
Kelpasi sitä nytkin kuulla, kun 
täältä viimeksi kävin Sointulan 
iltamissa. Nuorin poikani — koh
ta 19 vuotias — siellä suoritti 
osansa ohjelmasta. Piti esitel
män “lasten kasvatuksesta", meil 
le vanhemmille valaistukseksi.

Oikein minua hirvitti se varmuus 
millä hän puhua paukutteli, ja
se asiantuntemus-------

— Niin, semmoista se on tä
mä vanheneminen. Mutta senpä 
sitä vaan sanotaan olevan ainoa 
keino kuolemata vastaan.

Kaapro Jääskeläinen.

IE IE IE IE

Taktillista selostelua
(Ja tk o a  viime numeroon).

Marxin ajatuksia ammatillisesta 
liikkeestä

Vuonna 1869 lähettämässään 
kirjeessä Saksan metallityönte- 
kijäin yleisen liiton rahastonhoi
tajalle, ilmoittaa Marx kantansa 
ammattiyhdistys liikkeeseen näh
den niin selvästi ja vääjäämättö
mästi, ettei millään tulkinnalla 
tai väärin ymmärryksellä ole sii
nä varaa.

Hän kirjoittaa siinä: “Ammat
tiyhdistyksissä työmiehet kasva
tetaan sosialisteiksi, heille kun 
niissä joka päivä saatetaan sil
mien eteen taistelu pääoman 
kanssa. Kaikki poliittiset puo
lueet poikkeuksetta, olivatpa sit
ten mitkä tahansa innostuttavat 
työväen suurta joukkoa ainoas
taan joksikin ajaksi; ammattiyh
distykset sitävastoin sitovat it
seensä työmiesten suuren joukon 
ainaiseksi; ne yksin kykenevät 
edustamaan todellista työväen
puoluetta ja panemaan takeet 
pääoman vallalle. Työväestön 
enemmistö on havainnut että sen

aineellista tilaa on parannetta
va, kuuluivatpa mihin puoluee
seen tahansa. Jos taas työmiehen 
aineellinen tila paranee, niin hän 
voi antautua enemmän lastensa 
kasvattamiseen, vaimon ja lasten 
ei tarvitse käydä tehtaassa, hän 
itse voi hankkia enemmän si
vistystä, hoitaa paremmin ruu
mistaan. Hänestä tuke silloin 
aavistamattaan sosialisti.

Jo silloin siis käsitti Marx am
mattiyhdistykset sosialistisiksi al
keiskouluiksi, mikä käsitys on 
kokemuksen kautta kaikista mais 
ta osoittautunut täysin oikeaksi.

Mutta yhtä hyväksyttävältä ei 
tunnu Marxin samassa kirjeessä 
lausuttu ajatus ammattiyhdistys
ten suhtautumisesta politikkaan. 
Hän sanoo: “Ammattiyhdistyk
siä ei pidä koskaan saattaa yh
teyteen minkään poliittisen yh
distyksen kanssa, eikä tehdä sel
laisista riippuvaisiksi, jos tahdo
taan että ne täyttävät tarkoituk
sensa. Jos niin menetellään on 
se niille kuolinisku." Tämä Eng
lannin vanhain ammattiyhdistys
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ten ja amerikalaisten ammatti- 
unioiden noudattama menettely
tapa niin Marxin suosittama kuin 
se onkin ei kuitenkaan ole näyt
täytynyt missään maassa ajanpit- 
kään puustavillisesti otettuna 
menestyvän.

Niinpä Englannissa, jossa am
mattiyhdistykset jo aikaisemmin 
suuntasivat toimintansa puhtaas
ti taloudellisten tehtäväin ratkai
suun sitoutumatta kannattamaan 
minkään valtiollisen puolueen oh
jelmaa, ei tämä kanta enään ole 
vallalla. Tosin siellä enempi kuin 
muuallakaan ei vieläkään vaadi
ta, että jokaisen ammattiyhdistyk- 
seläisen pitäisi olla sosialdemok- 
raatti. Mutta käytäntö kokemus 
ja kapitalistien taistelu ammatti
yhdistyksiä vastaan ovat vieneet 
ammattiyhdistysliikkeen politilli- 
sen puolueen muodostamiseen. 
Ja kun Englannin johtavain so
sialistien (John Burns ja Tom 
Man) tunnuslauseena on “jokai
sen sosialidemokraatin tulee olla 
ammattiyhdistykseläinen".*) Ja 
kun sosialistinen puolue on ainoa 
puolue, joka todenteolla kannat
taa työväenluokan siis myös am
mattiyhdistysten vaatimuksia, niin 
saattoi se jo v. 1899 Englantilai
setkin ammattiyhdistykset luopu
maan puolueettomuus kannas
taan,

