
Piirteitä oloista ja elämästä Indiassa, Kiinassa, 
Japanissa ja Persiassa

(Oikeudet pidätetään.)

Tämii kirjoitus perustuu hindulaisen tohtori X. Krishnan 
meille «iltamiin toedonantoiliin neljiin aasialaisen maan olosuh
teista ja elämästä. Uskomme, että tämä kirjoitnssarja tulee 
olemaan tervetullut Sakeiden lukijoille varsinkin kuu ylipäänsä 
näiden maiden elämästä ja oluista ei ole paljon puhuttu ja si
käläisistä oloista liikkuu kansan keskuudessa sekä aivan vääriä 
että nurjia käsityksiä.

In dia.

li ulia 11 a on kirjoitettua historiaa 7000 vuotta tästä ajasta 
taaksepäin. Indiassa asustaa valta a. vana enemmistönä liimiu- 
nuninen heimo. Sana hindu johtuu Hanasta rvindiiu ja se tar
koittaa uskojan — inedoan. — Italialaiset hindut kuuluvat katikä
änsi alaiseen rotuun ja ovat siirtyneet sangen Vartiaisena aikana 
In di aa n ja sekoittuneet aikojen vieriessä etelä-In diassa asunei
den alkuasukasten kanssa.

Filosofia ja uskonto.

Hindut ovat henkevää väkeä. Noin 400(1 vuotta sitte jakaan
tui kansa Indiassa kolmeen pääosaan tai luokkaan. Yksi osa 
niistä, joita kutsutaan Bralimaneiksi, seurasivat suurien oppinei
den oppeja, tekoja ja kehoituksia. Sana hrahma tarkoittaakin
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yleistä tietoisuutta. Toinen osu edusti soti lasi n ok ka h ja sen ni
menä on Khutria. Kolmas osa. 5Y a isha-n uninen, edusti maan
viljelijöitä ja kauppiaita, ja sitäpaitsi eroittuivat maan alku
asukkaat tavallaan neljänneksi osaksi kansasta, joka asui 
maassa.

Noin 8000 vuotta sitte jakaantuivat maanviljelijät ja kaup
piaat 10 eri osaan siksi, että siihen aikaan Im liassa oli lfi eri 
ammattialaa kaupassa ja maanviljelyksessä (kasi ijärjestelmä). 
Tähän aikaan alkoi 1 tulia käydä voimakkaaksi vallaksi.

Asukasluku 1 tuhassa on nykyään 200,000.000, joista 20,000,. 
000 lukeutuu mougolialaiseen rotuun.

Sareret-nimisiä “ pyhiäkirjoja ” on nuhalla 4. joita nykyään 
sanotaan \Yedoiksi ja suurin niistä on lfeguetla, joka on kirjoi
tettu 8.500 vuotta e. Kr., mutta, sen kirjoittaminen oli alettu tioiu 
5000 vuotta e. Kr.

Iiuliassa on ti korkeakoulua, joissa opetetaan hindulaista fi
losofiaa ja niillä on 24,000 teosta, jotka käsittelevät hindulaista 
filosofiaa ja uskontoa. Näiden koulujen ja kirjain seuraajia sa
notaan Brahinaneiksi ja suurin osa niistä on kehittynyttä tai 
oppinutta väkeä.

Seuraava uskonto Tiuhassa tunnetaan niinellä Muhainediii 
uskonto, jolla uskonnolla on 60.000.000 seuraajaa. Muhamedit 
jakaantuvat SO osaan. Suurin osa tämän uskontunnustuksen pa
peista on sangen alhaisella asteella. Ile ovat äärimmäisen van
hoillisia ja heidän luonteensa erityispiirteenä on ra a kalaisana, 
lie  katsovat varsinaista kansaa samoin kuin me tavallisesti kat
somme eläimiä.

Kolmas uskontoryhmä seuraa Buddha» oppeja, Tällä uskon
nolla on 80.000.0CO seuraajaa ja heidän kirjallisuutensa käsit
tää noin 15,000 nidosta. Buddhalaiset eivät jakaannu eri osiin 
vaan muodostavat yhden ainoan kokonaisuuden.

Kristinuskon n In di aasa on 4.000,000 seuraajaa ja siihen kuu
luu etupäässä kaikki europalaiset. Kristinuskon levittämistä 
Indiassa on harjoitettu 800 vuotta ja työ» tulos »il melkein mi
tätön. Se johtuu siitä, että Iiuliassa on omat. sen omien olosuh
teiden pohjalla syntyneet uskonnot.

