
MIKSI MINÄ OLEN SOSIALISTI.

1. Sosialismi merkitsee: varmaa taloudellista elämää jokai
selle työläiselle. Se antaa kaikille yhtäläisen tilaisuuden yhteis
kunnassa. ja saattaa yhteistoiminnan raaistuttavan kilvoitelun 
sijalle. Se ei merkitse “ jakamista” Standard öljy-yhtiön tavoin, 
eikä laiskurien eliittämistä.

Lopettamalla nykyisen suunnattoman tuhlauksen, se takaa 
kaikille yltäkylläisen ja miellyttävän elämän.

2. Sosialismi pitentää ihmisen elämää ja tekee sen onnelli
semmaksi. Työmiehen keskimääräinen ikä on 39 vuotta, ja kapi
talistin 55 vuotta. Kim kansa itse omistaa kaikki, niin raskas 
raataminen ja elämisen epävarmuuden tuottama huoli loppuu, 
ihmiselämä on onnellisempaa ja tulee jatkumaan lähemmä tuota 
psalmi st in 70 ikävuotta.

3. Sosialismi suosii jalompia pyrinnöltä. Se poistaa nykyi
sen epätoivoisen taistelun dollareista. Ihmisten yhteiskunnalli
sen toiminnan syyt tulevat olemaan jalompaa laatua: lie tahtovat 
palvella totuutta, tieteitä, taiteita ja itse yhteiskuntaa. .Ja kilpai
lu etevännnyydestä tulee innostamaan heitä.

4. Sosialismi kehittää individualismin korkeammalle. Kuk
ka kukoistaa paremmin hyvin hoidetussa puutarhassa kuin kivi
sessä. poljetussa tienohessa. Samoin ihminen tulee kehitty
mään paremmin sosialismin yhteiskunnallisessa puutarhassa kuin 
kapitalismin kaikki teilaavilla tanterilla.

5. Sosialismi edistää moraalia. Nykyinen kapitalismin jär
jestelmä on epärehellinen, sillä se sallii viekkaan, susimaisen luo
kan nylkeä raatavia työläisiä vuokran, koron ja liikevoiton muo
dossa. samalla synnyttäen kaikenlaista turmelusta: ulkokultai
suutta. kavallusta, petosta, uhkapeliä, rosvoutta, murhia, sotia ja



kansallista varkautta. Muistakaamme vaan Panamaa ja Filip- 
piinejä. sekä Co lieron raakuuksia, joita liikevoittoja ahmiva Leo- 
poltl on toimeen pannut. Sosialismi lopettaa tämän mädänneen 
ja kaatuma isillään olevan yhteiskunta rakennuksen paikkailemi
sen armeliaisuuden leivän paloilla ja mitättömillä reformeilla, ja 
rakentaa sen sijaan rehellisyyden pohjalle perustetun ko-opera- 
tiivisen yhteiskunnan, asettaen oikeuden vääryyden sijaan ja pal
kiten ainoastaan oikeuden ja kohtuuden harju Itämisen, eikä sel
laista anarkiaa mikä nykyään vallitsee, että jokainen toimii kai
kenlaisin keinoin vaan omaksi hyväkseen.

6. Sosialismi puhdistaa uskonnon. Jokainen tunnettu us
konto, siihen luettuna myöskin kristinusko, on sen kehittyessä 
väärennetty pyhittämään ja tukemaan hallitsevan nylkyriluokan 
suosimaa yhteiskuntajärjestelmää. Tämä väärennys synnyttää 
raa’inta materialismia ja tuhoisiuta laatua ateismia papillisen 
valhepuvun alla. Sellainen ulkokultaisuus katoaa ja jumalallinen 
rakkaus saa sijan ihmisten sielussa, kun heillä on oikeudenmukai
set taloudelliset olot.

7. Sosialismi laittaa jokaiselle perheelle hyvän kodin; hä
vittää ta ka katujen kurjat hökkelit, viheliäiset ullakkokamarit, 
kapitalistien vuokratalot. Se pelastaa naiset häpeästä ja lopettaa 
lasten uhraamisen liikekeiiiottehm moolokille.

8. Sosialismi saattaa yhteiskunnan raittiiksi. Kapakat- hä
viävät itsestään kun lopetetaan mahdollisuus tehdä niillä rahaa. 
Ja ihmiset vähemmän kai [»aavat väkijuomia kun heillä on parem
mat olosuhteet.

0. Sosialismi puhdistaa politiikan, ja täydellisin itää demo
kratian todelliseksi kansanvaltaisuudeksi. Kilpailu viroista ja 
niiden pitämisestä, ja liikemiesten linrjottama viranomaisten lah
jominen, yhdessä sen tosiasian kanssa, että on olemassa ainoas
taan yksi virka 400 viran etsijää kohden, turmelee politiikan. 
Kun kaikki ovat valtion palveluksessa, kun ihmiset saavat kor
keamman käsitteen yhteiskunnan palvelemisesta rehellisen teol
lisuusjärjestelmän Hila, ja tilaisuus lahjomiseen loppuu, silloin 
politiikan silmä määränä tulee todella olemaan kansan hyvin
vointi. Kansan hallitus rikkaiden kautta ja rikkaita varten [lois
tetaan ja sen sijalle asetetaan kansan hallitus kansan kautta kan
saa varten.
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10. Sosialismi lopettaa sotien käynnin. Yli maailman ulottu
van teollisuuden kansan omaksi ottamisliikkeen seurauksena tu
lee olemaan kansojen liittoutuminen — maailman yhdysvallat. 
Tulevaisuuden maailman valtiot eivät käy keskenään sotia, enem
män kuin New Yorkin ja Californian valtiot käyvät nykyään. 
Kansainvälisen toveruuden vallitessa ihmiset eivät tapa toisiaan.

11. Sosialismi ratkaisee työväen kysymyksen, ja siten pois
taa mahdollisuuden toisen kansallissodan puhkeamiseen. Kun 
kansa omistaa teollisuuslaitokset, ja saa työstään täydet tulokset, 
niin työväki ei tee silloin lakkoa itseään vastaan.

12. Millä olen sosialisti, koska sosialismin voitto on välttä
mätön. Kapitalismi ja työ rntistelevat toisiaan kuni kaksi jätti
läiskäärmettä. Kuten orja valta antoi sijan feodalismille, ja feoda 
lismi kapitalismille, samoin tm kapitalismin annettava sijaa so
sialismille. Taloudellinen kehitys myöskin näyttää, että ensin on 
työnantajana ollut yksityinen, sitten pieni yhtiö, joka taasen yh
tyi toisten yhtiöiden kanssa korporatsiooniksi, ja nyt k orpo ra t- 
sioonit ovat yhtyneet trustiksi, da nyt lopuksi tulee koko kansan 
trusti, eli sosialismi, joten siis viimein kansa tulee kaikkien tuo
tanto- ja välityskeinojen omistajaksi.
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