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ESILAUSUNTO

YÖ TTÖ M YYDESTÄ on puhuttu, kir
joitettu ja  sitä on tutkittu. Se on ol
lut aiheena pitkille raporteille ja  lu

kemattomille päätöslauselmille. Sitä lo
pettamaan on syntynyt kokonainen aak- 
kosjärjestelm ällinen hallitus ja  samoin 
useita satoja liittoja ja  yhdistyksiä. Y li 
neljä vuotta on jatkunut lupausten sekaan
nuttava metakoiminen työttömyyden lo
pettamiseksi. Mutta mitään todella ei ole 
tehty sen suhteen.

Todistukset siitä että mitään ei ole työt
tömyyden lopettamisen suhteen tehty ym
päröivät meitä kaikkialla ; kuolevassa C. 
W. A :ssa , työtä etsivien miesten suurissa 
joukoissa työttömyyteen joutumisen pelos
sa joka painaa työssä olevia. Että työttö
myys on nyt yhtä suurena pulmana kuin se 
on koskaan ollut, on selvä tosiasia jonka 
voi nähdä jokainen jo lla  on silmät näh
däkseen.

Juuri siitä syystä, että työttömyyden 
suhteen on aika tehdä jotain, I. W . W. ju l
kaisee tämän huolellisen tutkielman ko
neiston ja  työttömyyden keskinäisistä suh
teista, todeten selvästi että syynä työttö
myyteen on riisto ja  että kone on lisännyt 
työttömyyttä siinä määrin kuin se on li
sännyt riistoa. Juuri tämän syyn vuoksi ei 
“ uuden jaon”  koneen rikkominen olekaan 
yhtään enemmän tehoavaa kuin oli alkeel
lisempi luddiittien koneiden rikkominen 
vuosisata sitten tai harhaanjohdetut am
matti kuntalaisten yritykset menneen suku
polven aikana. Tämän syyn vuoksi ei 
myöskään mikään työväen liike, joka tyy
tyy vain järjestelem ään “ työvoiman väli
tystä,”  voi kam ppailla työttömyyttä vas
taan. Tästä syystä johtuu että ainoa kelvol
linen toimintaohjelma työttömyyden suh
teen on I. W. W :n tarmokas ja  kumoukel- 
linen ohjelm a: Niiden jotka tahtovat teh

dä jotain työttömyyden suhteen, on teh
tävä jotain riiston suhteen; niiden jotka 
tahtovat lopettaa työttömyyden, on lope
tettava riisto.

Työttömyys ei ole ainoastaan muurarei- 
ta tai pukujen leikkaajia  tai ovennuppien 
kiilloittajia koskeva kysym ys; se on koko 
työväenluokan kysym ys. Tarvitaan koko 
työväenluokan järjestö sen ratkaisemiseen. 
On olemassa vain yksi sellainen järjestö —  
Industrial W orkers of the W orld; jossakin 
sen muodostavista teollisuusuniöistä löytyy 
tila jokaiselle työväenluokan jäsenelle.

Jo s  sinä olet väsynyt odottamaan että jo 
tain tehtäisiin työttömyyden suhteen ja  olet 
päättänyt tehdä jotain sen suhteen, sil
loin :—

a) jos et ole jo  yhtynyt I. W. W :hen, tee 
siten h eti;

b) jos olet työssä, jä rjestä  työtoverisi 
työm aalla, äläkä työskentele liian kovasti, 
tai liian pitkää työaikaa, tai liian vähällä 
p alkalla ;

c) jos et ole työssä, ryhdy toimeen siinä 
ainoassa tehtävässä joka todella on kos
kaan sinulle kuulunut, tehtävässä jonka 
olet laiminlyönyt suorittaessasi toisen luo
kan tehtävää —- luokkasi järjestäm iseen 
kykeneväksi johtamaan maailman asioita 
omaksi edukseen.