Iiuliassa on vielä tusinan verran muita pienempiä uskon
tunnustuksia. joiden seuraa jäin luku supistuu hyvin vähään.
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Tuotteet.

Ennenkuin otamme puheeksi vallan kumouksen Indiassa. pu
humme hieman tuotteista. — Imlia tuottaa 40 pros. koko maail
man puuvillittuotannosta; 80 pros. maailman jmirikö.vsi tuot teista 
on indiiin hallussa; 38 pros. tee- ja 26—28 pros. villatuotannosta 
suorittaa mainittu maa. liidin on kolmas maa maailmassa edus
tamassa vehnän tuotantoa, samalla kiiti 30 pros. koko ilmailuuni 
riisin tuotannosta kuuliin Imlialle. Nykyään on se kolmas maa 
maapallollamme paloöljyn tuottajana.

20 vuotta sitte oli India suurin kullan ja timanttien tuotan
toon nähden ja se edustaa nykyään suolan tuotantoon nähden 
toista suurinta maata maailmassa, ja yleensä sanoen Itulia im 
mineraaleista hyvin rikas.

Politiikka.

Käsitettyäinitie tähän asti kansaa, uskontoa ja taloutta, 
voimme siirtyä politiikkaan. Tmliaa, sen 7000 vuotta pitkän his
torian aikana, ainoastaan 300 viimeistä vuotta on hallittu sota
väen avulla. Kaikkina muina aikoina on Indiassa ollut siviili- 
lakien alainen hallinto. Ainoastaan noin 30 vuotta, 2,500 vuotta 
sitte oli Imlialla valtiokirkko ja aina sitä emien että sen jälkeen 
on ollut vallitsemassa täydellinen omantunnonvapaus.

Tämä piilleen a la in en maa oli 200 vuotta ajassa taaksepäin 
suuri vaihto- ja kauppamaa. 5.000 kauppalaivaa kyntävät merta 
ja ne purjehtivat aina Japaniin ja Kreikkaan asti ja yleensä he 
kulkivat merta kaikkialla.

Kuti Englannin hallitus tuli hulinan lopetti se sen seikan; 
vuodesta 1735 vuoteen 1857 ryösti Englanti lndiasta kaikenlaiset 
vapaudet.

Jälkeen suuren vallankumouksen 1857, jossa vai hui kumouk
sessa 30,000 englantilaista tuli murhatuksi, oli Englanti pakotettu 
antamaan Imlialle muu tain ia myönnytyksiä. Ja sitte vuodesta 
1857 vuoteen 1880 olivat indinlaiset sovussa englantilaisten 
kanssa. Mikä ikänä oli englantilaista, siitä pidettiin. -Mutta ta
loudelliset ja poliittiset syyt johtivat tyytymättömyyteen Eng
lantia vastaan, ja v. 1884 perustettiin Indiassa suuri kansallinen



poliittinen järjestö. Se valitsi vapaamielisiä edustajia keskinäi
seen parlamenttiin, jonka nimenä on Indian kansallinen kong
ressi.

Knsimiiisen 15 vuollen ajalla oli Indian kansallisessa kong
ressissa edustajina lakimiehet, opettajat, tohtorit ja muut oppi
neet. ja ne koittivat saada syntymään vapaamielistä englantilaista 
puoluetta siellä. Mutta viimeisen 11) vuoden ajalla maanvilje
lijät, inteligentit työmiehet, pikkuliikkeiden harjoittajat ja kaup
piaat ottivat kansallisen kongressin haltuunsa, da jokainen 
vuosi tämä kangressi kasvaa ja suurenee voimassa. Kuitti osa 
tämän kongressin johtajista ovat johtajia sosialisti puolueessa ja 
vieläkin suurempi osa ovat miehiä, joilla on jyrkät vallanku
moukselliset mielipiteet. Viime vuonna ottivat sosialistit ja val
lankumoukselliset tässä kongressissa e n emin ät kuin puolet 
asemia.

Tämä kongressi oli ensin Hiotettu kolmella tarkoituspe
rällä :

l :si saada aikaan Itidialle oma sisäinen hallinto;
saattaa India ja Englanti lähempään ystävyyteen; ja

3 :si kohottaa Indian kansaa ja oloja kaikessa laajuudes
saan.

Mutta kun vuodet kuluivat ja Englanti alkoi riistämään' 
Tndiaa yllä arniottomaininin, oli siitä luonnollisena seurauksena 
se että kongressin johtajat tulivat samassa suhteessa yhä vallan
kumouksen isemm iksi.

