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maanviljeiysalalla

Kirj. Lynn W. Ellis, voimaperäisen .maanviljelyksen erikois
tuntija.

(Mr. Ellis ei ole sosialisti, 
mutta mielihyvällä julkaisemme 
hänen kirjotuksensa uudenaikai
sista maanviljelyskoneista, sillä 
se esittää sangen tasapuoliselta 
kannalta kehityssuuntaa maan
viljelyksessä. —■ Toi m. huom.)

Kolmasosa Yhdysvaltain väes
töstä, eli kaikista muista luo
kista hyvän joukon suurempi 
tuottajaluokka, asuu m aaseu
duilla. Kansakunnan hyvinvoin
ti riippuu tämän väestönosan 
työn menestyksestä. Jokainen 
tekijä, joka jostain merkitykses
tä olevassa suhteessa vaikuttaa 
sen elämään, on tärkeä tekijä 
historiassa. Mikä hyvänsä vai
kuttaa sen ruumiilliseen tai hen
kiseen kehitykseen, maanomis
tukseen, tuotteiden laatuun, pal
jouteen tai hintaan, tuotantome-

nettelyihin ja markkinoihin tai 
sen raha-asioitsemiseen, on suu
resta merkityksestä historioitsi
jan kannalta.

Maanviljelyskoneet ovat sy
vällisesti vaikuttaneet tähän 
luokkaan edellämainituissa suh
teissa. Onpa koko Amerikan 
maataloushistoria jakautunut 
m aanvil jelyskonei den kehityk
seen perustuviin aikakausiin. 
Näiden koneiden ja työapuneu- 
vojen luonteen mukaan erote
taan kolme toisistaan selvästi 
poikkeavaa aikakautta. Ensimäi- 
nen on käsikeinojen ajanjakso, 
kestäen aina yhdeksännen toista 
vuosisadan keskivaiheille saakka. 
Voidaanpa sanoa, että vuoteen 
1850 mennessä vaunut, kaksi
pyöräiset karrit ja puuvillanpuh- 
distuslouikku olivat melkein ai
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no at työvälineet eli koneet, jot
ka eivät 'kuuluneet tuotannon 
käsi keinojen luokkaan.

Toinen suuri ajanjakso oli kä- 
sikeinoista koneelliseen tuotan
toon m nuttuni iskausi, jatkuen 
vuodesta 1850 vuoteen 1870. 
Viimemainittuna aikana melkein 
kaikki meidän nykyaikaiset ko
neemme olivat jo käytännössä 
jossain alkuperäisessä, kehitty
mättömässä muodossaan, ja aja
tus käsikeinojen vaihtamisesta

vatus paransi tällä ajalla vähin
täin kahdellakymmenelläviidellä 
prosentilla maataloudessa käytet
tyjen hevosien työkykyisyyttä. 
Hevosten ja muiden työjuhlien 
luku jokaista maanviljelyksessä 
käytettyä työläistä kohti samalla- 
aikaa lisääntyi nelinkertaisesti. 
Siihen nähden mitä jälkeenpäin 
tullaan sanomaan voimaperäis
ten apuneuvojen käytön vaiku
tuksesta maanviljelykseen, on 
tämä aikakausi samalla merkit-

Alknajan, ja  vielä Egyptissä ja  Sudanissa käytännössä oleva käyrästä
puusta tehty aura.

koneellisiin, oli lujasti iskenyt 
itsensä melkein jokaiseen maan
viljelijään. Vuodesta 1870 vuo
sisadan loppuun tapahtui kaiken
muotoisten maanviljelyskoneiden 
suhteen suuri edistys. Tätä ajan
jaksoa voidaan kutsua maanvil
jely skone aik aka u dek si, Jaloste
tulle ulkomaalaiselle rodulle pe
rustuva tietoperäinen hevoskas-

sevä siitä, että maataloustuot
teiden tuotanto lisääntyi — vas
taten hevosten työkykyä ja lu
kua — kutakin m aa talo us työläis
tä kofyti viidenkertaisesti.

