhekieli surisee korvissa, olisi oikea kultakaivos
kielentutkijalle, joka tutkisi babylonilaista kielten sekoitusta.
Ameriikkalaisten halu hajoittaa ja rakentaa on ulottunut
kieleenkin saakka.

Mutta oppimatontakin voi huvittaa nuo eri puhetavat,
joilla tähän maahan muuttaneet lausuvat saman asian. Skan-
dinavit ja saksalaiset käyttävät Idässä anglosaksilaisia sanoja
monessa tapauksessa, kun heidän maanmiehensä Lännessä
käyttävät sitävastoin mielellään kielen ranskalais-latinalaista
sanavarastoa. Parturitupa on esim. New-Yorkissa a barler-
shop, Buffalossa on se a hair-drawing-parlor, mutta Chica-
gossa on se jo a tonsorial place. New-Yorkissa nimitetään
saunaa a swimming bafh, mutta Chicagossa on se a natato-
rium j. n e. Se, joka ei pahu United States, tekee viisaim-
min pitäessään kultakellonsa — jos hänellä mitään sellaista
on — taskussaan.

Juna on nyt kulkenut New-Yorkin valtion halki ja
Pennsylvanian rajalla alkavat ihmiset, joita tulvii ulos ja
sisälle, puhua aivan uutta kieltä. Se ei ole englannin-
eikä hollanninkieltä. Mutta mitä kieltä se sitten oikeas-
taan on? Minä kuuntelen, käsitän pari sanaa, kääntelen
ja vääntelen niitä, tajuan vieläkin muutamia sanoja,
ja lopuksi huomaan, että tuo kieli, jota täällä puhutaan, on
saksalaista murretta, melkein kuin reiniläinen saksa. Sitä
kieltä nimittävät ameriikkalaiset Pennsylvania dutch. Ja sitä
ei ainoastaan puhuta, vaan kirjoitetaankin, niin, dutch-kie-
lellä lienee olemassa kokonainen vähempi kirjallisuuskin.
Mutta älkäämme viipykö nyt Pennsylvanian kirjallisuu-
dessa.

Se maa, jonka läpi nyt matkustamme, on sysimusta
tehdasmaa. Tuhansista savupiipuista nousee paksu heltei-
nen hiilisavu, joka ei liehu pois tieltä, vaan pysyy tyynenä
alallaan, riippuen nokisten kattojen päällä. Savun sisästä
kuuluu koneiden jyrinä, ja siellä täällä näkee säkeniä. Man-
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tavat voimat näyttävät työskentelevän tuon mustan esiripun
takana.

Pennsylvaniaa voi verrata monessa suhteessa Belgiaan,,
sillä suurella eroituksella kuitenkin, ettei noiden molempien
maiden rikkauden lähteillä ole mitään yhtäläisyyttä. Tämä
voi tuntua uskomattomalta, mutta siihen on syynä ainoas-
taan se, että tunnemme Belgian paremmin kuin Pennsyl-
vanian. Viimemainitusta maasta emme tiedä juuri enem-
pää, kuin — mitä koulukirjoista olemme lukeneet — että
sen nimi muistuttaa samalla maan metsärikkautta ja sen
löytäjää William Penniä. Mutta Kaarlo II ei nimittänyt
maata William Pennin, vaan hänen isänsä amiraalin nimen
mukaan. Kun. William Penn 1688 rakensi ensimmäisen
masuunin Delawarejoen varrelle, niin yhtä vähän hän kuin
kukaan muukaan voi aavistaa, mitkä aarteet siinä maassa
kätkeytyivät. Vasta viime vuosisadan loppupuoliskolla on
ruvettu käsittämään maan rikkauksia, joita on mahdoton
selittää numeroita apuna käyttämättä. Tässä, kuten tuon-
nempanakin, lainaamme numerolaskut valtioiden Legislative
Manualeista, jotka ulottuvat vuoteen 1895. Ainoastaan niissä
tapauksissa, kun sellaisia manualeja ei ole saatavissa, käy-
tämme virallisia tilastollisia tauluja, joita on vuosilta 1890-
-—1892 ja joissa numerot ovat nykyaikaan verraten vähän
liika alhaiset.