Kongressi oli järjestetty viiteen suureen ka n sali iso? n puo
lueeseen ja sillä oli haaraosastoja jokaisessa kaupungissa, kylässä 
ja kaikkialla. Jokainen osastoista muodostuva lääni lähettää 
määrätyn suhteellisen Kruunan edustajia kongressiin. Ke kokoon
tuu syyskuussa jokaisena vuotena. — Tähän kongressiin vali
taan aina joitakuita englantilaisiakin jäseniä, jotka ovat edus
tajina parlamentissa.

Tämä kongressi on vaatinut Englannin hallitusta säätämään 
koulupakkoa hukassa, verojen alennusta, omaa parlamenttia In- 
dialle, mutta niiniä vaatimukset Englannin hallituksen taholta 
ovat tulleet hyljätyiksi.

Englannin hallituksen tinkimätön politiikka johti siihen, 
että 3 vuotta sitte kongressi teki päätöksen hoi kot ee rata kaik
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kea mikä on englantilaista. Tässä kongressissa «n joka vuosi 
noin 12.000 valittua edustajaa ja ne edustavat 100.000,000 india- 
laista, mutta viime vuonna ne edustivat noin 150.000.000 ihmis
tä, eli enempää kuin puolta Italian asukkaista. 15:sta suurim
mista kongressin johtajista on (5 sosialistia, 8 kansallisvallanku- 
niouksellista ja 2 kaiisullisnpport mustia.

Hyvin suuri luku professoreja ja vieläkin valtavampi määrä 
ylioppilaita ja noin 100 san oma lellii en toimittajaa ovat sosialis
teja ja niiden aikomuksena on vallata vihdoin kokonaan tämä 
mahtava italialainen kansallinen järjestö.

Viimeiseen vuoteen saakka ei sosialisti puolue Ind iässä ole 
ollut osana kansainvälisestä sosialisti|niolueewta. Mutta kun Ger 
Hardie kävi Italiassa, liitti hän Tndian snsialistipuolueen kan
sainväliseen sosialistipnolueeseen. Suurin osa sosialisteista kuu
lui ylioppilaiden sosialistiseen yhdistykseen. Ger llnrdieki mat
kusteleminen In diassa oli niin vaikutta vati. että 6 suurinta viik
ko! ehteä ovat tunnustaneet kansainvälisen sosialisti puolueen siksi 
puolueeksi, jota ne tahtovat siitä eteenpäin palvella.

Imliau kansallinen kongressi alettiin hindulaisten ja englan
tilaisten kapitalistien toimesta. Mutta tästä kehittyneen mahta
van iudialaisen kansanliikkeen merkitys on nyt se, että se uhkaa 
tehdä lopun kapitalismista ei ainoastaan liiduissa — mutta myös
kin Englannissa. Seurnavat noin 5 vuotta näyttävät mitenkä se 
onnistuu.

P  E  R  S  I  J i

Persiaa saatetaan sanoa yhdeksi vanhemmista maista maail
massa. Mitään muuta puoleensa vetävää ulkomaalaiselle tut
kijalle ei siellä ole kuin suuri kirjasto ja runot, jotka siellä ovat 
vanhoilta ajoilta. Me voimme sauna, että Persialla on historiaa 
4300—4000 vuotta taaksepäin meidän ajastamme. Persian kan
sasta % kuuluu kauka-aasialaiseen rotuun ja seemiläiseen ja 
mongolilaiseen rotuun. Kukaan ei voi tarkalleen sanoa kuinka 
suuri Persian asukasluku on. Se kukaties nousee 12—15 mil
joonaan. «
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Uskonto.

Persialla «n aina ollut valtiokirkko niin pitkältä kuin sen 
historia tietää kertoa. Mutta nykyään siellä on kaksi uskontoa, 
Miihameti» ja Coravvasterin uskonnot ja sitä paitsi Persiassa on 
1.000—2.000 kristittyä. Persian kuningas, jota. nimitetään Sä
lliksi. on myöskin uskonnon päämies, samoin kuin Venäjän kei
sari Venäjällä. Muhanietin uskonto on jaettu 18 osaan, joilla 
osilla on sama su hile itse alkuperäiseen muhamettilaisuuteen kuin 
katolilaisilla protestantteihin. Kirkolla on määräämisvalta kaik
kien koulujen ylitse; kaikki tapahtuu uskonnollisten kaavojen 
mukaan säädetyssä järjestyksessä. — Kaikki toiset, paitsi tämä 
uskonto elävät Persiassa hyvin ahtaissa oloissa. Persialaiset ovat 
hyvin uskonnollisia — aivan kiihkoilijoita uskonnollisissa toimis
saan, i l  mitoin persialaisia pidetään kansana samalla asteella 
kuin Amerikan neekereitä.