Koneiden parannusten ja li
sääntyneen eläinvoiman johdos
ta maanviljelijä vapautui raa
dannan rääkkäykseltä ja sai ai
kaa tutkiskella työalaansa. Hä
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nen työpäivänsä lyheni ja hen
kinen kykynsä terottui. Hänestä 
tuli hedelmällisempi työntekijä, 
laajanäköisempi ihminen ja pa
rempi kansalainen. Tuotteensa 
laatu ja kasvu parantui sadon 
järjestämisellä niiksi vuoden
ajoiksi, jolloin edullisimmat il- 
masuhteet vallitsivat.

M aan v i 1 je 1 y skon eet ovat suu
resti pienentäneet tuotantokus
tannuksia ja lisänneet voittoa. 
Ne ovat paljon vähentäneet kan-

Tämä muutos on sälyttänyt kau
punkien osalle huolen työtilai
suuden antamisesta lisääntyvälle 
työläisarmeijalle, ja vuorostaan 
tehnyt jokaiselle maatyöläiselle 
välttämättömäksi tuottaa enem
män ja enemmän ylituotantoa 
yli oman perheen tarpeen. Ko
neiden käytäntöönottaminen on 
korottanut maatyöläisiltä vaadit
tavaa työtaitoa, niin että tavalli
nen kaupunkityöläinen ei siihen 
pysty. Tärkein kaikista on ehkä

Tavallinen käsinoh Jättävä aura, joka on ollut käytännössä vuosisatoja.

sakunnan ravintoaineiden tuot
tamisessa tarvittavani työläisten 
suhteellista lukua, jättäen nämä 
vapaiksi edistämään teollista ke
hitystä muilla aloilla. Esim. neljä 
maanviljelysperhettä v. 1800 tus
kin tuotti ylijäämää yhtä per
hettä kohti kaupungissa, mutta 
nyt tuottaa kaksi perhettä maa
seudulla kolmen kaupunkiper- 
heen varaksi ja vielä riittää yli
jäämää ulkomaille lähetettäväksi.

se, että koneiden käytön lisään
tyminen on korottanut maatalou
den kunnolliseen ylöspanoon tar
vittavaa sijoitusta, se on, pää
omaa. Tämä, ja yhtämittainen 
maanhinnan kallistuminen on 
tehnyt vähävaraiselle henkilölle 
enemmän vaikeammaksi maan
viljelijäksi antautumisen.

Kaikki nämä suuret muutok
set olivat jo tapahtuneet ennen 
viimeisen suuren aikakauden —
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voimaperäisen maanviljelyskau- 
den — alkua. Tähän mennessä 
olemme käsitelleet maanviljelys- 
koneiden vaikutusta eläinvoiman 
käytön ajalta — saman voiman, 
jota oli käytetty ensimaisen au
ran ajoilta asti. Maanviljelys- 
koneiden ihmeellisesti kehittyes
sä niitä käyttävä voima oli py
synyt samana kautta vuosisato
jen. Vasta viime vuosikymme
nellä on maataloudessa alkanut 
laaja käänne mekaanisen voiman 
käyttöä kohti, tekijän, 'joka on

taa hänen työtään. Voima-aura, 
joka korvaa maanviljelijän suu
rimman voimalähteen, on kah
dennenkymmenennen vuosisadan 
suurta historiaa luova kone.

Ihmisrotu käyttää voimaa pää
asiassa kolmeen perustarkoituk
seen : maan muokkaamiseen raa
ka-aineiden tuottamiseksi ravin
toa ja vaatetta varten, se on, 
maanviljelykseen; näiden raaka- 
aineiden muodon muuttamiseen, 
jotta ne tulisivat ihmisille käyt
tökelpoisiksi, se on, teollisuu-

Sukupolven ajan aavikko viljelijä on käy ttänyt kaksipyöräistä istuin-auraa.

niin ihmeellisesti mullistanut toi
sia teollisuuksia.

