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Carroitseeko sosialidemokratia
maatalousohjelmaa?
, ■

o) äR aafeubulle!

JEehttpEfen EuluSta joutuma toftafta on, että teottifuus
tulee EoEo ^teigfuntaan näii&en möäräämaEft, että maan=
miljeipS fuhteettifeSti
enemmän ja enemmän menettää
merEitpEfeStään, ^ ä enemmän menettää alastaan teotti*
fuubette, ja niillä aloitta, jötfa fe menettää, tulee ppä riip=
pumaifemmaEjt teottifuubeSta. Qa foftaltbentofeatia et faa
perustaa moitontoimeitaan pEftnomaan EöphättStön EaSma?
maan moimaan, maan mpöSEin teottifuuben EaSmamaan
maltaan ^tetSEunttaSfa.
,
SSJhitta joS tnlifi hplata hpmä papan Eevatta, niin mebettäiftin tästä fe johtopäätös, ettei foftalibemoEratian tai
paremmin fanoen mapautuEfenfa puolesta taisteleman Eöp=
hälistiin enftnEään tarmitfe Eiirinittää huomiota maanmil=
jelpEfeen. SiöppäliStö on npEpifen phteiSEunnan perillinen,
fen SaiEEi harraStuEfet 'tähtäämät ftihen> että fen perintö
olijt mahbottiftmman riEaS; mittaifeEft fttten tutteeEin teotta
fuuben ja maanmiljelpEfen fupbe, maaemo jää joEa tapauE=
feSfa EatEen inhimittifen otemaSfa=olon peruStaEfi; fen tuo=
tantomoima tulee aina olemaan ratEaifemana teEijanä mää=
rättäeSfä tpön paljoutta, joEa tarmitaan phteiSEunnan pps=
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tpSfä ptiftjntifeen; fett armo tulee aina olemaan määrää*
mänä tetijänä fen afuianten ruumiillista ja Pentistä armoa
määrättäeSfä.
SOtutta et ainoaltaan ftlmäpS tulemaifuuben t)E)tei§=
tuntaan tee iötjijätigtöCCe mälttämättömäEfi fuunnata par*
raStutjtaan maatalouSoloipin. Söielä paljoa polttamani*
min maatimat fitä nptpajan tarpeet. StöppäliStöIIe ei ole
fuintaan ppbentetemä, noufematto tai laStematfo elintar*
petben pinnat, fiCä tpöpalEEa ei niin tarftaan feuraa näitä
¿»intojen maipteiuita. SUtutta ei mpöSfään ajanpittaän ole
EöppaltStön tuoEEataiStelulIe ppbentetemä, outo maalais*
mäeStön elämäntatfomuS fpmällinen mai onto tämä mäestä
tietämätön, tpperä jouttio tai ei.
Qa maittatin fojialibemotratia ptfipuolifeSti taptolfi
¡pitää puolta maan teoIlifuuSafioiSta, niin on je Euitenfin
patotettu faäntämaän parraStutfenfa maatalouteen fen EaS*
maman merEitptfen muoEft, jota agraariEpfpmpEftllä on toto
maltjotlifeSfa eläinäSfä EaitiSfa npEpaitaiftSfa maiSfa. On
merEille pantama ilmiö, että ntaanmiljelpS, famaSfa mää*
räSfä, tuin fe menettää taloubeEtfeSta mertitpEjeStääu teolli*
fuuben ppmäEfi, moittaa poliittista mertitpstä, ei ainoaS*
taan aateliS* maan mpöstiu talonpoiEaiStiloiKa; ei ainoaS*
taan pEftnmaltaijtSfa maan ntpöS EanfaumaltaifiSfa maiSfa;
ei ainoastaan SBenäjätlä, QtämattaSfa ja ©atfaSfa maan
ntpöS StanStaSfa ja ©meitfiSfä. £ätnä näennäinen risti*
riitaifuuS taloubeÖifen ja poliittifeu merEitptfen mäliltä Eäp
felmilte, Emt muistamme, että faiftialla pEfttpinen maan*
omistus paljon pitemmin joutuu felmiämättömään risti*
riitaan nptpifen tuotantotaman EanSfa, tuin pEfttpinen
omiStuSoiteuS muipin tuotantomälitappaleifiin jo paljon
pitemmin johtaa ftetämättömiin oloihin. SOtutta tästä
pämmäStpmät juuri ne EanfanEerroEfet, jotta täpän faatfa
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omat otteet npEpijen mattio* ja phteiStuntajärjeStptjen Iujim*
potta tulena, EoSEa niistä oja Juutun juuri mattaSja ote*
toaan luottaan, ojalle taas mattaSja olijat tataatoat §ei=
bän eritoiSetunja. @i jtiS ote ihme, että agraarijet Epjt)*
mptjet ftmiSttjSmaiSfa pitämät juuri poti.ittifegti mal)tamim=
ntan fanjanluofau mieliä jännitptjeSjä. Reittä ei tägfä
ote EpjpmptjeSjä maanmiljelpEfen, maan „mattiota pttäpitä*
mäin" Eanfantuottain pelastaminen, — Eanjantuotfien, joi*
ben elinepbot omat tutteet ristraitaijifji nptpiSten tuotanto*
ehtojen EanSja. Jämä pelastus on tojtn fettaijen toteen*
jomittelemiSta, jota ei moi ppbiStää, eitä je jaa mitään
tobettista armoa fifft, että förteamman tuotantotaman tien*
tifet ja aineettifet ebetlptptjet maanmiljelpEfen alatta omat
paljoa mäpemtnän Eetjittpneet tuin teottifuuben alatta.
taiten tämän huomioon ottaen ei ote enjintään ihme*
tettämää, että agraariliite fitä mutaa tuin je EaSmaa,
mpöSfin fpnnpttää ppä tiuffunfurijempia puoSEaroimifia,
joihin mattaSja. olemat luotat ppä fuuremmatta innotta
rphtpmät. (£i ote peippoa, Eun tahtoo tuoba maataiSmäeS*
tälle EäptäitnöttiStä apua, ppfpä lujana tätä agraarista
noibatttanSjia maStaan; jtt§en tarmitaan jetmää ja lujaa
moEaumuSta. Qo tämä puolestaan patottaa jojiatibemo*
tratian ottamaan marman ajeman agraariEpfpmpEfeen näp*
ben. Q ä ^ jen fui)teen mälinpitämättömä^t, olift jama
tuin jättää maafeubun .EöphäliStön agraarijitte jitmäntään*
täjitte ja huijareille alttiit)!.
Sätitä fetmittää, mifji EaiEEien ftmiStpSmaiben foftali*
bemofratijet puolueet miirne muofina omat f ääntäneet täp*
ben puomionja agraariEpfpmptfiin. Sftutta täSjätin maa*
tatouS*otojen EehittpmättÖmppS tefi paitattifen maitutuf*
fen. Sfte eimät otteet lähinnä periaatteeHijet mietiStetemi*
jet, maan Eäptännöttifet toimenpiteet, toimenpiteet maali*
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agitatftoonia marten, jolla ^afoittttoat foftaltöemofraticm
tutustumaan agraartEyfyrnhEfim ja faattoimat fen maa*
faiSmäeStölle //tarjoamaan jotattn", efittämään Eäytännötli*
fiä maatimuEfta, jotta fe fen Eautta moift tulla EoSEetuE*
feen foftaliStifen litEEeen EanSfa. JEaiEEialla Eoetettiin tuoba
eftin foftalibemoEratifta agraariobjelmia, ennenkuin ebeS oli
päästy felmille foftalibemoEratifen agraaripoIitiiEan perus*
ajatuEfiSta. Mutta niin !auan tuin et tästä olla felmillä,
on pyrltminen ftiben t)p jäämä epämarmalft hapuilemi*
fetfi/ joSfa et fuurinEaon nero moi mitään pyfymää, luo*
tettamaa tulosta päimän maioon tuoba.
©oftalibemoEratian rimeisfä on tjteifeSti huomattu,
että beibän on mälttämätöntä määrätä marina lanta ag=
raaripolitiilaSfa. ©itämaStoin eimät |e mitenEään ole t)ifi=
mielipä erityifen agraariobjetman mälttämättömyybeStä.
©cityistä agraariobjelmaa ptbetään yleenfä toiminta*
ohjelmana/ jota Eäfittää ainoastaan talonpoiEaismäeStön
barraStuEfet. MaalatSpalEEatyöIäiSten ebut eimät Eaipaa
erityistä ohjelmaa. SEylyinen fofialibemofratinen ohjelma
läjittää jo ne EaiEEi. Mutta jos ptämaStoin tallotaan
te^bä talonpoilien ertloiSten etujen malmorninen erittjifeEfi
foftalibemoEratifeEfi toiminta^alalfv niin tarmitaan tobe&a
erityinen agraariobjelma.
SEärnan jo^boSta on, tuten tunnettua, foftalibemoErati*
feSfa leiriSfä fyntynyt fuuria mielipiteiben eroamaifuuEfta.
Snlottpoila on maaiaiSproletart; fofialibemoEratia on
töyljätiStön luoEEataiStelun puolue pääomaa maStaan, ei*
mätEa fen päämäärät, maan fen npipljetEen maatimuEfet
rnuoboStamat fen moirnan juuret. MinEuin foftalibento*
Eratia fuojetee EaupunEtlaiSproletaria hänen EapitaliStiSta
riiStäjäänfä, työnantajaa maStaan, niin on fen ntyöSEin
fuojeltama maalaiSproletaria hänen EapitaliStiSta riistä*
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jäänjä, EotonEtSEuria lastaan; mintuin jojtalibemoEratian
on tä^fin moimin ja EaiEilla tarEotuEjenmuEaijtlla femoilla
Eoetettama estetä EaupunEilaiSpatEEalaiSta Eurjuuteen joutu*
rnaSta, niin on fen mpöS eStettama talonpoiEa fantan Eoh=
talon alaifeift joutumasta.
SSiimpmme aluEft näiben afiain EäjtttelpSjä.
B) ¿talo n p o jat ja p ro le ta rit.
On Eieltämätön toftafta, että talonpokain elinetibot
otoat laineet proletariftEji, moijtpa janoa paiEoin aliprole*
tariftEftEin. ©itiä ei juinEaan mielä ole janottu, että ääneti
luoEEaetunja oliftmat tulieet proletariftEji.
‘’ftpEpaiEaifen proletariaatin Eumaamin tuntomerEEi ei
juinEaan ole EurjuuS. Stöplpä ei tojin ole alun pitäen,
mutta EpUäEin jo muofituhanfia fitten löptpnpt, maan fofiali*
bemoEratiS=proletartnen liiEe jitämaStoin on miimeijen ttutoft*
faban eriEoinen tuote, Eöp^äliStö feHainen, jollaifena ei
maailma jitä ennen, ei ainaEaan pääpiirteisfään ole
pitänet.
SKpEpajan EöptjäliStön eräitä tuntomerEEejä on je tär*
Eeä oja, joEa ftllä on fuoritettamana aiEamme tuotantotapaan näiben. ©iitä riippuu npEpään mallitjema, Eapita*
listinen tuotantotapa, ©en Eautta je.eroaa äärettömän
paljon manaan ja npEpajan rppjpEöppliStöStä. ©e ei
mpösEään juinEaan ole niin EoEonaan maraton Euin mii*
meEfi mainittu EöppliStö, jolta puuttuu EaiEEea, mutta
joEa Eipeimmin tuntee elin* ja nautinto=ainetben puutteen.
Stuotantomälineiben puute ei jitä enjinEään huolestuta,
tuotannon alalta on je EoEonaan julettu eiEä je ujein
tunne minEäänlaiSta Eaipuuta päästä fiitä ofaEifeEfi. Suutta
maiEEa je ei ta|boEaan te|bä tpötä, niin tahtoo je Eniten*
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ftti elää; ja elää moi fe maan, jos ne, jotta jotatin omis*
tamat, päaStamat fen ofattifetfi MutuSmälineiStääu. QoS
rt)t)ft)!öi)pii§töläinen phteiSfwmatti$ten pprintöjen alatte
eiftifc»/ niin on fjänen iijanteenfa faaba tulutuS= eitä tuo=
tantomättneet ^teifttft, päämäärä/ jota tät)tännöSfä ftettä,
nttSfä pI)iei§Eunnattifet olot fii|en juomat tilaifuuben, jol)=
taa rpöStöihin, ftettä, trtigjö mätimalta ei meneStp, terjuu=
faumaan.
@e, ettei aitamme palttaproletaritta ole omaifuutta,
on fitämaStoin tuotantomälineiben puutetta. ttlautinto*
mälineiben puute moi, mutta ei fen pibä olla ppiätettpnä
'fti^en. ttipfpajan palttatpömieS on niin lauman proletari
luin ei |ä n omista tuotantomälineitään, olioonpa, että
Ijänen afemanfa M utta jana on täpnpt niin tppbpttämälft,
että hänellä on toriSteita, huonetaluja, mieläpä oma ta=
lonfatm. hautana ftitä, että hänen afemanfa paranemi*
nen M utta jana tetifi hänet letmottomatfi protetarifeen
luottataiSteluun, fe maan faattaa hänet tilaisuuteen mie*
lälin tarmoHaammin ajamaan fitä. , täm ä taistelu ei ole
hänen lurjuutenfa tuote, maan fe on hänen ja hänen tuo*
tantomälineibenfä omistajan mälifen maStalohban tuote.
St lurjuuben moittaminen, jos fe olift mahbottistatin, maan
tämän maStalohban moittaminen moi fhnnpttää phieiStun*
natttfen rauhan., ttttutta fe on ainoastaan fiten mahbol*
lista, että tpömäeStö taaS faamuttaa omiStuSoileuben tuo*

tantomälineifiittfä.,
täSfä on meillä taaS nplpaitaifen palttaproletarin
tuonteenominainen. tuntomerlti. §än ei ole tjlfilöttiSten,
maan phleiSlunnattiSten tuotantomälineiben tpöntetijä, niin
laajojen tuotantomälineiben, ettei plfitpinen, maan toto
hhteiSlunta moi tpömäeSta hpötpä. tuotantomälineiben
omistus moi olla tahbenlaiSta: hlftipifen omistus, jolloin
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pEfttpinen eljbottomaSti nauttii tpöSfään olemista tt)önteii=
jötSta Ipjötpä; [e on EapitaliStinen omistus. STät pljtiöllt*
nen omistus. Suutta pEfttpiSomaifuuben matliteSfa tuo*
tantomälineifun näijben, ei tjljttöiiinen tuotantomältnei*
ben omistus moi miHointaan faaba kiteistä muotoaan;
EaiEEi pritpEfet tä p n fuuntaan faamat aina, mifält ne
onnistumat, ennemmin tai mpöpemmin EapitaliStifen fuun*
nan. Ainoastaan pptetstunnallifen, fiiS foftaiiStifen ornai*
fuubett matliteSfa tuotantomälineifiin näpben, moi pptiölli*
nen omistus faaba pleifen muobon. On mielä mui*
tatin teEijöitä, jotta juottamat tuotantomalineiben ppteiS*
Eunnan omaEft teEemiStä. Sftutta täsfä joubumme teEemi*
ftin maan niiben EanSfa, joista EöppätiStön luoEEaebut
joutumat ja jotta maiEuttamat, että EöppäliStön luoEEataiS*
telu luonnostaan faa foftaiiStifen fuumtan.
SopuEfi on meibän rnainittama ntjEtjaiEaifen palEEa*
proletarin neljäs tuntomerEEi: pan on erillään tpönanta*
janfa taloubeSta. GmtiSaiEain palEEatpöläifet olimat fäan*
nöllifeSti tpönantajanfa taloubeSta riippumaina, Euuluimat
panen perpeefeenfä,.et ainoastaan tpiimaEena, maan rnpöS*
Ein ipmiftnä"; f;e olimat EaiEiSfa toimiSfaan tpönfä ultopuo*
M atin paneSta riippumatpa. iftpEpajan palEEaproletart on
tpönfä utEopuotella oma perranfa. $än tulee fitä ma*
paammatfi miepetfi, jota tpönfä ultopuolella on tapita*
listiettfa armoinen, mitä enemmän EapitaliStinen tuotanto*
tapa Eepittpp ja Eabottaa EeStiaitaifen leimanfa.
9tämä omat ne teEijät, jotta omat tehneet aitamme
proletariaatin foftaiiStifen liitteen moimaEEaaEft ajajatfi.
SalonpojaSfa eimät fuintaan ole Eaitti nämä marrnat
proletarin tuntomerEit puontattamiSfa. Söiitataan Eiintti*
tptfen omistajaan, jota tobellifuubeSfa omistaa talonpojan
tilan. SJtutta EiinnitpEfen omistaja ott tobellifuubeSfa,
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luten jo humautimme, jamaSja juhteeSja taiortpoilaan
luin maanomistaja uraloitftjaan eilä mintuin lapitaliSti
patlfathömieheen. Siinnithlfienjä lautta tulee taloudetta
hhtä toäf)än Jproletarlfft, luin tehtailija jentähben, ettei
P u harjoittaa Hilettään muolratuSja eitä oStetuSfa ta=
loSja. ¿Ealonpoila jää aina tuotantotoälineiben omista*
jaCfi/ jää tpötalujenja, iarjanfa eli janalla fanoen irtai*
miStonja omiStajatfi. £oftn moi tamäfin olla meltona,
mutta hhtä EaiHi täyttää hän uxaioitftjan tehtäviä ja jää
fentähben proletartn maStaiohbatjt, jamaten luin tehtailija,
jota
lainatulla pääomatta hari°ttaa Mettä, jolle
eimät tuotantomälineenjä enjinlään iuulu, jola tapautjeSja
toimii tehbaS — tapitaliStina ja jettaijena feijoo proletariaat*
tia maStaan.
tttäileimmin ilmenee tämä maStatohta juurtilattijtSja,
joiben pitäift olla palEEathämäette fyöbtytft.
Stiin lauan luin thömäenliile rajottuu laupunleihin
ja fuuntautuu maan laupunlilaiSEapitaliSteja tvastaan,
Eatfeletuat juuret maanomistajat jitä toifmaan tammiin
mhbtatuntoijeSti. Sllusja englantitaijet ja fitten preuSft*
laijet juurtilattijet ajettuimat juopeiljt allaräaa jojtaliS*
tiSta Mettä lohtaan ja faarnafimat ttiöpalEan liittoa maa*
loron EanSja maStapainoljt pääoman tuottamalle moitotte,
SOiutta .tämä juhbe muuttuu niin pian luin fofialistinen
liile upEaa temmata mpöSlin maalaiSthämäeStönmulaanja,
niin pian Eutn tehbaSpalllojen löhöäminen metää tpömäleä
laupunleihin ja telee maalle jääneen tpömäen maatimai*
jemntaEft. Snnään omat ejtrn. preuSftläijet aateliSmiehet
jojialibemolratian latlerampta muStuStajia luin „mandjeS*
termiehetlään" ja muut juurtilattijet metämät täsjä heille
Epttä meriojaQoS löhthh feutuja, joiSfa juurtilattijet eimät lohtele
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ttyömenlitfettä mihamietifeSti, maan feiä maanomistajat
että tpömäti uSfomat EumpaijettaRn oleman tjijteifia etuja,
niin tämä ei ole tobiStuEjena ftitä, että nämäfin Eanjan»
EerroEfet omat fofiaiibemofratialie moitettamisja, jos maan
afiata ottein ajetaan, maan ainoastaan ftitä, että näiltä
jeubuin ttiömäentttte on mielä niin fieitfo, ettei fe moi juo»
tuijaSti mattnttaa maataiSttjömäeStön oloihin, ©etiäinen
aftaintila tobiStaa tafapajutta olemista että junttaan ote
attamatt ebiStpEjen nterEEi.
SBaijemmän rätteä on maStaEohta teStinEertaiSten ta»
tonpottain ja protetarien tuin fuurtiiattiSten ja proleta»
tien mäliltä, tatonpottain, jotta eimät enfmEään tai aina»
Etn tornin mahan pitämät patEEatpömaEea, jotta pääaftaSfa
juorittamat tpönjä' perljeen omitta . motetilla, mutta jotta
EuitenEin elämät tuottamalta elintarpeita marERnoitte. gjei»
|in nät)ben ei ote olemaSfa maStaEofpaa riistäjien ja ritS=
tettämien mätittä, mutta jälette jää EuitenEin maStaEohta,
jota aina on olemaSfa palffaiiSttjjäliStön ja EaupaEji elin»
tarpeita tuottamien mätittä: maStafofjta mppjän ja osta»
jän mätittä.
£>n tojin töpbettp näiben Eahben EanjanluoEan etu»
jen mätittä ptjteistä, fun on huomautettu, että työmies
on maatuotteiben juurin Eututtaja. SDtitä EorEeantpi hänen
palEEanja on, jttä enemmän moi hän fttä Eututtaa. Salon»
pojille jiiS olift ebuttiSta, että pattat omat EorEeat, hänen
ijarraStuEjenja olijtmat täSfä jämät tuin proletariaatin.
Sättaijet tobiStelut eimat ote uujia, niitä täytetään
yhtenään hhteiSetuja etjtttäeSfä. Styömäette pstämättijeltä
tahotta tehotettiin tehtailijoita tohottamaaan ainatin päti»
Eoja; je otiji paras Eeino totimaiSten marftinain taajenta»
mijeEjt ja menefin pienenemijen ehfäifemijeijt. ©itämaS»
toin jeiitettfin tehtailtjoiben puoletta työmäette, miten
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juttua [ett on patottaa tehtailijoita-paliantorotutftin. ©en
lautta jofo nouftfimat elintarpeiben pinnat, niin että tpö=
mäti toifelia ¡puolen menettäift, m itä'f e toifelta puolen
moittaifi, tai moitot mäpenifimät. Riutta mitä fuurempi
olift moitto, fttä enemmän tasmaifi pääoma, fttä nopeatm
min tpön tuotteiben tpfpntä, jota on paras ieino palfiain
forottamifeen. SEpömiepiliä olift ftiS täpft fpp farttaa faiEfea, jota faartaift mäpentaä moittoa, tuten .laitoja ja muuta
jollaista. Reittä olifi famat ebut torieista motoista tuin
teptailijoiEafin, molempien ebut oliftmat famat.
£äntä tobiStelu on niin paljon oitea, että tapitaliSti*
nen mintuin jotainen muutin ppteisfunta on pptenttinen
elimistö, joSfa jotaifen ofan mapingoittarninen tuottaa
monia itämiä feurauffta joEaifette muulle ofatteEin. Jämä
toftafta ei fuitentaan tumoo luottamaStatoptia eitä mapauta
pptäiään luottaa mälttamättömppöeSta foettaa fäilpttää etu=
jaan taiSteluSfa maStaffaiSta luottaa maStaan toisten etu=
jen tuStannuffella. Ristiriita eri luottien etujen fopufoim
nun mälitlä, jota joiSfafin tapauifiSfa on ipan ilmeinen,
tobiStaa maan, miten puutteellinen elimistö tapitaliStinen
ppteisiunta on, miten paljon ieinoja ja moimia pitää tup=
lata, jotta fe-täpttäift teptämänfä.
©e, mitä määrää ptfitpiSten luottain afeman toiftinfa
ja jota fapitaliStifeSfa ppteiStunnaSfa jotatin aitaanfaa, ei
ole tai ainatin ppmin mapäSfä määräSfä on fen etujen
mäliHinen fopufointu, maan fe on enft fijaSfa mälittömät
luoftamaStatopbat.
£ämä toStee mpöSfin elintarpeiben ntppjaä ja oSta=
jaa. SDiaamieS taptoo rnppba tuotteenfa niin taliiiSta tuin
mapbolliSta, tpömieS taptoo ostaa ne mapbollifimman pal=
maSta. Qa mitä ppöbpttää talonpoitaa tpömäen palfan=
torotuS, toSta fe maan faattoa peität ostamaan iaifellai=
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fia ulvontaan tuotteita. §än painaa faaba tufaputetuffi
martfinoiEa maEttfeman Eilpailun, jota tpömiepeEe on pproin
termetuEut, ja EeinotefoifeSti Eopottaa tuotteittenfa pinnan.
SLäStä etujen mätiEä maEitfemaSta maStafopbaSta ei
päästä faamaamaEa etujen mälifeStä fopufoinnuSta, jota
Epitafin moi oEa neroEEaaSti EeEfittp, mutta ei [uintaan fou=
raantuntuma.
© fe, että talonpotEa nätee nältää, et fe, että pän on
melEaantunut, maan fe, että pän' alfaa mppbä tpömot»
maanfa ja ostaa marEfinoilta elintarpeita, ratfaifee, moi=
baanfo pän ottaa taisteleman proletariaatin rimeipin. Etälfä
ja melfaantuminen eimät mitenfään tee etuja ppteifiEfi pro=
ietariaatin fanSfa, moimatpa ne maStatoptaa mielä EärjiS*
tääEin, foSta, niinpian tuin näitä on tauonnut, melat moi=
baan matfaa maan, jos elintarpeiben pinnat noufemat ja
tpömäettä riistetään mapboEtfuuS faaba palmaEa elintar=
peitä.
SEäiben maStatfaiSten etujen rinnaEa löptpp feEaifia=
fin, jotta omat talonpojiEe ja proletariaatiEe pptetfiä; palaarn*
me mielä niihin. gjpteiSeöut moimat ajoittain tulla moi=
maftaammiffi tuin etujen maStafopbat, ja poliittinen ppteiS*
toiminta mie talonpojat ja proletarit pateen. SDlutta
pe pptpmät mielä niin parmoin, pe milt’ei poiffeuffetta ful=
femat eriEään, ja tämän päimän liittolainen moi puo=
mennä oEa maStuStaja.
SJiutta tuleefo maStafopta elintarpeiben mppjän ja
tpömoiman mppjän mäliEä miimeEfimainituEe turmioEfi?
©fö ole pelättämiSfä, että uubiStuu fama näptelmä, jota
tapaptui ©affaSfa m. 1848, joEoin talonpojat poifineen
taEafimat jalfoipinfa proletariaatin?
SElutta joS läpemmin taatastamme aftoita, niin tämä
maara ei tunnu oEenfaan pelättämältä. SSuobeSta 1848
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on lulunut enemmän luin puoli muoftfataa, eiiS fe fuin
laatt ole ollut mailutulfetta.
©illoin teli ©alfan rnaafamiljelemä mäestä lolmenel?
jättäofaa lolo maan maeStäSta, meibän oilanamme telee
fe maan mäpän päälle lolmtmnen ofan eli tarlemmin
fanoen 35,7 pr ofentää.- SBielä m. 1882 teli maatatoil}e=
iemä mäestä 42, ei profentäa lolo ©alfan mältlumuSta.
JRanSlaSfa on rnaatamiljeletoä mäestä rnointallaampi,
mutta ftellälim fe on 1876—1891 laSlenut 51^ 'profen
fiSta 45,5 profenttiin lolo afulaSlumuSta.
GSnglanniSfa toimi rnaanmiljelijäinä m. 1890 maan 10
profentäa lolo afulaSlumuSta. gjpbpSmalloiSfatin juomaa
marmaa mäpenemiStä maanmiljelpStäiSfä toimimien lumuSfa.
SS. 1880 laSlettiin rnaanmiljelijäitä oleman 50,25 profenä
äa lolo afulaSlumuSta> 1890 main 44^8 profentäa. 30taän=
mtljelijäin jouHoon on ppbpSmallotSfa laSlettu mpäSlin
lalaStajat ja muoritpämiepet.
SDtutta laiHi maanmiljelpStäiSfä toimimat eimät ole
elintarpeiben mppjiä, fillä niilrot jouloSfa on paljon tpä=
moiman mppjiälin.
^alllatätStä elämiä on efirn. ©alfaSfa pptapaljon luin
itfenäijtä rnaanmiljelijäitä perpeenjafenfneen.
SOiutta itfenäifet rnaanmtljelijätlään eimät lailli epbot»
tomaSti elä mppmältä plfinomaam maanmiljelpStuottetta
ftHä monella peistään on fimutoimi.
talonpojat eimät enää muafeubuTfalaan muoboSta
enemmistää ja peibän rinnaHaon on maalaiStpämäeStän
fuuri jouiio, jola on maStapainona talonpojille ja jonla
ebut päälopbiSfaan omat famat luin palfatun tepbastpfc
mäeStän.
aotuutamtn feubuin on tofttt talonpoilaiSmäeStä eneirn
miStänä, mutta proletariaatilla on Eaillt lorleamman lepi*
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tpEfen ntahboHifuubet, jotEa EaupunEilaiSelämä tarjoaa, pa*
rempi tilaijuuS järjeSthmijeen ja voimtenja Eouluttamijeen.
$o8 fojtalibemoEratia Eerran on faanut valtoihinja
proletariaatin EaiEEi jouEot ja fen lifäEft näennätfeSti itje*
nätjet maanviljelijät ja ne teoKifuitben harjoittajat, jotEa
tobeCifuubeSja oVatEin vain Eapitalin pialiJEalaifia, niin ei
mtEään ttoima maöilmaSja ppSti) fitii enää toastuttamaan,
kaihen jouEEojen puolelleen voittaminen,' niiben politt*
tijeSti ja taloubeKijeStt järjestäminen, henEtjeSti ja moraali*
feSti Eohottamin en niin EorEeaHe, että ne ppstpvät otta*
maan vastaan EapitaltSttjen tuotantotavan perinnön,
[e on ja ppjpp foftalibemoEratian päätehtävänä.
£ämä „Vollottaminen", nimittäin maafeubuHa, ei
[utnEaan ole miEään helppo tehtävä. Gsi ole otaEfuttaVaa,
että maafeubun EöphaliStön EehitpS, [en poliittifen ja talon*
beUifen voiman EaSVaminen, [en hettEinen ja moraalinen
Eohoaminen Eävift niin nopeaan, Euin teollijuuSEeSEuEjtSja.
SCeEijät, jotEa tähän [uuntaan vaiEuttavat, tunnemme
hpvtn EommuniStijeSta mani[eStiSta, joten ei meibän tar*
vitfe niiSjä Eauvemmin vtippä. Qo entisajan EapitaliS*
ttnen tavaraintuotanto paEotti pEfttpijtSja EaupungetSja
juuret jouEot varattomia palEEatpöläijiä liittpmään plpeen.
kaupungin vallan ja ftviStpEjen muEana EaSvoi heibänEin
vattanja ja jtviSttjEfenfä. Sftutta EäfttpöläisEifäHit olivat
Vielä vain puoIeEft vapaita ihmiftä; he luutuivat mesta*
rinja perheejeen ja tpö ja perhe erotti heibät toifiSto. Sli=
noestaan juhlapäivien [euruStelu vei heibät phteen.
SOiutta EapitaliStinen tuotantotapa jttäVaStoin
juuret jouEot palEEatpöläijtä, et ainoastaan pEjttpijtSfä Eau=
pungeisja, jotEa ovat EeSEiaiEaijta Eaupungetta paljoa [uu=
remmat, vaan mpösEin Eaupungin fifäpuolella juuren juu*
riSfa teijtaiSja; [e ihan itjeStään järjestää ja. totuttaa Eu=
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riin pattfatyöläifet. SJiutta tye eitnät enää tuulittaan tfäntänfä perljeefeen. tulopuolella teljbaSta omat l;e taloubel*
ItfeSti tätiftn itfenäiftä mapaita miehiä omine perheineen.
Soijin tuin taupungeiSfa, maituttaa EapitaliStinen
teljitpS ntaafeubulla. Sääliä fe et ^bi§tä, maan erottaa
iljnrifet. ©e et ainoastaan fuIjteellifeSti mäijettna ntaafeu*
bun afufaSlufua, maan terran, tehitytfen tar^eeCft Eorfeatle
toivottua, lopettaa fen fotonaan. Qa ne omat juuri par*
haat, tarmoffaimmat ja neroffaimmat ainetfet, jotta fe
maalta riistää, .fpeifloimmat ja amuttomimmat jäämät
jälelle. Stäft EäbeSfä mäeStön mäl)enemifen EanSfa Eulfee
maafenbun ^entinen rappeutuminen.
Sbuluopetuffen parantaminen ja liifeneumojen ebiS*
tyminen, jofa helpottaa Örjojen ja fanomalehtien lemene*
mistä maafeubulle, estää main mäljäfen tätä. Softnnyfyi*
fin, nimittäin taimella, maafeutumäeStä tufee enemmän
fuin ennen;, mutta ne fanomalet)bet, joita maamies faa
Eäjtinfä,. omat mitä man^oiHiftmpiö/ jotfa uubenaifaiSta
yhteistuntoa armoStelemat muinaiSaifatn laamojen mittaan
ja toftaftotta, jotta eimät näihin laamoihin [omi, fttä enent*
män määriStelemät mitä Eehittymättömämpi ja tietämättä*
rnärnpi niiben lufijafunta on. $ a firjat omat raamatun,
tuon menneitten muoStuijauften tuotteen rinnalla, mitä
fe^noimpia folportöriromaneita, jotta fömpelöSti, totuutta
määriStelemällä, tarjoamat fäfittämätöntä törEyä.
Sätkinen firjallifuuS ei mitenfään ole omiaan felit*
tämään totuuben maloSfa uubenaifaiSta yhteistuntoa, ja
tästä pu^umattafaan, fe moi fyunyttää täybelltfen Rämmin*
gin. pajallaan afumifen haitat eimät tätiä tatuoin miten5
tään mäljene, pitemmin päintuaStoin.
^o tämän lautta fäy tornin maifeaffi järjestää maa*
laiStöyhätiStö ja faaba fe ymmärtämään ja harrastamaan