Englannin ammattiyhdistysten 
32 rsessa kongressissa esitti sa
nottuna vuonna rautatieläisten 
johtaja sosialisti J. H. Holmes 
ehdotuksen yhteisen ammatilli
sen osuuskunnatlisten ja sosia
lististen järjestöjen edustajain 
kokouksen pitämisestä, jossa neu

*) K ts. Ilercknerin Työväen ky 
symys s. 83.

voteltaisi “keinoista ja tavasta 
miten työväenedustajain luku 
parlamentissa voitaisiin saada 
suuremmaksi.” Tämä ehdotus 
hyväksyttiin 546,000 äänellä 444, 
000 ääntä vastaan. Päätöksen 
mukaisesti kokoontui Londoossa 
helmikuun 27 p, 1900 ammatti
yhdistysten ja sosialististen jär
jestöjen edustajat (osuuskunnat 
eivät olleet noudattaneet kutsua) 
ja perustivat työväen edustusko- 
mitean (Labor Representativen 
Committee). Tämän komitean 
tuli olla agitatsionikeskuksena ja 
kiteytymiskohtana sekä elvyttä
jänä ja laajentajana jo vuonna 
1893 perustetulle itsenäiselle 
työväenpuolueelle (I. L. P.j 

Tuo viimeksi mainittuna vuon
na Keir Handien, John Burnsin 
ja Tom Manin johdolla perustet
tu Independent Labor Party oli 
“alusta alkaen", kuten Keir Har- 
die sanoo "koettanut työskennel
lä mitä likeisimmässä yhteydes
sä ammattiyhdistysten kanssa. Se 
ei halventanut eikä pilkannut am
mattiyhdistys-osuuskunta. ja rait
tiusliikettä, vaan asettui niitä 
kohtaan myötätuntoiselle kannal
le, samalla kuitenkin osottaen et
tä ne sosialisen kysymyksen rat
kaisun menettelytapoina yksi
nään olivat riittämättömät.” 

Itsenäinen työväenpuolue oli 
tuolla lojaalisella menettelyllään 
saavuttanut jo ammattiyhdistys
ten myötätunnon puolellensa. Ja 
kun nyt v. 1900 muodostettu työ
väen edustuskomitea alkoi agi- 
tatsioninsa työväenpuolueen hy
väksi olivat tulokset odottamatto
man suuret. Jo v. 1902 oli sii

h e n  ilmoittanut liittyneensä 356,- 
500 ammattiyhdistykseläistä, seu-
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rasvana vuonna oli niitä 861,- 
150 ja v. 1904 969,800 sekä 165 
ammattiyhdistystä ja 76 ammatti
liittoa. Myös osuuskunnat alkoi
vat siihen liittyä vuodesta 1903. 
Parlamenttivaaleissa 1900 annet
tiin ääniä työväenpuolueelle 
170,000. Edustajain luku parla
mentissa v. 1903 eli 19. Kunnal
lisvaaleihin v. 1904 asetti L. R. 
C. (Työväen edustuskomitea) 
255 ehdokasta. Niistä tuli vali
tuksi 95. Vuonna 1906 sai La- 
bor Party ammattiyhdistysten ja 
sosialistien yhteisesti muodosta
ma työväenpuolue parlamenttivaa 
leissa 331,280 ääntä ja 30 edusta
jaa johon lisäksi luettava 20 mui
den työväenryhmäin (varsinais
ten sosialidemokraatien y. m. 
edustajat.) Kokonaisäänimäärä 
kaikkien sosialististen ryhmäin 
530,643. Kunnatlislaitoksissa oli 
työväellä I. S. P. v. 1907 ja 
845 edustajaa. Ja viime syksy
nä toimitetuissa parlamenttivaa
leissa kohosi taas työväenpuolu
een edustajain lukumäärä.

Marxin ajatus ammattiyhdistys
ten poliittisista yhdistyksistä e- 
rillään pysyttämisestä ei siis e- 
nään englannissakaan ole menet
telytapana. Ainoa maa missä si
tä vielä pyritään noudattamaan 
on Amerika. Johtava henki A- 
merican Federation of Labor lii
tossa on ainakin sen mielipiteen 
kannattaja. Mutta kuinka kauan? 
Jo nyt on osa amerikalaisista 
ammatti un ioista nimenomaan ju
listanut liittyneensä sosialidemok- 
ratiseen puolueeseen eikä itse A. 
F. of L. liiton kongressista puutu 
enään sosialisti keskusteluja. 
Jokatapauksessa on sen jäsenis
tössä jo suuri määrä sosialisteja.