I. W. W :n Yleinen Toimeen
paneva Neuvosto.

TYÖTTÖMYYS JA  KONE
I

M aailm anlaajuinen pula
Vuoden 19 3 1  lopulla Genevessä sijaitse

va Kansainliiton kansainvälinen työtoimis- 
to tiedotti läntisissä maissa olleen 12 5  mil
joonaa työläistä työttömänä. Lokakuulla 
1929 alkaneen paniikin aiheuttaman ta
louspulan suurinta syvyyttä ei silloin vielä 
oltu saavutettu ja  varmuudella voidaan sa
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noa, näitä numeroita perustana käyttäen, 
että työttömien lukumäärä kohosi 150  mil
joonaan kesällä 1933. Yhdysvalloissa y k 
sistään kaikkein konservatiivisimmatkin 
laskelmat asettivat työttömien lukumää
räksi 12,000,000 ja  tämä lukum äärä on 
liian alhainen, sillä siihen eivät sisälly osa- 
a ikaa työskennelleet, “ tilapäisesti työttö
mät,”  eivätkä ne jotka tekevät satunnaisia 
ja  sesonkitöitä. Siihen eivät myöskään si
sälly maanviljelyksessä ja  muissa saman
laatuisissa tuotannoissa työttöminä olevat. 
Kohtuullinen arvio, nämä seikat huomioon 
ottaen, olisi lähimain 18,000,000 työtöntä 
kysym yksessä olevana aikana.

Tämä yhä jatkuva painuminen joutilai
suuden, köyhyyden, vaivaishoitolaisuuden 
ja  kurjuuden kuiluun on jatkunut yli neljä 
vuotta. Se on m aailm anlaajuista. Sitä ei 
voida selittää paikallisten, kansallisten syi
den olettamuksilla. Se ulottuu pohjoisna
valta etelänavalle ja  Lontoosta Ganges-vir- 
ralle. E ikä sen aikaa voida myöskään 
m ääritellä alkaneeksi vuoden 1929 panii
kista tai maailmansodasta. Sam at voimat 
jotka aikaansaivat mailmansodan, tuhoten 
yli 40 miljoonaa ihmiselämää joko väkival
taisella kuolemalla tai nälkään tai kulku
tauteihin, ovat syynä tähän sodanjälkei
seen hävitykseen ja  yhteiskunnalliseen rap
peutumiseen. Maailma sairastaa kiihty
vää taloudellista halvausta, jonka tunnus
merkit ovat olleet täysin selvästi nähtävis
sä viisikymmentä vuotta.

Koska tämä laa ja lle  levinnyt kansainvä
linen työttömyystilanne oli jatkunut Euro- 
passa ja  Amerikassa jo  kauan ennen maail
mansotaa ja  sen kehittyminen paisuneeseen 
muotoon Yhdysvalloissa, osakemarkkinain 
romahduksineen lokakuussa 1929, oli a i
noastaan kärjisty mä kohoavissa asteissaan 
lisääntyvästä maailman taloudellisesta epä
järjestyksestä, niin täytyy meidän etsiä 
m aailmanlaajuisia syitä, pikemmin kuin 
kansallisia syitä, taloudellisen rakenteen 
yleisen romahduksen aiheuttajina. J a  kos
ka tämä maailmanlaajuinen paniikki puh
kesi aikana jolloin luotiin suurimpia rik
kauksia, jolloin vilja-aitat ja  varastohuo
neet olivat tupaten täynnä tavarain run
saudesta ja  pankit tulvillaan rahaa ja  luo

ton sy m booleja, niin eivät silloin syiden 
tutkimisessa voi tulla esille mitkään sellai
set luonnon syyt kuin kadot, tulvat tai näl
kävuodet. Päinvastainen asiaintila, huip
puunsa kehittynyt tuotanto ja  luonnollinen 
yltäkylläisyys vallitsivat. V ika täytyy siis 
olla löydettävissä rikkauden tuotanto- ja  
j  a k o j ä r j este 1 m ästä.