EaupunEilaiSproletariaatin pyrEimyEfiä. hilutta näiljin ulEo*
naifiin eSteipin yljtyy, mielÖEin moimaEEaampia, joibcn juu*
ret omat paljoa fymemmältä.
llliinpaljott Euin maalaisproietariaatilla onEin pääEolj*
biSfaan jamoja yarraStuEfia Euin teljbaSproletariaatilla,
niin eimät EuitenEaan EaiEEi ebellämainitut nyEyajan pro=
letariaattn tuntomerEit fomi fti|cn. Sie eitoät nimittäin
[omi palmeluSmäEeen, mutta eimät myöSEään itfettiftin ja
muoEralaijtin.
EaiEEi nämä maalaiS=palEfatyömäen tuoEat elämät mielä
EeSEiaiEaiftSfa oloiöfct, mieraan perheen yyteybeSjä tai aina=
Ein fiitä ritppumaiftna. § e omat työnfä ulEopuolellaEin
ifäntänfä filmättäpibon alaifina; Ijeibän yumituEfenfa, Cirjadifuutenfa ja mieläpä yljbiStyEfenfäEttt omat ifantien tar=
EaStuEfen alaijtna. Reillä ei ole yljbiStymigmnpautta ftel=
läEään, iniSjä laEi fen faUift; fye eimät faa luEea ifännit*
teen maStenmieliftä fanomaleljttä, rninEä Eautta |eiHe mää»
rätään, miten ijeibän on ääneStettämä. GsiEä matjboHi*
fuugEaait, tulla Eerran itfenätfeEft, joS on tyllin fääStänyt,
erota paimeluSmäEea entiSaiEatn maaorjista ja orjista, ftUä
niiHäEin oli maljbolltfuug ostaa itfenfä mapaaEjt.
©etiäinen luoEEa moi joutua ylenmäärin ijuonon Eot)=
telun täljben epätoimon purEauEfiin ja lemottomuuEfun,
mutta järjestetyn, fttEeän ja EeStämän luoEEataiStelun aja=
mifeen ei Ijeibän afemanja ole fuotuifa.
paremmin on täsfä fuljteeSia omistaman maatyömäen
laita, fjeiban oma toimenfa ei Eofjota Ijeitä proletariaa*
tin yläpuolelle, ftUä tämä toimi on ainoastaan ijuolettpi*
toa perheestä ja olemmehan nähneet, etfei fe ote Eulu=
tuSmälineiben puute maan tuotannon mätineiben puute,
joEa on uubenäiEaifen proletariaatin tuntomerEEi. StHinEuin muorityömieS EentieS jää proletariEfi, maiEEaEin Ijän

panffifi itfelleen mökin, kappaleen perunamaata ja lepmän,
niin pyfyy 'feKaifena maalaiSpiffutilallinenfin, niinfauan
f uin panen tointcnfa pitää pystysfa main pänen oman
tatoutenfa.
SDlutta jo§ ei pänen rnaanmtljelyffenfä estä päntä
olemalta proletari, niin maifeuttaa fe kuitenkin fuureSti
tuntemalta ttfeään feHaifefjt. §änen menneifyytenfä, npipi*
fyytenfä ja tulemaifuutenfa tarjoamat päneHe monia Kipot*
timia pyrkimään itfenäifen rnaanmiljelijän rinnalle. Qfäin
tamat, joilla maalla on paljon fuurempi merkitys tuin fau=
pungeiSfa, afettamat ntöffiläifen ja pientilaHifen läpern*
rnäkft talonpoifaiSluoffatuntoifuutta tuin piljan fyntynyttä
proletaarista luotfatnntoifuutta. SUtutta nykyaikana pänen
elatutfenfafin riippuu ftitä.
. '. ¿eoriaSfa on pienmiljeltjä toftn tamaran malmiStaja
omaa tarmettaan marten; rapan tarpeeni a pan tyybyttöä
myymällä työmoimaanfa eitä maanmiljelystuotteitaan.
SUlutta joS tämä ylimalkaan, ftiS teoriaSfafin on oikein,
niin ei elämäSfä toti ole niin räikeitä eroamaifuuffta kuin
ntifft me ne. tieteetlifiSfa iarkotukfiSfa olemme pakotetut
tekemään. ©iinä on lukemattomia fetffoja, joita teoretiffo
faa ja pänen täytyykin jättää puomioon ottamatta, jos pän
taptoo tuttia olemuffen peruslakeja ja jos pän taptoo nämä
lait [omittaa täytäntöön elämäSfä. SDtyöSfin pienmiljeltjä,
jonka miljetyffen tarkotuffena on panttia perpeeHe mäittä*
mättömät elintarpeet, mieläpä fefin, jonfa miljelys ei ebeS
täpän riitä, mpp fäännöUifesti; ofan tuotteistaan; pän myy
ftfoja ja panpia, munia, maitoa ja mipanneffta, jos läpiS*
töllä on myyntipaikka — faupunft tai tepbaS—, eitä pän
niinmuoboin mitenfään ole mälinpitämätön elintarpeiben
pinnoista, maan luonnoHifeStt toimoo tuotteista, joita pän
myy, mapbotlifimman forfeita pintoja.

@iettä,mtsfä ¡patiot maffetaan iuomtoSfa, on ntaa*
tpönteEtjöiHe -enpäs paltanfaajina Eorteat elintarpeiben äin*
nat ebutfi. S 0§ §e ePm; fctaöoat ofcm pallastaan rutiisfa,
jonta* pe mppmät,. niin on Reille etua EorteaSta rutitnpin*
nagta ja rutiintuttiSta. §>e eftintpmät marEHnoitta ei ai*.
noaStaan tpämoiman, maan mpöStin elintarpeiben ottajina.
' tututta memteifppben perintätapojen ja nptpiSten par*5
. raStuSten rinnatta on mietä parraStutfet tutemaifuutta
marten, jotta epEä muita moimaEfainuntn täpttämät pien*
miljetijän tatonpoifaiStunteitfa ja ajaiuffttta. Ominen
elää tofin nptpifppbeSfä, mutta pän tetee tpötä tutemai*
fnutta marten, ja miten moimaEEaaSti nämä ajatuEfet ja
teot maiEuttamat, fen tietää parhaiten, ajattelematta fojtali*
bemotratifen puolueen tutemaifuutta.
StepbaSpalEEatpätäinen on fiettä, miSfä pän luottaa
Eäfiteotttfuuben tUlemaifuuteen, miSfä EäfttpöläiSEifätti Eumit*
tetee itfeään tulemana mestarina? toinen M n fiettä, miSfä
pän on menettänet toimeenfa npEpifen tuotantotaman mat*
titeSfa päästä itfenaifeEft. Uliin on rnpäs pienmitjelijä
ftettö, miSfä ään on peittänpt toimon maanmiljeltjänä, oman
mitjefptfen omistajana paaStä itfenätfeffi ja oman Eonuun
paltijaEft, toinen tuin fiettä, miSfä ään toimoo, ettet tjän
ainaifetft jäift pienetäjäEft, miSfä pän obottaa palEEanfa
fääStötttä moimanfa panttia itfetteen oman tilan, taltat*
feen täpfin itfenäifefft taionpojafft. UBaitfa ään mietä on
itfettiHen, jonta on patio ostaa elintarpeita, niin ään fit*'
toin tuitentin Eumittelee itfeään tulemana tatonpoitana/
jota mpp elintarpeita.
jäämän toimon plläpitäminen oti erittäin tärteä por*
marittifette' maanmitjelptfette; ftttä tämä toimo on lujin
ftbe, jota] fitoo maafeubun tpöIäiSluotan moimatfaimmat
ainetfet maanomistutfeen ja erottaa proletariaatista, ja
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ijeitä Ijoufuttelemat tätjän mpögfin fuurtilattifet, et fofeagfa
„maalimogfaan" ogtaaffeen fai£6t maut ja mannut, maan
jättääffeen niin paljon ntaata että fe riittäift — ei tefe=
ntään fofo tnaattjötoäfeä talonpojiffi, ftffä rnigtä ottaifi ftl=
loin palffamäfeä — maan tuudittamaan maalaigtpömäen
fettaifeen toimoon, että fje tetran tulemat talonpojiffi. ©itiä
juuri täntä toimo te!ee tpömäen uutterantmaffi ja tottele»
ttmmntaffi
pentilattifegfa elää ftig fafft ftelua: talonpoifainen
ja proietarinen. SBanijollifitta puolueitta on ftig täpft fpp
maljmigtaa tjänen pormartjieluaan, fittä proletariaatin |ar=
ragtuffet täljtäämät maStaffaifeen fuuntaan — ja fanta=
ten pljieigfunnattifen feijitpffen ebut ja pientilatlifen omat=
fin etunfa. ipuomauttafaammipa maan, miten talonpoifa
monagti faa tefjbä liiafft tpötä, mutta ftlti faa liian maljan
ramintoa; tiebämmeljän, että maataigpalffatpömieg elää
monasti paremmigfa oloigfa fuin itfenäinen pienmiljelijä,
ja tämän tietäen ei ole epäilemigtäfään, että meibän ei ole
foljotettama pieneläjää ilimifefft, raafuubegta. ftmigtpffeen
fttä tietä, että teemme palffatpMäifeStä talonpojan ja ettei
ole mitään maarattifempaa ja julmempaa, fuin herättää
fjänegfä fumitteluita pientoiljelijänä elämifegtä.
■äftutta näin tapahtuu agraarioljjelman fautta, jofa
lupaa tefjoffaaSti puoltaa talonpoifia. ©ettaifen taptpp
tappaa proietarinen ftelu pteneläjän rinnagfa ja teljbä
■talonpoifaigftelu faiffimaltiaaffi. @ett täptpp fatfaigta ftbe,
jofa pfjbtStää fjäntä teljbagproletariaattiin, ja herättää £>ä=
negfä eloon faiffi tefijät, jotfa erottamat E)änet proletariaa=
tin pljtepbegtä. tällainen proietarinen agitatfiooni ntaafeu*
bulla jo|taift i|an magtaffaifiin tulofjtin, fuin [en pitäifi
johtaa, hopeaan fatoaman menegtpffen muofft fjämittäifi
fe perugtuffet, joitte maafeubun tobetttfen proletarifen luof=
fataigtelun tulee perugtua eifä maan maaliagitatfiooniin.
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c) SuoEEataiStelu ja t t y t e i Sf u n n a l l i n e n
EeljitpS.
x

©ofialibemoEratia on luoEfatatSteluanfa taistelema
proletartaattipuolue; mutta fe ei ole ptftnomaam fitä; fe
on famaHa ntyöSEtn ttytetSEunnaHifen Eeljitytfen puolue; fe
pprfii tököttämään toto pljidäfuntaa nptpifeltä, EapitaliStn
feltci lannaltaan Eorteampaan muotoon. .
^Pistämällä nämä molemmat ¡puolet lujasti toiftinfa
faabaan fofialibemotratian luonteenomainen tunnuSmertfi;
fen perustaminen on Siiatkin ja GsngelS’in Euolematon,
historiallinen anfio. ö n tunnettua, että työmäenliite ja
utopia omat altuperäifeSti Eebittyneetyriippumattomina toi=
fiStaan, mieläpä olleet miljamielifiätin toifiHeen. £oftn oli
muutamin palloin jo ennen SOiaryin ja GsngelSHn aitoja
nämä täpbellifeSti pihistetty, Euten ctjartiStilaifeSfa fofia=
HStipuolueeSfa, ranStataifeSfa EommuniSmiSfa. ja- meittin=
giläifeSfä lat}totunnftSfa. SBielä ei ole miSfään fuureSfa
pkteiSfunnaHifeSfa uubiStutfeSfa mittoinfaan teoria fäpttyt
Eäptännön ebettä. teoria moift ainoastaan erifoifiSfa, epä=
marmoiSfa EoteiSfa, jotta eimät mielä ole IjenEifeSti mapau=
tuneet perityistä trabitiooneista, tetfiä uubiStuffen pentSpiirteet ja puontata fen pleifen mälttärnättöntypben. ©e
oli juuri fitä, mitä SOtarj ja ©ngels olimat tepneet työmäenliitfeen ja fofialiSmin pbiStämifefft. f>e omat pamaim
noHifen Eoettelemifen ja fairaalloiSten maatimuSten ftjaan
afettaneet felmän tietoifuuben fiitä, että työmäenliifteen
tortein muoto on juuri fen fofialiSttnen muoto ja että
fofialiSmi moi tulla toteutetuEfi ainoastaan työmäenliifteen
fautta, että työmäeniiitteen mälttämättömäSti on pprittämä.
fapitaliStiSta pteiSEuntaa EorteaminaCe ja että ainoa luotta,
jolla on moirnaa faamuttaa forteampi ppdSEunnallinen
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EeijitpSEattta tuin' mitä Ca^ttaltStinen Santa on, on juuri
paltfatpömäeStö.
§e omat teoffiSfaan lärtäijtämättömäSti perustelleet
eroamattomuuben fofialiSmin ja proletarifen tuottataiS»
telun mäliHa, ja. fe ei ole mitään nterEEi teoreettifeSta
fotjoomifeSta meStartemme pläpuoieHe, maan taantumifen
mertti, että mielä tänäpäimänä eftintpp Stjf^mtjffiä fittä,
onto päämaalt mai liite tärteämpi, mertitfeetö fätjtäntö
enemmän tuin teoria j. n.'e. jotta Epfpmpffet pääaftaHi»
fe§ti eimät ole muuta tuin niiben EpfpmtjEften enemmän mai
mä^emmän e^äfelmiä muunnotfia, jotta ,jo puoti muoftfa»
taa fttten EommuniStifeSfa manifestisi a omat tulleet
ratiaiStuitfi.
SarEbtuSperä ja liite fuulumat fojtalibemoEratiaSfa
erottamattomasti toteen. äJtutta joS terran tarfotuSperä
ja liite joutumat toiStenfa fanSfa ristiriitaan, [itiöin täti»
tptj miimetfimainitun mäissä. Soijin fanoen: ptjteistun»
nallinen fetjitpS on Eorteammatta tuin proletariaatin ebut,ja foftalibemotratia ei moi fuojetta proletarifta etuja, jotta
omat pljteiSEunnallifen tepitpEfen tiettä. peifeSti ei fe
toftn eftinnp. ©ofiatibemotratian teoreettifeSta perustut»
feSta Eäp juuri fetmitte, että pijteiSEunnallifen tetjitptfen ja
proletariaatin ebut Eäpmät pfjteen, että ebettinen fentäijben
on jältimäifen fiipotin.
äRutta miSfä liian paljon tunnustetaan periaatetta:
paitani on lähempänä tuin tattini, miSfä ottaan taipumat»
fta lähellä olemien täi)ben unohtamaan fauempana olemat,
ftetlä ilmenee pEfttpiSten proletarirptjmien melEoifta eritoiS»
etuja jotta fotimat fofialiSta EeiiitpStä maStaan.
proletariaatin teStuubeSja on mitä erilaifimpia ainet»
fta ijuomattamiSfa. proletariaatin maliojoutfo, jollei taiS»
telu fuuren päämäärän eteen fttä pEjbiStä toto proleta»