Onpa itse A. F. of L. jo useam
massa kuin yhdessä suhteessa 
alkanut tehdä sopimuksia tuon 
sosialismi-paholaisen ja sen hen- 
kipirun, luokkataistelun kanssa" 
sanoo Sombard. Esimerkkinä 
siitä mainitsee hän seuraavat e- 
räässä A. F. of L. kongressissa 
hyväksytyt lainsäädännölliset vaa 
timukset: 1) lakimääräisen kah- 
deksantuntisen työpäivän käytän
töön saattaminen. 2) raitiotei
den, vesilaitosten, kaasu- ja säh
kölaitosten ottaminen kuntain 
huostaan. 3) sananlennättimien, 
telefonien, rautateiden ja kaivos
ten yhteiskunnallistuttaminen. 4) 
maaperän omistusoikeuden pois
taminen.

Toistaiseksi koettavat ameri- 
kalaiset ammattiuniot vielä sa
moin kuin aikoinaan englantilai
set epäsuoraa menettelytapaa. 
Ne panevat parhaansa saajak
sensa porvaripuolueiden ehdok
kaita kannattamaan ammattiyh
distysten lainsäädännöllisiä vaati
muksia. Mutta niin pian kun 
ammattiyhdistysliike kerran on 
omaksunut aatteen, että sen tu
lee politiikassakin valvoa erityi
siä työväenetuja, niin silloin on 
luokkatajunnan ja luokkataiste
lun taimi istutettu. Eikä silloin 
kulu kauvan ennenkuin havai
taan että ainoastaan itsenäinen 
työväenpuolue (sosialidemokraat
tinen puolue kiertelemättä sano
aksemme) voi valvoa työväenluo 
kan erityisiä etuja. Ja silloin on 
sosialidemokratia vallannut am
mattiyhdistykset Amerikassakin 
samoin kuin kaikissa muissakin 
sivistysmaissa. Tähän suuntaan 

'käyvästä kehityksestä tulee kyllä 
kapitalismi lainsäädäntöineen, oi-
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keusistuimineen, poliisi- ja sota- 
laitoksineen pitämään kyllä huo
len niin Amerikassa kuin muual
lakin sanoivatpa ammattiyhdistys 
liikkeen johtajat mitä tahansa, ja 
olkoon vaikka itse Marxin mieli
pide tätä menettelytapaa vastaan 
niin jyrkästi kuin sen olen en
nemmin esittänyt.

Mutta palatkaamme jälleen 
seuraamaan Marxin mielipiteitä 
ammattiyhdistysliikkeestä sellai
senaan.

Internationalen ylineuvostolle 
v. 1865 pitämässään esitelmässä 
suomennettu kirjasena: Arvo, 
hinta ja voitto — jota Marxin vä
vy toht. Aveling pitää sosialismin 
perusprinsiippien (periaatteiden) 
avaimena ja, joka on osittainen 
yhteenveto Marxin Kapital-teok- 
sen ensimäisestä osasta—selittää 
Marx tieteellisellä tarkkuudellaan 
ja hänelle ominaisella matemaat
tisista tekijöistä vedetyillä johto
päätöksillä, että "ammattiuniot 
toimivat hyvinä vastakeskuksina 
pääoman anastuksia vastaan 
Hän selittää, että työmies “vas
tustaessaan pääoman pyrkimyksiä 
taistelemalla työn kasvavaa jän
nitystä vastaan ja palkkojen ko
rotuksen puolesta, vastustaa ai
noastaan työnsä halventamista ja 
rotunsa huonontamista.