Pennsylvania oli ainoa niistä 13:sta alkuperäisestä val-
tiosta, jolta puuttui meren rantaa, mutta Philadelphia on
siitä huolimatta Delavarelahden kautta meren yhteydessä.
Philadelphia ja Pittsburgh ovat Pennsylvanian suurimmat
kaupungit; edellisessä on yksi miljoona ja jälkimmäisessä
250,000 asukasta. Koko valtion pinta-ala on 45,000 neliö-
peninkulmaa ja asukasluku 57* miljoonaa.

Pennsylvanian kaivosten ja teollisuuden arvo näkyy
siitä, että kivennäisaineiden saanti tässä valtiossa on suu-
rempi kuin Yhdysvaltain muissa 43 valtiossa yhteensä sekä
että — mainitaksemme ainoastaan yhden teollisuushaaran —

Philadelphian yhdessä ainoassa kaupunginosassa valmiste-
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taan enemmän mattoja kuin koko Iso-Britanniassa. Phila-
delphiassa valmistetaan vuosittain lattiamattoja ja huoneka-
luja 70 miljoonan dollarin arvosta.

Pennsylvanian läpi ulottuvat Alleghanyvuoret ovat
1200—1600 jalan korkuiset ja niiden välissä on 6 idästä
länteen ulottuvaa yhtäsuuntaista laaksoa, niin kutsutut hiili-
laaksot. Tie New-Yorkin valtiosta Pittsburghiin kulkee pit-
kin erästä sellaista hiililaaksoa. Se on yksi maailman hiili-
rikkaimmista seuduista. Yksi ainoa kaivosyhtiö, kuten esim.
Berwind White & Comp., ottaa maan sisästä päivittäin 12,000
tonnia hiiliä. Jos tämä ainoa toiminimi lähettäisi hiilensä
Euroopaan, niin tarvitseisi se höyrylaivayhtiö, joka ne ottaisi
kuljettaakseen, enemmän kuin 100 suurta laivaa. Pennsyl-
vaniassa kaivetaan vuosittain hiiliä yli 40 miljoonaa tonnia.
Kaivosverkko ulottuu vuorien alle, jotka peittävät 12,000
neliöpeninkulman alan, ja viime vuonna toimitettujen tut-
kimusten mukaan, on näissä vuorissa vielä yli 33,000 mil-
joonaa tonnia hiiliä. Nykyisen tarpeen mukaan, kun vienti
on 40 miljoonaa tonnia vuosittain, riittäisi siis Pennsylva-
nian hiilivarastot 825 vuotta eteenpäin.

Rautatienvaunun akkunasta näkee tehtaiden joukossa
paljon mustia mehiläispesän muotoisia kupuja; ne ovat koksi-
uuneja, joissa hiilistä koksia poltetaan. Sellaiset uunit, jotka
läpimitastaan ovat 12 jalkaa ja 6x/2 jalan korkuisia, näyttä-
vät omituisilta, etenkin öillä, kun niistä nousevat liekit valai-
sevat pilviä ja värittävät vuoret haaveellisella punaisella loi-
mullaan. Yhdessä ainoassa paikassa Cornellvillen seutuvilla
on 16,000 sellaista koksiuunia, ja miltä ne näyttävät, eten-
kin yöllä, on mahdotonta kuvata. Sillä paikkakunnalla val-
mistetaan z/i kaikesta Ameriikassa tarvittavasta toksista.
Eräs enin tunnettu toiminimi, Frick & Comp., omistaa
10,000 uunia, joiden hoidossa työskentelee 11,000 työ-
miestä.

Niiden indiaanein, jotka muinoin asustelivat näillä tie-
noin, ei ollut vaikea parantaa kipujaan. Jos punanahkalla
oli esim. vatsanväänteitä, teki hän maahan reijän ja otti
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sitä öljyä, jota maasta juoksi, pari täysinäistä ruokalusikal-
lista aamuin ja illoin, ja öljy vaikutti hyvää, sillä se oli
petroleumia.