Ne kaksi syytä, joista yleisimmin käsite
tään aiheutuvan laaja lle  levinneen nälkiin- 
tymisen ja  v a i v a i s h o i t o  laisuuden 
hämmästyttävän rikkauspal juoden kes
kellä, ovat selvästi esillä. Yksi on “ yli
tuotanto”  ja  toinen on “ tuotantotekniikan 
yli tarpeen kehittäminen.”  Ne molemmat 
voidaan m ääritellä typeryyksiksi, sikäli 
kuin niitä tahdotaan käsittää perusteellisi
na syinä. Sillä on hassua puhua vehnän 
ylituotannosta silloin kun puoli maailmaa 
on kykenemätön hankkimaan riittävästi 
leipää. Yhtä perusteetonta on puhua vil
lan tai pumpulin ylituotannosta silloin kun 
suuret ihmisjoukot muuttuvat yhä rääsy i- 
semmiksi ja  tunkeilevat Pelastusarm eijan 
vanhojen vaatteiden jakeluasem ien ja  al- 
muvirastojen ym pärillä ; tai silloin kun 
meidän päivälehdissämme on paistama ä- 
rittäin vetoomuksia vanhojen vaatteiden ja  
pikkulasten kääreiden armeliaisuuslahjoi- 
na antamiseksi. On traagillista ivaa juu- 
rittaa ylös “ liikatuottavia”  hedelmäpuu- 
tarh o ja ; kyntää maahan jokainen kolmas 
rivi pum pulipensaita: tai rajoittaa viljan 
kylvöä silloin kun miljoonittain huonosti 
puettuja ja  aliravittuja työläisiä parveilee 
kaatopaikoilla ja ‘ nuuskii jätekannuja, löy
tääkseen joitain ravinnon muruja. J a  tä
mänlainen tilanne on siksi yleisesti tunnet
tu tosiasia, että se ei tarvitse tilastoja eikä 
todisteita. Vieläkin järjettöm äm pää on 
puhua ylenm ääräisestä rakentamisesta sil
loin kun “ vuokrattavana”  ilmoitus riippuu 
jokaisen neljännen talon seinässä kaupun
kien asuntoalueilla ja  niiden häädetyt enti
set asukkaat rakentelevat hökkeleitä ja  va
jo ja  pakkalaatikoista, säkeistä ja  peitin 
kappaleista kaupunkiemme äärille, niin et
tä “ hökkelikylän”  nimi on tullut yleiseen 
käytäntöön näistä uusista, mutta ilmoitte- 
lemattomista kiinteimistö-“  lisä alueista.”

Toinen tekijä, edistynyt teknologia, on
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sitä laatua että se vaatii vakavam paa har
kintaa, varsinkin koska siitä on niin la a ja l
ti keskusteltu erinäisillä nimityksillä, “ me- 
kanisoiminen,”  “ teknokratia,”  “ ratsionali- 
soiminen,”  “ teknologinen työttöm yys”  ja  
monta muuta. Luokaamme siihen hetki
seksi silmäys, nähdäksemme mitä se on, 
sillä mitään uutta se ei ole, huolimatta sii
tä kuinka uusilta sen nimitykset saattavat
kin näyttää, tai kuinka ovelasti taloudelli
sen tieteen mystilliset lohduttelijat saatta
vatkin muodostella kanttansa ja  selitellä 
piirrostensa tilastolliset suunnat.

Teollinen vallankumous
Teollinen vallankumous on tosiasia. On 

kieltämätöntä että koneet ovat syrjäyttä
neet ihmisiä teollisuudesta yli 200 vuoden 
ajan  ja  jatkuvasti lisääntyvässä määrässä. 
Feodalisen aikakauden laskukaudesta al
kaen jolloin ihmiset ensin alkoivat tuottaa 
esineitä suuremmassa m äärässä myyntiä ja  
vaihtoa varten, sen sijaan että aikaisempi
na aikakausina niitä tuotettiin Heidän her- 
rojensa tarpeiden ja  ylellisyyshalujen tyy
dyttämiseksi, toisin sanoen tavaratuotan
non alusta saakka, on vallinnut kasvava 
liikevoittomotiivi tuotannon lisäämiseksi. 
T avara on esine joka on valmistettu myyn
tiä tai vaihtoa varten, pikemmin kuin käyt
töä varten. Tämä esineiden tuottaminen 
myyntiä ja  vaihtoa varten on ollut se kan
nustava voima joka on kiihdyttänyt ihmi- 
sellistä rikkaudenhimoa kaupassa ja  teol
lisuudessa. Mitä enemmän tavaroita tuo
tetaan, sitä enemmän rikkautta sille jolla 
on omistusvalta tuotteisiin. Siis, mitä no
peammin tavaroita voitiin tuottaa ja  myy
dä, sitä nopeammin voitiin koota rikkautta.