Kapitalistinen tuotanto kulkee 
visseissä aikakausittaisissa kehis
sä. Se liikkuu peräkkäin hiljai
suuden, vilkastumisen, hyvin voin 
n in, ylituotannon, teollisuuspulan 
ja seisahduksen tilassa. Tarve- 
esineiden markkinahinnat*) ja

*) Täm ä väite  sie tää  ta rk is ta 
m ista. Kokemus näy ttää , e tte i e- 
sim. ruokatavarain  h innat laske te- 
olliBuuspulaio vallitessa.

voittojen markkinamäärät seuraa 
vat näitä kehityskausia, milloin 
laskien alle keskimääränsä, mil
loin kohoten sen yläpuolelle. 
Markkinahintojen laskeutumisen, 
teollisuuspulan ja seisahduksen 
aikoina työmies on varma palk
kojensa alenemisesta, ellei hän 
joudu kokonaan työttömäksi. Et
tei työmies tulisi petetyksi täy
tyy hänen tuliaisissakin tapauk
sissa väitellä kapitalistin kanssa, 
missä suhteessa palkkojen alen
taminen on tullut välttämättö
mäksi. Ja. ellei hän hyvinä ai
koina, jolloin lisävoittoja saavu
tetaan taistelisi palkkojensa ko
rotuksen puolesta, ei hän saavut
taisi edes keskimääräistä palk
kaa.

Koettaessaan lyhentää työpäi
vää järjelliseen määräänsä tai, 
missä he eivät voi pakottaa voi
maan laillisesti määrättyä nor- 
maalityöpäivää, rajottamalla yli
työtä palkankorotuksella asetta
vat työläiset rajoja pääoman ty
rannimaiselle riistämiselle ja täyt 
tavat siten velvollisuutensa itse
änsä kohtaan. Aika on inhimilli
sen kehityksen edellytys, mutta 
työläinen, jonka koko elinaika 
kuluu työssä kapitalistin hyväk
si. on alhaisemmassa asemassa 
kuin kuormajuhta. Hän on ai
noastaan ruumiiltaan murtunut 
ja sielultaan raaistunut kone rik
kauden palveluksessa. Ja koko 
nykyaikaisen teollisuuden histo
ria osottaa, että pääoma, ellei si
tä estetä, säälimättä ja surutta 
työskentelee syöstäkseen koko 
työväenluokan tälle alimmalle 
alennuksen asteelle.

Mitä suurinta järjettömyyttä 
olisi näin ollen vaatia, että vaik
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ka tuotannon epäsuotuiset kehi
tyskaudet välttämättömästä vai
kuttavat työläisen palkkojen ale
nemiseen, hänen siitä huolimat
ta tulisi luopua niiden paranta
misesta suotuisimpina aikoina.

Orja saa pysyväisen ja mää
rätyn toimeentulon, palkkatyöläi
nen ei sitä saa. Hänen on koe
tettava saada palkankorotusta toi 
sissa tapauksissa, jollei muun 
vuoksi niin korvatakseen palkko
jen alenemisen toisessa tapauk
sessa. Jos hän alistuisi kapitalis
tien tahdon hyväksymään, niin 
saisi hän osakseen kaikki orjan 
kurjuudet, nauttimatta vähääkään 
orjan turvallisuudesta. Jos työ
väestö pakottamalla voimaan vä
liaikaisen palkkojen korotuksen 
toimii typerästi, niin toimivat ka
pitalistitkin yhtä typerästi pakot
taessaan voimaan väliaikaisen 
palkkojen alennuksen.

Taistelu palkkojen korotukses
ta on 99 tapauksessa sadasta ai
noastaan seurauksena ja välttä
mättömänä tuloksena edelläkäy- 
neistä muutoksista tuotantomää
rässä, työn tuotanto-kyvyssä, vaa
ditun työn pituudessa tai jänni
tyksessä. työn arvossa, rahan ar
vossa. markkinahintojen vaihte
lussa; yhdellä sanalla sanoen se 
on työn vastavaikutusta pääoman 
edelläkäyvään toimintaan. Aika- 
ajotlainen palkanalennuksen vas
tustus työväestön puolelta ja hei
dän aika-ajottaiset palkankoro- 
tusyrityksensä ovat erottamatto
mia palkkajärjestelmästä ja seu
rauksia siitä tosiasiasta, että työ 
on laskettu yhdenarvoiseksi mui
den hyötyesineiden kanssa.

Kapitalistisen tuotannon yleise 
nä pyrkimyksenä ei ole keski
määräisen palkkatason kohotta

minen, vaan laskeminen eli työn 
arvon painaminen enemmän tai 
vähemmän sen alinpaan rajaan
sa. Kun näin ovat asiat tämän 
järjestelmän aikana, onko oikein 
sanoa, että työväestön olisi luo
vuttava vastarinnastaan pääoman 
tunkeilemista vastaan ja hyljät
tävä yrityksensä koettaa käyttää 
hyväkseen satunnaisia Alaisuuk
sia väliaikaisten parannuksien 
aikaansaamiseksi? Jos he sen 
tekisivät, tulisivat he poljetuksi 
yhteen ainoaan poljettujen jouk
kojen tasoon*), joita on enään 
mahdoton pelastaa. — Antamal
la raukkamaisesti perään heidän 
jokapäiväisessä taistelussaan pää 
oman kanssa osottaisivat työläi
set itsensä kykenemättömäksi al
kamaan mitään muuta suurempaa 
liikettä.