taattiin, yamaitfee Iitan yetpoSti itfellään oietaan maStaE*
Eaifta yarraStuEjia. SJiutta teEnillifen ja taloubeHifen feyt*
t^Efen tarEotuEfena on mulliätaa yEfttyiSten proletariStert
EerroStenEin nyEyifet olot ja fe uyEa,a ftten nritä armelut*
. tamtamin yEfttyifta työmieSylimysEuntta; fe tuo maahan
Eoneita, a[ettaa naifta mielten ja oppineita oppimattomien
fijolle, teEee EoEonaifia työmieSluoEEia tarpeettomiEft metää
irtonaista työmäEeä maalta EaupunEiin, ulEomatlta Eoti*
maahan j. n. e. ©ofialibemoEratian menettelytapa fitä
maataan taiStelleSfa on töiSfa ofottaa EoEo proletariaatin
yyteifyyben tunnetta, järjestää naifet ja oppimattomat työ*
miehet, laattaa täytäntöön norrnaalityöpäimä ja niin pois*
päin. StmmatiHinen, pormariffifen EäfttysEannan mutaan
_ muoböStettu menettelytapa taas fuIEee pois. työstä liiat
työntelijät ja ylläpitää talouöetlista levitystä. SEyömieS*
ylimysEunnat yanEEimat itfeUeen perintöoiEeuben etuoiEeu*
tettuiyin paiEEotyinfa ja taistelemat uuften Eonetben maa*
yan tuomista ja naistyötä mastoon j. n. e.; ye taistelemat
menestyIfettä, Euten EoEemuS ofottaa, taloubeiffinen Eeyitys
on moimaEEaampi Euin ye, yeibän täytyy aSEel aSEeleelta
maistyö, mutta EuitenEin maSta fitte, Eun ye omat
Eärftneet maiEeita maurioita.
Gmfintnainittu menettelytapa on foftalibemoEratinen,
miimemainittu niiben työmäenliiEEeiben, joita joybetaan
ilman mitään EorEeampaa päämäärää, ilman teoriaa, jotEa
omat puytaaSti Eäytännöttijtä UiEEeitä. SBoiEo olla epäi*
lystä, Eumpi menettelytapa on ebuHtfempi?
Suojin tietää fofialibemoEratia, että joEainen taloubel*
linen ebistys EapitaliSttfeSfa tuotantotamaSfa tulee niille
EanfanEerroEftHe, joita fe EoSEee, armon alenemifen ja yuo*
Ien IäyteeEfi, mutta fe tietää myöSEin,että joEatnen este
ebiSiyEfen tiellä tuo mietä paljoa iEämämpiä feurauEfia
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atulanaan, Ja ettei tämä ebiStyS itiötä tefemää maeStöä
maan aienna, maan että fe myösftn luo pohjan ijeiöän
myöhemmälle fohoomifetleen ja mapautuffetteen. £ofinon
foneiben fefittyminen tuottanut fumaamatonta furjuutta
työmäeStölle, fen aferna yleenfä on fäynyt huonommafjt
tuin (e oli faftteollifuuhen fufoStuSaifana. Riutta joS
toertaamme teoHifuuben haaroja, joilla foneet jo maUitfe»
mat, niihin teoHifuuben haaroihin, joilla fäftteollifuuS on
motlaHa, niin huomaamme enfinmainituSfa tapauffeSfa
feSfimäärtn lyhyemmän työajan, forteammat yalfat ja
paremmat tertoeybeHifet olofuhteet.
•Olemme taSfä MjbaSfa tähän faaffa puhuneet atnoaS»
taan proletareiSta, foSfa heiSfä parhaiten moi efittää luot»
fataiStelun ja yhteisfunnatlifen fehityffen -fuhteen. SLäSfä
foSfeteltujen feiffojen täytäntöön fomittaminen tatonpoifien
turmaamifeett nähben fäy felmiHe ihan itfeStään.
On felmää, ettei foftalibemofratia moi myöntää talon»
pojille fttä, mitä [e on pafotettu fieltämäön proletareilta,
nimittäin ammattiafemanfa turmaa. SCyömäen turmaami»
nen, jota foftalibemofratia"1 maatii, ei tarfota yffttyijen
työntekijän ammattitöiben, maan hänen työ» ja elinraot»
rnanfa fnojaamista; fe fuojelee hänen ihmifyyttänjä eitä
hänen erityistä ammattiaan. £ätä fuojeluSta ei prole»
tariaattt pyybä minään etuoifeutena itfeäan marten; fen
pitää tulla jofaiferi ofafft, jota fttä tarmitfee ja joS talon»
pojat pyytämät, että työmäenfuojeluSta ulotettaiftin hei5
bänfin ammattiinfa, hetbän omaan perfoonaanfa, niin
eimät he mistään löybä_ imtoffaantpaa auttajaa fuin
foftalibemofratia on. Suutta fittenfään eimät he fttä tee;
fttä maStaan puoluStaifimat he itfeään miimeifeen asti.
©e, mitä he pyytämät, on heibän erifoiSten ammatti»
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tapojenfa fuojaamista taloubettifen feljitpffen ebiSttjSfiuiutta,
ja fttä et fofialibemofratia moi Ijeilte mpöntää.
SBiitaten fiiljen, että fuljteet maanmiljelpffeSfä omat
toiftn fuin teottifuubeSfa, ett’et enftnmainituSfa taloubetti*
nen feljitps forfeamman tuotantotaman fautta meift pien=
liiffeen moittoon, m/ian fuoraan Ijämiöön, talonpoifain
mäeStön onnettomuuteen. talonpoifain fuoiaanttnen ei
fiig merfitftft taloubettifen ebiSttjffen eljfäifemistä, maan
maalaiSmäeStön fttpftttifen lamautumifen estämistä, nter=
fitfifi ftiS pääperuSteiSfaan famaa fuin tpömäen fuojaa=
niinen, joSfin feinot otoat toifet.
©iiijen on maStattama: talonpoifain fuojaamifen ^ää=
tarfoituS ei ole talonpojan perfoonattifuuben, maan in e n
omaifuutenfa fuojaamitteti. Sttutta juuri tämä on pääfpp
talonpojan onnettomuuteen. 9Jte olemme nähneet, että
palffatpöläinen maalla jo meibän päitoinämme on paljon
paremmagfa afemaSfa fuin omistama piffuttlatttnen ja että
palffatpöläifet paljon helpommin moimat mälttää fotoilta
furjuutta, fuin talonpoifa, jofa tilanfa fautta on turpeen
feen fibottu. - talonpoifain fuöjaaminen ei ftiS ole peibän
fuojaantiStaan onnettomuubelta, maan niiben fapleiben
fuojäämistä, jotfa fitomat Itänet furjuuteenfa. SRutta
talonpoifain fuöjaaminen on mpöSfin talonpojan tamara=
menefin fuojaamiSta ja ebeSauttamiSta. kamarat, joita
talonpoifa mpp, omat elintarpeita. Sftitä enemmän pan
niitä mpp, fttä mäpenttnän fäpttää Ijän itfe. SPiaibon,
munien ja lipan mppnnin ebiStäminen faupungiSfa on
petbän fulutuffenfa mäpentämiStä maatta, ja ebettäntainit=
tujen mpptttitamaratn EormaamiSta perunoitta, mäfijuo=
mitta ja farmitta, talonpojan rahantulo ftten ftjttä faS»
maa, mutta Hänen ja panen laStenfa moimat fen fautta
peiffenemät. §än fii§ ostaa afemanfa fopoomifen riubut=
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tantalla antaa itfeään. ©beltäpäin on lieHettämä, mteläpä
mitä malamatnmin taisteltama joEatSta pritpstä maStaan,
fania tarfotulfena on estää talonpoilain Hurjuuteen majaa*
mistä mierittämäHä ojan |änen taalastaan teoHifuuben
tai proletariaatin niSloille.
£oife!ta puolen merlitfee talonpoilain fuöjeleminen,
tältä lannalta latfoeit, elintarpeiben tulleja, toifelta taas
perintboileutta, tpämäen HitnnittämiStä maahan, palmeluS*
afetulfen lome-ntamiSta, talonpotlain mellain lorlojen ja
maluutuSmalfujen malfamista maltion puolelta j. n. e.
Qolaifen pritplfen tällä tamoin maStuStaa talonpoilain
Hurjuuteen majoamiSta täptpp jolo jääbä lolonaan te|ot=
tomalft tai eratenlum fe päämääräänfä faamuttaa ja ilman
että fe fttä oHenlaan faamuttaa, johtaa teoHifuuben ja
proletariaatin rappeutumifeen. SJcutta teoHifuuS on tär*
lein tuotantotapa HapitaliStifeSfa p|teiSlunnaSfa, ja fiitä
riippuu paljoa enemmän luin maanmiljelplfeStä Eolo mäeS*
tön meneStpS. kapitalistinen ||teiSlunta moi, Ipminmotn*
tiaan ma|ingoittamatta, uhrata maanmiljelplfenfä teoHifuu*
beHe — eftmerllinä on Englanti. ifJäinmaStainen lole*
muS ofottaa teoHifuuben ja maanmiljeltjffen rappeutuneen.
HHiSfään ei ntaalanfa ole Hurjempi luin nplpajan agraari*
maiSfa, jotSfä ei ole fe|ittpnt)ttä teoHifuutta; luotaloon
maan ftlmäps ©alitftaan, Qtaliaan, Espanjaan ja Salla*
nin mai|in, jos ta|botaan tietää, mitä le|ittt)mätön teol*
lifuuS merlitfee maanmiljelplfeHelin,
5£oifeIta puolen eimät talonpojat, maan proletariaatti
on uubenailaifen UteiSHunnaHifen le|itt)lfen eteenpäin
miejä; talonpoilain lo|ottaminen proletariaatin luStannul*
feHa olift este p|teiSHunnaHifen ebiStplfen tieHä.
Cameammin puhuen ei fentään ole äimän Oilein fa*
nottu, ettei maanmiljelps ofottaifi mitään ebiStpStä. @e
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EoStee ttetpsti puhbaSta maanmitjelpStä ja fe johtaa umpi*
Eujaan; mutta me olemme huomanneet/ ettei teollifuuS
rajoitu EaupmtEeihin, maan että fe lerniää maafeubulle ja
mullistaa monella tamalla fen tuotantoalat. SEeoIlifuu*
beSta riippuma, fiiljen ftbottu rnaanmiljelps joutuu Euten
teoUifuusiin tauEoomattomien mullistusten asteelle, jota
phä luo uufta muotoja. SEätnä maanmtljelpEfen uubiS*
tuSten tultu on toftn mielä alusfaau/ mutta fe ebts=
tpp nopeaan. StalonpoiEain fuojeleminen, pritpS fuojella
'itfenäiStä talonpoiEaiSta rnaanmiljelpStä, moi tähän EehitpE*
feen maifuttaa maan jarruttamaSti. ©e ei tule maanmil*
jelptfen uubiStuSta estämään, fe ofottautuu mertitpEfettö*
rnätfi, futen fäftteoHifuuS teollifuuben ebeSfä, mutta feu
täptpp enentää Eepitpffen maStuEfta ja uhreja ja lopuffifen
marariffonfa lautta iSfeä fimeeHifeSfä fuhteeSfa fpmia haa*
moja niihin puolueiftin, jotta fitä puoltamat.
b) 50iaan m a l t i o n omaffi ot t ami nen.
©ofialibemofratinen agraariohjeluta, jota olift laabittu
talonpokain fuojaamiSta ftlmättäpitäen, ei ftiS ainoastaan
olift tarEotuEfeton, maan fe olift enemmän, fe olift foftali*
bemofratian fuurinta turmelemista, ©itiä fe olift risti*
riibaSfa proletarifen luonteen EanSfa. ©illä olift ppmin
maifeita hetfeHiftä -feurauEfta, jotta järEpttäiftmät fen ftftttt*
piä liitotpa, jotta tamauttaifimat fen altuunpanemaa moi=
maa ja fen Eautta fe menettäift maineestaan tulemaifuu*
teen tähtäämättä puolueena.
Suutta fojialibemotratiSta agraariohjelmaa moibaan
maatta muuSfatiu, tuin talonpoitain fuojaamifen tarto*
tutfeSfa. On mäitettp, että maanmiljelps Eehittpp paljon
hitaammin tuin teollifuuS. ©e tulee olemaan nteibän ebiS=
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tpSEulEumme jarruna, karmitaan fits Eeinoja, jotEa fen
EepitpStä joubuttamat, ja juuri täSjä tarEotuEjeSja on
aflraarioljjelma mälttärnätön.
Särnä Eanta on täpbeEijeSti oiEea. QpmiSpijteiSEunta
on ppteinen elimistö, mutta je ei ole mitään elimistö, jonia
EaiEEi ojat Eepittpijimät famaSja ajaSja ja tämä juuri jpr=
Eimmin erottaa jen eläinelimiStöStä. ©en muutamat ojat
jäämät fepttpEfeSjä jäiette, toijet jimuuttamat ne, ja näiben
tätjtl;t;, tjljtciftp^ben aiEaan jaamijeEji, EeinoteEoifeSti, Eau= ,
EaiSten maiEuttimien Eautta Suljettaa niitä eteenpäin, joten
ne jomeltumat ppteen EoEonaijuuteen. SEäntä EoSEee niin=
ppmin pEjitpiftä feutuja Euin tjEftttjiftä luoEEiaEin. @i nti»
Eään ole erepbpttämämpää Euin ajatus, että ppmäEjpmäEä
ppteiSEumtaEifen Ee^tttjEfen periaatteet tuEaputettaifiin tp*
miSten itjetietoinen mdiEutuS ppteiSEumtaEijeen ebiStpE*
jeen. ©e poistaa ainoastaan EaiEen mielimattaifen mai=
EutuEjen, joEa on riStiriibaSfa ppteiSEunnaEijen EepitpEjen
tarEotuSperien EanSfa, joEaifen maiEutuEjen, joEa joptuit
ainoastaan rneibän omista toimomuEftStarnrne ja tarpeiS*
tamme eiEä ppteiSEunnaEijeSta parraStuEjeSta.
(Sitropan fhöiStpSmaat Eppjpimät EapitaliSmta marten
jo paljon ennemmin, Euin täänitpSlaitoS jen EaiEtSja tuo*
tamtopaaroiSja ja EaiEfSja maanoftSja oli rnennpt — Eui=
tenEin tapaamme mielä monia jätteitä jiitä. iftiin Eppjpp
ntpöS uubenaiEainen ppteiSEunta jofialiSmia marten paljon
ennen, Euin miimeinen Eäfttpöläinen ja miimeinen talonpotEa omat Eabonneet ja paljon ennen Euin EoEo proletariaatti
on poliittijeSti Eppjä ja taloubeEijeSti järjeStpnpt: nämä
EaiEEi omat otaEjumia, jotEa eimät EpEä miEoinEaan Eapi=
talifeSja ppteiSEunnaSfa toteubu. $ a moittoijan proleta*
aatin pääteptämänä tulee olemaan taEapajuEe jääneiben
EanjanEerroSten Eopottaminen jeEä EorEeamman tuotantota*

man ja EorEeamman ftmiätyEfen mätineiben myöntäminen
IjeiEe. iEäSfä tulemat keinot talonyoiEatömäeStÖn Eeyittä*
mifeEft ftiljen fuuntaan, että yeiEe fiirtyminen foftattSti*
feen tuotantoon tulift mayboEifimman yetyoEft, epäämään
ijuomattaminta ofaa. £ä3fä tarEotuEfeSfa tulee fopalibemo*
Erättä marmaäti tarmitfemaan agraarioyielmaa.
SEyfytään, onEo atEa jo tullut, jottoin foftaltbemoEratt*
nen agraarioyjelma on mayboEinen EäytämtöSfä toteut
taa, niin että fe nyEyifen yytei&EuntajärjeStyEfen pojalla
moi ebistää maanmiijetyätä fopaltömin yengeSfä.
SEayitalifeSfa yyteiSEunnaäfa on moitto taloubeEifen
Eeyityifen fuurin EiEjottn. SEalouöeEifen EeyityEfen ebiStä*
niinen piitä on ennen EaiEEea moiton Eot;ottami0ta. :
drttyipä Eayitaltöttpa tarEotuäperiä maalaamat myö&=
Etu eri EayitaltStifet mäliEeinot iötitte EannaEe onfopali*
bemoErattan näin oEen afetuttama taloubeEtfeen EeljityE*
feen näl)ben ?
(Sntme moi etnmeEä faa Eayitaltöttöta Eeyitystä estää,
mutta fen tuEemifeenEaan ei yroIetartfeEa, foftaiiSttfeUa
yuolueeEa ole mitään fyytä.
(Sntme .moi eräistä fitä, että on otettu käytäntööntyötä fäästärniä Eoneita, että naifet omat fyrjäyttäneet mie=
t;iä yalEEatyömäEenä, mutta nteibän ei ole Eityotettama Eayi=
tatigteja fiiljen tai maltton amuStuEfeEa ptä tuettama.
£ämö EoSEee talonpoiEain fa Eäptyölätöten yaElolunaStuSta.
©opalibemoEratiaa moititaan toipnaan fiitä, että fe
iloitftft näiben EanfanluoEEain yroletarifeEft tulemtfeSta/
SEtoite on äimän määrä, ©e furEuttelee ptä, fe loyettaip
yett yaiEaEa täEaifen meuettelytaman taloubeEifegfa ebi§=
tyEfeäfä, jo§ fe maan yääftft yeräfimeen, fe felittää maan
turyiEft nyEyifen yyteiSEunnan yarraStuEfet e^EäiStä tämän
tapaytuminen. ©en oma yiStoriaEinen teytämä ei fuin*
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faan ole itfenäifen tuottajan paEEotunaStuS, maan pa!Eo=
lunastajien paEEolunaStuS.
Siiman fania afta, joSEaan ei niin felmä, on taloubel»
tifen EehitpEfen ebistäminen maailman marEEinain lumen*
tamifen ja fiirtomaa=poIttiiEan Eautta. STämäEin menettely»
tapa on pohjaltaan maan paEEoIunaStuSta; fe perustuu
fiirtomaa=a(ueiben npfpiSten afuEEaiben ja omistajien omaE=
feen Eaappaanttfeen ja E»eibän alEuperäifen teottifuutenfa
hämittamtfeen. QoS terran Eiinalaifet Eulit tulifimat (£uro=
paan ja alEaifimat EtlpatEa europalaifen tpömaen EanSfa,
niin ftEoin ei pibä miinteEfunainittujen unohtaa/ että euro=
palainen pääoma on Eerran Eulit paEolla lunastanut.
SEäntänEään tapahtuminen et miitopttelpä fteba; feEin
on fofiatiStifen phtetSEunnan ebeliptpEfiä urutta täSfäEään
ei fojtalibemoEratia faa oEa .mutana auttamaSfa. ©e on
Yhtäläinen taantumuShaame Enin EäfiteoEifuuben ja talon*
poiEain pettäminen, jos foftalibemofratiaa maabitaan ftir=
tomaiben atEuafuEEaiben paEEotunaStuEfenfa maStuStamiSta
tuEemaan; mutta jos maabittaiftin tuEemaan EapitaliSteja
täSfä, niin fe olift proletariaatin harrastusten jalEoihitt
polEemiSta ftttoin Eun tapitaliSteitla on maltiomahti tähän
tarEotuEfeen EäptettämiSfään. @i, tämä tpö on liian ItEaiSta
eiEä proletariaatti tahbo itfeään fiihen fhppääEft faattaa.
£ämän ilEeän toimen fuorittaminen Euutuu pormariSton
htStoriaEifiin tehtämiin ja proletariaatti moi oEa onneEn
nen, ettei fe ote Eäftään ftinä faaStuttaneet. sjSroletariaa=
tin et tarmitfe pelätä, että pormaristo fen muoEft löift Iai=
min tehtämänfä ja faattaifi taloubeEifen EehitpEfen hutp=
puihinfa. SEätte hiäioriaEtfeEe tehtämäEeen fe pljfph uSEol=
lifena, niinEaUan Euin ftEä miela on phteiäEunnaEiSta ja
poliittista mahtia, ftEä tämä tehtäma ei ole miEään muu
Euin moiton Eorottaminen.

SOtitäli proletariaatti täSfä tehttptfen fuluSfa puuttuu
EapitaliStifeen feljitpifeen, ei fen tehtämänä moi olla ebtö=
tää fitä tarjoomalla ftlle fuoraan tai epafuoraan (maltio*
maltan lautta) tufeaan> että fetään, että fe fitä e^fäiftft,
»aan ainoaltaan fe, että fe niin paljon tuin madollista
torjuu fitä lähellä olemia lanfanlerroifta uhlaamat turme*
lemat ja alentamat feurautfet, mitäli fe on madollista
fehitpStä mahingoittamatta. @i ftiS pibä Eieltää toneiben
maahantuontia että naiStpötä, maan on pprittämä tpömäen
fuojduSlafethin. ®i pibä estää maahantuontia, maantiet*
tää filtä erilaifet maltioamut (fuojeluStullit, matuutuSmaf*
fut, fttrtomaa*anjiot) ja mtSfä tämä EäptännöSfä jää merfi*
tp£fettömäSp, h0«®® turmalafeja niille,-joita tämä poti*
tiiffa toStee, eftnt. fiirtomaiben afutfaitte.
■SEulemme mtelä näfemäänr miten tätä periaatetta
moibaan täyttää moneSfa tapautfeSfa talonpoifain patto*
lunaStuffeenfin naljben.
On -felmää, ett’ei fapitalifeSfa hcn9egfä toimiman
maanmiljeipEfen taloubeöifen tepitpEfen ebeSauttaminen moi
tuutua fofialtstifen agraariohjelman tehtämiin. 5Cätä ei
' oietaan miltään puolelta otettu huomioon. @i, on mietitip
fetnojd, jotta tpienifimät npt jo malmistamaan maaperää
maanmtljelptfesfä fofialiStifetle tuotannolle ja {Puhuttamaan
fen ftirtpmiStä ftihen tuottamatta mitään rnielifarmautta.
■STämä ajatus tuli mahboUtfefft ainoastaan fen jo
monasti mainitun riStiriiban täutta, jota ntaanmiljelpi*
feSfä on nouSfut maanomiStutfen ja miljelpffen mäliffä.
©linfeino on ftinä paljon epätiitolltfempi tuin teollifuu*
beSfa, paljon taaempana fofialiSmiSta tuin fteHä; on pui*
•' tutusta, maanmiljelpffeStä ftirtpä foftaliStifeen liifteefeen,
' niintauan luin teoffifuubeSfa ja fen mutana mpältin ppteiS*
tunnaSfa tapitaliSmt matlitfee.
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Pfttpinen maaomiStuS on paljon ennemmin ja fuu*
reumtaSfa määräSja joutunut ristiriitaan maatalouben
tuotantofu^teitten EanSfa ja tuEut ftEe fietämattömaifi
ftteeift, tuin pEfitpinen tuotantomälineibn omistus teotta
fuubeSfa. ©en opeSfa on maaomaifuuS jo täpbeEifeSti
tuEut itfenäifeEfi eltnEeinoon nä^ben. ©ETaiEaa tuin maan*
milfelpstoimisfa tuSEin on huomattamisfa mitään EeSEitpS*
tarEotuSta, mietapa on tamattamisja taipumusta monin*
Eertaifeen iiajaantumijeenEtn, maEitfee ntaanomiStuEfeSfa
marnta EegEittjEfeen tähtäämä tarEotuSperäifppS, joEa erit*
täinEin tulee räiEeimntin näEpmiin EiinnitetpSfä ontaifuu*
beSfa, joEa jo fuurentntaSfa määräsfä onEin tuEut perfo*
nattontaEjt.
SEaaomaifuuben ottaminen maltion haltuun on fen*
täpben ntahboEinen EapitaliStifeSfa ppieiSEunnaSfa; fe on
ntahboEinen tamaraintuotannon ja patEEajärjeStelmän pp*
fpeSfä ennaEaan, ilman mitään muutoEfia maEitfemään
tuotantotapaan. spormariEijet puolueet ja mieläpä itfe
maanmiljeiijätEin tulemat fttä muoboSfa tar toifeSfa mitä
hartaimmin maatimaan. SPifeltapuolen pprEimät EaiEEi
foftaliStifet agraariohjelmat fopimaan menettelptapaan, jota
jtlmäEä pitäen maaomaifuuS moitaifiin maltion haltuun
ottaa.
©amaEa Suin määräämme Santamme maaomaifuuben
maltion haltuun ottamifen fupteen, olemme rnpöS määrän*
neet Santamme ebiStpSpprintäifiitt foftalibemoEratifiin agrari*
ohjelmiin nähben.
SBarfhtaifen maaomaifuuben maltion haltuun ottami*
fen opeEa, joEa erittäinEin maiSfo, joiSfa ntaamuoErajär*
jeStetmä maEitfee on tuEut EerraSfaan EaiEEien maati*
maEji, tulee täsfä ejtin EiinnitpSfen ja miljaEaupan mal*
tion haltuun ottaminen.

Simnitplfen omistaja on tobellifeSti maaomatfuuben*
Iin §m a; Siinmthgmelattinen on Janeen famaSfa fuhteeSfa,
Suin muoiraaja maanomistajaan.
SJtutta miljalaupan monopoli, telee maanmiljelijät,
jotia miljelemat miljaa m^tamäSft
ftiS juuren enetn*
tnistön — täpbeHifeSti riippumitft monopolin haltijasta.
£äntä määrää,, joSfaan ci IaSitieteeftifeSti, niin SuitenSin
tobenmulaifeSti Sofo toiijel^CfeSfä oleman alan.
0te olimat enftSjt foftaliStit, jotla nämä maatimulfet
ejttte toimat. ,©alfan SommuniStifen puolueen maatimul»
jtSfa, jotla SommuniSttliiton afettama lomitea (johon m.
m. luuluimat SffJary ja. (SngelS) maaliSSuuSfa m. 1848 toi
ejtin, Suului SahbeSfaS pplalä: „Stinnitplfet talonpoilaiS*
tiloihin julistetaan maltion omaifuubefjt: talonpojat mal*
jämät forot näistä SiinnitpBjistä maltiotte".
■ ©eitfemäS pplälä maati fuurien maatilojen muutta*
mistä maltion omaifuubeSft.
Solmelpmmentä muotta myöhemmin teftmät jjitrtchin
Santtonin thömäenhhbiStt)Sfet efttpSfen, että miljalauppa
tulift maltion haltuun.
9fo)t, Sun maanmiljelijät efittämät famoja maatimul*
fia, ojottamat fofialibemolratifet puolueet h*ttä lohtaan
epäluottoaan. SJtiSä on fltte muuttunut?
■•
SHiinhpmin pleinen Satfantotapa Suin phtei§Sunnallinen
afemaSin.
„Sun helmiSuun mattanSumouS puhSeft", fanoo GsngelS
huomattamaSfa ejtpuheeSfaan SOiaryin teoSfeen „CuoSSa*
taistelu SRanSlaSfa 1848—1850", „feifoimme Sallii, mitä
Sumitteluihimme' maHanSurnouSfeUifen IitSEeen ebeHptpSftin
ja SulSuun tuli, iRanSlan fiihenaStifen htötoriaKtfen SoSe=
tnulfen lipun aUa . ,. . . ©illoiftSfa olotSfa ei meiltä
oHut mitään epäilpSta, että ratlatfema taistelu olijt alla*
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nut, että fe olift fuoritettama pptenä pttfäna ja maiperif=
taana mattartfumouf]en ajanjaffona, mutta että fe maan
moi ¡päättyä proletariaatin Ioputtifeen moittoon".
SDlutta feitfenfpmmenenlumun fmeitftläifeSfa tpömäen*
litfteeSfd oli mailatta fanfanmaltainen taifauSfo, jota ei
ottanut puontioon luoffamaStafoptia ja ppteiSfunnattifta
oloja, ja itsfoi, että tarmittaifiin maan mälttämättömät
fanfanmaltaifet ntuobot ja mälttämatön maliStuS, jotta ura
fojtaliSmitte olijt mapaa.
SBattan toiftn fanoo npfpinen fatföntofanta, mutta
manan toinen on n a in e n ajemafin tuin ftttoinen. (Simat
ne uieibän aitanamme enää ole proletarit, maan maata
omistamat maanrniljelijät, jotta ääneffaimmin maatimat
miljafaupan ja fttnnttpsten maltion ornafjt ottamista, eitä
fen tarfotuffena ole faattaa pffitptfen maanomtStuffen etuja,
maan ^aittoja foto ppteiSfunnan niSfoitte ja jttä mastoin
fäilpttäa, mieläpä marmentaa ja fuurentaafin pffitpifen
maanomtStuffen etuja, ©itä maltio ole protetarien, maan
maanomistajien ja fapttaliStien fäfiSfä, joiben jtiS pitätfi
ajaa peritte maltion {juostaan joutuminen. Qa maanomtS*
tajien ja proletarien aferna on 1898 toinen tuin. 1848
tai 1878.
'
>
. SBuoteen 1878 olimat miljapimtat alinomaa fopoa*
maSfa; maanmtljelijät meneStpimät, mutta.fuluttajat fär=
ftmät. Söaltion apu: täSjä tapautfeSfa moi maan tarfottaa
fuluttajien auttamista, ftiS pintojen fopoamlfen estämistä.
9?pt laSfemat miljapimtat, npt ne eimät ole fuluttajat,
maan tuottajat/ jotta miljapintojen täpben malittamat
SJtäibem pintojen feinotefoiSta laSfemiSta maltion amutta
ei futaan ipminen ajattele — miSfä maltiomapti fäp mil=
japintoja marmiStamaan, tapaptuu fe pintojen fopottamifen

tarfotuffcSfo. Gst jtiS ole ttjnte, jog maltion miljafauppa
npt näpttää totonaan toista naamaa.
SDiutta famoin on EiinnttpStenEin maltion omatfi otta=
nrifen laita. SBuobeSta 1848—1878 nouft maatorto -alin*
omaa. Sliin Eauan tuin tätä BeStt, ci Etinnitpgten maltion
omaEft ottaminen fuinfaan ottut maanomistajalle ebutfi.
@en tarEotuEjena oli olla maan maHanfumouEfeHifen pro*
letariäatin mäliaSEeleena fofialiStifeen pJjteiSEuntaan, mäli=
Eeinona maanomiStuEjen faattamifeEjl malttomattaSta ritp=
pumaift ja motton maljbolIifuuEfien riiStämifeEfi EapitaltSti*
luotilta.
;
SKutta toijtn on afianlaita muobeSta 1878, josta
alEacn maaEorot omat alEaneet laSEea. Ste laStemat/ mutta
■ei EiinnitpSten Eorot, joten meitä noufee paljon. SOtaan*
omistaja ei jatfa fitoumuEfiaan fuorittaa; jollei obottamatonta Eäätfnettä tapalibu, joutumat IjppoteeEEipantit Eär*
jtrnään maiEeita tappioita.
IsEiinnitijEften maltion haltuun ottaminen tulee npt
mälitappaleeEfv jota taEaa EapttaltSteille Ijeiban EorEonfa^
ftHä ei tjEftttfinett maanomistaja maan maltio tulee Ijeiban
melaUtfeEfeeu. 97pt Ijeibän Eortonfa omat turmatut. @iEjt
uSfaltaa maltio ottaa nisEotHeen EoEo fen maStuumaaran,
jota tä|än aSti on EapitaliStien Eannettamana ollut. Stätnä
moittamat — ja niiben mutana mtyöS maanomistajat/
ainatin ohimennen, jtHä maltion haltuun ottaminen johtaa
Ijeibän EiinnitijEftenfä EorEoEannan alenemifeen.
SJJuuten ei Eämijt päinfa maaomaifuuben maltion fjal=
tuun ottaminen lunaStutfella EapitaliStifen tuotantotaman
rooimaSfa oHeSfa, Euten pormariltifet maareformaattorit
£enrp ©eorgen mutaan pprtimät teEemään. QoS Ijeibän
olifi joSjätin määrin onnistunut ©nglannigja jeitjemänfpm*
menlumun loppupuolella ajaa läpi maaomaijuuben maltion
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haltuun ottaminen, niin lettään ei olijt fiita ollut niin
fuurta ppötpa luin maalorbeitta, joiben tilat olift rapatta
lunastettu. $e faiftmat ftttoin raupaSfa elää haltioita
faamanfa pääoman lotoilla, mutta mitmefjtmainttutta taas
olifi maameron lolo tappio-teStetiämänäan, 30 profenttia
ja enemmäntin, jola npt on maalorbin rajttuifena.
SJtaaomaifuitben maltion paltuun ottaminen etoo £iin=
nittjlfen maltion paltuun ottamlfeSta toftn feri lautta, että
enftnmainittu atnalin tarjoo matttotte maljboHifuuben mil*
jelpSmuotoja parantamalla maStuStaa maameron alenemi
.. fen feurautfia,. luu taas miimetfimainittu et fumaitfe mi*
tään maitutuSta litfleenljatjotulfeen.
- Sotutta' liian fuurta luottamusta ei roaanmiljelijä
mpöSfään faa panna' Raitioon. Söaltio on npt etnpääSfä
toaltalaitoS. $a fitd luonnettaan et fe rntföS liettä ftinö,
- misfä taloubettifet toimituffet tulemat fen ofafft._ ©iinäfin
on lalimieSten, poliiften ja fotilaitten, eitä tetnillofen ja
liitemieSten nälölanta rattaifemana. SBaSta ftinä määräSfä,
luin proletariaatin onnistuu poistaa luollarajoitus, ottaa
maltiolta fen maltalaitolfen luonne, tulee fe muuttumaan,
ttipt pitää maltio taloutta fäätinöttifeSti-tuljlaamatfemmin
ja lömpelömmin, tuin ptfttpinen lapitaltsti lonfanaan;
tobiStuS, jota pormarittinen puoli- mietettään fäpttää fofta*
liS.mia toaStaan, mutta jola ei maStuSta ftta, maan npfp*
aitoista maltiota. Stummintin moi nptfin jo jontin toimen
’ maltion haltuun ottamifeSta olla taloubettiSta ppötpa toto ,
ppteifötte. ©e foStee fettaijta iiiiieen^arjoxtuffta, jotta
omat monopoleja jolo luonnollisten" aftainpaarain palotut*
feSta
tuten rautatiet ja monet muoritaimotfet - tai
ppteiStunnattiSten olofupteitten täpben — tuten „rentaatt'
- ja trustit £äten moi pleifön nplleminen ptfttpifen mono*
polin lautta topota ftttc asteelle, että maltion liiletoiminta