Tuotteet.

Persia ei edusta mitään erityistä tuotantoa, lukuiuiottainatta 
silkkiä ja jimriköyttä. Suurin osa tästä maasta on hiekkaerä
maata. Viljeltävä maa tuottaa riisiä, vehnää ja jonkun verran 
puuvillaa, f atm päiden viljelys tuottaa tavallisen suuren määrän 
villoja ja maassa tavattavat paloöljy-suonet antavat siellä täällä 
jonkun määrän öljyä. Vielä on mainittava joltinenkin heaelnä- 
viljelys. f)0 pros. asukkaista elää kädestä suuhun tavattomassa 
köyhyydessä.

Hallinto.

Persian historian viimeiset 1200 vuotta edustavat ehdotonta 
yksinvaltaa. Persian kuninkaalla on määräämisoikeus maihin 
suurimmassa osassa valtakuntaa. — Muhamettilaiset saarnaajat 
ovat ryöstäneet kansaa sillä tavalla, etteivät sellaista ryöstämis
tä olisi edes Kooman katoliset papitkaan jnljenneet tehdä. -— 
Melkein kaikki kauniimmat naiset valtakunnassa ovat kuninkaan 
vaimoja. Muutamilla Persian kuninkailla oli vaimoja 1,8(10. 
Viimeinen kuningas oli vaapaamieiinen ja hänellä oli ainoastaan
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400 vaimoa. Sh a li in rahasto Persiassa sisältää jalokiviä, kultaa, 
hopeaa ja muita kalleuksia yhteensä noin 800—900 milj. dollariin. 
Kaikki johtavat tuotannot maassa kuuluvat kuninkaalle. Per
sian aatelistokin on enemmän ryöstön alainen kuin minkään muun 
maan aatelisto. Ryöstöjärjestelmä. jota venäläiset kauppiaat 
Persiassa yllä pitävät ja Et elä-Persiassa hindulaiset kauppiaat 
harjoittavat, on pahempaa mitä ajatella saattaa.

Tämä joka taholta harjoitettava ryöstäminen johti vallan
kumousko piimän 15 vuotta sitte, josta seurauksena oli, että Per
sian kuninkaan täytyi antaa parlamentti kansalle. Jokainen 
muh am et in uskoa t un niistävä ja jolla on vähän omaisuutta tai 
palvelee valtiota, saa äänestää edustajia parlamenttiin.

Tämä on toinen vuosi kuin Persiassa on ollut olemassa par
lamentti. Ensi vuoden parlamentissa johtivat aatelit ja viralli
sen uskonnon edustajat. Nykyään on Persiassa hyvin suuri 
joukko Etelä-Venäjäitä karanneita vallankumouksellisia; muu
tamia niistä on Persian sotaväessäkin, osa on liike-elämän pal
veluksessa ja hyvin lukuisa joukko palvelee neuvonantajina. 
Seuraus tästä on. että Venäjän vallankumoukselliset on hyvin 
yleisesti tunnettuja siitä, että lie kantavat vallankumouksellisia 
mielipiteitä ja he näyttävät olevan hyvässä suosiossa ja luotossa 
kansan silmissä Persiassa.

Tällainen yhteys Venäjän vallankumouksellisten ja Persian 
kansan välillä vaikutti sen, että nykyään Persian parlamentissa 
on suurin osa, joko radikaaleja tai suorastaan kumouksellisia. — 
Persiassa käy nykyään voimakas kansanliike tarkoituksella tehdä 
puheeualaisesta maasta tasavalta. Kansa Persiassa vihaa sltahia 
sen vuoksi, että se on ystävällinen ulkomaalaisia riistäjiä koh
taan. Tämä seikka on suurena apuna vallankumouksellisille siel
lä. Persiassa on myöskin hyvin vahva liike tarkoituksella levit
tää nykyaikaisia tieteitä ja kirjallisuutta. Lukuisa joukko Per
sian ylioppilaista, jotka opiskelevat Hei jr iän ja Englannin yliopis
toissa. ovat jäseniä Aasian yloppilaiden sosialistisessa järjestössä 
ja namät tekevät ansiokasta työtä sosialismin levittämiseksi koti
maassa.
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Kiinassa on asukkaita 450,000,000 ja Kiina on vanhempia 
sivistyskansoja maailmassa. Kiina muodostaa maailman omassa 
itsessään. Kiinan kansalla on omaa historiaa 5.000 vuotta e. Kr. 
Kiinassa asustaa etupäässä mongolilaista ihmisrotua, mutta siellä 
on myöskin hyvin runsaslukuinen jankko juutalaisia, joita täy
tyy sanoa maan asukkaiksi, sillä he ovat nsunret Kiinassa 1200 
vuotta.