Voima muodostelee meidän 
nykymaailmaamme. Taisteluun 
yhden tai toisen voiman ympä
rille ovat keskittyneet historian 
suurimmat taistelut. Hyödyllistä 
työtä tekevän konevoiman ympä
rille ovat kasvaneet suurimmat 
teollisuusva Itämme. Voima-aura 
ja voimakone ovat tuoneet me
kaanisen voiman maatilalle. Jäl
kimäinen työskentelee maanvil
jelijän lihasten sijasta ja helpot-

teen; ja näiden esineiden kule- 
tukseen paikasta toiseen, se on, 
liikenteeseen. Wattin höyryko
neen keksinnön jälkeen mekaa
ninen voima on keskittänyt tuo
tannoin, johtanut työnsuorituksen 
pois kodista ja vetänyt maalta 
kaupunkiin suuren joukon paras- 
ta työvoimaa ja pääomaa. Nyt 
se vuorostaan lähettää voimako
neita maalle niiden työläisten ti
lalle, jotka se on sieltä pois riis
tänyt. Suuret höyryllä käyvät 
tehtaat tuottavat äärettömän pal
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jon halvemmalla kustannuksella 
ja  paljon suuremmalla tuotteli- 
alsuudella kuin esi-isämme käsi- 
'keinojensa aikana, Fulton ja 
Stephenson sovelluttivat mekaa
nisen voiman höyrylaivoihin ja 
rautateihin, jonka johdosta kaup
pa, höyryvoiman välityksellä, si
too kansat nykyään toisiinsa. 
Maataloustuotanto, tuo kaikkien 
tärkein tuotanto, on nilkuttanut 
hyvän matkan jälessä, ja ainoas
taan melkein kaiken luonnon 
tuottaman maan käytäntöön tul-

liset pulmat paljo vaikeimmiksi 
kuin paikallaan seisovan tehtaan 
voimakoneen. Ja myös maanvil
jelijä, vanhoillisena ollen, on ol
lut muutoksien käytäntöön otta
misessa vitkallisempi kuin nyky
ajan kilpailun pyörteessä oleva 
tehtailija. Maanviljelijän täytyy 
kuitenkin nykyään ryhtyä käyt
tämään mekaanista voimaa siinä 
määrässä, joka vastaa toisia teol
lisuuksia, tahi muuten hän ei 
voi tuottaa vaadittua ravintotar
peiden määrää ja itselleen voittoa.

Pieni, Jcuusiteräinen voima-a ura.

tua, on kysymys helpommasta 
tuottamisesta astunut etualalle.

Ratkaisu mekaanisen voiman 
käyttämisestä maan muokkaami
seen on hyvän joukon mutkik
kaampi kuin voimalla käyvän 
tehtaan suhteen. Maatilalla täy
tyy voida muutella voima-asemaa 
paikasta toiseen; sen pitää kyetä 
tekemään työtä siellä missä tar
vitaan. Edelleen, paikalliset pin- 
taimuodo st ukset, ilmanala ja maa
perä tekevät kelvollisen voima- 
koneen valmistamisen jnekaanil-

Maanviljelysvälikeinojen laa
jaa kehitystä voidaan kuvata 
auran, tuon oleellisimman maan
viljely sapuneuvon kehityksellä. 
Kehitys muinaisesta auran vir
kaa toimittaneesta väärästä puu- 
kapurasta parempaan oli vitkal- 
linen aina viime vuosisadan lop
pupuoliskolle mennessä, ja vie
lä sukupolvi sitten ns. käsiaura 
oli ihan yleinen. Kun maan
viljelijä alkoi käyttämään eläin- 
voimaa suuremmassa määrässä 
kävi kehitys nopeammin, Käsi-
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aura on nyt melkein kadonnut 
käytännöltä länsi valtioissa, ja 
maanviljelijä on 'kohta sukupol
ven ajan 'käyttänyt yksi- tahi 
useampi te räistä istuin auraa, käyt 
täen enemmän eläinvoimaa ja 
vähemmän ihmisvoimaa. Moni
teräisestä istui n aurasta on pieni 
voima-aura kehityksessä seuraa- 
va, kokoon katsoen, vaikka suu
remmat voima-aurat tulivat ai
kaan katsoen ensin. Neli- Ja kuu- 
siteräiset voima-aurat ovat nyt 
tulemassa käytäntöön maissialu- 
eilla ja suuremmat, kahdeksan