tulee pelaStajaEft ijätään, erittäinfin {teliä, rniSfä IjallituS
on EanfaSta riippuva, niin ett’ei valtioEaSfa mielin mää
rin 'fact pEfttpifeHä monopolillaan jatEaa npfEemtStä. .
Suutta miSfä ei tällaista hätätilaa pEfitpifen monopo=
iin täljben ole olemaSfa, ei npEpifellä valtiolla ole mitään
taloubellista fpptä antautua liiEeprttpEfiin. päinvastoin.
Qa ftta vastustaviin fpiljin pljtpp polittifta fpitä, jotfa
johtuvat ftitft, että valtio on' IjerraSorganifatfiooni. fiifätä
npEpifen valtion taloubeUijta voimaEeinoja on fama Suin
lifätä fen EuriStuSEetnoja, joilla {jallittavia luoEEia pibetään
EuriSfa. (Samaten Euin taloubeltifet vaiEuttimet, Eäp tämä
polttttinenEin vaiEuttn faittaSfa määrääjä teljottoutaEft Enin
. valtio joutuu proletariaatin vaiEutuEfen alaifeEft. . Sftutta
Eanfanvaltaifet muobot eivät pEftu tarjoa VaEuutta fiitä,
ettei valtion voimaEeinoja Eätjtctä proletariaatin fortami*
feEfi. UJiiSfä talonpojat ja piEEuporvarit on fuurena
enemmistönä, ovat fje toijtnaan valmiit teEemään rajotuEfta fuurEapitaliStien tpövaEenfä npIEemifeUe, mutta fitä
innoEEaammin fje valvovat pienten voitonfjanEEijoiben
„taloubelltSta vapautta". ©Veitfm talonpojät ja piEfu=
porvarit laSEevat levoltifeSti tpömieljet EaiEEiin polittifiin
toimiin, mutta joEaifeSta laEoSta EäfttpöläiSmeStaria vaS*
taan joutuvat ije raivoiljinfa ja Eöpttäptpvät valtion
turvisfa vietäEin raaemmin Euin Ijetbän toverinfa maiSfa,
jotEa eivät ole vapaat; ja Eun Valtion tpöväen ja Vit=
EamieSten työoloja pitäifi pararftaä, {tiloin Eaptetään Earn
fanvaltaiSta vapautta, nimittäin referenbumia, .aijEeraan,
jotta valtion'palveluEfeSfa olevain ieipäEori Eoljotettaifiin
EorEeammaHe.
SJiiSfä proletariaatilla ei ole määräävää afentää, {teliä
ei fofialtbemoEratiatla ole mitään fpptä, jollei ¿jätä ole Eö=
ftSfä, pprEiä laventamaan valtion taloutta ja omaifuutta.

Siina.feitfenEpmmenlumulle.aSti muoboSti maaomiStuS
toftn monopolin, jofa aiheutti mäeStän fuureneman nplfe*
mifen. 9#utta liitteen EepitpS on pleenfä lopettanut tämän
maanmiljefpEfen monopolin, ainafin jtellä, misfa maltio*
rnafjti ei feínoteíoiftUa liitteen tuiaputtamifrtla fttä ppStpSfä
pibä. lEoifelta puolen ei maanrntljelpEfen npfpinen toilje*
IpSmuoto ole mielä fellatnen, että fe joptaifi jen mattion
hoitoon. @mtemmin fuin maanmiljelps, tulemat maanmil*
jelpsteolltfuuben paarat — foferinmalmiStuS, mtinanpoltto,
oluenfeitto p. m. f. Eppfttfi maltion puoStaan joutumaan.
SGBaltio itfepän pitää nptpään ebultifempana muofrata ruu*
nuntilat maraEfaiHe maanomistajille fuin itfe niitä pottaa,
©oftalibemofratiatta ei ole mitään fpptä lifätä mataffaiben
maltion muotraajien lufua ja tepba fiten pallttuS riippu«
mattomammaEfi tanfanebuStajien rapampönnptpfjtStä.
e) •¡¡Hetfän ja mefien m a l t i o n p a l t u u n
ottaminen.
@räS puomattama maalaisten taloubeHifen elämän
paara, jota ei tofin fpHä Euulu marftnaifeen maanmilje*
IpEfeen, teEee poitfeuffen, nimittäin metfätalouS. Qärfipe*
räinen metfätalouS ei fomellu ppteen EapitaliStifen fuurpui*
jauEfen tarpeitten EanSfa. Sftisfa metfän pääoma EaSmaa,
fitna fe joutuu pämiöön, ftHä ppma metfätalouS ei ole
fopufoinnuSfa EapttaliStiSten rapaEfimuuttotarpeiben EanSfa.
maalimat mitä piEaiftnta rapafft muuttoa; metfatalou*
beSfa on fe EuitenEin tamattoman pihasta. „SJMtEä tuo«
tantoaiEa (jota läjittää ainoastaan fupteellifeSti mapäpätöi?
fen ojan tpöaitaa), ja ftitä fppStä pitEat fepttpSiaffot tefe*
mät metfänpoibon epäfuotuifafft pEjttpiS* ja fttS mpös
EapitaliStifeEfi liifEeenpaaraEjt, joEa miimemainittuEin mar*
finaifeSti on pEfitpiSliifettä maiEEaEin pEfttpifen EapitatiStin

afemolta efiintpift ufeita ppteenliittpneitä. ©imiStptfen ja
teottifuuben teettäminen plipäänfä on aina ofottautunut
niin uutteraEjt metften pämitptfeSfä, että fitä maStaan
laitti, mitä fe päinmaStoin on tepnpt niiben mointaSfa
pitämifefft ja tuotannon ebiStämifetft on ifjan mitätöntä".
SJiiSfä plftnomaan EapitaltStinen tatfantotapa nmHitfee,
ftettä metfä ennen ptttää loppuu, fteHä fe atmotta pata»
taan pois. g)ptä turmiollinen on metfäHe talonpojan pätä=
tila. SSTietfä on niin tärfeä maan afututfelle ja pebelmäl*
Hfppbelle, ilmanalalle, muoriStoSfa ja meren rannalla ole»
man miljelpSmaan fuojelemifelle j. n. e., että fen armoton
pämittärninen tuottaa armaamattomia mapingoita maan»
miljelpEfelle. SftonaSti omat maltiot fatfoneet olemanfa
pelotetut fuojelemaan metfää famaten tuin palffatpömäen
tpömoimaa ratSfauSta maStaan, jota parjottaa pääoma,
jota fofeaSfa moitonpimoSfaan prittää tappaa lanan, jota
munii fultamunia. IlitetfänfuojeluSlateja on fääbettp, mutta
malitettamaSti maan riittämättömiä eitä niitäfään faittialla.
Stoto ©atfaSfa Euuluu täpän faatta maan 30 profenttia
pffttpiStilojen metftStä metfälafien fuojelutfen alle. §j$reuS»
ftSfa, ©atfeniSfa ja ufeimmiSfa pienemtnisfä maltioisfa ei
ole fellaifta lateja offentaan*
*
SLoifelta puolen Eoettaa maltio laajentamalla maltion
metfiä, istuttamalla autioita maaroja ja fantatenttiä taas
fuuriHa EuStannufftlla maUottaa metfille fen, miniä pämitpt*
feen EapitaliStinen moitonpimo lempeitä fpbämeHä on fpppää.
SBain maillinaifeSti eptäifee tätä lepitpStä toifeSfa
paitaSfa terrottu lepitpS, jota mpöstin joptuu tapitaliStien
tulojen faSmamtfeSta. QoS lapitalistmen moitonpimo ppä
enemmän, pämittaä metfää, niin antaa EapitaliStinen lois*
teliaifuuS fen toifin paifoin maUottaa unpa alojalin.
SQlutta fun tämä tapahtuu loiSteliaifuubeSta, petien mie=
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(i|o|teiben jojosta; et metfän (eneneminen/ joEa johtuu
töECatfiSta
ole jarEiperäiStä ja fuunnitelmanmufaiSta.
SBoibaan npEpaän eftm. Qtämattan Sllpptntaisfa te^ba fe
huomio, että toiftSfa feubuin metfä lemenee laibum ja
peltomaiben EuStannuEfella, famalla Enin fe toiftSfa feubuin
Eatoaa fieltö, tniSfä fe olift toäittämättöman tärfeä fuojana
lumimpöryjä ja tuimia maataan/ niin että lumimpörpt fa
tuimat nyt jaottamat rappiolle miljelysrnaan. Qo§ totfetta
puolen ftmiStySrnaa moi metfän paljouben täljben tulla
maanmiljelyEfeen EelmottomaEfi, niin tapahtuu fe toifelta
puolen myöSEin metfän puutteen muoEfi. ©e on Eapita=
listifen ajan metfätaloutta.
'
9KoIemmat yllämainitut tapauEfet omat yhtä turmiot
lifet ja yl)tei§etujen muoEft omat ne eStettämät. 5EeIjoE=
Eaimmin tapahtuu tämä ftten, että metfät otetaan maltion
omiEfi, joEa yEfmään EyEenee teEemään marmaEft järEipe=
fen metfänpoibou/' ainaEin ftefla, tniSfä maltio ei rapa=
aftainfa puolesta ole marariEon partaalla ja mtSfa hallitus
ei ole fetlaiiten miesten maiEutuEfen alainen, jotEa paaS=
tämät ntaanmiljelyffen rappeutumaan fentäpben, että he
urheilemat eräällä EaHiimmiSta etuoiEeuEftStaan. 9iaha=
aftainfa puolesta termeeSfä, EanfanmaltaifeSfa maaSfa
faa foftalibemoEratia, ftinäEin tapauEfeSfa että proletariaa=
tiu maiEutuS mielä on pieni, empimättä maatta metften
maltion omaEft ottamista.
SöeftStöjen maltion haltuun ottamifen laita on miltei
fama Enin metfienEtn. Gsi oinoaStaan maanmiljelpEfen
ebut — EaStelemtfet ja Euimaamifet — tulee ftten huo
mioon otetuiEfi, maan mielä paljon muitaEin mitä tärEeim*
piä etuja, nim. fellaifet ItiEenteen — jofi= järmi= ja Eatta=
malaimaMun ja teollifuuben huorat, jotEa jo meftmointia
tarmitfemat, ja mielä paljoa enemmän fähEöteEniEan Eel)it=
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tpeSfä; toijekfi termepbettijet olot — joiben tuimaaminen,
juomameben hankkiminen ja kaikellaiSten jätteiben Sorjaa*
minen —. ja topukfi pleinen turmallijuuS, nimittäin juoja
tulmametta maataan. • järkiperäinen mejitalouS tulee ptyä'
maIttämattömämmäkft, mitä pitemmälle kapitalistinen tuo*
tantotapa teljittpp, ftHä enemmän kuin mikään muu,toSkee
tämä mefistöjen luonnottijtci oloja metjten hämittämijen,
joiben kuimaamijen, järmten fpmentämijen, mefijohtojen,
kanamarakennuSten, jokien fuorentamtfen, toelaitoSten p. m.
kautta; enemmän kuin mikään muu on fe hankkinut apu*
keinoja, joiben ottmlla »otbaan määrätä meben kulkumäp*
Iät. SCfiitä feinotekoijempi on mebenjuokju*järjeStelmä, jttä
turmioltijemmat feuraukjet, jos fen kefjittjätä miebään mää*
rään juuntaan. fiainopillijeSti moibaan joki jakaa eri
ojiin ja antaa pkjtlfllle omistusoikeus täffaijeen ojaan,
mutta tobellifuubeSfa jää kuitenkin joki, mieläpä koko joki*
alue phbekft kokonaijuubekft aina lähteiltä juupun asti jaje, mikä tällä kopbaHa ajumatte omistajalle on ppäbpkjt,
moi alempana ajumitte tuottaa juuria mapingoita. järki*
peräistä moi mejitalouS otto maan ftHoin, joS koko joki*
aluetta Ijoibetaan juunnitelmanmukaijeSti, jamoja näkökan*
toja jilmällä pitäen, ja' je kulkee jtttoin käji käbeSjä met*
jätalouben katiSja. joen herran pitää oHa metfäntin. herra.
SBejiStöjen maltion omakjt ottamista pitää maatta jiitäkin
jppStä, että juokjemaSta mebeStä tulema maakorko ei mielä
laske, maan noujee, koska kapitalistinen moitto meben
-täpttämijeStä teotttjuuStarkotutjun, on mielä noujemaSja.
SBejiStöjen maltion' haltuun ottamijeSta ei ole obo*
kettamiSja mäeStön rajittuminen rapattijeSja jupteeSja, pi*
kemmin .maltion on rikastuminen, ainakin jteHa, ntiSjä je
taitamasti ajetaan läpi. 9ftiSfä maltion poito ei ole niin
turmeltunut, että jokainen maltion haltuun ottamiStoimi

»aan aipeuttaift valtiolta rpiíStamiSta etEä niin virEa*
valtaifeSti EoEoonpantu, että [e avuttomana laiminlyö
joEatfen teEniHifen tehtävän, rniSfä fe on jotaEuinlin fove*
tiaS ja EanfanvaltaifeSti EoEoonpannun EanfanebuSEunnan
ftlntättapibon alaifena, .fteEtä maabitaan jo tänä päivänä
veftSföjen pottuun ottamista.
iDttten Eepno porvari* ja VieläEin enemmän poliift*
valtion valtion*tälouben poito onEin, niin on fe ftttenEin
VefiStötpin ja metftin näpben parempi Euin pEjttpiStalouS.
. SBejtStöjen ja metfän valtion hattuun ottamista ei
faa afettaa famafíe asteelle veftStüjen ja metfän puteis*
omaifuuben EanSfa. Snrnä viimeEfimainittu oli tulos
ppteifeStä vejten ja metfän ppväEfeen BpttämifeStä, pptet*
feStä EalaStuEfeSta, ppieifeStä metfäStpEfeStä ja ppteifeStä
EarjalattumeSta. SRpt on Earjanpaimentaminen metfäsfä
miltei EoEonaan loppunut, metfaStpS on tullut plintpStöh
'pffttpiSpuvituEfeEfi ja falaStamirien vtrroiSfa on ahtaEin
fupteellifeSti menettänet. ppvin paljon merfitpstäan iän?
fanélinEeinona. QoS npt metfän ja vefistäjen valtion
pottuun ottaminen tulee vatttämättömöEfi, niin eivät
EalaStuS, metfäStpS ja farjalaitumet tule fpnnpttämään
jtinä mitään arveluita.
-

l. ~ - K-s

^*

‘X.

'

f) Si pl äEommuni Smi .
Xäutä olioon janottu valtiotaloubeSta maalla. Riutta
Vattiotalouben „vaftiofoftaliSmin" Opelia Eepittpp mpflSEinEuntatalouS*„EunnalliSfoftaliSmR* ©ifö fen pitäifi olla
maataloubeSfa finä tepoEEaana vaiEuttimena, jonEa avulla
npt. jo vottaiftin joubuttaa maatalouben pihasta EepitpStä
ja opjata fttä foftaliSttfeen fuuntaan? ©18 EpläEommu*
niSmi ole iEtvanpa laitos, jofa on läpempänä vanpoiQiSta
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talonpoilaa, tuin EaupunEilaiSta, ja josta mtelä on IuEe=
mattomia jätteitä fäilpnpt.
äBenäjälla, miSfa EplälommuntSmi mielii "mäljän ai*
laa fttten oli ijpmin manEEa, oli tobenteotta l^min mal)=
tama ja famalla malama foftattstinen fuunta maltaita, ja
tämän EommuniSnttn lautta on äöenaja lähempänä foftaKatista ^teigfuntaa luin Sänfteuro^a. 8änftmaiS^a oiimat
.pormarillifet fofialtreformaattorit ne, jotEa enftlfi innostui?
mat alluperäifeen maalaiSmaaEommuniSmitn ja täsfä in*
noStuEfeSjaan fjuöntaftmat, että pljieiSEunnallifen EpfpmpEfen
ratlaifeminen maalla ja fiiS mpäS EaupunfliSfa lopettaifi
uuben proletariaatin alituifen ftirtpmifen pois maalta.
•¡ftpEpiftn omat mpösftn fofialibemoEratit'pprEieSfään luo?
maan agtarioljjelmaa, puhuneet tuon primitimifen !ommu=
niSmin mafmistamifen ja laajentamifen puolesta famaan
aitaan, jolloin 3Benöjan fojtalibemoEratia, EoEemuEfenfa
perusteella/ on tapbeUifcSti ^pljännpt tämän Eatfantotaman,
iEaanluin tämä EeSEiaiEainen EptäEommuniSmi motji olla
jonaEin aineEfena m aatiaista fofialiSmia luobeSfa.
SommuniSmiEin on EaijbenlaiSta. SöattanEumouS,
foljon fojtalibemoEratia pprtii,ei etupäaSfa ole laillinen,
maan taloubeHinen, ei omaifuuSfuliteitten, maan tuotanto?
tämän mullistus, ©en tarEotuS ei ole lumota pEfttpiS?
omaifuutja, maan EapitaliStiSfa tuotantotapaa; enftnmai=
nittua [e pprlii limittämään ainoastaan ftina määrin,
luin fe fen lautta, moi Ijämittää mpöS miimelfimainittua.
Suurimmat maileubet, jotla foftaliSmia Eo^taamat, eimät
ole laEirteteeHtfeUä maan taloubeÖifeUa alatta. .
„ .
£ältä näEäEannalta Eatfoen on Eunnan maaomaifuu*
ben laajentaminen malmiStuEfena foftalfStifeen tuötantota?
paan EaiEEiaUa ftellä tur^a, misfä ei fen tarEotuEfena ole
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Euntatalouben laajentaminen jo mistä puuttuvat uuben*
aitaifen foftaliSmin hentifet Euntatalouben ebedytyffet.
Yhteismaan omistus vaStafi viljelystavan tarvetta/
jota nyt tm EoEonaan vanhentunut. Suman viljelystavan
Aitaaminen tavi päinfä vaan ftten, että hylättiin fitä
Vahtaava lait yhteiSomaifuutta. ältiSfä yhteismaata tai
jätteitä fiitä on jätettä, ftedä fe myös ntuoboStaa esteitä
maanviljelyEfen ebiStyffen tiellä. Ainoastaan poiffeuS»,
tapautfeSfa voivat olofuhteet, Eutert eftnt. ©veitfiSfä alpit,
joita ainoastaan laitumina voibaan täyttää maanvilje»
lyStarEotuEftin, ftde Vielä antaa taloubedifen oiteututfen.
Ottaa uuhelleen täytäntöön ja laventaa yhteismaata, olifi
mieletöntä, jollei famatla myöSEin palattaifi vanhaan vii*
jelystapaan, EolmijaEojärjeStelmään ftihen Euuluvine nii=
tynhoitoineen yhteiSnittyidä ja yhteiSmetfiSfä.
Agronoomit, jotta nyt h a a s ta v a t yhteismaan uu=
bedeen täytäntöön ottamista, eivät futataan ole fofialiS»
teja. h e Vaativat fitä fuurtilojen hyötyä ftlmädä pitäen,
VoibaEfeen fen Eautta pyfyvästi Eiinnittää maalaistyöväen,
joda on mahbodifuuS hanttia itfedeen pientiloja, (vuotuiS*
matfutiloja tai vapaita tiloja) turpeefeen. ©idä näidä
pientiloida he eivät voi ilman yhteiSniittyä pitää mitään
faijaa, eitä faaba lantaa, joten eivät he ajan pittään voi
pyfyä pystysfä. hiljattain hantitun läänityslaitotfen ai»
Euifen yhteismaan tulee lopudifeSti tehbä aluStalaiftStafin
läänityslaitotfen ajan muEatfta aluStalaifia.
SRutta joS yhteismaa yhbeltä puolen on feino, joda
eräistään taloubediSta ebiStyStä ja yhä ebedeen ydäpibe»
tään läänityslaitotfen aituiSta olotilaa, niin on toifelta
puolen yhteismaan EäyttöoiteuS tudut läänityslaitotfen
Ealtaifetfi etuoiteubeffi. jJerinnödifet yhteismaan talon*
poitaifet omistajat muuttuvat ylimyStÖEft, jota porvari»

hurtatta eroaa myöhemmin muuttaneista afuttaiSta ja joia
iohoaa näihen yläpuolelle. „SEun tämä nautinto=oiEeuS
nyfyipn", [anoo SftiaSfomSti, muuan yhteismaan hartaim®
pia ihailijoita, „ei enää aina feutaa «mauttomana ja
tulee ainoastaan feubun mäeStön murto®ofan hymätp, niin
tulemat mapats^ tiloista erotetut yhteismaat aitojen Eu=
lueSfa feubun mäeStön perintötilatfi, jota faamat miljetlä,
jöStaan ei aina maEfuttomaSti, yhä enemmän fuletun,
yEfmoifeutetun yhbysfunnan jäfenet".
. SftiSfä mielä löytyy fuureSfa määräSfä altuperäiStä
yhteismaata, jota rnahtama' talonpoitaiSmäeStö miljelee,
fiellä fe, tuten SftiaSfomSti fattumaSti fanoo, on muuttu®
nut perintötilaffi, jota eroaa muista ariStofratifiSta fUtu®
tartanoiSta ainoastaan fen tautia, ettei fe yfftStään tuulu
ytfttyifelle perheelle, maan yljteifeSti ufeantmaHe perheelle,
©opalibemofratian täytyy maStuStaa tätä, tuten fotoista
muutatin feobalista perintötilaa.
fÖiutta nriSfä taas löytyy yhteismaasta enää atnoaS®
taan pieniä jätteitä, tuten yhteislaibuntiittuja y. m. fel=
Iaifta, joita löyhät ihmifet täyttämät hymäEfeen, peliä fe;
on tullut perintötilojen turmatp.ja ylipäänfä juojaa maa®
laistyömäestön nyltemiStä. ©e maifuttaa täällä famoin,
tuin monet, tehtailijoiben hhtoäntetemäifyysIaitoEfet, tuten
eprn. afunnot, joita nämä ratentamat ja muoEraamat työ®
mäelleen. SOie emme tiebä mitään perustusta, mihin no®
jaten fofialibemofratian pitäip puoltaa tämänlaifen yhteis®
omaifuuben laajentamista ja lifäamiStä.
Olifi fentään liiafp, jos fe ftellä, miSfä löyhä mäestä
mielä on fäilyttänyt yhteifet latbun® ja metfäoiteubet, ilman
muuta, maatifi ntiben poistamista. Sßäiben oiteutpen pois®
tammen on oja fiitä fuureSta tanfanjouttojen pattoIunaS®
tuSprofeSpSta, josta tulip muutamille harmoiHe omistajille