Kiinassa on laaja kirjallisuus -— yksi lnnjimpia maailmassa. 
Kiinan kieli on peräti mutkikasta. Yhdellä ainoalla sanalla kfi- 
nunkielessä saattaa olla viisitoista eri merkitystä, eli toisin sa
noen, sitä voidaan lukea viiteentoista eri tapaan. Kiinan kielessä 
on 120.000 sanaa, Kiinan uskonnoilla ja filosofialla voipi olla eri 
kirjoja 60,000 nidosta.

Kiinan kieli yleensä on yksi kieli, mutta siinä on 12 eri pää
murretta. — Pohjois-Kiinassa on väestö pitkää ja vaaleaväristä, 
mutta asukkaat Etelä-Kiinassa ovat lyhyitä ja keltaikoisi a. — 
Riisi ja sianliha ovat kiinalaisen tavallisempia ruokia. — Kii
nassa on ainoastaan noin 50,000 europalaista.

Uskonto.

Kiinalla on kolme suurta uskontoa: Buddhan. Konfnksen 
(joka itse «asiassa on valtion uskonto) ja Dhas-uskonto. N'e edus
tavat uskontoa Kiinassa, mutta buddhalaisuus voittaa kaikki toi
set. Kiinalaiselle papille ei makseta mitään palkkaa ja pääasias
sa ainoastaan Kiinassa ja Tndiassa on sellaisia pappeja, jotka 
eivät ole palkkapaimenia.

Buddhan opit edustavat uskonnollista filosofiaa ja Konfnksen 
opit edustavat uskonnollista lainoppia. Dhas-uskonto on enem
män materialistinen kuin mikään muu uskonto maailmassa.

Kiinassa on 2.000.0(10 kristittyä ja ne, jotka ovat kristittyjä, 
ovat myöskin jossakin liikevhteydessä tai joissakin et »suhteissa 
europa laisten kanssa.

Kiinassa on monia ihmeellisiä temppeleitä — sellaisiakin 
kooltaan, joissa on istuimia 25,000 hengelle. Muutamat kirkko
kunnat Kiinassa ovat tavattoman rikkaita.
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Tuotteet.

Tee. silkki, posliinit:! vara. metalliteollisuus, jalokivi teolli
suus ja kaikenlaatuinen, sangen kuvittava ja ihmeellinen koru- 
kalu tuot an to. .ovat suurimniat tuotantohaarat teollisuudessa, sa
moin kuin maanviljelyksessä on riisin, villan, puuvillan ja op ui
min kasvatus. La iva rakennus, puuvillatehtaat, k omiasi teollisuus, 
rautateollisuus ja rautatievaunujen rakennus kasvavat liv via no
peasti. Paperiteollisuuden palveluksessa Kiinassa elän 3. U()d,000 
ihmistä. —80 miljoonaan ihmistä saa elatuksensa pienemmissä
toimissa ja. tuotannon haaroissa, joita ei ole tässä nimitetty.

Ammattiyhdistysliike (unionisiin) kasvaa Kiinassa ja tulee 
yhä voimakkaaminaksi päivä päivältä. Kiinassa kuuluu 3,000,000 
leipuria ammattiyhdistykseen. Tämä ammattikunta on hyvin 
salaperäisesti järjestetty. Se valitsee itselleen äänestyksen kautta 
“ kuninkaan” joka valitaan elinijäksi. sen asema ei ole huonompi 
pienten valtakuntien kuninkaitten asemaa, sillä tuo kolminiiljoo- 
nainen joukko antaa hyvin huomattavan osan tuloistaan kunin
kaalleen. Niin ihmeellinen on tämä leipurien järjestö, että vie
raat tutkijat eivät voi havaita sen toiminnan perusteita.

Kiinassa on kanavia, jotka.vaihtelevat levyedeltään 40—120 
jalkaan. Näitä kanavia on kaivettu noin 2000 vuotta sitte. Nä
nnit kanavat ovat Kiinassa olleet meidän päiviimme asti kule- 
tnksen palveluksessa, samoin kuin meillä ova rantatiet.

Kiinalaisen luonteen pääominaisuuksia on se. että he tah
tovat olla joko oppineita tai kauppiaita.

Hallinto.

Kiina. Turkki. Venäjä ja Persia ovat ne maat. joissa vielä 
vallitsee täydellinen yksinvalta. Alutta siitä lm oli matta ei mis
sään muussa maassa katsota sotilaitten päälle niin ylenkatseelli
sesti kuin Kiinassa. Edellä mainitut omassa keskuudessaan yk
sinvaltaa ylläpitävät leipuritkin halveksivat sotilaita enemmän 
kuin mitään muuta.