Samalla työväenluokan ei kui
tenkaan pitäisi liijoitella itsel
leen noiden jokapäiväisten tais
telujen lopullisia tuloksia. Hei
dän ei tulisi unohtaa, että he o- 
vat taistelussa seurauksia eikä 
näiden seurauksien syitä vastaan, 
että he ovat hidastuttamassa alas 
päin kulkua, eivätkä muuttamassa 
sen suuntea, että he käyttävät ai
noastaan taudin lievikkeitä, ei
vätkä paranna sairautta. Heidän 
ei sen vuoksi pitäisi olla yksino
maan kiintyneinä noihin välttä
mättömiin sissisotiin, joita aiheu
tui pääoman alituisista anastuk
sista tai markkinain vaihteluis
ta. Heidän tulisi ymmärtää, et
tä kaikkine kurjuuksineen mitä

*) Ryysyköyhälistöön, kuten e- 
sim. East Lontoossa, jossa on sa
doin tuhansin nälkäisiä väärään 
kehittyneitä ja ymmärrykseltään 
kykenemättömiä raak alaisuuteen 
vajonneita raukkoja.
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nykyinen järjestelmä työväenluo
kalle tuottaa, se samalla synnyt
tää aineellisia olosuhteita ja so
siaalisia muotoja, jotka ovat vält
tämättömiä yhteiskunnan talou
delliselle uudelleen rakentami
selle. Vanhoillisen tunnuslauseen 
asemesta: “Kohtuullinen päivä
palkka kohtuullisesta päivätyös
tä!" tulisi heidän kirjoittaa lip
puunsa vallankumouksellisen tun 
nuslause: "Palkkajärjestelmän
lopullinen poistaminen!” Am- 
mattiunioiden pitäisi käyttää jär
jestyneitä voimiaan vipusimena 
työväenluokan lopulliseksi vapa
uttamiseksi s. t. s. palkkajärjes
telmän poistamiseksi.

Siinä Marxin opetuksia am
mattiyhdistysliikkeestä. Ei käy 
siis päinsä Marxin nimessä tais
tella ammatillista järjestäytymis
tä vastaan, enemmän kuin se
kään että “Marxin oppien pohjal
la taistella koko yhteiskunnan o- 
lemusta vastaan”, kuten Syrjälä 
sanoo ennen mainitussa “Vallan
kumouksellisia harhakäsityksiä 
vastaan” tähdätyssä kirjoitukses
saan.

Yhtä hyvällä syyllä voisivat yk 
sipuoliset ammattiyhdistyspoliti- 
koitsijat viittaamalla edellä ker
rottuun Marxin kirjelmään kehua 
olevansa Marxin kannalla. Niin
pä väittävätkin n. s. “revolutio- 
nariset syndikalistit” Ranskassa 
ja Italiassa — joka sama suunta 
täällä Amerikassa esiintyy indus
trialismin nimellä — että heidän 
oppinsa perustuu todelliseen 
Marxin hengen ymmärtämiseen 
ja “että heidän oppejansa vastus
tavat marxilaisuuden kohdat ei
vät ole Marxin laatimia, vaan

Engelssin lisäyksiä.”*) Tosi a- 
siä onkin että Marx jo Proudho- 
nia vastaan kirjoittamassaan te
oksessa Filosofian kurjuus ("Mi- 
sere de la Philosophie”) aivan 
empimättä puolusti englantilaisia 
ammattiyhdistyksiä ja niiden te
kemiä työlakkoja. Mutta vetää 
tästä se johtopäätös ettei Marx 
olisi hyväksynyt valtiollista toi
mintaa, olisi yhtä väärää ja pe
rusteetonta kuin sekin että käyt
tää hänen nimeänsä ammatilli
sen liikkeen vastustamisessa o- 
mien käsitystensä ja väitteitensä 
tueksi. Sillä yhdeksi Marxin an
sioksi on myös luettava hänen 
joustavuutensa menettelytapaky
symyksiin nähden.