hhötpa. . 2#mä.••menetteiptapa on Eplta mälttämätön ja
npEpaiEaifen fofialtätifen tuotannon fe^itt^mtfelle mäittä*
mätön eljto. Suutta nte olemme jo ebeltä huomanneet,
ettei fen ebelauttamtnen Euulu proletariaatin hiltorlattiftin
tehtämtin, ja - että proletariaatin teljtämä, mtEäli fe ppfpp
fiinni tälfä menettelptamalfa, moi ainoaltaan olla fe, että
fe mahbottiftmman paljon auttaa aljbiltettuja, niinpaljon
huojentaa luonnonmaatiman EepitpEfen ma.iEutuEfta,_Euitt
fe on mahboHilta, ebiltpltä hibaltuttamatta, ja niinpaljon
Enin maUitfemat taloubettifet olofuhteei plipäänfä fallimat.
SQtilfä piKumiljetijät ja paimäpalftaiaifet omat fäi=
Inttäneet laibun* ja metfäoifeutenfa, fteHä ei föftolibemö*
Eratian ftil tarmitfe tpölEennetla näiben otEeuEften poilta*
mifeEft. Olemme merranneet niitä maifutufftinfa Eatfoen
tehtailijan tpömäenafuntothin. ' SDtutta niinpaljon Euin fur*
EuteflaanEin tpölaifen Eahiehtimilta ja orjuuttamilta, ölifi
fe EuttenEin nurinEurilta, npt tpölEenneHä ftihen fuuntaan/
että- täKailten afuntojen afuEEaat tulifimat poilhääbetpiEjt.
©oftalibemoEratia moi fen temottifetfa jättää mallalfa
olemien luoEEien toimelft, jotfa lopettamat Epfeelfä olemat
niittojen ja metften EäpttöoiEeubet EaiEEiaHa fteUS, ipilfä
ne eltäifimät järEiperäiltä maa* ja metfätaloutta. ©en
tehtämänä on huolehtia, että, milfä näin tapahtuu, otEeu*
ben omiltajat mahboHifimman mähän joutumat fen Eautta
iarfimään eimätfä, Euten ufeimmiten on laita, petoEfeUa
menetä niuEEoja oiEeuEftaan.
Söhttta ftlti ei fofialibemöEratia miHoinfaan faa Eatfoa
taantumulta ebilthmifen tieEft, fe ei faa pitää EeSEiaiEailta
maan phteilomiltulta, tj^teiSmaan, phteillaibunten, ^teiS=
metften- laajentamilta ja uuhelleen ^arttfimtStQ/ metfän*
Eäptön laajentamilta maanmiljelpItarEotuEftin p. m. f.
mälialteena foftalilmiin.
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SlRutta maiEEaEin fc^Iiaiiaifcn agratijen EuntaEommu»
niemin peruStuEfia ja famafla ftta itjeäänEin on maijbö»
töniä jaaba fulautumaan jojialiSmiin, niin jpntpp npEpään
npEptfeSfa phteiSEunnaSja eröanlaifta uubenaiEuifen Eunta»
joftaliSmin ebetfptpEjiä/ ei toEi maalla, maan EaupungeiSja.
©e on ihmisten EeSEittpminm EaupunEetpin, joEa antaaEuntain ^aUituEftlle uujta teljtämiä ja monilla aloilla tcEee
mälttämättömaEfi pEjitpiSomaijuuben jprjäpttämijen Eunta*
ontaifuuben Eautta.
gj^beltä puolen maiEuttaa ihmisten EoEoontuminen
juurisja jouEoin pienille aloille, että eritpijet taloubellifet.
toimet, joilta Eplisjä joEainen pitää omasta puolestaan
puolen, Euten malaiStuS, meben panEEiminen, EulEulaitoEjet,
muoboStumat juuriEjt EeSEitetpiEji laitoEjtEjt, jotEa Eapitalin
EäftSjä Eäpmät ftetämättömiEft monoppleiEjt — EaafulaitoE»
fet, jäpEölaitoEjet, meftjopbot, raitiotiet p. m. — niin
että niiben EaiEEiaHa ennemmin taimpöpemmin täptpp jou»
tua Eunnan puoStaan. £oijelta puolen' afetfaa mäeStÖn
EoEoontuminen famaan paiEEaan Euntain paltituEjiHe uujta
teptämiä ja panEEii uujta lehtoja näibcn teptämäin juotit»
tamijeen, joita maataiSEunnan oliji mapboton juorittaa.
■ (Suurten EanjanjouEEojett Eajaantuminen ahtaalle alalle,
ja ftitä joptuma maanmuoEran noujeminen paEottaa maan»
omistajan peittämään joEaijen neliömetrin mapboHiftmman
EorEeiKa raEennuEjtlfa ja riistämään mäeStöltä ilman, ja
maton/ fuuri määrä' elintarpeita, joita joEa päimä tuobaan
EaupunEiin, juuri määrä jätteitä, jotEa joEa päimä omat
Eorjattamat, EaifEi nämä muoboStarnat paljon maifeita tep*
tämiä/ joita ei maalaiSEunta tunne ja joiben juorittaminen
maatii jouEon juuria Eunnallifta laitoEfta, EanamalaitoEfta,
toreja ja puutarhoja, EauppapaHeja p. m. SBaeStön Eerään»
tpmijen Eautta EaupunEeipin ei .ainoastaan jpnnp tarpeita,
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joita ei maafeubutta tunneta, maan mpösfin tarjoutuu
tilaifuuS ttitjb^ttää tarpeita, jotta .omat pljteifiä fefä Eau*
pungeitte että maafeubutte, mutta joita ei maafeutu EpEene
ttjpbt)itämään. SCämäEin paEottaa EaupunEeifjin teettämään
laitoEfta, joita ei maafeubuHa tunneta. DppiEouluja, fai=
raSpuoneita ja matoaStaioja tarmittaifun maatta pptä ppmirt
Euin EaupungetSfaEtn, mutta fieltä puu::.m fettaiSten raEen=
tamifeen tarmittamia fefä aineettifta että penEiftä moimia.
Sttaafeutu Eöpptpp, [amatta Euin EaupmtEeiijin Eafaantuu
riEEauEfta; maatta riutuu peniinenEin elämä, famatta Euin
fe EaupungetSfa pupEee Eauniimpaan EuEEaanfa.
5Eämä EaiEEi toaiEuttaa, että EuntataiouS EaupungetSfa
ppä laajenee ja EaSmaa paljon nopeammin Euin Eunta itfe.
Sttiutta Eunta ei etupaäSfä ole miEään perruuS= toaan
ainoastaan pattintolaitoS, ainaEin jtettä, rniSfä [e ei fatu
toteen ttmltion EanSfa, miEä Epttä npEpaiEaifeSfa maltio=ole=
muEfeSfa on [ääntönä. @e on [itä mäpemtnän perruuS=
laitos, mitä itfenäifempt [e on maltion fupteen ja mitä
mäpemtnän fe alistuu ttmttiotnattan alle. Sttutta teottifuuS»
EaupungetSfa tulee mpösEin proletariaatti. enftEfi maltaan,
©iettä fe ppbiStpp jouEoiEft, ftettä fe faamuttaa (itoEEatietoi=
fuuben, ftettä fe järjeStpp, ftettä fe enftEfi faamuttaa politt=
tifen Eppfppben, ftettä fe enftfft tulee Epttin mapmaffi, moi=
baEfeen julEifeSti ja moimaEEaaSti puolustaa etujaan Eapi=
taliStiiuoEEaa maStaan. QoS fe Eerran faa pletfen Ettnnal=
lifen maalioiEeuben, fittoin fe moi, Eunnan otteSfa tarpeeEfi
itfenäinen, moneSfa EauputtgiSfa ntjt jo päästä fiiljen, että
fe muoboStaa Euntatalouben ijeibän, ja ftiS EoEo ppteifön
etuja ftimättä pitäen, jopon EuttnattiSfojtaliSmi pprfiit,
maiEEa toftn ppmin aptaitten EapitaliStiSten rajojen ftfäpuo=
ietta, mutta, moi fe täSfäfin tapauEfeSfa EuitenEin miifau=
Peliä ja aftantimtemuEfetta. juuria aitaan faaba.

kuntataloutta moibaan hoitaa fitä jävEiperaifemmin
ja tarfotuEfenmuEatfemmin, mitä täybettifemmin Eunta on
oman alueenfa Ijerra. kaupungisfa on maanEorEo Easma*
maanlain; maaEoron Eoljoominen ftetta, miSfa Emmatta, on
maaomaifuutta, on Eunnatte ebuEft, etEa fc [en tafisfä, Emt*
nan otteSfa itfenäifenä, yteifen maatioiEeuben mattiteSfa ja
proletaarifen EeljityEfen otteSfa Eyttin EorEeaHa,.Eo£jota mal*
IaSfa olemien luoEEten moimaEeinoja, maan ebeSauttaa Eun*
nan ebistys* ja ftmiStpSpolitiiEEaa. SOiutta maaomatfuu*
ben Eunnan haltuun ottaminen teEee myös majjbottifeEft_
fen, että mäeStön afunto*oloja moibaan toben teotta perus*
teettifeSti parantaa, raEentamatta EunnattiSafuntoja, fUTatEaa
Eun pelEät raEennuSfäännöt, Eiettot, raEennuS* ja. afunto*
tarEaStuEfet poistamat ainoastaan Eipeimmat epäEofjbat,
mutta eimat moi ofua itfe aftan ytimeen, maaraonopolis*
tien liiaffifeen afunfomuoEran EiSEomifeen.
kaupunEien . maaomatfuuben ma^bottiftntman fuuri
laajentaminen on fentäfjben yEft nyEyaiEaifen, itfenäifen ja
Eanfanmaltatfen EaupunEtEunnan tärEein tefjfamä. tttyEyai*
Eainen EaupunEtljattituS on EaiEEiatta ottanut tefjtamäEfeen,
ei ainoastaan estää joEaiSta EaupmtEiomaifuubett myymistä,
maan.mpäS fiettä, miSfa Eaupungitta on tilaifuuS tarjolla,
myötäisten olofuljtettten mattiteSfa lifätä maa--aluettaan ja
faattaa fe tuloja tuottamaan. Sttutta maltioSfa omat .pro*
ietarifet puolueet täSfä yljteybeSfä maiEuttaneet fttljen fitun*
taan, että EaupunEiijattituSten oiEeubet faataifiin ulottumaan
maljbottiftmman laajalle maaEoronEiSEomifen eStamifeEfi, ja
että ne paniftmat toimeen maybottiftmman pitfätte mene*
män paEEolunaStuEfen. ”
' Soijin on aftain laita maatta, proletariaatitta ei ole ftetta
EunnaSfa mitään- fanomista, ei ebeS yleifen öäniotEeuben
otteSfa mailatta. @iiyen fe on liian pajallaan afuma, Eeljit*
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tpmätön ja taloubeHifeSti liiafft riisum a muutamista par*
moista tpönantajiSta, jotta moimat tarfaSti ^ttöa fttft ftl*
mätiä. © moi ebeS ajateHafaan muunlaista funnalliSpo*
litiifCaa/ Euin fellaiSta, jofa on maanomtstuffetle ebultinen.
SJiutta. fieltä ci puutu ainoastaan SuunalliSfoftaliSmin
poliitista ja taloubeHiSta pohjaa;
(Sitäpaitft npfpaifaifen Eaupunfifunnan taloubeöifet
toimet fnrtpmät maafeubuffe. SBaupa läänitpStaitoEfen
aifutnen talouS) jofa Euntataloubelie antoi niin monta toi*
, minnan haaraa on memtpt. Sftpt ci nrielä moi ajatella*
faan mitään uubenaifaista taloutta ei mitään ofuuStoi*
mintaan perustumaa taloubeHiSta fuurliifettä, jota Eplä*
Eunta parjöttaift. £uotanto*ofuuSfunnat omat EaupungeiS*
falin mieiä InitoEfia, jotfa ainoastaan parmotn meneStp*
mät; fuurenmoifelta tuotanto*ofuuSEunnaita puuttuu talon*
poifien EäftSfä milt’ei Eaifft meneStpmifen ebellptpffet, ftltä
‘ puuttuu mälttämättömiä penfifiä moimia, mälttämätönta jät*
jeStpStä ja mälttämättömiä rapamaroja. Ulie emme uSEo, että
pEjt ainoakaan EpIäEunta olift ftinä afemaSfa, että fe peti moifi
rpptpä poitamaan uubenaifaista -fuurliiiettä. SRutta joSnitn
ei ote afian laita, maan maafommuniSmin entifet perusteet
omat menneet ja juurten fauputtfien tapainen EunnaHiSfofta*
liSmi on maafeubulla mapboton toteuttaa, niin mitä jtttoin
merEitfift maatimuS, että maalaiSfuntien pitäift panffia maa*
omaifuutta ? £>eibän ei pitäift fuitenfaan panlfia maata
ainoastaan omiStaaffeen fitä, maan Eäpttääffeen fttä tarfo*
tuEfenmufaifeSti. SÖiiSfä tällainen fäpttäminen ei ole ntap*
bollinen, on tällainen paaliminen epäebuKiSta. $e moifc
mat Eorfeintaan fäännöHifeSti muofrata maanfa, mutta pe
eimät ftten rnoift ajan pitEään ebeS tulla omilleen, mäam
muoEramaffun alenemifen täpben.
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jl)i)teiSmaan Ijanifiminen ja laajentaminen tulee e|Ea
ntaafeuimUa farnotn fuin EaupungeiSfaEin muoboStantaan
yljben; menettelytavan tuotantovälineiben yljtetSljuoStaan
ottamtfeffi. SiyfyiSten otofufjteitten valliteSfa voibaan fe.
yleifenä vaattmuffena tuota eftin ainoastaan faupungei*
iin näljben. $ a metban on täsfä läjitettävä ainoastaan
yleifiä vaatimuljta. SDiifä erifoiftSfa paifattiftSfa olofulj*
teiSfa jteUä ja täällä olift välttämätöntä, ei mettä liiluta,
fiHoin lun fäftttelemme foftalibemofratiSta agtariyotitiillaa
ainoastaan yleifeSti.

II,

maalaishöybälistdn suojelus.
a) St eol l i f uus* j a m a a n v i l j e l y n foftali *
p o l i t i i f f a.
STayän faaöa ovat leSfuStelumme foftalibemoEratijeSta
agrarioIj}elmaSta antaneet enimmäfjeen negatiivitta tulof*
jta, ntifä ei [uuttaan ote omiaan roljEaifemaan niitä, jotta
etfivät f oftalibemofratiSta agratioljjeltnaa, fe on, ejittävät
vaatimuEjia, joiben pitaifi lorottaa proletariaatti pelastaa!*
feen talonpoifaifen tuotantotavan tai muuttaalfeen fen,
ilman fapitaliStiSta väliastetta, Vaurioita tuottamatta,
feSfeHä fapitaliStiSta yytetSfuntaa foftaliStifeffi elinfetnoffi.
SJhttta tästä ei fuinfaan vielä -jolfbu, että meibän
näföfannalta fatfoen pojitiivinen fofialibemofraattinen agra*
ripolitiiffa olift maljboton, että ine oliftmme tuomitut agra*

rifyftyortjijtäfii noCCaniperoifiift. Stun foftalibemoEratiau fäft=
thStannaffe on madollista, xp^a mälttamätöntätin, jo nt)=
fpifeSfä ^teiSfunnaSfa pofttiimifeöti maituttaa teottifuu*
teen, niin täpthp fatnoin olla laita maanmtljelhEfeeniin näh=
ben, fittä toto '^teigiunta^an on, Euten jo olemme huo=
mauttaneet, $jten<Hnen elimistö; foftalibemoEratian poli=
tiiEEa maanmiljelpEfen alalla ei moi olla muun-luonteinen
' fuin fen politiiEEa teoUtfuuben ‘alaEafin. SEoifelta puolen
ei proletariaatti moi ilman muuta maantoiljelpEfeen fomel*
luttaa tähänastista foftalipolituEEaanfa, .jonfa fe on luonut'
teottifuuSoloja filmättä pitäen. - ©itljen täpthh fotoeHuttaa
maanmiljelpEfen omituifuubetEin. Särnä on tehtamä, jota
foftalibemoEratian on ennen muita ratEaiStama, joS fe tah=
too rphtpä maafeutuagitatfiooniitt. ©en et tarmitfe ijafea
uufta periaatteita, uujta ohjelmia toiminnalleen maafeu*
bulla, maan fen on pitemmin otettama felmä, mitfä omat
fen nh&jiStett pääperiaatteiben, feri ttpEpifen EoEonaiSohjel=
man jeurauEfet, joS niitä maafeubutta aletaan toteuttaa,
ja mitä muoboSteluita fen maatimuffet tällöin Eaipaamat.
SEättainen tutuminen olift itfeSfään. fuuri tpö. Qa
' tulos otifi maalaiSolojen juuren maihtelemaifuuben muoEjt
jofaifeen eri maahan, joEaifeen eri feutuun nähben erilai=
- nen. (Sitä teoretiEEo pEftnään fttä moift täpbellifeSti fuo=
rittaataan, maan tarmittaijiin fii^en pEft .tai ufeampta Eäp=
tännön ihmiftä, jotta hipoin tuntemat EhfpmpEfeen tulemat
miljelpStamat ja, feubut. . harm aan. lopputulojen ei fe
rooijt johtaa ntiffoinEaan, niintuin fofiatipoliittifen teoUi=
fuuSohjelman pitää hh& otta maan mäliattainen, toSfa otot
alinomaa muuttumat.
- ■ SRutta joS t,me tästä huolimatta rphbpmme tättaifeen
tutEimifeen, niin . teemme fen ainoastaan löpiääEfemme mar*
moja eftmerttejä, jotta fieltamättömän felmästi ofottamat,
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että meibän nätötannaltafin fatfoen pofitiiniinen agrariop*
{eíma fofialibemotratiatie ort mapbottinen. ©itätoaStoin
emme täSfä junttaan tapbo luoba ppjpmää, lopullista fofia=
libemofratiSta agrariopjelmaa.
©ofialibemotratian piStoriaEinen teptämä on jaottaa
ppteiStunnan EepitpS EapitaiiStifen aifatauben opi, mutta
tämä teptämä maatii toimenpiteitä, jotta terran EoSfemat
toto ppteiStunnan ja toifelta puolen proletariaatin etuja,
proletariaatin, jota pffin tpfenenee miemään ppteiStunnan
EapitaliStijen aifatauben opi. käittä tafft puolta omat
puomattamiSja fojtalibemotratian fofialipolitiifaöfatin. ©en
mutaan moibaan jen agraripolitiiffafin jataa pääpiirtein
jään jeuraamaStt:
1. SltaalatSEöppäliStön ebut;
2. 9ftaanmiljelpEfen ja toto maalaiSmäeStän ebut.
GEritorjeEa talonpoifain fuojelentijeEa ei ole täSjä en[in=
fään-jtjaa. ©njimmäiStä laatua olemat toimet jafaantu=
mat taiteen ojaan:
1. ©eEaijiiu, joiben tariotuffena on raimata esteet
pois proletariaatin mapaan toiminnan ja järjeStpntijen
tieltä ja
2. £oimenpiteijiin, joiben fautta jteEä, miSfä pfjt=
tpiSteit pEjtlöjen ja järjeStpneiben proíetariaattijouífojenfin
toiminta on EieEettp, maltiomapti ajettuu proletariaatin
ruumiillisten, penfiSten ja jimeeEiSten Eptpjen fuojatfi liian
maptamaiti taloubellisten teEijäin jortamaa loaitutuSta
maStacm.
'

b) D p b i S t p S o i l e u S , p a l f o I l i S a f e t u f f e t .
Gsnjtmmäijen rppmän teptämiin Euuluu ennen muita
niiben EeStiaiEatSten paEfojtteiben poistamineii, jotta efim.
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©affagfct pija mietä omat rooimaSfa. tunnetuin niistä on
paltoHigafetuS, joSfa, [illoin tuin EeSEiaitaínen itfetoaltai»
- non maltio EutiStui, mallaSfa=oiemat luotat pelaStimat maa»
orjuubeSta, niin valion tuin pelaStettamiSfa oli. ,,©i mitään
ilmiö pormallifeSfa pífteiSEunnaSfamme lácentele niin ¡pal*
' jon orjuutta ja maaorjuutta tuin paltotttsmaen olot", [anoo
Anton SRengcr. ijSalmeluSmäen olojen EeSEiaiEaitten luonne
maljmiStuu fleHä, mitta patmeluSmäteä mastoon täfjbätljillä
poitteuSlaeitia, palEofliSafetuEftHa, nämä olot faamat lail» . •lifuuben leiman. ®i tobellataan ote ©alfan pormariHifen
latifirjan tetijöitle Euriniatji, että !je [ata touotta fuuren
pormarillifen mattantumoutfen jälteen otoat jättäneet äimän
EoSfemattomiEft nämä EeStiaitaifet jäännötfet ja monet muut»
Ein foijbat. Ainoastaan @l[aS»fiot^ringenin EuningaSEunta
on foto ©alfan maltatuunaSfa nfapaa palEoltiSafetuljeSta
ja [e on johtunut ranStalaifeSta oifeubeSta.
• '
Sftutta ei ainoastaan patmeluSmätea, maan toto maa»
feubun ttjötätetemää luottaa maStaan on olemaSfa poti»
EeuSlateja. @e ei mieIa @a£[aS[a ole [aámuttanut tjijbig»
tpmiSoiteutta; [eHainen on maan ammattitpömäellä. SDiaa»
tpömäeltä, paltollifilta, päimäpalEEalaiftlta, muonamieljiltä
ja totnreilta j. n, e. [amaten tuin laimarnieljiltä, on eftnt.
iPreuSftSfa muoben 1854 lain mutaan lottoihin pettyminen
tietiettä aina muoben manteuSrangaiStutfen uhalla, ja tämä
Iäti on mielä tänään moimaSfa. gpbiSttySoiteuS on uuhen»
aitaifette proletariaatille tyleifen maatioiteuöen ja muutto»
mapauben opeCa tärEeintpiä oiteuffia; ilman fita ei prole»
tariaatti moi elää, [e on Eätyntyt [en elinepboEft.
■ QoS fofialibemoEratiataljtoo herättää ja järjestää maa»*
laiSproletariaatin [efä typbiStäa taisteleman proletariaatin
armeijan, niin tatyttyty [en panttia [tile tämäntin peruSoi»
teuben. gj^biStpSoiteuS on EuitenEin tärfeämpi Eaupun»
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fílaí§= fuitt maalaiStyömäeStötle, jonEa eriUään*olo ja talou*
hellinen riippumaifuuS ei fenEauttaEaan tulifi JpoiStetufft.
(InglanniSfa on maalaiStyömäeStöä koetettu järjestää
aína Eoímefymmenlumulta faaEEa. Qa nyt? „Suurlirttan*
rttan toimesta neljännesmiljoonasta maalaiStyönteEijaStä
on ainoastaan 40,000 järjestynyttä".
QoSfin yybiStymiSoiEeuS on maalaiStyömöeStöHe tar*
peellinen, eiK niintään toäfjäyätöinen afe, niin !äy filie
EäytännölIifeSti paljon tärEeämmäEjtmuuttomapauSoiEeuS.
(Siellä, rniSfä fen afema roiimeifinö muoftfymmeninä on
parantunut, faa fe Siittää juuri muuttomapautta, jofa tar*
joo ftlle ttlaifuuben maastamuuttoon, ja fiirtytlemifeen Eau*
pungeihin ja muihin tehbaSpiireihin. Suutta juuri ftffi
onfin muuttotuapauS erityifeSti agrarien mihaama. §e
omat fuitentin miela ftfft moimattomta, etteimät he moi
ftiljen fuoraan isfeä Eiinni, mutta fita enemmän Eoettamat
he Kyttää falaEamatia Eeinoja, pääStäEfeen fti^en EäfiEft;
futen eftm muotuiSmaEfuttlojen Eautta faaba työlaifen tur*
peefeen ftbotufft, ottaa uuhestaan täytäntöön yhteismaat,
jofo yyteiSlaitumitta tai pelto* ja puutarhamaana, jofa
muofrataan päimätyöläifette, ja muita tämäntapaista Eei*
noja, fitöpaitft Eoettamat: he miraStojen Eautta maifeuttaa
maastamuuttoa, Eorottaa EiiljetuSmaEfua rautateiHä,.Eohot*
taa muuttomaffua Eaupungeihtn j. n. e.
- Sfaitfia näitä pyrintöjä- maStaan täytyy foftalibemoEra*
tian panna jyrEän maStalaufeenfa. £oftn moijtmat agrarit
täsfä fynnyttöö eripuraifuutta teoHifuuStyömäeStöft ja maa*
laiStyömäeStön mäliflä, miittaarnaffa ftihen, että työmoi*
man ylenmääräinen toimiminen maafeubulta tehbaSpiirei*
hin hummntaijt tehbaStyömäeStön työoloja ja mahentöifi.
^etbän maStoStoSmoimaanfa EapitaliStia maStaan. Dlijt
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uiinmuoboin tehbaStyömäeStöHe ebutfi, että työmotman tulo
maafeubuita laEEaift.
SehbaStyömäeStön EestuubeSfa outin Eätjntjt ilmi täl=
laifta tobiSteita. SBuonna 1895 39reSlauSfa ItylotyStä agra=
rioljjelmaSta EeSEuSteitaeSfa huomautettiin/ että juuri muutto
maafeubuita tefi talonpoifain elinehtojen ja irtaimen työ=
mäen olojen parantamifen mälttämättömäfft, jotta nämä
Eanfanterrotfet fiten faataifiin EiinnitettjiEfi maafeutuun.
Slmmattia EoStema agitatfiooni tehbaSpiireiSfä on niin fauan
te|oton tuin Ityä uufta, heräämättömämpiä, henEifeSti tymetm
mälle majonneita ja taloubeHifeSti täpfin amuttomia pro?
letarifta aineffta maafeubuita mirtaa tehbaSalueille ja
lamauttaa järjestyneen työmäen horraStutfet.
SEämä tobiStelu on oifea ahtaammalta/ pEfttyiSten työ=
mäen EercoSten h^tfenetujen lannalta mutta ei EotonaiS*
proletariaatin, Eehitytfen uuteen ph^Eunta järjestelmään
miejän, lannalta fatfoen. QoS EptyntytfeSjä olema tobiS=
telu olifi oitea, niin ftHoin tehbaSproletariaatin ebut maa=
tiftmat fen maStuStamaan taiSfetu=rimienfä taajenemiSta, fe
on, moittonfa ebeltytySten EaSmamiSta. 9ttaalaiStyömäe§=
tön fttrtymtnen Eaupunfitn tetee toftn jo järjestyneelle työ=
mäeHe maifeatft hönttiä itfeUeen etuoifeutettu afema tofo=
miisproletariaatin EeSfuubeSfa,'mutta fe maSta tetee mah=
boGifetfi järjestää ne monilufuifet työmäenterrotfet ja liit=
tää ne taistelemaan proletariaattiin, jotta muuten oliftmat
jääneet fen rimien ultopuoletle, mieläpä niitä olifi Eäptetty
afeeita proletariaattia maStaan. £ofin on maifeampaa
johtaa retrityttejä tuin meteraaneja taisteluun; mutta fuu=
reSfa 9fanSfan maUantumoutfeSfa moittimat tuitentin ret=
rttytit innoStutfetlaan ja lufuifuuhellaan monarEifett (£uro=
pan meteraanit, joilla ei ollut mitään feinoja täpbentääf=
feen rimejään. Sftiin riippuu ntyöStin proletarifen armei=
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jän voitto väyemmän fen veteraanien fiviStyffeStä tuin
fen refryyttien luvun nopeasta SaSvamifeSta, jotta innoS*
tutteina tulvivat fen lippujen juojiin.
Säilöin pitää muistaa, että proletariaatin voiton Var*
rnuuS riippuu paljoa väljemmän fiitä, että' pientuotanto
maanviljelytfeSfä [ulaa fuuriuotantoon; ftllä maanVtlje*
lys ebiStyy Vaan yitaaSti, patioin ei otlenfaan, tuin ftitä,
että teollifuuben valta yyteiSfurtnaSfa taSVaa fttett, että
teollifuuS toifelta puolen työntää maanvtljelyffen y|ä enem=
män fyrjään, toifelta puolen maanviljelys tulee yyä enem*
män ftitä riippuvaffi.
Dlift fuoraStaan itfemur^a, jos fojtalibemotratia tay*
toift tätä feljitystä, teollifuuben taSvamiSia, estää ja rajot*
taa tulevaifuubeSfa teybaSproletariaatin faSVamiSta eytäi*
femäHä raittiitten työvoimain ftirtymifen maafeubulta tey*
baSalueiHe. Dnneift on tämä maybotonta.
On maljbotonta tet;bä loppu maalaisväestön uinailuSta
ja paluttomuubeSta fäilyttämäHa fttä yfjä ebetteen maa*
feubuHa. SdtaalaiStyöväeStön olot täyvät nyfyifeSfä yl;*
teiStunnaSfa yljä epäebuHifemmiift verrattuna teybaSprole*
tariaatin oloihin, maalaiStyöVäeStön feyitys iultee yljä telj*
baStyöväeStÖn feljityffeStä jätettä, on ftis maybotonta ulot*
taa teollifuuben vetovoimaa maataviljeleVään väestöön;
fttäVaStoin tämä vetovoima faSvaa fttä mutaa tuin maa*
laiSväeStö yerää, yavaytaa yorroSuneStaan ja joutuu ebeS
Väpän toSfetuffiin teybaSVäeStön fanSfa.
gjybistys ja muuttooifeuS ovat niin yyvin maalais*
tuin teybaSproletariaatin Vapaan toiminnan ja järjesty*
mifen iatft tärfeintä apufeinoa. ©ofialibemotrattan tey*
tävänä on vollottaa nämä luottataistelun afeet ja fäilyt*
tää ne fiettä, ntiSfä ne jo ovat faavutetut fetä opettaa
ja auttaa eri työtäiSluotfia niitä täyttämään.
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2nmä-proletariaatin harrastusten enfi ryntää koske»
toista toimenpiteistä.
c) 8a St en [no j el uS.
Stoinen rppmä täfittää tpömäen fuojeluSlait, lait koko
tpömäen ja erittäinkin juuri tpötä tekemäin mannojen ja
lasten fuojelentifekft.
Suutta tarmitaanko pleenfä tättaifta maalaistpömäeS*
tön fuojeluSlakeja? @aa ihmeteEä, että tällainen kpfpmpS
moibaan te^bä. Sfhttta' mielä enemmän täptpp ihmetellä,
että on löptpnpt fakfalaifta foftalipolitiffoja7 jotka omat Siel=
täneet tällaisten lakien tarpeeEifuuben, kun ,,©oftalipoliit=
tinen ppbiStpS" tutki maalaiStpömäen oloja.
SEoftn tiebuStelut omat tapahtuneet pEfipuolifeSti. ®p=
felptaamoja lähetettiin maan rnaanmiljelpStpönteettäjiEe.
©ojialipolitikot pitimät näitä tietoja maalaiStpömäen olo=
jen marmintpina, totuubenmukaiftmpina lähteinä.
.'puomauttaakfeen menettelpn järjettömppbeStä, laufui
perra Slpiel, eräs tutkimukfen ' johtajia, johbatukjeSfaan
tulokften julkaifuun „että, jos miSfään, niin juuri maan=
mitjeipSalaHa tpömäki fokeaSti uskoo tpönantajienfa ilmo=
tukjta; ftEä täällä omat olot mieläkin pkfinkertaifemmat:
monimuotifet palkkataistelut, lakot ja luokkataistelu eirnät
ole fen enempää kuin räikeät etujen maStakohbat ja taiS=
telutkaan mprkpttäneet tpönantajain ja tpömäen mäliStä
patriarkaEiSta fupbetta . . . . ©ubjektiimifia armoStetuita
on luonnoEifeSti täSfäkin ja moimat ne oEa tpönantajain
märittämät, mutta tämän huomaa helposti, niin ettei fe
ketään harböcm johba". 2'oifin [anoen, tutkijat pitimät
fttä, jota he'bän piti tutkia ja tobiStaa, jo tobiStettuna
feikkana ja heiltä oli itfeStään felmä, ettei kukaan parem»