Viimeiset 300 vuotta on Kiinaa johdettu Konfuksen lakien 
mukaan. Ilankaisutavat ja tuomiot ovat samantapaisia kuin 
Venäjällä (Siperia rangaistus). — Kiina, yksi rikkaimpia maita,
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lukuunottamatta huikin, oli nukkuvassa tilassa vuoteen 1895. 
Mutta jo vuoi m a 1888—1848 kuin rausku] ui set alkoivat Kiinan 
Työstämisen, täytyi sen hieman hieroa silmiään ja 1895 Japanin 
ja Kiinan sodan aikana se lieriisi toimintaan. Tässä taistelussa 
Japani voitti. Kaappasi Kiinan laivaston, ry listi 400—500 mil
joonaa dollaria sota kulu ja. anasti Fornmsan saaren, joka on yksi 
suurin Kiinan saarista ja kaiken lopussa tämä taistelu vei halli
tukselta luoton kansan silmissä. Työläiset Kiinassa joutuivat 
raskaan veroknorniaii alle ja samalla aikaa ranskalaiset ja eng
lantilaiset kauppiaat alkoivat ryöstää maata joka puolelta. Sa
malla aikaa eivät asukkaat tässä onnettomuuden kitaan svös- 
tyssii maassa saaneet mitään puolustusta. Kiinalaisten elämässä 
oli nyt myrskyä ja ne alkoivat sodan sekä kotimaista hallitusta 
että europalaisia ryöstäjiä vastaan. Tätä kansan nousua sano
taan Boxarien kapinaksi.

Vallankumoukselliset ryöstivät kaiken mitä he käsiinsä sai
vat. ja mitä eivät voineet hyödykseen käyttää, polttivat ja jätti
vät veronsa maksamatta. Tämä kapina tuli maksamaan yh
teensä 1 Yj biljoonan dollaria. Tämä oli voimakkain isku mitä 
Kiinan aristokratia on mitoinkaan kärsinyt.

Seuraus tästä oli. että kansalle myönnettiin paremmat olot 
ja hallitus lähetti 20.000 ylioppilasta Kumpaan ja Japaniin tut
kimaan oloja näissä maissa. Palattuaan kotiin alkoivat itämät 
ylioppilaat järjestelmiinisesti kasvattaa kansassa tyytymättö
myyttä hallitusta vastaan. Hyvin huomattava osa varakkaista 
kauppiaista, yliopistomiehistä ja maa n viljelmistä kuuluu järjes
töön, joka pyrkii muodostamaan tasavaltaa Kiinassa. Tämä 
suuri poliittinen järjestö vaatii parlamenttaarista hallitusjärjes
telmää maalle. Tämä sama järjestö vaati hallitusta lakkautta
maan opiumitiiotannon. Hallitus määräsi ettei kukaan valtion 
palveluksessa oleva henkilö saa nauttia opiumia paikkansa me
nettämisen uhalla. Kupla unin parlamentti oli myöskin pakotettu 
suostumaan siilien ehtoon, ettei Kupla unin liikemiehet saa vuo
den 1902 jälkeen harjoittaa opiumi» viljelystä Kiinassa. — Kaik
kialla Aasiassa on olemassa ylioppialiden sosialistisia järjestöjä 
ja useita tuhansia Kiinan ylioppilaita kuuluu tähän järjestöön. 
Tämä järjestö tekee tavattoman voimaperäistä työtä sosialismin 
oppien levittämiseksi Aasiaan. Samalla aikaa kuin näihin mai
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hin koteutuu uudenaikainen tehdasteollisuus kaikkine immtoi- 
iieen, sama 11a aikaa saapuu myöskin sosialismi, kohottaen palkka 
köyhälistöä itsetietoiseen luokkataisteluun.

Kukaan ei saatti sanoa, että vallankumouksellinen liike Kii
nassa olisi heikompi kuin Venäjällä ja sosialistit toivovat, että 
he tulevat valloittamaan tärkeän aseman Kiinan parlamentissa 
heti kuin yksinvalta on kukistunut.

J A P A N I

Japanin kirjoitettu historia ulottuu 2.700 vuotta taaksepäin 
meidän ajastamme. Asukkaat Japaniin ovat siirtyneet kolmesta 
osasta maailmaa. Osa Koreasta, osa Kiinasta ja vähäinen osa 
Et elä-Tmi iästä, Kaikki Japanin asukkaat kuuluvat mongoli lai
seen rotuun. — Itse ja pan Hai set ka an eivät tunne historiaansa 
ilman keisaria, Senpä vuoksi alkaakin Japanin historia heidän 
ensimäisest-ä keisaristaan, Temo oli hänen nimensä ja vielä ny
kyinenkin Japanin keisari polveutuu samasta suvusta ja hän 
on 12:i:s keisari Japanissa. Japanissa ei ole olemassa mitään 
alkuasukkaita.