petrolilla käyvää konetta kiinni
tettynä viisikymmenteräiseen jät- 
tiläisauraan löi kaikki tähänasti
set ennätykset kyntämisessä. Tä
mä kahdenkymmen ennen vuosi
sadan hirviö käänsi maata lähes 
kuudenkymmenen jalan levey
deltä yhdellä kertaa, eekkerin 
alan kyntämiseen kului vain nel
jä ja yksi neljännes minuuttia. 
Neljä miestä, — kolme koneen
käyttäjää ja kyntöni ies — tar
vittiin käsittelemään mäntää ja 
vipusinlaitteita, ja nämä vastasi
vat viidenkymmenen miehen ja

Purdueopiston 50-teräinen ja  kolmella koneella käyvä voima-aura. 
K yntää lähes 60 ja lkaa leveälti.

ja neljätoistateräiset löytävät 
kauppansa pohjoislännessä. Näyt 
ti niinkuin rajapyykki tällä alal
la olisi saavutettu. Koneet oli
vat saavuttaneet kokonsa puoles
ta kohdan, joita isompia oli vai
kea turvatusti ja epäsuhtaisitta 
kulungeitta liikutella. Mutta 
aivan samoin kuin kaksi, 
kolme ja neljä hevosta seu
rasi yhtä hevosta, samoin voima- 
aurakin tkertaistuu. Äskeisissä 
kokeissa Purdeaun maanviljelys- 
opistossa kolme 30 hevosvoiman

sadan viidenkymmenen jännite
tyn hevosen työtä istuin auralla 
tehtynä.

Voima-aura pakottaa käytän
töön mekaanisen voiman, joka 
tekee suurimman muutoksen 
maanviljelyksessä kuin on ta
pahtunut sen jälkeen kun mui
nainen raakalainen ensi kerran 
kiinnitti haarukan muotoisen 
puukapuran härkänsä sarviin ja 
väitti, että ihminen oli vapaa 
Aatamin kirouksesta. Hevonen 
tekee työtä vuodessa keskimää
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rin vain yhden tunnin joka yh
deksästä, mutta vaatii lämpi- 
mänsä ja  suojansa joka aika ja 
ruokansa ja juomansa 'kolmasti 
päivässä, tehtiinpä sillä lyötä tai 
ei. Talvisin hevosen vähäisenä 
työnä on vain sen itsensä kun
nossapitäminen. Hevosta täytyy 
pitää yllä kaksitoista 'kuukautta 
neljän työkuukauden tähden. Se 
huononee jouten ollessa ja saat
taa sairastua tai tapaturma koh
data. Hevosen ruoka maksaa 
$55—60 kuukaudessa ja muine 
lisineen nousee se sataan dolla
riin; se tekee enemmän kuin

menkymmenen hevosen voima. 
Voimakone voi tehdä kovaa työ
tä kaksikymmentäneljä tuntia 
vuorokaudessa kuuden sijasta. 
Vuoden ajaksi tarvittavan käyt- 
töaineen ja itse koneen voi si
joittaa yhteen kymmenesosa- 
alaan tsiitä tilasta mitä saman 
voimamäärän tuottamiseen tar
vittavat hevoset ja niiden rehut 
■ottavat tilaa.