min Euin työnantajat moi tvaätata eftm. feuraatviin tyfty
myEftin: „SteEemätEö maimot ja tapfet siittiötä Iitan pitEän
työajan -taaten? ©aattaaEo maimou työ talouben rap=
aiotte Eobetgfa? peltotyön maiEutuS lapfen IjenEifeen Eei;i=
tyEfeen? ®ai^aaEo n a in e n palEottiSafetuS uubiStuSta?"
j. n. e.
Mutta joS EuitenEin joEu EyfymyEfeSfä olemista maan*
mtljelijöiSta „fuBjeEtiimifeSti märittelijF maStauEfenfa näi=
Ijin EyfymyEftin, niin.olift fe „IjelpoSti IjuomattamiSfa".
Mieljet, joiben Jpitäifi työSEennettä tieteettifeStt' maEa=
matta pohjatta, omat tuSEin EoSEaan laufuneet Euntmatti*
jemmaa mäitettä.
'":v'2ReiII& ei luonnottifeSti moi otta epäilyStäEään fiitä,
että Mainittujen maanmiljelijöiben jouEoSfa on EyttäEin
refjettiftä ja tietoriEEaita iljmiftä, joista moi otta paljon
ohittamaa; olemme erittäin Eiitottijia fiitä runfaaSta ope*
tuEfeSta^ jota tilastollinen tiebuStelu tarjoo. Mutta, fe oli
EerraSfaan fopimaton antamaan felitystä tnaalaiStyömäeS*
tön olofufjteitten parannustarpeista/ fe oli enemmän Euitt
fopimaton, fe oli fuoraan fanoen fjarljaan miemä. futaan
ymmärtämäinen ihminen ei EoetaEaan faaba tietoja näitte
iljmifttte mälttämättömistä reformeista, EoSEa Reittä on Eai=.
Eenlaifta fyitä, teljbä turljiEft EoEo uubiStuSpuufjat
i|3aitft lujaa luottamustaan työnantajien patriarEatti*
feen yymäntat;toifuuteen työläinään Eoljtaan, oli fofialipo=
litiEoitta mielä muitaEin fyitä tutEia ainoastaan enfinmai*
nittuja. GsnfimtäEin marojen ja apumoimien puute — fur*
Euteltama tobiStuS meibän mallaSfaolemien ja maraEEait*
ten IuoEEietnme tieteettifeStä IjarraStuEfeSta. herrojen olifi
pitänyt Eääntyä fopalibemoEratian puoleen; proletarit oliftmat Eyttä IjanEEineet teitte maroja ja apumoimia, moibaE*
feen. maanmiljelijöiben otetta tutEia myösEin maataistyö*
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mäfeä. Qa fojialibemofratia olift’ maissiin ollut apuna
toista-estettä poiStamaSfa, jota £ (perin mielestä teit pit=
taa maalaiStyömäeStöu tutfimifelle, nimittäin niiben l)en=
BiStä fepttymättömyyttä.
SKutta ©alfan fofiatipolitifoilta ei toftn moi obottaa,
että p liittyifimät työmäenjarjeStöipn tun pitäifi tuttia
työmäeit oloja. Sfte, jotta fiten omat tehneet, futen (£. ig.
©ap £fjiiringeitiSfä ja ig. (perBner (£lfaf3’iSfa omat fiitä
toftn jääneet juurta tieteellistä pötyä, mutta pibän tätj=
tyi tepä fe jalaSfa. Qa ne olimat nuoria rniepä, ilman
mirfaa ja armoa, ©itä mastoin ei futaan usfatta toi=
moataan, että p rra t falaneumoffet, jotta ©affaSfa jopa»
mat afatemiaöiSta fofialipolittiffaa, tutfifimat tpmäenolojä
muualla tuin parpimmiSfa piireiSfä.
SRutta elleimät tje mielä tap.o niinpaljon alentua,
että fyfelifimät työmiepltä tpmäenolojä, niin (öppljätt
toti muitafin iptifta, jotta fen moimat tepä ilman, että
pibän fäätytuntonfa jen tautia alenift, ja joiöen ebut eimät
fuoraStaan ole riStiriibaSfa työmäen etujen fanSfa. On
pmin uSfottamaa, että efint. fyfymyffeen, faattaafo laS=
tentyö laiminlyömään fouluntäpnin, toulujen opettajat
moimat paremmin maStata tuin ne, jotta lapfta täyttämät
työSfä; että fiitä, onfo ruofa riittämä ja afunto tarpeeffi
pm ä fefä onfo työ liian rastasta, maalaislääfärit moimat
antaa- parempia tietoja tuin, maatilanpttijat.
„©ofialipoliittiferi ypistyffen menettelyllä tulee maSta
jtHoin olemaan ¡otatin merfitystä, tun aluStapitäen ei
olijt iyfymytfeSfä työmäeStö maan työnantajat, tun tilaS=
tottifet tiebot eimät tobiStaifi työmäen maan työnantajien
pätätilaa.
Qopopäätöfftä mebettäiSfä on topori St. Stärger afian
parpiten ymmärtänyt ja tullut feuraamaan lopputuloffeen:

„SJtaalaiStyömäeStöEyfymyS EoljbiStuu minun EafttyE*
feni muEaan EyfytnyEfeen: Hftiten on maalaiStyömäeStöön.
erittäinEin Qtä^reusftSfa, juumttettama taipumus fotifeubullaan ryijtyä ftEäläiSten maanomistajien palmeluEfeen?
„itämän EyfymyEfen jojosta taljbon enfiEft laufua,
että maalaiStyömäenEyfymyS on ^ääafiaHifcSti Ijevätetty
ainoastaan työnantajien eitä itfe työmäeStön puolelta. Wiuu=
tautia poiEEeuEfta luEuunottamatta, on maalaiStyömäeStön
tila EoEo (SaEfanmaaSfa . . .-yymä ja on jo EaEft taiEolme
muofiEymmentä fttten ofottanut Ijuomattamaa taipumusta
alituifeSti' parantaa afemaanja. SDtaalaiStyömäenEyfymys
ei ftiS moi jtfaltyä EyfytnyEfeen, millä Heinoin työmäen
taloubetliStaafemaa on parannettuina", $ a niin on ftiS
ainoaEin laillinen uubiStuSEeino, jonEa Äärger täSfä eftt=
tää, anEara rangaistus fopimuEfen riEEomifeSta..iltama omat
faEfalaiSten tieteellisten tutEimuSten tuloEfet työmäenoloista.
ihrotminEin, jos tätä lähemmin tarEaStelee, juomaa
näiSfä maillinaiftSfaEin tutEimuEftSfa, niin fuloifeEft Eujin
ftinä märtteHäanEin, niin mäfjäfen Euin ftina EoSEeteHaan=
Ein olofufjteita, joita on ma|boton fuloiftn märein efitää,
riittämiä toftafioita, jotEa ofottamat, miten malttämättömiä
työmaen fuojeluSEeinot omat maalaiStyömäeStöHe. SBiela
luonnottifempi on fe foftaliSmin lannalta Eatfoen, joEa ei
työsEenteie ainoastaan fiiljen fuuntaan, ett’ei työmäeStö
joutuifi rappiolle, maan että fe EjenEifeSti ja moralifeSti
Eeljittytfi, ja että fe tulift EyEenemäEft ottamaan taIoubeKt=
fen liiEEeen jol)bon omiin Eäftinfä. ©oftalipoIitiiEEa, joEa
poiEEee filtä maEaumuEfeSta, että uraalaistyömäestö olift
liian aiyaifeUa EeyitySaSteeHa moibaEfeen maStata EyfymyE?
ftin, jotEa EoSEemat fen omaa afentaa 'ja joEa tulee fiiljen
lopputuloEfeen, että näiben luoEEien afema muEa olift Ijyma
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ja että Eeinot fen EopottamifeEft omat UiaQifet — fellaista
fofialipolititEEaa on fofialiSttfeUa lannalla aina tuomittu.
Säämäen fuojeluSlaeiSta omat iärEeimmät ne, jotta
tarEottamat EaSmamaa fuEupolmea. ®oEo foftalistinen lii=
lepän on enemmän lapfiantme Euin meitä itfeämme marten.
Capften Eäpttäminen tpöSfä ei ole pEftn EapitaliSmiHe
ominaista, ©e on niin mätipä Euin ipmiSEuntaEin, erääsfä
fupteeSfa mielä manpernpiEin, fittä eläinEin alEaa paljoa
ennen Euin fe on täpft EaSmuinen etftä ramintonfa. äftutta
EapitaliStinen tuotantotapa on muoboStanut lapfentpön
äimän eriEoifeSti eiEä fuinEaan ebullifeSti, niinEuin fe on
tepnpt EaiEeHe työlle, ©e riistää lapfen perheen EeSEuu*
beSfa tpöSEentelemäStä mieraan palEEalaifeEft; manpempainfa
auttajasta peibän tpösfään tuli Reille Eilpailfja; maistele»
main toimien fijaan, jotEa tenttimät ftelua ja ruumista, tuli
tpmpäifemä EjenEeä ja ruumista Euolettama, pEfttoiEEoinen tpö;
puoIinaifeSta leiEiStä,uumuttama raataminen. Sftäntä miimeE*
fimainitut piirteet omat ominaifta EaiEetle palEEatpöCe Eapita*
liStifeSfa ppteiSEunnaSfa, mutta eritpifeSti maiEeita feurauEfta
ne tuottamat lapfen tpön alalla, EoSEa lasten maStuStuSEpEp
on paljoa pienempi Euin täpftEaSmuiSten ja EoSEa lapfet pal=
joa helpommin faamat ruumiiHifta ja penEtfiä maurioita,
joiben feurauEfaSta pe faamat Eärfiä palEi elämänfä.
Gsnfimtä ilrnenimät EapitaliStifen uplEentifen turmiot
lifet maiEutuEfet lapftin fuurteollifuuben alalla. p a n oli*
mat ne puornattamiSfa mpöSEin feEä EäfiteoHifuuben että
maanmiljelpEfen alalla. Sjptä ppmin Euin teollifuubeSfa
on fuurtuotanto maanmtljelpEfeSfäEin jaEanut tpöt, joten
faabaan jouEEo pEfinEertaifempiä toimia, joita lapfet näen*
näifeSti maimatta tootmat fuorittaa ja nämä toimet fuo=
ritetaan poiEEeuEfetta lasten Palmoilla tpömoimiHa.
SOiutta fomaten Euin ei teollifuubeSfa, ei mpöSEään
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maattttjiljelttSfeSfä lohten palftatpö rajotu »aan fuurtuo*
tantoon; päht»aStoin fc on juuri feino pitää pttä pien*
tuotantoa näiltä Palmoitta tpömoimitta. ga mitä eneni*
män ftirtolaifuuS faSmaa, mitä patminaifentmaffi täpftfaS*
»uinen tpömoima fäp maafeuöutta,fttä fuurenrmatfr fäp
- tartoe täpttää lasten tpömoimaa palffatpöpön.
:■ iiftpt ei pitätfi lasten palffatpöttä maanmiljelpffeSfä olla
»apingottifta feurauffta; niinainafin »atuuttamat ne tpön*
antajat/ joilta „©ofialipolitinen ppbiStpS" on afiaSta tie*
buStettut. SOiuut ipmifet omat toista mieltä, Dn pp»ä,
. että rnaatpö fuoritetaan raittiisfa ilmaSfa ja että lasten
tpö lifein on peippoa: timien poimimista/ puutalointerää*
mistä ja fen fettaista. Suutta palftatpöjärjestelmä palot*
' taa aina mapbottifimman tarffaan pufertamaan tpömoi*
1 mat eftin ja pprfii mapbottifimman tarmoffaafeen ja feS*
tämään mutta famatta mpöSEin ppbenlaifeen tpöpön, fittä
, jofainen tpönmaipboS taluttaa aitaa ja »aiteuttaa rnpöS*
tin »aarinpitoa. §eipointtn ja, tpön rajottueSfa »armaan
määrään, termeettifintin tpö tulee »apingottifefft, joS fttä
jatfetaan taufoomatta liian tauan.
gjötpötä, tuten teoHifuuben alatta, ei toiStaifeffi maan*
»iljelptfeSfä tarmitfe pelätä, mutta lasten pölepoa ippenne*
tään maantoiljelpffenftn alatta ppmin tamattifeSti, ftttä
muutamien lasten tpö alfaa näet fefällä ta»attoman»ar*
päin ja päättpp mpöpään. Stonrab Slgapb fertoo eftm. lap*
fiSta, „jotta flo 4:ltä aamutta tefimät tpötä pellotta fun*
neS foulu aitoi ja jotta foulun päa-tpttpä oli»at tpöSfä
'.v taas pimeään faatfa.
SEoptori
Sauer, maanmiljelpffenopettaja 95ruggiSfa,
fanoo jiitä: „SJtaanmiljelpStpö »oi fäpbä lapfttte »aarat*
iifefft fen tantta, että fe Ippentää peitte »älttämätöntä
pölepoa. Spönantajat ja monet »anpemmat eirnät ajat*

tele, miten mälttämättörnäSti lapfet tarttritfemat unta. $erät»
tää 10* ja 15=muottfia lapfta jo Ho 4 ja 5 aamutta ja
lahtea §eibät maSta Ho 9 ja myöhemmin illatta lemottexon
fpbämmettömppttä, joEa moi maituttaa |^mitt ^aitattifegti
lasten EehitpEfeen. 5EöSfö loiiben taptijij ulottaa tpömäen*
fuojeluffen lapfiin ja Eieltäa, ettei lotjia atte 15 muoben
faa Eäpttää tpöSfä enempää Hiin EorEeintaan Ilo 7:§ta
aamutta Ho 7:aän illatta... Qltajiäimätta-on m^önnettäma
mahintain Eofjben tunnin loma*aifa. $oS tällainen aSEel
faamuttaa tarEotuEfenfa, on fe ulotettama mpöSHn Eoulun
ja Eotiteottifuuben alatte. SouIunopetuEfenEm pitää rajot*
tua näihin rajoihin.
©omaten luin työajan liiallinen pituus, liiatttfet pon*
^niStuEfet ja tpön pljbenlaijnug maiEuttamat lapfen elimiS*
'tään maljingottifeSti, moi fe mpöSEtn tapahtua nuoretta
ijättä pteenfä fäänniilltfen tpön lautta. SEulaan pmmärta*
mainen ifänta ei maljasta marfaanfa Euormarattaiben eteen.
SJKutta fitamaStoin ei ote eufinEään IjarminaiSta, että lap*
fet jo Euubennetta muobettaan lähetetään palEEatpö|än maan*
miljelpEfen alalta. Slgaljb Eertoo pofenilaifeSta EouluSta,
jonla erään luolan 55 oppilaasta maan 2 oli mapaata
maanmiljelpstöistä. „20 on tpÖSfä orieraaSfa pailaSfa ja
manhempainfa Eobin on EaEft jättänet Euuben, plft feitfe*
män, EaEft ialjbeEfan, Eolrae ^^beCfän, muut lämmenen muo*
ben manioina". ©ettatfet Euufimuotifet lapfet faamat te|bä
■joEa päimä EalfitoiSta tuntia ja fttaHn,enemmän tpätö,
ilman että tähän on laSlettu tulo* ja paluumatla ipöpai*
Eatte, joEa matEa ufein maafeubutta on utelEoinen. SOtiten
ilettämälft aftaintila moi Eehittpä lapften rafittamifeen näh*. ben maafeubutta, tobistaa feuraama Slnhaltin hoÄitulfen
antama fääböS, joEa mula on fäabettp lasten fuojelemi*
feljt: „SlinoaStaan mähtntäin EahbeEfan muotiaita faa pitää

EoEo poimän työSfä, ftitä nuorempia maan puolen tai foltne
netjaSofaa ajasta. . . . SEpöaiEä on Elo 6:Sta aamutta Elo
6:een ittatta Eapben tunnin päimätttSlomatla. $oS työn
päätyttyä on. jättäjin Eulettama totiin/ on työ lopeteitama
niin, että mäpintäin Elo 8:Ejt ennättää faapua Eotiin. §emo*
fetta EuletettaeSfa on m&rottama, ettei Euorma tule liian
fuureEft ja etteimät lapfet putoo. lämpiminä, päimtnä on
työnantajan panEtttama riittämäSti juotamaa".
Sfiäin on Et)Elä ajtoiben laita foEurtteptaittemme fotu*
rijuurtfaSmimailla, jotta tehtaat taimuttimat ^tnpaltin patti*
tuEfen noubattamaan mäöräpEftänfä. Ajtoiben tilasta Eir*
jotfaa <®tyippelr „Siioniin tätyin Eäptetään plipäänfä aino*
aStaan lapfta, eftm. juurtEEaiben parmitfemifeen. Stjatel*
laonpa 6—14*n>uotijta lapfta, jotEa faamat päitoittäin
12—18 (i) tuntia EpprpStellö peitolla etuEumaraSfa, niin
että meri pääpän työntyp. SEäpftEaSmuinen et ftebä tuof*
laista afentoa ebeS-Epmmentä minuuttia. £5nEo. jiiS ipme,
että lapfet miiEEoEaufta EeStäneen työn päätyttyä penEifeStt
omat joutuneet rappiolle, luEuunottamatta niitä fairauEjia,
joita maan EoSteuS, joEa alituifeSti ja mälittörnäSti petyin
maiEuttaa, peiSfä fpnnpttää. Qa tällatStä työtä morien
antamat Eoulut mielä lupa=atEaa, n. f. „juuriEaSluman"!
„Zärnä" — Eirjotetaan- „Spreusfttäifette foululepbelte" —,
on Eoulutte tobetlinen rafttuS. Sun lapfet päirnä* ja mitE*
EoEaufta, riippuen feubun juurtEaS*miIjeIpEften fuuruubeSta,
mitfei puolialaStomina — jolloin ftmeps ja pämeliäifpps,
fummattomien jouEEojen molempia fuEupuotia ppbeSfä otfeSfa,
tallataan loEaan — Eonttaamat pitEin peltoja ja fttten taas
tulemat Eouluun, niin omat pe niin lamautuneita, niin
tylftä ja penEifeSti peiEEoja, että penEifet EepotuS* ja perä*
tySpritpEfet opetuEfen Eautta aluEft omat tyantnrpia. SaS=
mot omat pöpiStyneet, Eatfe tuijottama, työ on auringon
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paaptama, Eabet omat pttEäStä tnaaSfarampimifeStä pal*
Eeilleet ja liEa on niin' fpöpphpt paamoipin jo piEirei=
'Eiin, etteimat Eabet parpaaQaEaan pefeniifeEä tule pup=
taiEfi. StlituifeSta nelirpömin rämpimtfeStä _feuraa, että
felEaranEaa on maiEea iStueSfä jo feifoeSja jaaha taimu=
tetuEft fnoroon jo ianaEEaan rytiin, $oE’ei feubuQa
ole riittämään asti lapfta afettottmt tilanomistajat ofto=
miehiä, jotía Eapttmt läpeiftlta feubuilto pppbpStämäSfä
lapjia, joille; pe EuHefin, paitji päimäpaiKaa, maEjamat5—10 penniä. Stätä pppntiä parjoitetaan EaiEenmoifiQa
pouEuttelemiQa jo petottijiöa íetnoiÉa. ¡BapftQe lumotaan
limonobio, leimofjto jo olutta; jttten lastataan pe mau=
nuijin jo foittaen miebäan EptympEfeSfä olemaan itiöön.
Sapfen päimöinen anfio noufee 50—80 penniin, jo tätä
palEEaa mastoon taptyp lasten tepba armottoman pitöä
työpäimiä; päimätyö EeStää EeQo miibeStä aamulla EeQo
ppbeEfään ittaKo. SSieläpä jupIapäitoinäEin tepbään työtä!
$oS lopfia on Eutetettu ja pouEuteltu mieratlia paiEEaEun=
niitä, niin on EeQo jo 11 piillä, ennenEuin pe eptimät
Eottin — ja moi pprtmt EumaiQa, nttQaifeSfa tilaSfa pe
fiUoin omat."
Sftiten laufuu Sarger? ,,aÄaalaiStyömäenEptympS on
ainoastaan työnantajan afeman tapben fpntynpt." @pEä
„©oftalipoliittifen ppbiStyEfen" märät ja apuEeinot fen*
tään olijtmat riittäneet niin pitEäQe, että fe faift läpete=
tyEjt Slnpaltin paQituEfeQe tutEimuSEaaman. herrojen jala*
neumoEften pitäifi toEi filtä. tytyä neumoa.
SuitenEtn teemme määtypttä tutEimtfeEe. ©ieQä
ja täaEä tapaamme jonEun moimaEEaan fanan, joEamaS*
tuStaa lasten työtä. SRiin laufuu eftnt. SBeBer, eräaSfä
EertomuEfeSfa, joEa EoSEee QopanneSPurgin piiriEuntaa,
on tobiStettu, että paimenpoiEien työaiEa on „ppmin pitEa"

ja »asuttaa „fuureSti Riitän moraalinfa atenemifeen."
Petrien EertomuS Sabian=SG3e^iau’§ta ofottaa, „että- taS®
ten Esittäminen paimeneSfa onpleifeStimaltitfetoa, mutta
ainaEin talonpokien EeSEuubeSfa matleaSti mältettämä
toaärinläptög, jola raatStuttaa lapfta". ©e fopii täi®
belltfeSti toteen StgaljbHn feitiilten Eanfa: ©uurinta
turmiota tuomat paimenolot atulanaan. Marialleen on
tämän tobiSianut ertttainEin pommerilaincn opettajisto,
jonEa EeSluubeSta ' 58 Eertojaa aineesta „maanmiljetpS®
laStentpö" laufuu, että 3275 lapfeSta 2310 oli jttoeellj®
ftlle maatoille alttiina: 312 tapaulfeSfa oltiin epätietoi®
fella lannalla ja ainoastaan 653 laita ei ollut näin; fen
oljegfa pelattiin 1382 lapfen jupteen tertoepbelliftä maaroja".
SDipöSlin o. ©otig pupuu tuosta „fimeellifeSti ja talon® ■
beHifeStt turmiottifeSta tamaSta, Eäpttäa' lapfta paimeneSfa".
Runoilijamme omat lajitelleet paimenpojan elämää
EoEonaan runottijeSja maloSfa, ja ennenmuinoiri ' onlin
paimenelämältä ollut mtehätpEfenfä, ntm. ftHoin Eun fai
ajaa juuria Earjalaumoja - metftSfa ja ajumattomiSja jeu® ‘
buisja, pitää niitä EooSfa ja juojeHa EaiEenmoifta maaroja
maStaan. ©e f eritti moimia, notEeutta, roljEeutta, EeStä®
mpittä ja alpä. Rpt on paimenen teptätoanä EpirpSteUä
EoEo pitEän päimön joSjain ruoiolenttätilEulla ja pitää
paria eluEEaa jtlmäHä, ett’eimat ne mene rajan pii. §änen
ainoana toimenaan on -jtiS täpttaä atban teljtämät. ©ttä
tällainen paloKinen toimettomuus ja liiEEumattomuuS fpn®
npttäioät EaiEEia mafjboUifta, huonoja ja tphmiä ajatuEjia
ja päähänpistoja, on ppmin pmmärrettätoisfä. MäUaiSta
lasten paimeneSfa EäpttamiStä täptpp maStuStaa EaSma®
tuSopiHijelta lannalta.
Riutta miten tulemat fofialipolitttifet maanmiljeltjät
jiipen, että pe Eiinnittämät huomionja laSlenpaimeneSfa