Mestarillinen näyte tuosta työ
väenliikkeen eri muotojen yh- 
teensulattamisesta ja niiden sa
maa päämäärää kohti pyrkiväs
tä taikoituksesta on Marxin 
1869 kirjoittama internationalen 
(Kansainvälisen työväeni iiton) 
ohjelmakirjoitus eli n. s. "inaul- 
guraliadressi”. Siinä annetaan 
tunnustus sen ajan kaikille sosi
alistisen liikkeen eri virtauksil
le. Sen tarkoitus oli koota 
Proudhonin kannattajat ja osuus- 
kuntaliikkeen puoltajat Ranskas
sa, Englannin ammattiyhdistyk
set, Mazinin puoluelaiset Itali
assa ja Lassallen äänioikeus- ja 
tuotanto-osuuskunta liikkeen suo 
sijat Saksassa saman lipun alle. 
Se ei tee vääryyttä yhdellekään 
näistä liikkeistä. Se kuvailee vai
kuttavalla tavalla sitä kurjuutta, 
johon kapitalismi on työväestön 
saattanut; mutta se löytää myös 
tunnustuksen sanoja Englannin 
ammattiyhdistysten saavuttamille

*) Bernstein, Sosialismi ja  so
siaalinen liike s. 41.
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tuloksille. Se ylistää vapaan o- 
suuskuntaliikkeen etuja ja hedel
miä; mutta sillä on lausuttavana 
ystävällinen sana myös valtion a- 
vustam il le tuotan toy h distyksille- 
kin Lassallen ja Blansin maitiin. 
Ja lopuksi tehdään se kaikkia ko
koava yhteenveto, että kansain

välisen yhtenäisyydentunnon pi
täisi vallita kaikkien maiden köy
hälistössä.

Näin olemme selvillä siitä mi
kä oli Marxin kanta ammattiyh
distystoimintaan ja yleensä me
nettelytapaan nähden.

0 0 0 i3

Pingviinien saari
Omistusoikeuden synty.

Eräänä syysaamuna käveli 
MatM Munkki Bullockin kanssa 
laaksossa ja näki raivoisia jouk
koja kivet käsissä liikkeellä ja 
valitushuutoja kuului. Hän huo
mautti toverilleen, että Pingvii
nit olivat metelöineet vain sotien 
aikana, mutta rämät tappelevat 
aina, miehet iskevät lapioin ja 
kuokin ja naiset kynsivät vihol
listensa kasvoja. Kysyttyään syy
tä tähän, saa hän Bullockilta seu- 
raavan selityksen:

“Se tapahtuu yhteiskunnallisen 
hengen vaikutuksesta ja huolel
lisuudesta. Nuo pingviinit otta
vat haltuunsa maa-alueita.”

“Eikö se voisi tapahtua vä
hemmän väkivaltaisesti?” kysyy 
Mael. “Näetkö tuota raivoisaa 
miestä joka on saanut viholli
sensa kumoon ja on hampain 
kiirii hänen nenässään, ja tuota, 
joka murskaa naisen pään ki
vellä?”

“Minä näen heidät!” vastasi 
Bullock. “He luovat oikeusjär
jestystä. He perustavat omis

tusoikeutta. He luovat sivistyk
sen periaatteita, panevat yhteis
kuntain perusteita, asettavat val- 
tiorankenteen kulmakiveä.” 

“ Kuinka niin?” kysyy Mael. 
“Panemalla rajoja. Se on 

kaiken oikeusjärjestyksen alku. 
Oi herra, pingviinit täyttävät mi
tä pyh intä tehtävää. Heidän te
konsa saa vuosisatoja läpeensä 
oikeusoppineiden, tuomarien ja 
valtaherrain siunauksen.”

Samassa tulee iso punatukkai
nen pingviini laaksoon ja iskee 
sauvallaan kuoliaaksi pienen vil
jelysmaitaan kastelevan pingvii
nin huutaen: “tämä pelto on 
minun". Mael värisee itkien ja 
kutsuu jumalan kostamaan tä
män murhaa ja varkautta, mutta 
Bullock huomauttaa lempeästi: 

“Huomaa, isä, että se, mitä 
kutsut murhaksi ja varkaudeksi, 
itse asiassa on sotaa ja valio- 
tusta, jotka ovat valtain pyhä 
peruste ja kaikkien hyveiden ja 
inhimillisen suuruuden lähde. 
Ajattele erittäin, että kun moitit 
isoa pingviiniä, syytit omaisuu
den alkua ja perustetta. Minun
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