Japanin kansa on jakaantunut neljään luokkaan. Ensimäi- 
sen luokan muodostavat keisarillinen huonekunta; toisen aatelit 
ja suuret maanomistajat: kolmanteen kuuluvat sotilashenkilöt; 
ja neljänteen talonpojat, kauppiaat ja työmiehet. Aatelis- ja 
sotilasluokka hallitsivat Japanissa kaikkea, lukuunottamatta nel- 
jääkymmentä viimeistä vuotta.

Uskonto,

Japanilla on ollut valtiokirkko vuoteen 60(1 j. Kr., jonka us
konnon nimenä on Shindo-uskonto. Tämän uskonnon perustaja 
on Japani?) ensimiiinen keisari, mutta vuodesta 600 j. Kr. on 
Buddhan oppi ollut tunnustettuna Japanin valtiokirkossa. Hy
vin useat buddhalaiset paavit ovat olleet jäsenenä keisarillisessa 
huoneessa. Nykyäänkin vielä yksi vaikuttavampia tämän us
konnon opettajista on keisarillisen perheen jäsen.

Suurimmat filosofiset teokset ja muut hyödylliset kirjat ovat 
Japanissa tulleet julkisuuteen buddhalaisten pappien toimesta.
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— Ei mikään kansa voi kilpailla Japanin kanssa etovissa opet
tajissa ja hyvissä saarna miehissä. Japanin buddhalaisella us
konnolla ja filosofialla on noin 60,000 nidosta painettuja kirjoja 
ja 300,000 käsikirjoitusta. Japanilaiset pitävät näitä käsikirjoi
tuksia 60.000.000 dollarin arvoisina. Buddhan oppi maailmassa 
on ainoa kansanvaltaisuutta tarkoittava uskonto, Tiiliä uskon
nolla Japanissa on 1C0.00O temppeliä ja useata niistä ympäröi 
tavattoman kauniit puutarhat. Japanissa on noin 250,000 kris
tittyä. joista 120,000 katolilaista ja. 50.000 protestanttia. Loput 
kuuluvat Venäjiin krcikkalais-katoliseen kirkkoon. Sanotaan, 
että Tokiossa sijaitseva venäläinen kirkko on mahtavin venä
läisistä kirkoista Pietari-Paavalju kirkon jälkeen Pietarissa. 
Muutoin nykyään vallitsee Japanissa täydellinen iiskonvapaus.

Tuotteet,

Tärkeimmät tuotautehaarat Japanissa ovat: kullan ja kupa
rin kaivaminen. laivan rakennus, rautateollisuus, tulitikkuteolli
suus. lasin puhallns. puuvilla teollisti us, silkki- ja posliiniteolli- 
snns. Teen ja riisin kasvatti sm a at ovat hyvin tärkeät Japanin 
tuotannossa. 38 pros. Japanin väestöstä nykyään työskentelee 
teollisuuden palveluksessa. Muutamat tehtaat rautateollisuu
dessa ovat niin laajoja, että niissä työskentelee 15—20 tuhatta 
ihmistä. Suuremmilla laivanrakennustelakoilla työskentelee 
15,000 henkeä. Suurimmassa puu villatehtaassa on työssä 50,000 
työntekiää ja suur im massa kuparikaivoksessa tekee työtä 6.000 
kaivosmiestä, samoin yhdessä ainoassa liiilikaivann-ossa kaivaa 
hiiltä 4.C00 htilenloiivajaa.