Eläimet, varsinkin kaupungis
sa, ovat terveydelle vaarallisia. 
Sekä kaduilla että maatilalla he
vosen lannan yhteys tauteja tar
tuttavien kärpäsien kanssa on

8-teräinen voimakone, joka kyntää, kylvää ja  karhit samalla.

kymmenen senttiä jokaista työ
tuntia kohti. Rakennusten hinta 
on noussut, ja hevosten suojus 
ja niiden ravinto on tulemassa 
vaikeammasti saatavaksi.

Voimakone ei kaipaa huolen
pitoa silloin kuin sillä ei tehdä 
työtä. Kolmestakymmenestä mil
joonasta tySelaimesta huolehti
minen, joista jokainen vaatii yh
deltä mieheltä 27 minuutin ajan 
päivässä, on ääretöntä ihmisvoi
man tuhlausta. Sillä ajalla kun 
huolehtii yhden hevosen hoidos
ta vuodessa, pitää hyvässä kun
nossa voimakoneen, jolla on kol-

tiettyä. Työeläinten rehu mak
saa meille yhden ja yhden nel
jänneksen biljoonaa vuodessa, 
joka vastaa kahden miljoonan 
perheen 'keskimääräistä puhdas
ta ansiota. Kunkin eläimen yl
läpitämiseksi kuluu 5—8 eekke
rin sato, joka muuten voitaisiin 
käyttää ihmisten elintarpeiden 
tyydyttämiseksi.

Maatyöläinen käy vähemmän 
tarpeelliseksi; missä tarvittaisiin 
viisi miestä1 ajamaan kahtakym- 
mentäviittä moniteräisen auran 
eteen valjastettua hevosta, suo
rittaa saman työmäärän nyt yksi

—  2 1 5  —



voimakonetta ohjaava mies ja 
auran päällä oleva apulainen. 
Voimakone suorittaa viljelykses
sä kaikki voimatehtävät maan- 
muokkaamisesta viljan varikoi- 
hin vientiin saakka. Se kyntää, 
kylvää, karhii, leikkaa, pui ja 
vetää jyväsäkit varikoihin. Yh
distämällä useampia menetelmiä, 
se on, suorittamalla ne yhtaikaa, 
säästää se sanomattomasti voi
maa. Suorittamalla nopeasti 
työn, tekee se maanviljelijän sal
limuksesta vähemmän riippuvak
si, ja takaa rikkaamman sadon 
antamalla maanviljelijälle edel-

ja niiden alueiden paremmin 
muokkaamisen, jalostamisen. Se 
lisää maanviljelijän tuottelijai- 
suutta molemmin päin, ja sen 
lisäksi kykenee hän tuottamaan 
paljo huokeammilla kustannuk
silla koko sadon prosenttilukuun 
katsoen.

Mekaaninen voima maatalou
dessa säästää enemmän palkka
menoja kuin varoja. Voimakone 
ja sen yhteydessä olevat muut 
koneet edustavat sijoitusta, joka 
vaatii pääomaa. Työ on tava
raa, josta voi maksaa kappa!et
tä! n sitä mukaa kuin on sitä

Sama voimakone, joka kyntää, kylvää, karhii, leikkaa, pui ja  säkittä», 
vetää viljan varikoihin.

lytyksiä epäsuotuisain i lm ai n yli. 
Maissi viljelyksessä kykenee voi
makone kyntämään syvemmälti, 
joten siihen ei tarvitse käyttää 
suurikustannuksista hevosvoi
maa, jota täytyisi ylläpitää ym
päri vuoden, joutokuukausina- 
kin.