(58
fäpttämifeen? 9JHStä tämä ihmiSpStämppS? g>pmin pífin*
fertaifeSti: „^Talonpojat ISpttämat fuureSfa määrin pai*
menpoifta fpöSfä, fun fuurtilanomiStajalla oh toarftnai*
fet paimenet. (suurtilanomistajaa ei- fureta lasten fop*
falo, maan tämän palman tpömoiman tuhlaus pienmilje*
IpffeSfö maenpuutteen tafia: „Quinfa paljon IjpiföpHifem*
min moitaiftin fäpttää. nätben lasten moirnat, jos heitä
fäptettäifiin peltotöihin; fe ei olijt hpööpfft ainoastaan
-lapfttte ja heidän man|emmiUeen, maanmpöSfin maanmil*
jelpStöiben antajille", fanoo ©oltj. .
Sama on lapftraffautta, jofa fohoo jämälle asteelle
fuin erään meStfalilaifen firjoittajan, jofa antoi ilmi jtfä=
läifet maanmiljelijät jtitä, että nämä riffoimot määräpfftä
' lapfentpön -föpttämifeStä,- ja tahtoi poistaa jen fofonaan
teoUtfiuibeSta: ,,^oS teoHifuubeSfa pibettöijtin tarffaan
maorin, ett’ei lapjia alle fuubentoiSta muoben, tai, rnifä
olift mieläfin fuotamarnpaa, alle fahbeffantoiSta muoben,
faift fapttaa tpöSfö, niin pafotettaijitn lapjet menemään
‘ maanmiljelijäin ja fafttpöläisten palmeluffeen, mifa tulift
olemaan raaanmiljelhfjelle ja mpösfin teollijuubellefin juu*
refjt hpöbpfjt." , * -'
Siiman paatuneita eimät jtiS lasten fttojeluSfpfpmpf*
jeen nähben ole ne maaanmiljelijämme, joilta fojtalipoli*
tiffomme omat tiebuSteluitaan tehneet. QoS lasten fuoje*
tus toifelta puolen maan tefee palmeluSmäfea, niin on fe
. . termetullut.
’
ijierin furfuteltaäm on palffatpösfä olemain laS=
ten laita ftetta, miSjä he omat mentomieraita eifä heillä
ole mitään turmaa ja tufea, miSjä he omat täpbeQifeStt
iföntänfä maftaSfa. Qa näin on ujetn laita. fiapfet fap=
mät npfpffin GrtelafaffaSfa, SBabeniSfa ja SBörttenBergiSjä,
ilman täpfifaSmuiSten feuraa fulfutöisjä. £iroliSfa on .
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erityinen ph^tyS — löptölaStenphbiStpS — joEa |at]ots
taa lapfiEauppaa. SöorarlBergiSfa muoboSta»at „f»aBe=
ntlatfet lapfet" eritpifen ofaSton EoululaStm EeSEuubeSfa;
ne omat niitä, joiben ofaEft tulee fedainen fuoftonofotuSv/,
että ^etbät EpmmenenneStä iEä»uobeStaan alEaen aina
maaliSEuun 15 p:Stä marraSEuun puolimatan »apaute=
taan EoulunEäpnniStä, jotta he »oiftmat antautua maan*
»iljelpStötyin lähimaltiotSfa. 9la»enS6urg on päämarEEi=
napaiEEa, jonne Eetoäifm Euletetaan Tirolista ja 28orarl=
BergiStä jatoja lotjia mpptämäEft Eejän ajaEft enimmän
tarjoomalle. Rennon tymiStamaran EulettamifeSta jottä=
mät Epiapapit puolen.
28oi mielenään Eu»itetla, millaifen Eoptelun nämä
täpftn »ieraat lapftrauEat faa»at ofaEfeen. (SräS maan*
miljeltjäin janomale^ti laufuuEin, että tpömäen puute
maalla on fpntynpt palmelijain, nim. renEipoiEain h1» 5
. no§ta EopteluSta.
ghtä alhaista ihmifppttä Euin lasten ajottainen mpp*
minen ulEomaille, ofottaa Eöl)£)ätnf)oitoon joutuneiben laS=
ten . fijottaminen talonpoiEain luo, järjestelmä, jonEa
luontoa' ©»eitfiSfä Eutoaa eräs aftantuntija „Sleue Qti*
tiSfä", mutta joEa ©aEfaSfaEaan ei ole tuntematon. 9JtiI=
laifeEft lasten nplEeminen talonpoiEaijen »oitonhimon »ai=
EutuEfeSta pEftn EaSmatuSlaitoEftSfaEin »oi Eehittyä, fitä
Eu»aa feuraa»a ptlämainituSta „Steue peitin" firjoituEfeSta otettu efirtterEEi: „Siliten perinpopjaifelta tamalla
tyttöjä harjoitetaan ^Bernin EaSmatuSlaitoEjiSfa EorEeam»
paa maantoiljelpStä »orien, Eäp ilmi erään riEoSaftan joh=
boSta toimeenpannun tutEimuEferi fatunnaifiSta tuloEfiSta.
(Serfatsin EaS»aiuS= ja pelaStuSlaitoEjen, joEct on lähellä
SBerntä, tyttöjen täptyi nim. nousta jo aamulla Elo 4 tai
l/e 4 antamaan EarjaEe »ihantarehua.
gieiban täptyi
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pudistaa nametat, Eafata lanta, jumpata mirtfa, Eään=
tää maa pientareiben mieriltä, Eatmaa ojia j. n. e., EaiEEi
töitä, jotEa liiaEfi rafittimat niin nuoria. moimia ja jotia
- fnurimmaEft ofaEjt Bernin Eantiontn EatfantoEannan mu=
Eaan omat naiStöiEft fopimattomia ja niiben teettäminen
fettaifttta moimilla on joEaifen ajatteleman i|mifen ftlntiSfä
riEoS, niin paljon Enin fitten puiiutaanEm tpön ftunauE*
feSta, jonEa raamatun ja ruEouSEtelen rnuEaan pitäift juur=
ruttaa pois faijan juuret/'
SiJiutta mielä huonommin tuin myttyjen lagien, joita
mielä joSfaEtn määrin patriarEalliftSfa oloiSfa palmeluS=
mäen afemaSfa Eopöellaan joltifeStiEin, on Etertämien agent=
tien orjina EotipaiEEanfa jättäneiben laita, pataamme
mielä EulEurijärjeStelmään ja Eiertämään tpöpn pleenfa
toifeSfa pljtepbeSfct. 3Tä§fä IjuomautettaEoon maan, että
itfe berra SEärgerEirt Eatfoi itfenfä paEötetuEft felittämään:
,,(£ljbottomaSti tätjtpt) juojeHa mailan nuorta iEää maa?
roilta, jotEa joutumat EutEurielämäätä ei ainoaltaan fimeellt=
fppbelle, maan fangen raSEaäSta tpöStä juuriEaSmailla
mpöSEin mielä peiEon ruumiin termepbelle."
SEaiEEi nämä tojtaftat filmien ebeSfä ei ole ilimeteltä*
mää, ett’eimät ainoastaan teoretiEot, maan mtjöSEin maan=
miljelpSoIotljin fjpmtn perehtyneet: Eäptämtön miehet tar=
moEEaaSti puoltamat lasten fuojelemi§ta lain Eautta. hiinpä
felitti efim..toptori 3i. SJieper kiirittiin tpömäenfuo}elitS=
EongreSftSfa: ,,§)erra alustaja näEpp uSEoman, että niaa=
työ olift lapftHe marftn termeelliStä. Sftinä luulen, ett’ei
pereä ole miHoinlaan naputit tpopjoiSfaEfaa, 23öpmiä, ja
ItnEaria, ei ole mittoinEaan näpnpt fuuria fo£erijuuriEa§=
. ja perunamaita. §>än ei ole miUoinEaan näpnpt, miten
lapfet fpEfpttä. EoSteubeSfa ja EplmäSfä rpörnimät rnaaSfa
marpaifeSta aamusta mpöpäifeen iltaan aStf retjunauriita
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leittaamaSfa ja perunoita nogtamagfa. Qa tattaifta lay*
fia on paljoa enemmän luin ne muutamat teijbaglayfet,
jotben [niteen STe ytfinään olette (juoltgfanne."
Qa toftaanfin täytettiin ©atfagfa to. 1882 tehtyjen
lastujen mutaan 'tayfia maantoiljelystöigfä enemmän tuin
talfttextaa, teottifuubegfa, muori* ja xafennugtöigfä.
Gayfien läjittäminen .ntaaumiljelytfegfä on fiig taajätte letoinnyt ja lasten fuojeluSta faitoataan tiyeaSti.
Slyfymys layfentyöstä ei tuitentaan ote niintään yf=
ftntertainen, futen Senrftein t)eti äärikin fongregftn
jätteen fetitti axmottaaSfa tixjotutfeSfaan „©oftaliSmi ja
nuorifon ammattityö".
•'
Gayfen tuottamaa ruumiillista työtä yuottaa joutto
taSmatutfettijia fyitä. Steyitygaitana ei mitään fäy ma*
ijingottifemmalft tuin yfftyuolinen yentinen työ. luottama
ruumiillinen työ on toätttämätön. Qa tuta ei tägfä iägfä
oyi xuumiittigta työtä tetemään, (jän tottuu fiiljett myö*
yemmin maifeagti, eitä t)än mittointaan faatouta jttätote*
mugta ja näyyäxyyttä työSjä, mitä on ftiljen layfuubeg*
taan faatfa tottuneitta ominaista. Söhitta tuottatoaSfa.
xuumiittifegfa työgfä on toietä eetittinenfin totita; ei f uin*
taan ole y|bente£emää, tagtoatoatto tay [et yhteistunnon
loiftna maito fen ijyöbyttijtnä jäfeninä. ijjormaxiyoita, jota
niinä touofina, jolloin tjanen tuonteenfa muoboStuu, elää
ytfinomaan toigten työstä, näyttäytyy IjelyoSti, jog (jän
ättiä on yatotettu noufemaan omitte jaloilleen, luonteetta*
rnatfi tjeitoifi xautatfi, matelijatft, jota ytjä ebetteen yyxtii
toisten fuofioSta eitä omin tooimin elämän uxaanfa auto*
maan. ^Jxotetaxigfa fitämagtoin herättää mälttämättömyys
jo toarljain ryhtyä tuottatoaan työhön halun ijuoleljtia toi*
feStatin, toagtuunalaifuuben, mutta famatta omien moi*
mien tunnon.

V
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(SofiaitSmtn fuuret utopistit, jotCo famalta oilmat
fuuria iaSmattajio, tai)totaiat j[o ftffoin kantta laufet war=
lain työ|ön. Qo|n SeHerg ja göurier antoimat lasten
jo neljän ja toitben muoben rnäliUä te|bä lyöbyliiStä työtä.
Stöbert ©wen Eannatti Ea|beEfaa touotta.
SSSfä Eo|ben _|eibän |arraStuEfenfa Eäymät y|teen
teottifuuSEapitaiiStien EauSfa. äJtutta fe, ntiEä fofialiSti=
utopistien y|teiSEuntafuunnitetmiSfa on te|oEEata Eeino
i|miSEunnan Eo|ottamifeffi ja jaloStamifeEft, tulee !apitali=
feSfa y|teiSEunnaSfa toöeiiifuubeSfa te|oEEaimmaEfi EeinoEfi
mitä furEeimmin aientaa työtä teEemää proletariaattia.
Söietbän ei tartoitfe ftitä efittää mitään tohistusta, fe on
©wen’in ajoista asti luEemattomia Eertoja webetty eftin.
kapitalistinen y|tei3Eunta on ftiS puiaSfa, fe joEo
antaa nuorifon Eapitalilte alttitEfi ja fiten jo|battaa tule=
maifuuben työmäen, mutta fen mttEana myöSEtn työmäen
luotan tuletoaifuuben periEa.toon tai fuIEee nuorifon pois
tuotantotyöstä, mutta 'jtttoin nuorifon luonteen Ee|ityS ja
tpöEelpoifuuS joutumat mitä maEamimpaan waaraan.
kapitaliStifeSfa tuotantotamaSfa on tämän ristirtiban
täpbetttaen ratEaifu, ja fen muhita myöSEtn mäeStön tätjfin tyybyttäwä EaSWatuS ma|boton.
kapitalistinen ppteiSEunta, miEäli fen ymmärtäwim=
mät ja teeSEentelemättömät ebuStajat panemat fyrjään
lylytnäEöifet te|tailijaebut, tyytyy mälitySfopimuEfeen; fe
poistaa täpbeHifeSti tuotantotyön nuorifon EaSmatuSfuumta
telmaSta määrättyyn iEään, Ea|ieentoiSta tai neljääntoiSta
muoteen asti ja felittää ftitä aiEaen fuureEfi EaSmaneen
proletarin EaSmatnEfen päättyneeEfi, jolloin |änta moibaan
Eäyttää yEftnomaan tuotantotyön EapitaiiSteiHe lyötyä tuot=
tamaan.
©ofialibemoEratia on EäytännöHifeSti puuttueSfaan
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tähän lohtaan, tähän jaatta meltein täybeltijeStt ajettunut
tftttaifen toalitysjopintutfen lannalle. @e eroaa työ=
toaelle juopeamielijeStä portoariStoSta toarfinaijeSti ainoat
taan jen tantta, että je tahtoo Sojottaa itärajan nta|botti=
jimrnan lorfeatle ja täybeHijeSti tteltää laStentyön. SDiutta
mitä pitemmälle ftinä mennään, mitä Iä|emmäEft tullaan
fitä päämaalia, että nuorijo toaSta fypjyyben ijän jaatou=
tettuaan ryhtyy tuotantotyöhön, fttä tautoemmatjt joubu=
taan jofaijesta mahbolltfuubeSta antaa tuotantatotyön
maiiuttaa taStoatoan jufupoltoen luonteen ja työtelpoijum
ben tehitytjeen; toältetään ©cylla, juiStutaan ©haryöbiin.
SLyömäenluotatte tuStin olift ebufjt ulottaa itärajaa,
johon a§ti ei lasta jaa täyttää työhön, nyt jo faattmtettua
neljäätoista touotta iorfearttmaile.
SJtutta mitä alemmatjt tämä itäraja afetetaan, jttä
antarammiffi täytyy määräysten työtätefetoäin lasten juo=
jaamijefft tulla — ja me otamme, „lap[et"=täfitteen täSfä
juurimmaSja laajuubesfaan, aina fahbeffanteentoiSta ifä=
touoteen faaifa. Slitana, jolloin työn nopeus toifelta ja
toijetta puolen työtoäen tartoe, efiintyä ihmifenä työn uiton
puolelta, nimittäin tartoe taStoattaa itfeään, on tullut
;,niin tooimatfaatft, että taittiatta toaabitaan täyfifaStoui=
fitte 8=tuntiSta työpäitoää, näyttää meistä jama työaifa.
litan pitfältä nuorelle työtoäelle. Olijtmme tämän tuo=
neet eftin, jos järidjin fongreSji, jenjijaSta, että je toSti
itärajan,, johon jaatta taifeUainen anjiotyö on Heitetty,
toiiteentoiSta touoteen, oliji toaatinut nuorelle, työtoäelle
neljätuntiSta työpäitoää. järjestelmän, jota englantilain
jiSja tutomatehtaiSja toStee lapjta alle neljäntoista touo=
ben, joita jaa pitää työSjä ainoastaan puolen työtouoroa,
nim. 472 tuntia päitoäSjä, pitäift jotoittaa nuoreen työn
mateen atte tahbetfantoisia touoben.
'
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SUtitä alempi on tfäraja, josta allaen laStenttjö on
fattittu, fttä aniarammin täptpp mpösiin lainfääbämtön
lautta erottaa ne elinleinonljaarat ja tpölajit, joihin ei
lapjta ja nuorta tpömäleä faa läpttää, fttä aniarammin
täptpp mpöS menetellä tpötä loStemien termepbetttSten fään=
töjen laatimifegfa, ja fttä täpbettifemmälft täptpp tepbä
ammattitariaStulfen, fttä enemmän tarmitaan tarlaSiajia,
ja fttä tärleämmälft tulee fe feiUa, että tefnilon rinnatta
mpöSlin läptännättifettä tpäntelijättä, tääiärittä ja opetta=
jatta on tarlaStulfegfa jotain fanottamaa.
On fetmää, etfei tämä loSie ainoaltaan tehtaita, maan
pptäpaljon läfitpötä ja lotiteottifuutta, joSja laStentpö pe=
lottamanunaSfa määrägfä on mailatta.
b) Sloulu.
SSJiutta jog peritään faamaan lapfentpö niin järli»
peräifelft luin npipifeSfä ppteiSlunnagfa fttinlin on map=
hollista, niin ei tämä ppr{impg,.jog fe taptoo pääntääränfä
faamuttaa, faa rajoittua tajutontaan tpöpaifloipin maan fen
täptpp luonnottifeSti ottaa Ijuomioonfa loulultn, ppbiStää
ja fomettuttaa. toiftinfa opetus ja tpö iaSmatuifeSfa. £äl=,
löin ilmeStpi) felmä juopa fofialibemoiratian ja piHu por=
martttifen, taäntumulfettifen MStilit [en „foftaliSmin" mä=
titte. Humpilitt näistä puolueista taptoo rajottaa lapita=
ligtista nt)liemistä; mutta miimetftmainittu taptoo pt)fi)t=
tää pailattaan ppteiSiuunattifen i iepitplfen, enfinmaintttu
taa§; fttä ebiStää; miimemainittu taptoo faattaa prole=
tarit, jottei piHupormarittiftin elineptoifjin, niin ainalin
leSiiailaifiin pitiupormartttifiin latfantolantoipin; enftm
mainittu tahtoo lopottaa proletarien elinepbot ja latfanto»
lannan lorleantmatte asteelle, jotta ne telifimät proletariaa*
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tirt fpfenemäffi fimuuttamaan fapitaliSttfen ijljtetSfunta»
ntuobon. Siihen tarmitfee fofialibemofratia' tjljtä paljon
uubenaifaiSta f oulua, tuin fristittifen foftaliSntin taptpp
fettaiSta maStuStaa.
Site emme fuinfaan fuulu nuijin, jotfa laSfemat fou»
lun maifutuffen Iitan fuurefft. Siiiben ntielipibe, jotfa
armelemat, ettet niille, joitte funlnu fouIu> fuuluu nuori»
fofin, fitS tulemaifuuSfin, on perin määrä. Siteitä ei pffi»
näön muoboSta foulu, maan fofo elämä, josta foutu on
maan oja. SitiSfä elämän opetuffet joutumat ristiriitaan
foulunopetuSten fanSfa, ftinä elämä pääfee moitotte., 01=
foonpa foulu ftettä, miSfä elämä opettaa materialismia ja
fanfanmaltaifuutta, fuinfa IjurSfaS ja Bpfanttilainen ta=
ijanfa, fe ei famaljba tefoppljiä eifa matelijoita. SitiSfä
» foulun opetuffet joutumat ristiriitaan elämän opetusten
fanSfa, ftettä on fen ainoa maifutuS je, että fe mapin»
goittaa tapfia tuhlaamatta Ijetbän aifaanfa Ijuffaan ja faiffi
fen faSmatuffettifet maifutuffet lapftin omat äimän päin»
maStaifet; mattaSfaoltjoita, joiben mattaa fen pttäift mar»
mentaa, hpöbpttää fe tuifi maljan.
‘ S)ljtä mäljän fpfenee foulu, olipa fe miten Ijpmä ta»
ijanfa toljottamaan iljmiftä IjenfifeSti ja fimeettifeSti, jottei
fofö ympäristö fttä ftinä tue. SjljteiSfunnan uubiStuS ei
moi fouluSta faaba alfuaan.
SJtutta jofainen pl)teiSfuntamuoto, jofainen fanfan»
luoffa tarmitfee eritpiSta opetusta ja faSmatuSta, jota il»
man fe ei ppstp teljtämäänfä täpbettifeSti fuorittamaan, ja
nain ollen ei foulun ajanmufaifefft muoboStaminen ote
niintään mäljäpätöinen afta.
Siteittä ei fuinfaan ole mitään ftjtjtä luutta, että tamatti»
fen iljmifen Ijänett foulutietonfa foljottaifimat IjenfifeSti ja
■fimeettifeSti luonnonitjmifen pläpuolette. Siteistä tuntuu
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ennemmin, että $omeruEfen ja (£bba=Iaulujen laulajat ja
tuutijat eimät ainoastaan eSteettifen matun[a,maan mpöS=
tiu [imeetltfen moimanfa, neronfa ja luonnon pmmärpt»
fenfä puolesta otoat otteet uubenaitaifen Eanfanrunouben
fepittäjiä ja tuutijoita paljoa Eorteammalta. §>e eimät
törmänneet tjentenfä ja mietenfä teräStämifeen ja tietojentjantfimifeen mitään foutua. Luttinen feuraeiatnä, jota
muofifatoja tutti famoja ratojaan, oletti teitte Eaitfea, mitä
tje tarmitfimat; fuuttifet pufieet ja perfoonattifet huomiot
riittimät tjanttimaan jotaifette tamaltijelle i^mifette ptjteiS» '
tunnosta tarnrittamat tiebot.
9ipt, maaitmanliltfeen aitatautena, alituifen maltan»
tumoutfen aitatautena — et ainoastaan poliittifelta, maan
ennen faittea ietnittijettä jaEauppa=alalia — Eel)ittpp tjfteiS»
funnnattinen elämä [nurin astelin, jota ebiStijSEulEua jo!ai= *
nen turhaan ajettuu maStuStamaan. CuEeminen, Eirjoittami»
nen, laSteminen, luonnontieteen,maantieteen ja tilastotieteen
fetä potiittifen tjiStorian alfeet omat eljbottomaSti mätttamät»
törniä jotaifette, jota tahtoo tulta toimeen ^|teiSfuntatoneiS=
foSja. koulutieto erittäinfin fttnä muoboSfa, tuin [itä nt)t
oletetaan, tarjoo itjeSjään ainoastaan paljon mäljemrttän
raaitjtetemaifuutta ja marinoja tietoja tuin tieto, jota en»
nen tjleifiHä paifoilla julistettiin; Eoututieto on fjtjmin'
puutteellinen milttaan (jamainnon futjteen, ja tamaliinen
fanjantuettama, |almat [anomatetibet ja roStaromanit, mai»
tuttamat pitemmin atentamaSti tuin EeijittämäSti, Eun
taas bamainnonteEo luonnosta, jonta EanSfa taistelee, Eau»
taa tulemien tuttamien Eertomutfet, aina herättämät t;eu»
feä, tifäämät tietoja. Sttutta EummitiEin, joSfaatt ei mitt»
taan tjamainnonteon törmääminen Eoututiebotta mietä itfeS»
[ään mertttfe EutttuurHhmifen [imeettiStä ja tjeuEiStä ete=
mämmppttä tuonnonihmifen [utjteen, niin on fuitentin

tämä tieto tullut enftnmaimtuille malttämätömaEft epboEft,
•jos tahtoo tätjttää teptamanfä. ©imiStpneen ipmiSEunnan
elinaiEa on tullut niin tamattoman pitEäEfi, etfet Eenen*
Sian pEftlän, olioonpa pän miten lapjaEaS, miten tarmo*
EaS tapatifa, ole mapboKiSta perfonallifen pamaiutonfa
amutta fttä EaiEEea Eäflttaa. gsan Eäjtttää aina main ofan
elinaiEaa, lopun moi Dan oppia tuntemaan ja tietämään
Eoulutiebon amulla.
Dffttpifelle pffilölle niinEuin EoEo EanfaEumtalleEiri on
^ npt mapbotonta EilpailutaiSteluSfa pitää paiEfaanfa ja
täpttää npEpaiEaifen ..fimtStpEfen toaathnuEfta ilman mää*
rättpä EouluftmiStpStä. ©e, mitä npEpaiEatnen EanfaEoulu
tarjoo, Eap fitä riittämättömämmäfft, mitä enemmän npEpaf*
nen ppteiSEunta Eepittpp; EanfaEouluIaitoEfen parantamia
nen ja laajentaminen/ ja. pleifen jatfo=opetuEfen liittämi*
nen ftipen 14 muotta manpeutpia marten on mälttämätön.
tDtääriteltäeSfä laStentpön fallittua laajuutta on ter*
mepbettiSten fptben Opelia otettama puomioon mpäS EaS*
matuSopiUtfet.1 SaStentpön täptppEin rajottaa mielä p ii.
neljäntoista muoben, jotta fäännötfinen ja ppötpä tuottama
EoulunEäpnti olift mapboHinen.
• tötutta Eouiun teptämänä ei ole ainoastaan opettami*
nen maan mpöS EaSmattaminen.
StiinEauan tuin feuruStelueldma oli jullista, tarjoft
je EatEEt ppteisfunnaltifun tarEotuEfiin tarmittamat EaSma*
tuEfellifet ebeUptpEfet. ©amanarmoiSten EaSminEumppa»
lien feura leiEiSfä ja EempeSfä tpöSfä täpSEaSmutSten ta*
paan, täpSEaSmniSten auttaminen peibän toimissaan ja
manpuSten opetuEfet EaSmattimat tarpeeHifet pptetsEunnalli*
fei amut. SOteibän aiEanantme on julEtfen elämän tilalle,
nimittäin lapjtin näpben, astunut, erittäinEin EaupungeiSfa,
perpe=elämä. Gsi fe ole enää ppteiSEunta, maan niinEuin

[anotaan rnanljemmat, jotfa lappa Eagmattamat. Suutta
manljemmilta puuttuu EaiEEta niitä fagmatuEjeEipa teit»
[öitä, joita elämä [euragpt, [araanarmoigten parigfa tar*
joo; parljaag[a tapauf[eg[a o^p^iii lapp manljemtntftaan.
totteiemaifuutta, mutta ei tomeruutta, pfjteigtunnetta ja
itfenäift)t>ttä.
miten monilla manljemmilfa on EpEpa
ja maijboHifuutta läppään Eagmattaa? ^eiään totmep[a
Eai)Iei)tii ijeitä tä^bettifegti. SDtutta EanpunEilatgperlje ei
ainoagtaan riigtä lapplta faman armoigten feuraa, maan
mpögfin ijpöbpllijett, nim. lapptle toiminnan. QbgnpEp* __
ajan perpe on ipjteigfunnagta eraitettu; on [e mpägfin
tpögtä erotettu. Qotleimat lapfet mene mufaan anftotpS*
Ijön, Eabottamat Ije tpön epfuman ja toifen apuna olemi*
[en EagmatuEfeHifet maifuttimet.
£äg[ä iät) ioulu auttajaEP; [e ppbigtäa jälleen ero?
tetut lap[et ja tarjoo Reille mitä moimaffaimman maliEet*
non EagmatuE[een iEätomerienfa Eautta. Qa [antatta [e
tarjoo johtajien mälitpEjeUa [uunniteltua, [opimafp IjarEit*
tua toimintaa, $og tägtä toiminnagta pitää johtua perin*
po^jat[et fagmatuEfellifet maifutuffet, pitää fen olla moni*
puoligta, pllotn eimät lap[et ime it[een[ä ainoagtaan Euol*
luita fouluoppia, maan mpögfin elamätä iljmifppttä, ppoin
ei opettajan pibä läljegtpä oppilaita ainoagtaan opetufjeg[a,
maan mpögfin leifigpi ja tijögjä, [e on toiminnag[a, joEa
leilin ja opetuEjen mailjbellegpx Eppjentaa marmoja tulo?*
pa, toiminnagfa, jolla on lapfelieEin [elmä tarfötug ja
joEa herättää. it[etiejoi[uutta Eun tietää tuottaneen[a iloa.
SBatEEaEin Eppfpneemmälle nuori[otte on laitettama Eou*
luja, tuottamaa tpötä marten, niin ei [aip täHaigta tpöta
puuttua EoulunEäpnnin enpmmäipnä aiEoinaEaan, ei ai*
noagtaan taloubeEijelta, maan mpögfin EagmatuE[eKi[elta
faunalta fat[oen.