Ensimäis^t edistysaskeleet voiman lisää
misessä ja  työn tuottavaisuuden kohotta
misessa olivat hitaita. Vesivoimalla, he
vosvoimalla ja  tuulenvoimalla ovat ra jan 
sa. Vasta sitten kun höyrykone ilmestyi 
käytännöllisenä välineenä voiman sovellut- 
tamiseksi tuotantoon v. 17 8 1  alkoi todelli
nen teollinen vallankumous. Kuten kaikki 
keksinnöt, oli höyrykonekin yhteiskunnal
lisen kasvamisen tuote. Se oli ollut ole
massa alkeellisessa muodossaan jo vuosisa
toja. Sitä oli käytetty kömpelössä asus
saan pumppuamaan vettä Cormvallin kai
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voksista jo  sukupolvia ennen kuin Watt ja  
Bolton, paransivat tuon kömpelön höyry
koneen käytännölliseksi teollisuuden käyt
tövoima koneeksi. He tyydyttivät yleiseksi 
tullutta vaatimusta tavaratuotannon lisää
miseksi ja  jonkunlaisen voiman sovellutta- 
miseksi kehräämiseen ja  kutomiseen, ihmi
sen lihasvoiman, veden, tuulen ja  hevosvoi
man tilalle.

Voiman kehittämisen lisäämistä siitä 
ajasta tähän päivään saakka voidaan par
haiten mitata mekanisen voiman termeissä. 
Parhaat höyrykoneet kahdeksannellatoista 
vuosisadalla loivat 50 hevosvoimaa. Tä
mänpäiväiset turbiinit luovat 300,000 he
vosvoimaa.

Tämän uuden voiman vaikutus yhteis
kuntaan oli ääretön, kömpelössä alkumuo
dossakin. Vähäpätöinen ihmisruumis, jo 
ka oli ollut voiman ja  taidon asuinsijana
7,000 vuotta, työnnettiin syrjään  kuten au
ran terä työntää turpeen. Tuulim ylly ja  
vesipyörä, joiden käyttö rajoittui suotuisiin 
luonnonsuhteisiin, ylitettiin pian. Vanhat 
ammatit ja  entisaikaiset keinot toimeentu
lon hankinnassa tulivat käyttökelvottomik
si ja  Europassa liikkui laumoittain entisiä 
asemistaan syrjäytyneitä työläismiehiä ja  
-naisia. Uusia koneita, ottaen käsityökalu
jen  tilan ja  sovellutetut käyttäm ään uutta 
voimaa, ilmestyi esille yhä kiihtyvällä 
nopeudella. Suuria tehdaskaupunkeja, ku
ten Manchester, Leeds ja  Birminghan, al
koi äkkiä kasvaa joutuisasti, lisääntyen 
niissä rikkaus ja  väkiluku. J a  koska talou
dellinen rikkaus on valtaa, niin maanomis
taja-aateliston merkitys ja  valta joutui pe
rääntym ään tämän nopeasti rikastuvan 
kauppa-aateliston edestä. Raakavillan 
hankkimiseksi tehtaisiin häädettiin satoja
tuhansia talonpoikia mailtaan ja  heidän 
pienet tiluksensa muutettiin lammaslaitu- 
miksi. Rajattoman määrän “ vapaita”  or
jia  (“ vapaita”  liikkumaan ja  etsimään työ
paikkaa) hankkimiseksi tehtailijoille, van
hat feodaliset lait, jotka sitoivat alustalai
set palvelijoiksi isäntiensä maatiloilla, joko 
poljettiin jalkoihin tai kumottiin ja  mail
taan häädettyjä talonpoikia ajettiin kau
punkeihin nälkiinnyttämisen pakolla, kil
pailemaan keskenään työvoimansa myyn
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nissä uusille tehdas- ja  mylly herroille. Vuo
teen 18 2 1  mennessä, sanoo Seignobos teok
sessaan “ Political history of Europe Since 
18 14 ” , oli Suur-Britannian 12,000,000, 
asukkaasta vaivaisavulla eläviä 2,500,000. 
Tämä "suhteellinen liikakansoitus”  oli luo
tu talonpoikien tarkoituksellisen mailtaan 
häädön kautta ja  siten että Suur-Britan
nian nouseva tehdasylimystö oli pakkoluo- 
vuttanut laillisilla rosvouksilla haltuunsa 
teollisuuskoneiston ja  keksinnöt. Tällaisen 
joukon "teknologisesti työttömiä”  työläisiä 
kontrolloiminen tai heistä vapautuminen il
man väkivaltaista vallankumousta oli suu
rena poliittisena pulmana Englannin hallit
sevalla luokalla viisikymmentä vuotta, sa
moin kuin nykyinen työttömien työläisten 
joukko on uhkaavana pulmana täm änpäi
väiselle hallitsevalle luokalle,