Tuota niinkutsuttua Seneca-öljyä käyttävät muualta
tulleetkin lääkkeenään, ja vasta sitten kun kasviöljy javalas-
kalan öljy kallistuivat, tultiin ajatelleeksi, että Senecaöljy
myöskin palaa. Professori B. Silliam tutki lähteitä Titus-
villessä ja suuri Senecayhtiö muodostettiin New-Havenissa
1859. Siitä ei ole sen pitempää aikaa I Petroleumin val-
mistus alkoi äärettömällä vauhdilla. Vuonna 1876 otettiin
vuorista 10 miljoonaa astiaa; nyt pumputaan sitä vuosittain
30 miljoonaa astiaa eli 75,000 astiaa päivää kohden. Pet-
roleumilähteiden suonet ovat muutamilla hyvin rajoitetuilla
alueilla eli yksityisissä vuorissa. Titusvillevuoresta joka
Columbuksen aikaan oli indiaanein apteekkina, on sitte vuo-
den 1860 otettu 60 miljoonaa astiaa, ja Se on kuitenkin
aivan mitätön määrä niihin petroleumirikkauksiin nähden,
joita löydettiin Bradfordin petroleumivuoresta sekä Buller-
ja Clarionmaakunnista, joissa muutamina vuosina saatiin
edellisessä 150 miljoonaa ja jälkimmäisessä 70 miljoonaa
astiaa vuodessa. Petroleumia tuli kerralla niin paljon, että
hinta laskeusi 25 penniin astialta, mutta siitä huolimatta
saivat eurooppalaiset maksaa 20 penniä litralta. Tuon hin-
taeron kautta rikastuivat tunnetut petroleumikuninkaat, joista
Rockefellit ovat rikkaimmat. Petroleumiprinsessaa, jolla on
ainoastaan 100 miljoonaa myötäjäisinä, ei pidetä erinomai-
sena naittilaana!

Warsinaisten petroleumipiirien pinta-ala on noin 370
neliöpeninkulmaa, joissa petroleumi oikeen roiskuu. Kaik-
kialla näkyy petroleumiputkia ja pitkiä juoksutinputkia —

juoksutinputkien mitta lienee yhteensä 5,000 peninkulmaa
— joita myöten neste kulkee lähteistä tehtaisiin ja niistä
edelleen umpinaisiin rautatievaunuihin. New-Yorkiin tultua
lasketaan tuo tulenvaarallinen neste suoraan petroleumilai-
vojen lastiruumhn, jotka kukin on yhtenä, tiheöillä kan-
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silla varustettuna säiliönä. Se petroleumi, joka tuodaan.
Atlantin yli Euroopaan ei ole siis matkalla astioissa.

Rautatieliikenne on luonnollisesti kehittynyt Pennsyl-
vaniassa erittäin korkealle. Valtiolla on verrattain rajoite-
tulla alueella 250 rautatielinjaa, joiden rakentaminen on
noussut noin 1,000 miljoonaa dollaria. Siellä on joka päivä
liikkeellä 6,000 veturia, jotka kuljettavat paitsi kivennäis-
kunnan tuotteita, myöskin 92 miljoonaa matkustajaa vuo-
dessa. Samalla ajalla kuljettavat Pennsylvanian rautatiet
42 miljoonaa tonnia läpikulkevaa ja 100 miljoonaa tonnia
paikallista rahtia, jota paitsi muutamilla linjoilla lähetetään
pois maasta 100 miljoonaa tonnia hiiliä, 25 miljoonaa ton-
nia rautaa ja 37a miljoonaa tonnia petroleumia. Yksi ainoa
rautatie, Pennsylvania railroad, jonka rata yhdelle osalle
ulottuu kuitenkin valtion rajan toiselle puolelle, tuottaa vuo-
sittain 12 miljoonaa dollaria. Noilla 250 linjalla on yhteensä
87,000 henkeä palveluksessa.