Tämän runsaan voiman astu
minen maatalouden palvelukseen 
merkitsee suuremmoisia asioita 
huokeamman maanviljelyksen ja 
paremman maanviljelyksen muo
dossa. Se tekee mahdolliseksi 
laajempien alueiden viljelemisen

käyttänyt, mutta koneista täytyy 
maksaa heti, tai lyhyen ajan si
sällä. Kone luo historiaa sen- 
tähden, että se siirtää palkkoi
hin menevän erän sijoituksiin. 
Se, jolla on pääomanaan vaan 
työvoimansa, joutuu maaseudul
la samaan asemaan kuin muual
lakin. Hän ei voi kilpailla ko
neiden kanssa, jotka edustavat 
rahaa ja huokeampituotteisuut- 
ta. Luonnollista on, että pien
viljelijä vastustaa näiden käy- 
täntöönottamista, mutta hän ei 
voi kuitenkaan estää suurten ko
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neiden ja mekaanisen voiman 
käytäntöön tulemista. Hänen ei 
pitäisi pyrkiä vastustamaan tätä, 
sillä näiden käyttö merkitsee 
huokeammalla tuottamista ja ih
misvoiman säästämistä, joka on 
meidän kallisarvoisinta omaisuut 
ta. Meille on kuitenkin syvästi 
mielenkiintoista tietää kuka os
taa koneita, koska ne, joitten 
raha ostaa koneet, epäilemättä 
-myös määräävät niiden käytön.

Nousee kysymys pienviljelijän

kata ja hoitaa laajaa maataan 
niin hyvin 'kuin pitäisi. "Hyvin 
viljelty pikkutila” on ollut ihan
teena, ja entisiin työvälineisiin 
ja käyttövoimaan katsoen oli se 
epäilemättä oikein. Nyt, kun 
uusi mekaaninen tekijä on astu
nut esille, voidaan suurviljelystä 
harjottaa kunnollisemmin. Opis
tot, yleiset laitokset ja vieläpä 
-kaupunkien liikehuoneet valmis
tavat tilanhoitajia, jotka -kykene
vät hoitamaan maatiloja kor

v a n i  anaikuinen elonkorjuutapa.

■kohtalosta. Pitkän aikaa on o- 
leellisena selitetty, että maan 
varallisuus ja jatkuva hyvinvoin
ti riippuu pienillä, itsenäisillä 
maatiloilla olevain suurilukuis
ten maanviljelijäin menestykses
tä. Huutona on ollut, että suur- 
viljelijä on haitaksi hyvälle ja 
hyödylliselle maanviljelykselle; 
että suurviljelijä on aina “köyhä 
maasta”, sillä hän ei voi muo-

keimpain vaatimusten mukaan. 
Kun mekaaninen voima on se 

tekijä, joka on tuonut nämä 
■muutokset, suositellaan pienvil
jelijää varten rakennettavaksi 
pienempiä voima-auroja ja --ko
neita. Pieni voimakone ja -au
ra maksaa kuitenkin enemmän 
sekä ostaissa että käyttäissä. Se 
maksaa enemmän, sillä sen ra
kenne ja myymishinta ei pie-
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ne ja halpene suhteellisesti sen 
vähenevän voiman kanssa. Sii
nä on muutamia vaikeita me
kaanisia epäedullisuuksia, joita 
ei ole kuusi- tai useampiteräistä 
auraa käyttävässä voimakonees
sa. On merkillepantavaa että 
Europa, joka on kauan koetta
nut suoriutua näistä pulmista, 
jotka nyt työntäytyvät esille 
Amerikassa, ei ole koskaan saa
nut ratkaistua pientä voima- 
auraa koskevaa pulmaa. Jos täl
lainen 'kone saataisi, pitäisi se 
ehkä jonkun arkaa puoliaan ke
hitystä vastaan, mutta sen täy
tyisi lopulla antaa perään suu
remmalle, kuten yksivaljakko on 
antanut perään neli vatjako Me. 
Tällä kehityksellä on tietysti 
luonnolliset rajansa, mutta mis
sä hyvänsä suurta konetta voi
daan käyttää, joutuu pieni pois 
käytännöstä, kuten vesiratas on 
hävinnyt kaikista, paitsi muuta
mista syrjäseuduilla olevista teh
taista ja kuten purjealukset ovat 
hävinneet tavallisilta laivarei- 
teiltä.