Englannissa, sanoo Seignobos, “ ei vuote
na 18 15  ollut enään jä le llä  juuri ollenkaan 
itsenäisiä talonpoikia, pieniä maanomista
jia  tai sopimuksen mukaan maata viljele
viä vuokraviljelijöitä. K aikki maa oli. yh
distetty suuriin tiluksiin, jotka kuuluivat 
lordeille ja  patruunille.

"Sam anlainen keskittyminen oli tapah
tunut tehdastuotannossa kahdeksannen
toista vuosisadan päättym isen jälkeen. 
Teollisuusjärjestelm ässä oli aiheuttanut 
vallankumouksen kaksi muutosta: 1 )  Uu
det, vesivoiman tai höyryn käyttäm ät ko
neet ja  uusi mekaaninen taito olivat luo
neet tehdasjärjestelm än. 2) Pienten työn
antajain, jotka tuottivat tavaroita suora
naisesti jollekin yhdelle liikehuoneelle, ti
lalle olivat tulleet kapitalistiset työnanta
jat, jotka tuottivat suuressa m ittakaavassa 
yleisiä markkinoia ja  uloslähetystä var
ten.”

Edellä lainattuja Seignobos'in lausuntoja 
luettaessa havaitaan että Englanti, jonka 
nykyinen asukasluku on noin 40,000,000, 
kärsi "teknologisesta työttöm yydestä”  ja  
“ liikakansoituksesta”  vuotena 18 2 1 , jolloin 
-sen asukasluku oli noin 12,000,000. Mitään 
varallisuuden puutetta ei ollut vuotena 
18 2 1 , eikä sitä ole tänäpäivänäkään. Eng
lanti oli rikkain, siksi että se oli teollisesti 
edistynein kansakunta m aailm assa vuote
na 18 2 1 .  Se on, Yhdysvaltain jälkeen, rik

kain kansakunta maailmassa tänäpäivänä- 
kin. Englannin asukkaista 2,500,000, eli 
noin 2 1  prosenttia, oli köyhäin avustuksel
la eläviä v. 18 2 1 . Vuosisadan "kestäneen 
siirtomaa-asutuksen ja  suurilukuisen siirto
laisuuden jälkeen, sekä menetettyään noin
3,000,000 henkeä maailmansodassa, Eng
lannilla oli 2,728,000 henkilöä köyhäin 
avustuksella eläviä tammikuun 3 1  päivä, 
19 32 . Eivätkä nämä numerot, enempää 
kuin vastaavat numerot Yhdysvalloissa
kaan, täydelleen osoita työttömien todelli
sia lukum ääriä; ne olivat paljon suurem
mat ja  lisääntyivät viimeisen puolentoista 
vuoden kuluessa. Vuotena 18 2 1  Englan
nin työttömyys käsitettiin aiheutuneeksi 
uusien koneiden käytäntöön ottamisesta, 
liian suuresta syntyväisyydestä ja  vuokra- 
viljelijäin  maalta karkottam isesta. Tänä- 
päiväna se sam alla tavalla selitetään aiheu
tuvaksi ratsionalisoimisesta, mekanisoimi- 
sesta, “ teknologisesta työttömyydestä” ja  
liian suuresta syntyväisyydestä.