Olemme tähän saakka puhuneet ainoastaan hiilistä,
koksista ja petroleumista, mutta Pennsylvanian maanvilje-
lyskin on kohonnut äärettömän korkealle. Pennsylvaniassa
on 200,000 farmia, jotka antavat 200 miljoonan dollarin
arvoisen vuotuisen sadon. Useimpia Suomessa viljeltyjä
viljalajeja, mutta edellä kaikkea nisua, viljellään yleisesti.
Tunnettu Lancasteritupakka antaa vuosittain 24 miljoonan
naulan sadon. Teollisuustuotanto on kasvanut sitte vuoden
1860 nelikertaiseksi. Nykyään on Pennsylvaniassa 40,000
teollisuuslaitosta, joista lähetetään vuosittain tavaroita 750
miljoonan dollarin arvosta. Puolet Ameriikan lasitehtaista
ovat Pennsylvaniassa. Mutta tässä tulisi liian pitkäksi lue-
tella ainoastaan enin tunnetut valtion ja yksityisten jättt-
läisliikkeet. Wm. Crampin aina vaan laajenevassa laiva-
varvissa Philadelphiassa on 3,000 työmiestä. Baldwinin vetu-
ritehtaalla samassa kaupungissa on 3,500 työmiestä palve-
luksessa, mutta ainoastaan siitä tehtaasta on lähetettykin
10,000 höyryveturia. Cambrian rautatehtaalla Johnstownissa
on 8,000 työmiestä ja Carnegie Brothers & Comp., joka vai-
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mistaa ratakiskoja ja pantsarilevyjä, ja jonka tehtaissa on
aikeemme käydä katsomassa, antaa työtä noin 18,000 mie-
helle.

Noin kolmasosa Pennsylvanian työmiehistä on synty-
jään ameriikkalaisia, jotka kaikki, kukin t}^önsä mukaan,
ovat mahtavien ammattiyhdistysten jäseniä. Tässä valtiossa
usein uudistuvat työlakot saavat monta kertaa oikein kapi-
nan luonteen. Vuonna 1881—1886, siis noin 6 vuoden
ajalla muodostui siellä 2,442 työlakkoa, jotka tuottivat sekä
työmiehille että työnantajille 18 miljoonaa dollaria suora-
naista vahinkoa. Kun työ lopetetaan, näyttävät kaivanto-
alueet vaalipaikoilta. Suojellakseen tehtaitaan, palkkaavat

Työlakko.

miljoonamiehet yksityisten henkilöiden muodostamia sota-
joukkoja. Niistä ovat kuuluisimpia Robert Pinkertonin jou-
kot, joissa on todellisia ryöväreitä. Hampaisiin saakka aseilla
varustettuina kulkevat ne pitkin jokivarsia peloittaen jo pal-
jaalla läsnäolollaan kaikki elävät olennot. Juuri sellaisessa
tilaisuudessa työlakon aikana Carnegien luona 1894 törmä-
sivät ne yhteen työväen kanssa, joka törmäys hämmästytti
koko maailmaa.

Työväen järjestyminen ja johto on erinomainen, ja
kaivoksissa olevat työmiehet ovat yhtä valistuneita ja itse-
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tietoisia kuin nekin, joilla on toimensa maan pinnalla. Penn-
sylvania uhraakin paljon rahoja koululaitokseensa, ei vähem-
pää kuin 12 miljoonaa dollaria vuodessa. Valtion koulu-
huoneet, opetusvälikappaleet ja kouluille kuuluvat maat ovat
40 miljoonan dollarin arvoiset, mutta niissä kouluissa opete-
taankin nykyään 1,200,000 lasta.

Alotimme tämän pitkän numerosarjan sanoilla! Äl-
käämme puhuko Pennsylvanian kirjallisuudesta l Tässä val-
tiossa ei ole mitään muuta runoutta kuin se, jota itse elämä
tarjoaa. Jokaisen tässä ylempänä mainitun numeroluvun
suojassa on jättiläismäinen toiminta, tuhansien käsien työ,
tuhansien koneiden kiivas käynti, tuhansien teknikkojen ja
tehtaanomistajien pikaiset laskut ja rohkeat tuumat, jotka
salaman nopeudella pannaan todellisuudessa käytäntöön.
Siellä missä niin äärettömiä rikkauksia manataan esille maan
povesta, ja missä niin suuret aineelliset huolet kiinnittävät
ajatuksia, siellä ei istuta kirjoittelemaan runoja.

