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nattajissaan kukistam aan tämän hal
lituksen, näin kannattaen  riistäjiä, 
jo tk a  vastustavat  maan ja  tehtaitten 
siirtymistä työlä isten  käsiin. On 
selvää, että jäle llä  o leva  osa  perus
tavaa ko k ou sta  voi näin ollen antaa

tukea ainoastaan porvarilliselle  v a s
tavallankum oukselle  seu taistelussa 
neuvostojen kukistamiseksi. T äm än 
vuoksi toim eenpaneva keskusko m i
tea on p ää ttä n yt  hajo ittaa  perusta
van kokouksen,”
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Maailman äärettömät kultavarastot
Jokapäiväisessä puhetavassa on lii

oitelem inen eräissä asioissa k e h it ty 
nyt ikäänkuin vä lttäm ättö m äksi pa
haksi, jo sta  ei millään voida eikä 
halutakaan päästä eroon. R a am a 
tullisen esimerkin m ukaisesti puhu
taan vielä "pilvenkorkuisista  vuoris
ta ”, "pohjattom ista  m eristä” ja  j ä r 
vistä  ja  lienee niitä vielä sellaisia
kin aikalaisia jo tk a  puhuvat kan 
soista joiden lukumäärä on yhtä 
lukematon kuin "santa meren ra n 
n alla” tai “ tähdet ta ivaa lla” .

A inakin mikäli raha on k y s y m y k 
sessä, jo ta  jo kapäivä inen  ihminen 
vain rajotetussa määrässä saa n äh 
däkseen, näyttää  hyvin y leisesti  ole
van vallalla sellainen käsitys, että 
sitä jossakin on oikein “ ra jattom at” 
määrät. Kultaa kuvittelee miltei 
jokainen aikataisemme lö ytyvän  
maailmassa niin paljon, että se y h 
teen sullottuna muodostaisi " k o k o 
naisen vuoren” . O nhan sitä pieniä 
siruja miltei joka toisen ihmisen 
sormissa, kaulanauhoissa ja  missä 
milläkin. Kun kaikki nuo hituset 
kerättäisi yhteen ja  siihen vielä li
säksi kaikki se kulta mikä on k e rä t
tynä  kassaholveihin, niin jopa siitä 
muodostuisi vuori. —  —

Mutta niin ei ole asianlaita. K a ikki  
kulta mikä maailmassa irrotettuna 
lö y ty y  muodostaisi tuskin pientä ka l
liotakaan, puhumattakaan vuoresta.

Kun nykyinen ajanlaskum m e a l
koi, löytyi maailmassa irrotettuna 
yhteensä $427,000,000 arvosta kultaa. 
Edellämainittu arvio perustuu luotet
taviin tietoihin näiltä ajoilta. M utta 
kulta on pehmeätä ja kuluu nopeaan, 
ellei sitä jo stak in  saada kaivettua  
esille lisää. Niinpä arvioidaan, 
että  maailman ku ltavarastot  siihen 
aikaan kun Arnerika löydettiin, oli

vat kuluneet kasaan niin, että vain 
$57,000,000 arvosta  tätä  jaloa  m etal
lia oli siihen aikaan maailmassa ir
rotettuna olemassa.

A m erikan  lö ydettyä  alkoi maail
man “n ä k y v ä ” ku ltavarasto  l isään
tyä. Peru usta  ja  M eksikosta  sitä 
löydettiin, sittemmin Californiasta, 
A ustraaliasta , Etelä  A fr ika sta ,  A la s 
kasta y. m,; kunnes maailman n ä k y 
vä ku ltavarasto  kohosi yhteensä 
$6,000,000,000 arvoiseksi, mikä arvo 
sillä arvioidaan olevan tänäpäivänä.

Kuusi b iljoonaa dollaria!  Eikö se 
ole jo  suurta ?

Onpa t ietenkin !  Siinä on kultaa 
paljon enemmän kuin mitä ahkerin 
kaan ja  'säästäväisin  työläinen mil
loinkaan voi kuvitella saavansa k o 
koon. M utta  vuorta  siitä ei tule, 
tuskin minkäänsuuruista ka l l io ta
kaan, va ikk a  sen kaikki yhteen  p aik
kaan keräisi.

Jos arvioimme kullan 18 dollarin 
arvoiseksi unssilta, mikä arvio  on 
vähän alempi kuin kullan rahallinen 
arvo, niin tulisi kuutiotuuma kultaa 
maksamaan $2to. Se  tekisi kuutio
jalalta  $362,880 ja  kuutiojaardilta  
$9.797.76o. Kuusi b iljoonaa kullassa 
olisi näinollen yhteen sä  613 kuutio- 
jaardia.

Jos meillä olisi käy tettäv än ä  hu o
ne, tai sali, jonka korkeus olisi 26 
jalkaa, leveys 26 ja lk a a  ja  pituus 26 
jalkaa, eli toisin sanoen 26 jalan 
kuutio, niin olisi tämän huoneen kuu- 
tiosisältö 651 kuutiojaardia, ja tä 
hän huoneeseen me voisimme kerätä 
kaiken maailmassa lö ytyvän  irro te
tun kullan eikä huone vielä täytty i-  
sikään.

Niin, että ei siitä kullasta mitään 
“vuorta” syntyisi,  vaikka sitä kuu
luukin paljon olevan.