K aksi perusteellisesti tärkeää tosiasiaa 
tulee selvästi esille tässä yhteydessä: 1)  
Että köyhyys väestöjoukkojen keskuudessa 
ei aiheudu elinkeinojen tai viljelyskelpoi
sen maa-alueen liiallisesta kuormituksesta 
väkiluvun lisääntymisen vuoksi, sillä sama 
ilmiö esiintyi harvaan asutussa Englannissa 
vuotena 18 2 1  kuin tiheästi asutussa Eng
lannissa vuotena 19 33 . 2) Että keksinnöt 
ja  niitä seuraava lisääntyminen rikkauden 
tuotantonopeudessa sekä paljoudessa, suu
remman työtehoisuuden kautta, ei lieven
nä köyhyyttä eikä estä sen lisääntymistä 
väestöjoukkojen keskuudessa. Rikkaus li
sääntyy nopeammin kuin väestö. N ykyi
senä aikana ravintoaineet ja  muut elintar
vikkeet ovat kumonneet malthuslaisen lain 
ja  lisääntyneet mittausopillisessa suhtees
sa, nimittäin sarjassa 2, 4, 8, 16 , 32 jne., 
kun väestö sen sijaan on lisääntynyt las- 
kuopillisessa suhteessa, 1 , 2, 3, 4, 5 jne. 
Siis sen sijaan että kaikki tämä lisääntyvä 
rikkaus hyödyttäisi työtätekeviä joukkoja, 
jotka sen tuottavat, päinvastainen tulos on 
ollut seurauksena ja  köyhät tulevat suh
teellisesti yhä köyhemmiksi ja  rikkaat yhä 
rikkaammiksi.

T ä rk e in  tässä  y h te y d e ssä  on se tosiasia,
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että mikä tahansa onkin teknologisen ke
hityksen nopeus; josko se on hidas, kuten 
aikaisemman kapitalismin aikakaudella, 
jolloin vesivoima, tuulivoima, hevosvoima 
ja  alkuperäinen höyrykone olivat teolli
suuden liikuntavoimana, kuten vuodesta 
17 3 5  vuoteen 18 3 0 ; tai vallitsee korkeasti 
kiihdytetty kehitysnopeus, kuten aikakau
tena 1830— 19 0 0 ; tai suunnaton konepro- 
sessin eteenpäin ryntääminen, joka oli omi
nainen aikakaudelle 1900— 19 3 3 ; tai taas 
toisaalta katsoen vallitsee verrattainen pai
kallaan pysyminen, kuten niinä 7,000 vuo
tena jotka kuluivat ennen ensimäistä edel
lä mainituista ajanjaksoista ja  jolla a ja lla  
ei juuri mitään parannuksia mekaanisen 
voiman käytössä tapahtunut -—• tulos työ
tätekevän väestön suurelle joukolle on ollut 
sama. Hallitseva luokka omisti ja  kontrol
loi rikkauden tuotannon välineet. Työläi
set käyttivät niitä omistajain sanelemilla 
ehdoilla. Se olotila oli orjuutta; joko hen- 
kiorjuutta, jossa patriisi suorastaan omisti 
raatajan tai ammattitaitoisen työläisen ruu
miin; tai feodalista maaorjuutta, jossa kes
kiaikaiset maaloordit omistivat maan ja  
sanelivat sen käyttöehdot feodalisen mieli
valtansa mukaisesti; tai nykyaikaista palk- 
kaorj uutta, jossa kapitalistinen isäntä 
omistaa elämälle välttämättömän tuotan
tokoneiston ja  hallitsee työläisten elämän 
joko kieltämällä tai myöntämällä tilaisuu
den koneiden käyttöön ehdoilla jotka hän 
ja  hänen luokkansa määrittelee.
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Yhteiskunnan kehitys kustakin aikakau

desta se ura a vaan on kulkenut läpi tilapäi
sen yhteiskunnallisen ja  poliittisen hajaan
nuksen ja  vallankumouksen aikakauden. 
Valtaan on noussut uusi hallitseva luokka, 
jota edellisenä aikakautena pidettiin alis
tettuna ja  ala-arvoisena. J a  kussakin tois
taan seuraavassa aikakautisessa vallanku
mouksessa etuoikeuksien ja  vallan perusta 
laajeni ja  sisällytti itseensä suurempilukui- 
sen luokan.