Ei, Pennsylvaniassa on kaikki alastonta, raakaa todel-
lisuutta. Täällä, jossa taivas on yhtenä mustana savupil-
venä, ei maa kasvata ruusuja, ja työskentelevien konepyö-
rien välillä ei ole sijaa tunnelmille. Tätä yhteiskuntaa ei
ole rakennettu eurooppalaisten yhteiskuntien tapaan. Se ei
ole kehittynyt sisältä ulospäin keskiluokkineen ja porvaris-
säätyineeu sekä muine sysäysten tasoittajineen työväen ja
pääoman välillä. Se on yhteiskunta, joka korkeimmilleen
kohonneen teknikan ja yksilön oikeuksista tarkimman itse-
tietoisuuden saavuttaneena on asetettu autioon seutuun,
missä käsillä ovat mitä suurimmat rikkauden lähteet. Siellä
ei ollut mitään perinnöllistä poliitillista hallitusta, ei mitään
perityltä tapoja eikä ylimalkaan mitään, joka olisi häirinnyt
toimintakykyisen suvun kehittymistä. Niin kasvoivat tässä
maassa nuo merkilliset miehet, petroleumi ja rautakunin-
kaat. joita monet vihaavat, useimmat kadehtivat, mutta
jokainen, jolla on käsitys heidän sivistyshistoriallisesta arvos-
taan, ihantelee. Sillä juuri he, jotka ihmeteltävällä rohkeu-
dellaan, persoonallisella kelpoisuudellaan ja selittämättömällä
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toimintakyvyllään nämät yhteen kootut ihmislaumat ovat
järjestäneet, ovat kuokkineet maasta miljoonia ja perusta-
neet yhteiskunnan, jonka historia tulee merkitsemään leh-
dilleen maailman merkillisimpänä, yhteiskunnan, joka tule-
vaisina aikoina sisällisistä järkytyksistä huolimatta tulee säi-
lyttämään paljon alkuperäistä luonnettaan.

Minulla oli suosituskirje mahtavimmalle miljoonamie-
helle, rautakuningas Carnegielle Pittsburghissa. Sellainen
kirje taskussani kuljin tuon mustan, likaisen kaupungin läpi.

Minun ei tarvinnut kysyä tietä ohikulkevilta, kun Carnegien
12-kerroksinen konttoorirakennus kohousi jättiläisenä kaikkia
muita rakennuksia korkeammalle.

Mutta vierasteluni päättyi pian. Rakennukseen johta-
vien kiviportaiden edustalla oli landau-vaunu ja, kysellessäni
ajajalta hänen herrastaan, avaantui ovi, ja pieni tanakka
mies astui ulos, jonka heti tunsin kuuluisaksi miljoonainie-
heksi. Näytti siltä kuin olisi hän aikeessa lähteä matkalle,
mutta saadakseni kuitenkin vaihtaa miehen kanssa muuta-
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mia sanoja, seisautin hänen ja ojensin hänelle suosituskir-
jeeni.

»Olen hyvin pahoillani», sanoi hän teeskentelemättö-
mäsi! kohteliaalla äänellä, »että olen juuri aikeessa matkus-
taa pois muutamiksi päiviksi. Matkustau St. Louisiin pitä-
mään muutaman esitelmän. Mutta te saatte kortin, jolla
voitte päästä kaikkialle Pittsburghissa.»

Hän kirjoitti pari sanaa käyntikortille, ja kun hän
ojensi sitä minulle ja pani samalla jalkansa vaunun asti-
melle, kysyin häneltä, mistä aineesta hän tulisi puhumaan
St. Louisissa.

Hän vastasi:
Minua on pyydetty pitämään vihkiäispuhe nuorten

miesten kristillisen yhdistyksen uudessa talossa. Aineen
saan valita itse, ja olen sentähden päättänyt puhua noille
nuorille miehille yhtä ja toista omasta elämästäni.»

Ja annettuaan määräyksiä mustalle palvelijalleen, jat-
koi Carnegie, antaen erityisen painon joka sanalleen:

>Se mitä ajattelen itsestäni puhua, elj oikeimmin, mi-
ten filosofian omasta elämästäni ajattelen kehittää, on jota-
kin sellaista, että ameriikkalainen yhteiskunnallinen kehitys
vaatii jokaisen pitämään velvollisuutenaan ansaita miljoonia,
jos hän siihen kykenee. Jokaisen velvollisuus isänmaataan
kohtaan on omaisuuden kokoaminen, mutta katala on se,
joka miljoonamiehenä kuolee. Nyt voitte mennä katsele-
maan tätä kaupunkia ja sanoa sitten minulle, josko toimeni
"vastaavat johonkin määrin perustelmaani.»