Jos suuri voima-aura ja muut 
koneet ja niiden mukana suur- 
viljelys ovat tulossa, kuinka käy 
sitten pienviljelijän? Häviääkö 
hän olemasta tahi oppiiko hän 
suojelemaan itseään yhteistoi
minnalla naapurinsa kanssa? 
Toinen tai toinen näyttää vält
tämättömälle. Tuotantokustan
nusten säästäväisyys panee käyt
tämään suurta voimayksikköä ja 
niin suuria koneita kuin luonnon 
suhteet ja maanviljelyksen muo
to sallivat. Tämä siis merkitsee, 
että yhteistoiminnan laajuudella 
täytyy olla rajaperustansa sel
laisten koneiden suuruudessa,

joita voidaan käyttää yhteistoi
mintaan yhdistyneillä maatiloilla. 
Yhteistoiminnan mahdolliseksi te 
keminen vaatii kuitenkin mo
nesti hyvän joukon uusintatyötä. 
Monet nykyiset tehdas- ja toi
mistorakennukset revitään muu
tamien vuosien perästä ales, että 
saataisiin tilaa isommille ja pa
rein il le. Pienvoimaisen viljelyk
sen aikana käytetyt tiet, raken
nukset ja aidat täytyy ehkä 
muuttaa ja kuluttaa niihin suu
ria summia, ennenkuin voidaan 
ottaa käytäntöön paremmin tuot
tavia tuotan tokeinoja.

Jos uusintatyön jälkeen sellai
nen viljelys ei kannata kilpai
lussa toisten, edullisemmassa 
asemassa olevien kanssa, on 
edessä maanviljelyksen järjestel
mällisyyden muuttaminen. Tai
tava johto auttaa siinä kysymyk
sessä. Yksilö ei voi kuitenkaan 
ottaa palvelukseensa opistonkäy- 
nyttä erikoistuntijaa, niinkuin 
voi yhteistoiminnassa oleva jouk 
ko, mutta aika tulee, jolloin 
kaikkien menetelmien maanvil
jelyksessä, aina kyntämisestä 
markkinoille saakka, täytyy olla 
■hyvän asiantuntijan ylijohdon 
alaisena. Maanviljelijällä ei ole 
enemmän oikeutta olla riippu
maton nykyisessä merkityksessä 
kuin työläisellä kaupungissa. 
Jonakin päivänä täytyy hänen 
tyytyä olemaan rivissä mukana, 
tehden työtä naapuriensa kanssa 
niiden johdolla, jotka ovat sii
hen paraiten kykeneviä, jos mie
lii ollenkaan jatkaa tuottamis
taan voitolla.

Meillä on nykyään toimimassa 
use itä osuusto i m intay hdisty ksi ä, 
joissa johto on korkeapalkkais-

—  2 1 8  —



ten e riko istun tijain käsissä. Jos 
maanviljelijällä ei ole riittävästi 
pääomaa tuotannon järjestämi
seksi oikealle pohjalle, täytyy 
hänen ottaa käytäntöön kaupun
kilaisten menettely — lainata 
rahaa. Yksityinen henkilö kau
pungissa ei voisi kustantaa suu
ria yleisiä parannuksia, mutta 
naapurinsa kanssa yhteisesti 
hommatessa hän on vetänyt pää-

eivät voi käyttää osuuttaan maan 
pääomasta.

Osuustoiminta, todellinen o- 
suustoiminta on ratkaisu monille 
vaikeuksille. Osuustoiminta on 
osottautunut menestykselliseksi 
useilla paikkakunnilla missä on 
pieniä -maatiloja, varsinkin mis
sä hedelmiä ja kasviksia tuote
taan hieman etäisimmille mark
kinoille. Suurilla maanviljelys-

Maa työläinen joutaa perheineen maantielle "onneaan”  etsimään.