Jokainen saattaa nähdä ja ymmärtää, että meidän päiviem
me Japani on aivan toinen kitin se oli 40 vuotta takaperin. Vii
meinen Englannin pääministeri Salisbury sanoi, että teollisuus 
Japanissa muutamana viimeisenä vuotena on mennyt enemmän 
eteenpäin kuin Englannissa, Saksassa ja Amerikassa yhteensä. 
Hallitus Japanissa pitää monopolinaan viinan, oluen, tupakan ja 
kanfärtin valmistusta. Rautatiet, sait k osa n oma laitokset, tele
foonit, suuremmat rautatehtaat ja laivanrakennustelakat omis 
taa valtio.
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Japanin käyt iin niinisessä hallinnossakin on tapahtunut huo
mattavia muutoksia. Kutien keisari oli armeijan ja laivaston 
sekä uskonnon päämies. Hänen sanansa oli laki. Mutta aikojen 
kuluessa, esiin tulleet syyt ovat tehneet ehdot tonni n yksinvallan 
mahdottomaksi. 35 vuotta sitte jaettiin Papanin hallitus 11 :ta 
niinisteripiiriin, joita hallitsi h ministeriä, Keisari määrää pää
ministerin ja pääministeri asettaa ministeriön ja niiden toimet. 
Viimeisten 20 vuoden ajalla .Japanilla on ollut parlamentti, jossa 
on sekä ylä- että alahuone. Ylähuoneeseen kuuluvat aatelit ja 
ne, joiden palvelus maalle on ollut erittäin tärkeä ja huomatta
va, Alahuoneeseen valitsee kansa edustajat neljäksi vuodeksi 
kerrallaan. Parlamentissa on edustettuna 2 puoluetta: liberaalit 
ja konservatiivit, mutta- nykyiset konservatiivit ovat .Jaimuissa 
paljon enemmän radikaalisia kuin liberaalit, Kolmas puolue on 
nousemassa, se osoittaa vilkasta pyrkimystä eteenpäin -— se puo
lue kuuluu osana kansainväliseen sosialistipuolueeseen. Kdnsta- 
jien äänestysoikeus parlamentin alahuoneeseen perustuu mää
rättyyn varallisuus asteikkoon tai oppimäärään, siten, että ai
noastaan 6 pros. Japanin kansasta saa äiiuestää itselleen edusta
jia säätämään lakeja maalle ja kansalle. Japanin aatelissäätyvn 
kuuluvat- ovat tavattoman rikkaita ja miljoneerit. joilla ei ole 
aatelistitteliä. saavat jotenkin oikeuden tulla edustetuksi ylähuo
neessa. —- Suurimman osan maasta omistaa 5.000 henkeä. Pie
nillä maanviljelijöillä on ainoastaan noin 2—5 eekkeriin maata, 
ja 77—SO pros. maanviljelijöistä viljelevät vuokramaata. Maa 
on tavattoman kallista; se maksaa keskimäärin 1.000 dollaria 
eekkeriä kohti. Maanviljelijät yleensä näkevät silkkaa nälkää, 
Äärettömät joukot japanilaisista maatyöntekijöistä ovat onnel
lisia saadessaan jättää kotinsa ja mennä jonnekin tehtaaseen 
työhön. Jokainen saattaa helposti nähdä, että näiden ryöstet
tyjen työläisten keskuudessa kasvna yllä kohoava tyytymättö
myys ja heidät valtaa halu järjestyä, 7 vuotta sitte oli vielä yh
distyin] soikeus kielletty, joka nyt jo on tunnustettu, ja ammatti
yhdistykset tulevat sosialistisiksi.

Ki ole mitään muilta maata maailmassa, jossa tapahtuisi niin 
lukuisasti lakkoja kuin Japanissa. Siellä on olemassa 3 pohja- 
syytä. jotka synnyttävät loppu mattoni asti lakkoja:
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1 :ksi äärettömyyksiin kohonnut nylkeminen ja sorto, 
jota kapitalistit ja hallitus harjoittavat;

2:ksi tätä senraava köyhyys ja taistelu olemassaolosta;
3:ksi kun kansalla ei ole mitään sanomista siihen hal

litsemistapaan, jonka join hilla ja tahdosta tämä kaikki 
tapahtuu.

Ger Ilanlic, englantilainen sosialisti, käytyään Japanissa sa
noi: siinä maassa kapitalismi on ottanut sellaisen aseman, että 
sosialismin toteutuminen voi milloin hyvänsä tapahtua.

Japanin sosi a listi puolueella on nykyään 2 viikkolehteä ja 
viimeisissä sosialisti puolueiden kansainvälisissä kongresseissa on 
ollut edustaja myöskin Japanista. Japanissa im myöskin yliop
pilaiden sosialistinen järjestö, joka on osa Aasian ylioppilasjäir- 
jestöstä, jonka pää kortteeri on Tokiossa. In dia n järjestön piiii- 
kortteeri sijaitsee Hoi upeissa ja Kiinan Kantonissa. Toivotaan, 
että niiniät rivit antavat- käsitystä olosuhteista ja sosialismista 
Aasiassa, ja olisivat mahdollisia synnyttämään 1 overuuslniinettä 
niiden kesken, jotka kaikkialla maailmassa ovat maailman kan
salaisia.

Sanomalehtipoikia New Yorkissa klo 5 aamulla.
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