Neekeri palasi takaisin muutaman sihteerin kanssa,
jonka Carnegie käski avustamaan minua. Sitten hyppäsi
hän vaunuihinsa ja katosi katuhyörinään.

Kävellessäni ajattelin tuota merkillistä puhetta siksi
kunnes saavuin sihteerin seurassa sulatusuunien ja valssi-
laitosten keskelle, ja siellä, mykkänä hämmästyksestä unoh-
din kaikki tyyni. Kuljimme äärettömän suurien huoneus-
tojen läpi, joissa 18,000 ihmisolentoa, kalpeakasvoisina, ylen-
määrin rasitettuina ja palohaavoissa, aivan kuin kirouksen





Tilausilmoitus. >^^

Tilattavaksi tarjotaan etevän Mrjailijan Henrik Cavlin-
gin kirjoittama, runsaasti kuvilla varustettu kirjateos

Ameriikka.
Ameriikka, jolla nimityksellä tässä tarkoitetaan Yhdys-

valtoja, on ihmeiden maa. Se on ihmeellinenhämmästyttä-
vistä luonnouilmeistään ja arvaamattoman suuresta edistyk-
sestään, joka siinä maassa asujanten neron ja jättiläismäisen
toimintakyvyn avulla on saavutettu. Jo tämä yksistään on
omiaan kiinnittämään eurooppalaisen huomioa Ameriikkaan,
mutta halumme sen maan oloista selkoa saamaan kiihtyy
vieläkin suuremmassa määrässä, kuu tiedämme siellä vaki-
naisesti asuvan satoja tuhansia veljiämme ja sisariamme.

Henrik Cavling on tässä kirjassaan luonut kuvauksen,
joka jännittävässä yksinkertaisuudessaan on verraton. Tar-
kalla silmällään ja aikaisemmista matkustuksistaan perin
kokeneena, on hän tässä teoksessaan löytänyt varmat ja
sattuvat luonteen selitykset kussakin eri olosuhteessa ja
huomionsa on hän ilmaissut sujuvalla ja miellyttävällä kie-
lellä, jossa järki ja sydän sulautuvat sopusuhtaiseksi, miel-
lyttäväksi kokonaisuudeksi. Noudattaen presitentti Cleve-
landin neuvoa, ei kirjantekijä ole koettanut selittää, vaan
ainoastaan kuvata Ameriikan oloja ja tässä kuvauksessaan
viepi hän lukijan Kapitolion huipulta Washingtonista luke-
mattomien väliasemien kautta alimpaan yhteiskuntalokaan
suurkaupungeissa. Ja se mitä siellä näemme, on toisinaan
varoittavaa, toisinaan kehoittavaa uusiinvoimalhsiin ponnis-
tuksiin kansojen suuressa, rauhallisessa kilpataistelussa. Jo-
kaiselle lukijalle oh tästä kirjasta sekä todellista hyötyä
että huvia.

Kirjan arvoa tulee vielä korottamaan maisteri A.
Törnqvistin lisäys: suomalaisesta asutuksesta Ameriikassa,
jossa osassa julkaistaan paljon alkuperäisiä tärkeitä tietoja
ja havaannoita suomalaisten oloista siellä sekä joukkokuvia
tärkeimmistä kansalaistemme asumista seuduista.

Siinä toivossa että tämä kirja, joka sisällöltään tulee
olemaan etevin kaikista tähän saakka suomenkielellä ilmes-
tyneistä Ameriikkaa ja .etenkin suomalaisten oloja siellä
kuvaavista teoksista, saa yleistä kannatusta, olen sen hin-
nan asettanut niin huokeaksi kuin mahdollista ja ulkoasu,
niin paperiin kuin painokseenkin nähden, tehdään siitä huo-
limatta täysin kelvollinen. Koko teos ilmestyy nimittäin
25:ssä kahden painoarkin suuruisessa vihkossa ja vihkon
hinta on ainoastaan 35 penniä.

Kustantaja.