Kuinka suuunnattoman tärkeänä uusi ko
neisto ja  uusi, parannettu teknologia saat
taakin esiintyä kuluneena aikakautena, se 
on kuitenkin vain muoto jonka alaisuudes
sa köyhyyden ja  työttömyyden perussyy ai
heuttaa seurauksensa. Todellinen syy 
työläisten keskuudessa uusiintuviin köy
hyyden ja  kurjuuden ajanjaksoihin on sii
nä että työtätekemätön loiseläjäluokka 
omaa vallan kahlehtia ihmissuvun keksivä 
nero, väittäen omaavansa ja  käytännössä 
toteuttaen oikeuttaan omistaa jokainen 
keksintö ja  hallita niiden käyttöä; jokais
ta uutta ihmisneron hedelmää uuden ko
neiston tai uuden tuotantomenetelmän 
muodossa, ja  vallata kaikki yhteiskunnal
lisen ja  tieteellisen edistyksen hyödylliset 
tulokset yksinomaan itselleen, omistaen ja  
halliten kaikki keinot ja  välineet joilla sel
laisia tuloksia voidaan saavuttaa.

(Jatketaan)

N a i s t e n  V a l l a n k u m o u s
K irj. M A R T IN  A N D E R SE N -N E X Ö

■ (Suom ennos) ■
N D A L U S IA N  ta iv a s  on n iin  s in inen , n iin  s i

ninen. S ietlä  y lh ä ä llä  k o rk e u k s issa  is tu u  
M adonna, tu sk ie n  ä it i ,  j a  h ä n en  kyy neleensä  

v u o ta v a t s iu n au k se n a  ih m is ten  yli. J a  is tu u  siellä  
isä  Ju m a la k in  j a  h a r jo i t ta a  h y v än te k ev ä isy y ttä . 
H än e llä  on  kov a k iire  tu tk ie s s a a n  v a n h o ja  sy n ti-  
lu e tte lo ita , jo i ta  p y h im y k se t su o s itu k s illa  v a ru s te t
tu in a  hänelle  lä h e t tä v ä t .  E n tä s  s i t te n  py h im y k se t 
itse ! M itä  h e  k y k e n e v ä tk ä ä n  a ik a a n sa a m a a n , jos 
heille v a in  a n n e ta a n  a s iaa n k u u lu v a  ö ljyo su u tensa . 
Y ksi p a ra n ta a  lu u n m u rtu m ia  Ja le ik kelee  l i ik a v a r
p a ita , to inen  jä r je s tä ä  lesk ille  lu o te t ta v ia  r a k a s ta 

j ia  j a  k iih k e itä  ih a ilijo ita  nuorille  k a u n o tta rille , 
ko lm as to im it ta a  ta k a is in  v a ra s te t tu a  ta v a r a a  ja  
h an k k ii v u o k ra la is ia , jo illa  el ole p a rk u v ia  m u k u 
lo ita , j a  jo tk a  m a k sa v a t  v u o k ran sa  sän tilllse s ti. 
M aa  k ilpa ilee ta iv a a n  j a  p y h im y sten  k a n ss a  j a  h y 
m yilee e te lä n  h e h k u v a n  au rin g o n  p a istee ssa . M aa 
on u n o h ta n u t vedenp a isu m uk sen  k iro uk sen  ja  se  p i
tä ä  ta iv a a n  s a d e t ta  ihm isen  h ik e ä  p a rem p an a .

J a  ih m ise t o v a t s a a n e e t kevy tm ie lisyy den , p a r 
h a a n  eläm äneli ka iirin  e lä m än sä  y lläpidoksi. He 
o v a t ty y ty m ä ttö m iä  n yk y isy y teen , Ja tu leva isuu den  
voi a in a  y m p ärö id ä  ra ja tto m illa  to iveilla . M itä  sii*

t