oman maalta kaupunkiin ja teh
nyt sen voittoa tuottavaksi hy
vän joukon yli korkojen. Kau
punki voi täten kuluttaa $35,000 
mailia tohti katuihin, jota vas
toin maaseuduilla käytetään 
useinkin vain $50 mailia kohti 
maanteihin. Nämä sijoitukset 
maksavat, mutta elleivät maan
viljelijät toimi yhteistyössä, he

paikoilla ja paikallisten mankki- 
napaikkain lähettyvillä tämä lii
ke ei ole kasvanut niin nopeaan 
'kuin sen pitäisi. Maatilat, suu
renevat kuitenkin keskivaltiois- 
sa ja pysyvät suurina uusilla 
paikkakunnilla, missä ne eivät 
ole tähän mennessä paloittuneet. 
Mekaaninen voima rientää no
peasti suorittamaan työtä näillä
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suurilla tiloilla. Se tekee osuus
toiminnan välttämättömäksi. 
Maanviljelijä, joka itsepintaises
ti pysyttelee “itsenäisenä’' ja 
pientuottaja-asteella vielä vuosi
kymmenen, kärsii ehdottoman 
vararikon.

Maatalouteen viimeinkin astuu 
mekaaninen voima. Vuosi 1912 
epäilemättä näkee maanviljeli
jöillemme myötävän mekaanista 
voimaa lähes 'kahden miljoonan 
hevosvoiman arvosta. Suuri, mo
ninkertainen kone ja 50-teräi- 
nen auralaite Purdeaun opistossa 
on odottanut, että mekaanisen 
voiman käyttäminen maatalou
dessa yhtä laajassa mittakaavas
sa kuin valtamerilaivojen ko
neissa tai voimakeskusasemien 
turbineissa, on hyvin mahdolli
nen, jos maanviljelys joskus 
tarvitsee niin laajamittaista voi
mankäyttöä. Ellei pienviljelijä 
yhteistoiminnalla varusta osal

taan maatilaansa paraimmilla ja 
kustannuksia säästävillä koneil
ta, ei hänellä ole mitään oikeu
dellista syytä vastaväitteeseen, 
vaikka pääoma ottaakin haltuun
sa tuotannon ja polkee hänet 
palkkatyö!äisluokkaan. Sillä, lo
pultakin, maanviljelyksen todel
linen tarkoitus ei ole sen ihmi
sen rikastuttaminen, joka vilje
lee maata, vaan nälkäiselle maa
ilmalle ravinnon tuottaminen.

Maanviljelyskoneet yleisesti 
ovat luoneet historiaa, sillä ne 
ovat syvällisesti vaikuttaneet 
työntekoon ja maatyöläiseen. 
Voimakone luo historiaa, sillä se 
tulee ratkaisemaan pulman ai
kana, jolloin ravintotarpeitten 
kysyntä on noussut yli nykyisil
lä tuotantokeinoilla mahdollisen 
tarjonnan. Se myös jouduttaa 
ihmisten ja pääoman välisen 
kysymyksen ratkaisua tällä vii
meisellä tuotantoalalla.

El Q B Q

Rakkauden surut*)
Kirj. Kate Richards 0 ’Hare. 

Selostanut Selma Jokela.

Kirjailija, jonka nyt esitän lu
kijoillemme elää ja toimii kes
kuudessamme — hän on "yksi 
meistä”. Jo vuosia hän on uh
rannut elämänsä sosialismille, 
toimien sosialistipuolueen palve
luksessa puhujana, kirjailijana 
ja muissa vastuunalaisissa iuot-

*) Julkaistu vuonna 1908.

totoimissä. Siispä hänen teok
sensa “Rakkauden surut” ei voi 
olla muuta kuin yksinkertaisesti 
sosialismia sellaisena kuin sen 
tänäpäivänä tunnemme. Siksi 
suositte Ien hänen teostaan erit
täinkin sellaisten vastustajiem
me luettavaksi, jotka luulevat, 
että sosialismi hävittää kodin ja 
että sosialistit ovat ‘‘moraalitto-
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