i
£uota itäfautta marten, jolloin taiteEainen paltiaipö
on tieEettp, täp malttämattömaift opetutfen hhbtötäminen
tuotantotpön tanSfa,' Joulun pihistäminen opetuStehtai»
f.in ja puutarhoihin, joiSfa eri fäfitötben ja faSmituotan*
non pfjtniertaiftmpia alfeita opetetaan ja ^arjoteEtaan,/ ja ‘
tämä Eäp fitä mälttämättömämmätp, mitä torteanunaEe
tämä itäraja ajetetaan.
juom aa, että Et)ftnnt>£feSfä lasten tpöStä piilee mo*
nen monta pulmaa; frUa, että iiäraja paltfatpöta maS*
taan t)Efiniertaife£ti ja toneeEifeSti toljotetaan mahboEi*
ftmrnan EorteaEe, on moitetta maSta hpurin mäljän.
.^pjprnps lasten tpöStä faa taas eriioifen muotonfa,
tun fc teoEifuubeSta toljotetaan maantoiljelptfeen. £pö=
pön totuttamista ja tarpeeEifen tatbon [aatouttamiSta mat»
ten on maanroiljelpBfesjä lasten aitainen apu tpöSfä paljon
mälttämättömämpi luin teoEifuubeSfa; miimetjunainitaSfa
jaatoat tpönjato ja toneet aitaan [en, että ^Efittjifen tpö
ftfältpp fäännöEifeSti muutamiin hakoihin temppuihin,
jotta, eimät, maabi eritpiftä ruumiinmoimia eimätfä taita»
muutta, mutta joiben oppiminen tofin äimän parjaanta»
mattomaSta tuntuu fpEätin maitealta. SRaanmtljelptfeSfä
lögtpp monentaltaifia töitä, jotta maatimat huoleEifuutta,
taitoa ja ujein mpöSfin ruumiinmoimia, joita pitää jo
marhain harjottaa. Elptpinen taupuntilaiStpömieS on
maanmtljelptfeSfä ferraSjaan felmoton.
©itämaStoin ei maafeubuEa ole jama pula ebeSfä,
tuin faupangeiSfa, nimittäin että paltfatpön tieltärainen
lapftlta npt melfein pleifeSti mertitfee fantaa tuin tieltöä
heiltä jotaifen taotantotpön, että tielto, täyttää heitä tapi*
talifeSti hhtfötfeen, tieltää mpöSfin teettämästä h^ibän
tpötptpään ja antamasta ppteiSEunnaEe hP&bpEifen tpön
maifuttaa peibän faSmatuffeenfa.
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- MaafeubuHn on npEpään joEainen talous phbiStettp,
maanmiljelpstoimeen. ^äimätpölainentin harjoittaa maan*
miljelpStä, joS hänettä toaan on oina perhe. gapfta e)
ftettä mitenfään määrätä palfEatpähön ,mieraatte. spalEEa;
' tpön Keltaminen lapfttta merEitfee näiSfä olofupteiSfa te*
' betla ainoastaan famaa tuin Eieltää heitä EapitaliStife^ti
ppmäEfeen EäpttämäStä. QoS teoHifuubeSfa on Etelleitp
palEEatpö lapfilta alle. neljäntoista muoben, niin faunan
fe mielii piEemmin tehbä maanmiljelpEfeSfä. Mutta EuIEu*
tpö on lapftlta joEa tapauEfeSfa Eiettettämä mtelä Eoifeam*
paait itään. ®e on Euitenttn/ ertttäinEin EulEujärjeStel*
■ män muoboSfa, palffatpön Eiirjin ja turmiottift» muoto.,
Mutta tältä Eiettotta ei ole lapfentpBEpfpmpStä maalla*
taan ratEatStu. Olemme jo humauttaneet jiitä, että
maatta manhempain toimi tarjoo .lapfette fopiman tilai*
fuuben tpBnteEoon. Mutta ufein manhemmatEin Eäptlä*
. mät tätä tilaifuutta tiiattifeSti rajtttaaEfeen lapftaan.
Omien laStentpBn mahbottlftmntan fuuri Eohoominen on
jeEä EottteottifuubeSfa että maanmiljelpEfeSfä pfft niitä Eei*
noja, joiben ahmita pientuotanto mielä ppfpp ppstpsfä.
Miten tärEeäEji fe on tullut talonpojalle, jtta tobiStaa fe,
- että maatta niin hartaasti peritään IpJjentämään Eoulu*
aiEaa.
¡¡Häihin pprEintpfflin ei millään muotoa faa mpBntpä.
Quurt maatta on ‘EoulutaitoEfen parantaminen ja laajen*
taminen erittäin tärfeä UubenaiEainen tuotantotapa teotti*
fuubeSfa on teljnpt Eäfttpöiäifen tpön mahbottijtmman pEfin*
' EertaifeEfi. Mutta niin ei ole laita maanmiljelpEfeSfä, joEa
tulee ppä monimutEaifemmaEfi, jonEa tpBEalut tulemat pljä
EonStiEEaammiEfi, jonEa menettelptamat maatimat ppä enem*
män EpEpä' ja tietoja, Quurt maanmiljelpS niinmuoboin
tarmitfee ppä enemmän älpEäStä tpömoimaa ja juuri fitte
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niitä on mähtmmän tarjolla. öaijjaEfatmmat 'työmoimat
mittaamat maanmitjelyEfen alalta EaupunEethin; ja ftHa
aitaa Euin nämä fanomalehttneen, yhbiStyEfineen, EoEouEft*
neen ja ntufeoineen’ j. n. c. omat tilatfuubeSfa faninaan
IjerattjEfta ja apuneumoja jatEamaan jtmistystään EorEeam*
mallc EouluSfa faatua oppimäöräanfö, ei maalla ole niin
mitään tarjolla, miEä eStäifi täyftEaSmuifen maanmiljelt*
jän niuEEojen Eonluttetojen mantelien hupenemista, ©itä
tärEeämmäEjt tuleeEin maalla EoutuopetuS, ei ainoastaan
14 muoteen faaEEa, maan ftitö ylitin on tarjottava ope» tuSta, jota»itfeStöän johtaa IjaEemaan lamearnpia tietoja.
Maanmiljelijä pyrtii enentämään lapfentyötä. §än
tahtoo lapfentyötä fitä enemmän, mitä harminaifemmaEfi
palEEatyömteS tulee maafeubuHa. Mutta hän tarmitfee
nopeampaa fimiStystä. ©imtstystä h&n moift faaba piben*
tämäHa EouluaiEaa, mieläpä lyhentämällä jttä jonEin mää*
ran fen Eautta, että eettUifeSfä, EaSmatuSopillifeSfa ja tie*
teelltfeSfä fuhteeSfa tayftn hpäbpttömän, mieläpä mapn*
goHifen uSEonnonopetuEfen jtjaHe otettatftin luonnontie*
teet, joita järfiperäinen maanmiljetys ebeHpttää (Eernia,
meEaniEEa,- EaSmioppi, eläinticbe ja maantiebe) ja joiben
Eautta maanmiljeiijäite Eäy ftmiStpEfenfä jättäminen mah*
boHifeEft;
.
.'
M utta juuri ne puolueet, jotta omat ottaneet maan*
miljelytfen pelaStuEfen uratatle, pyrtimät, raiSfämaan fo*
pima tilaifuuS on tarjolla, lyhentämään EouluaiEaa ja
EaiEEialta mähentämään jo entuubeStaanEin niutfaa reali*
opetusta lifäämättä uStonnonopetuSta, jota jo muutenfin
on maHitfema aine EanfaEouluSfa. QoS löytyy puolueita,
jotta uhraamat maanmiljelytfen meneStyEfen fimiStysmaS*
taiftlfe hetten hnwaStufftlleen, niin omat ne juuri nuo
„maltiori pystysfä pitämät" „EriStillifet" puolueet.

^afjimmin täSfä fu^tceSfa menettelevät gtävoHan
ultramontanit. Sttutta ©alfan protestanttisista papets*
talin moibaan teljbä fatnallaifta Torniotta. hiinpä on
munan tyätingemläinen maalaispappi firjoittanut lirjan
talonpojan uSlon* ja firaepSopiSta, joSfa JttjaSfa |a n lau*
juu uuhen Joulun mailutulfista talonpokiin hpmin epä*
fuotuifaSti: „Sama -luleminen »ie nptyään fuoraan hui*
luutyuoneefeen: topit ijarvemrntn talonpojan, ftffä hän on
fttyen jo JouluSfa tottunut. Suutta minusta näpttää tältä
lannalta fatfoett täSfä oleman uhlaamaSfa, toftn mielä
mäf)än huomattu, mutta fangen fuuri maara,*että paljon
lulemifen lautta fupiStyStartotuliegfa ja nptyifen Joulu*
opetuJfen Jautta pleenfa maamie^elta riistetään jo lapfuu*
beSfa ja nuoruubeSfa tilaifuuS Jäfttöiben Ijarjottamtfeen
ja, mifä »ieläJin tärleämpää, ilma ja ilo ja typtymaifityS
fäötypnfä. ^Puolueettomasti huomioita telemallä mpöSlin
huomaa, miten pojat ja tytöt piUulaSten ja jatlolouluisfa
luuöenneSta tJämuobeStaan neljänteentoista asti pibetäan
Jirjojen äöreSfa. erillään maatyöstä ja päntätään heibän
päänfä tähteen laileflaifta: tietoja, niin että lje tulemat
puolioppineiJft, minJä jälleen eimät peltotyöt, larjanhoito
ja muut maanmiljetyStointet enfmlään maistu ja, Juten olen
faanut Juulia Jelpo oppilailta, ije lomin maStenmielifeSti
jättämät Joulun ja falaifeffa maStenmielitypbeKä alistu*
mat loijtaloonju, Jun , pitäift auttaa ifää ja äitiäi §el*
posti .läjitettävä on ntyöSJtn, ettei ftmiStyminen JouluSfa
ainoastaan estä] oifeata, f. o. ailaiSta harjaantumista
maanmiljetyStöiSfö, maan että fe mpöstin, erittäinfin penli*
feSti ^erliSfä lapfiSfa.herättää ja ylläpitää Jaipuuta nuo*
ruuben ja Janfanlaulujen fauniitten tarinoiben Jertomaan
Suruttomaan, riJJaampaan ja nautinnotta tarjoamaan elä*
mään! Sopulta mielä felmtää fimiStySfanattJoille, et>Iä

v «3
hpmtn lantalalla tamalia, että „intelttgenfillä" lanjaSja on
hpmin fpnlät marjopuolenfa.' ©ilta n^atSa menee-eteen=
päin
mpöstin jeurauSten ftjpftimifeen nähben/Ja
jos itj^m atön maanmiljelija thhthmättömijhtenfä tamben
fäättifynja laHíStuu „mapaamtelijhhteen" ja „ebistpljeen",
niin on luonnotltfeStt lähempää maantiestä jojialtbemo*
Iratta paljoa lähempänä. ,,©e on npt ilmaSja", fanoi
muuan manha Menut tunnanejtmieS; ^än iifäft: „ennen
elmätihmijet ajatelleet fettaifta ajtoita, maan tpptptmSt
lailleen’ jettaijenaan; npt
mertaamat olojaan muiben
ihmisten' olotkin ja Epfpmat: minfatöljben Reillä fitten on
parempaa luin meillä;?" STäSta moi metäa johtopäätöt*
jen: tosia lorleampi jtmiStt>S telee ihmijet jojtalibemolra*
teilft, on lanfa pibettämä ttetämättömppbeSfä. Silitä fe
haittaa, mailtalin tietämättömät talonpojat paljoa mahem=
män ppStpmät järtiperäiStä tnaanmiljelpStä harjoittamaan,
luin oppia jääneet talonpojat! @mme tarmitje hP^in*
moipia, maaan luuliaijta talonpokia ja jenpätähben efttte
mirjtlirja ja lattiSmuS ja hiiteen je luonnontieteeltifen ja
>hhteiäfunnattijen jtmiStptjen murena, jonla tplätoulu on
IplänlaSten päähän ajanut.
@i ole ihme, että talonpoiliemme pstamät ippöpihlfeifeen
nälemaf, että talonpokain toulurallauS on alenemaan päin.
©atnaan tapaan laujut „©ofialipoliittifen
fen" tiebuStelujen johboSta maalaistpömäen oloista muuan
lirjoitta SöieSbabenin hallituspiiristä, parannettujen foulu*
, olojen johboSta olift maalaistpömäen jimiStpS »tofin lopoo*
maSja, mutta rapöSlin jen raaluuS — muut lertojat
mätttämät päiomaStoin. £ämän raahraben piti olla paljon
'janomalehtilufemijen jeurauS.
Sölutta jämättä, enimmätjeen ptifutatonpoifatn aju=
malta jeubulta ilmotetaan mijöSfin, että jatloloulutSja
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, _ maantoiljelystä marten nyt fäybaän paljoa mäljemmän tuin fettfenEymmenlumulla.
'
;
fialonyoita on, jattotouluihin nähben. yahaSfa möli*
fäbeSfä: mitä ■iietämättömämmäfjt fjän tulee/ fitä felmotto*
mamntaEft myöSfin tulee hänen toiljcl^ffenfa, fitä mähemmän
hän on tilaifuubeSfa täyttämään hymaEfeen tähänastista
- '
tetniHiSta ebiStyStä ebeS ftinä määräSfä Eitin fttä moifi'
fotoettuttaa hänen yiEEumiijelytfeenfä. SJhitta mitä for*
' feantyi hänen fimistytfenfä on, fitä Eiyeäntmin hän tuntee
olemaSfaolonfa taistelun jota yatottaa hänet ylityöhän- ja
kujertamaan EaiEEi elinmoimanfa, fttä ennemmin hän Eään=
. .tää toimelleen felEänfä@e on fanien itämää niille, jotta tahtomat .fätlyttää
talonyoitaSta tuotantotayaa nyfyifen' yhteistunnon tujim*
yana tulena, mutta ei yhteistunnallifen ebiStytfen ebuSta*
jiHe. ftoS talonyoitaiSta taloutta ei moiba yhbistää Eor=
' feamman fultturtu maatimuffiin, futen on tultu huomaa*
maan yatemman ja tartotuffenmutaifemman Eouluoyetut*
fen fuhteen, niin fe maan maStuStaa talonyoitaiSta taloutta
eitä Eorteamyia foutuja. parannetulla fouluoyetuffeCa,
täytyy ftellä, miSfä ialonyoifainen miljelys mielä on yaran*
nettamiSfa, olla feurauffena, että miljelys tulee järtiyerät*
fetfi; miSfä eimät olofuhteet fitä falli, ftellä täytyy for*
feamman oyetutfen johtaa ftihen, että mäestä yhä enem*
män luoyuu talonyoitaifeSta mlljetytfeStä: EumyaifeSfafin
■ tayauffeSfa fe maan ofottautuu taloubellifen ebiStytfen
/ tetijätfi.
, '
äftuttä EouJuoyetuffeUa on. mielä toinentin hhn>ä
yuoli. @e afettuu lasta fuojelemaan ftinä, mihin eimät
fuojeluSlatt ulotu, fe on jo tähän faatfa ollut tärteänä
' mälitiinona layfen liiallifen rafittamifen maStuStamifetft
ömaSfä yerheeSfä, mitä feiffa faa fttä fuuremntan armon,
mitä enemmän lainfääbäntb fammoo yuuttua yerhön ftfäUi*

85 feen elämään. Söhitta EoulupaEEo' on mtjöSEin tärEea laS= ,
tcn palEEattyön eStamtfeEfi maalla fiHotrt, jolloin lapfentjjö
tätybellifeSti atjotaan Eiettää. Sijömäen olleSfa fuurilla
pelloilla pajallaan EauEana tointaan, Eätj ttyömäenfuojeluS*
talien noubattamifen malmominen paljoa maiEeammaEfi
Euin fuurteollifuubeSfa. SätybeKtfen EoulupaEon Eätytän*
töön ottaminen rajoittaift lajjfentijön feHaiftin aitoihin,
ettei fe enoa fannattaifi.
*
¡On merEiEte Rantamaa, ettS ainoa tuntem am m e ty'6=
mäen fuojeluSlali maanmiljeltyEfeSfä, Englannin Jf/2lgri=
cultural (Eljtlbren %etH, muobeSta 1874 alEaen on lohetta*,
nut Iapfenttjöri EoulupaEon Eautta. Saman lain mnEaan
eimät tapfet alle EaljbeEfan muoben tileenfä faa olla maan*
miljeltjStöiSfa. ®a§beEfanneSta Etjmmenenteen muoteen asti
faa lajjfta täyttää maanmiljefyStöiSfä, joS moibaan tobiS*
taa, että ne omat fätjneet muobeSfa 250 Eertaa EouluSfa;
EtjmmenenueStä Ea^benteentoiSta muoteen faaEEa maabitaan
maan latunaan EouluSfa 150 Eertaa miiobeSfa. Seitti mie*
bot Euin nämä määräiset omatlin, joista fitte mielä oh
lötjbettq puutteettifuuEfia, niin fupiStimat ne EuitenEin laS*
te n tin alle 12 muoben mäljintpään maäräänfä. ■
koululla, niin^min alfeiS= Enin jatEofouluHaEin on
maalla mielä fuuretnfri' teljtämä Euin EaupungtSfa. ^rEi=
mtjEfien ttjötä telemäin lasten fuojaamifeEft tät)tt)^ ennen
EaiEEea fnuntautua ulEomaruStuEftin.
SaSten palElatqön Eielto neljänteentotSta muoteen
/ faaEEa; EaiEEien lasten ja nuorten IjenEilöjen tqön Eieltä*
minen ilman fJoiEEeuSta Elo 7:Sta illalla Elo 7:ään aamulla;
nuorten IjenEilöjen EulEutijön Eieltaminen; EoulujjaEoSta
fsoiEEeamifen, joEa johtuu taloubeHifiSta ftjiSta, Eieltäminen;'
riittämästi paEottifia jatEoEouIuja nuoria Ijenfilöita mar=
ten, ne omat maatimuEfta, jotEa lapfent^öijiin näljben maalla,
foftalibemoEratifen fofialtpolitiiEan lannalta ^itää efittää.
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e) 9i'a is tp 3.
gphpemmin moimme tarEaStaa natStpöEpfpmpStä.
©en EepitpS maanmiljelpEfeSfä ei fuinEaan Eutje rin=,
naEEain fen- EeljitpEfen EanSfa teoHifuubeSfa. SOteillä on
täSfä felmä eftmerEEi fiitä, EutnEa maistelema ttjönjaEo on
fuEupuolien maliUu, intnio-rajat natg= ja mieStöiben mättlla
laEEaamatta ftirtpmät, miten määrin on pitää näitä rajoja
luonnoHifma, fe on pljtetSEuntalattoiften fuuteen „iEuifina".
spettonmiljelpEfen alEuaiEoirta oli maanmiljelps pEftn*
omaan naisten puolena, miehet taas parjoittimat metfäStpStä ja ftttemmin mpösEin tarjanijoitoa. Sftitä tär!eäm=
mäEft maanmiljelps tuli pljteiSEunnalle, fttä enemmän olet*
tiin naista, pitää armoSfa perljeeSfä ja pfiteiSfunnaSfa, joi=
ben pääelättäjäEjt fe npt tuli. äftutta Eun ntaanmiljelps
alEoi fprjäpttää metfäStpEfen ja mpöSEin Earjanpoibon, täp=
tpi miei)enEin rpljtpä maaumtljelpstötf)tn. . SDiitä enemmän
maanmtljelpS Eehittpi, fttä enemmän mpöSEtn mäestä Eiin=
nittpi paiEEaEuntaan, ahtaasta teltasta tuli raanEEa tilama
talo ja fen muEana melEoinen talous. £ämä lifäft pal=
jon naifen tpöta ja maati pian naifen panemaan EaiEen
mointanfa ja aiEanfa fti^en, ja ennen pEfinomaan naisten
paEuSfa ollut; maanmtljelps tuli tipit miesten teptämäEft.
fiipert Epfpp, mistä ftiS joptuu- fe, että juutalaifeSfa
muinaiStaruSfa Eerrotaan miesten, Slbamin, Mainin ja
SioaEin jo alusta alEaen harjoittaneen maanmiljelpstä, ja
arioelee fen riippuman fiitä, etfeimät juutalaifet Eäpneet
läpi maanmitjelpEfeh EepitpsEantaa fen EeEfimifeSta alEaen,
maan oppimat fen tuntemaan jo peti EorEeaHa Ce^ittjSaS=
teella, maHottaeSfaan hanaan maan olleSfaan mielä Bebuini=
raaifen paimentolaifuuben Eannalla.
©itä mastoin tuli EarjatalouS fttä rnuEaa ppa enem=
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mcin naisten toimeffi, fun raatelemat eläimet pämiftmät,
Joilta farjaa oli fuojeltama, Ja mitä enemmän farjaa alet=
tiin Jjoitää nametoiSfa laitumella Jääntiin fopimattomana
aitana.
kapitalistinen tuotantotapa ajaa naifen taas pellon*
tpöpön, ofafft panffimalta fuunnattomaSti maataiSprote*
tariaattia, Jonia palfat omat niin attjaifet/ ett’ei miehen
anfto riitä perheen pttäpitämifeffi, Jonfa muofft mairnou
Ja lasten palfan iifäämifeEfi täptpp tulla mutaan, tuon*
noltifeSti ftliä feurauffetta, että miehen pattia ppä enem=
män alenee; ofafft puonontamalla talonpoifien afemaa,
Jotta etantonfa pttäpttämifeffi tulemat ppä enemmän patote*
tuifft nplientään taiftia tpömoimianfa, maimoaan Ja tap*
ftaan.
Sttisfä tatonpoita tulee ppmin toimeen, rajottuu mai=
mon toiminta talouben pitoon, JoSfa pänettä on tarpeefft
tpötä. (Samoin on maalaispäimäpalffataifen maimon taita.
StmerifaSfa ei pän ota ojaa ebeS etonforjuutpöpön puoti*
matta paittatpömieSten puutteesta. „Sttitään ei ote puo*
rnattamampaa ameriffataifen maatilanomiStaJamäeStbn feS=
fuubesfa, fuiit peibän naiStenfa aferna. SftaatilanomiStaJan
perpeen naiSJäfenet pitämät puolta pfftnomaan pienestä
taloubenpiboSta Ja Jättämät mielitte taiffi farfeat tpöt. g)ten
parmoin nätee StmerifaSfa naisten tefemän tpötä peitolta,
ja moi aina ftHoin olla marma fiitä, että ne fuutumat
Joniin maapan muuttaneen maatilanomistajan perpeefeen."
SEilaStottifeStt on tätä toftajtaa maifea tobiStaa, EoSfa
ammattitilaSto foSfettelee tpön tapahtumia määrätpSfä
antmatisfa mutta ei fen lajia. On fumminfin tobiStetta*
misfa, että ©affaSfa maanmitjetpStpömäeStö m. 1895 oli
3,239646 miestä ja 2,380148 naista, 2)pbpSmattoiS[a [itä
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mastoin oli to. 1890 rnaanmtljelpStpöntefijöitä 2,556957
miestä ja 447104 naista.
äftutta tämä taipumus ei rajotu ainoastaan Stmeri»
taan. ©nglanniSfa on maanmiljelpstpörniepen afemä fiir=
tpilemifen ja maastamuuton tautia miimeiftnä muojtfpm»
meninä piimältään parantunut, ofafft palfanforottamifen,
ofafft elintarpeiben pinnanalenemifen fautta. SEämänfanSfa
fäft fäbeSfä mäpenee naisten palffatpö ntaanmiljelpffeSfä:
„Siaifen metäptpminen pois peltotpöstö on tobiStuS tpö»
miehen afemän parantanrifeSta", fanoo Brittiläifen tilasto»
‘ tiebuStelUn uuftn tertontuS rnaanmiljetpffen pätätilaSta.
©affaSfa on maanmiljelpstpörniepen afemän parane»
minen mäpemmän tunnettu; mutta fielläfin mäpenee päimä»
palftalaiSnaiSten pellon tpö. Niin fertoo Söeber 8änft=^reuS»
ftSta: „^aifottain on naiStentpö fotonaan loppunut; ma»
päitten päimäpalffalaisten maimot foettamat fttä mapbolti».
ftmman paljon malttaa." Qtä»$reuSftSta: „SBapaitten
päimäpalffalaisten maimot omat ainoastaan ppmin par»
moin tpösfä apuna. NaiStentpö näpttää pääaftaSfa ole»
man taantumaan päin." iJSommeriSta pän fertoo: ,,NaiS=
tentpön mäpenemtnen merrattutta muoteen 1849 on fel»
mästi puomattamiSfa."
SiepitpS ei täällä ftiS fuinfaan mene famaan fuun»
taan, tuin teoHifuubeSfa, ja fe on pelpoSti felitettämiSfä,
fun ottaa puomioon, mitä fuuri merfitpS maafeubulla
mielä on pffttpifeCä taloubetla, jota täällä antaa emän»
ttäHe paljon enemmän puupaa, tuin faupungiSfa. SlinoaS»
taan anfarin pätä, jota ppbeltäpuolen faattaa talouben
äärintmöifeen föppppteen toifelta puolen pafottaa fuunnat»
tomaan plitpöpön,- moi maafeubulla faaba päimäpalftalai»
fen tai pientilaCifen maimon rpptpmään palffatpöpön. On
puomattamaa, että englantilaifet muofraajat pitämät nais»

tentijön mäljenemifen fppnä Ijuolenptbon erienemifen Ictjp=
ftStct, |oitta paltfatpö on Keitetty. OpetuSlaEi, „.ei ote
muofraajilta riistanpt ainoastaan laStentpöta maan mpöS*
Hn naistyön; mairnot jäämät ntit totiin, pitämät fitmättS
lapjta" j. n. e. - .
®oSta naitujen naisten palttaipö ntaajeubutta on it=
miö, jota famaSfa määräSfä ijämtää, lun maanmiljetjStpö*
lätSluotan toljottaminen ebiStpp, niin antaa fe fieHä, rniSfä
yleinen .foftalipoIitiiEfa on Eritin moimaEaS faantaan aitaan
tuoltaifen Eoljoomifen, Ijpmin maljän aihetta etitpifeen fuo*
jetuSlain laabintaan.
@i näöstään tyttöjen palttatpö tietäätfemme tärfeim*
ntäSfa ntuoboSfaan, patmetuStpöSfä anna aihetta erifoiftin,
[uojelusfääntöjljin, jotta eimät foSfifi toto palmelusmäteä
tai maattmtljelpStpömäeStöä pleenfä.

Sotutta tyttöjen SutEuttjö EpKäfin antaa aihetta fiifjen.
f) S tu ttu tp ö .
SHaSjtHifen muotonfa faamutti tultu tpö ntjt fielletpgfä.
Englannin fultujärjeStelmäSfä, SEeotfeSfaan „pääoma"
tumaili SOtary ftta jeuraamaSti: „Sultutunta fafittäa
tummenen, neljätoista tai miifitoiSta fjentilöä, nimittäin
omintoja, nuoria penfiläitä- tumpatin futupuolta (13—18
muotiaita), maitta pojat enimmatfeen 13-muötiaina eroo*
mat, ja m itoin fapfia fumpaatin futupuolta (6—13 muo=
tiaita). GstupääSfä on tultueen johtaja, aina jotta tamalti*
nen maalatStpÖmieS, tamattifeSti rappiolle joutunut utieS,
ljurja metitutta, epämafainen, juoppo, mutta fumminfin
jopontitt' määrin "toimifjatuinen. Äuttue fiirtpp toifeita
maatilalta toifelle ja tpöSEentelee fttett 6—8 tuufautta
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muobeSfa. järjestelmiin marjopuolia omat lasten ja nuo*
rifon plitpä, tumattoman pitEät marSftt . . . ja m itoin
futfueen tapainturmeluS . . . Zapafytuu ufeitt, että Eo!=
merttoiSta ja neljäntoista muotiaat tptöt tulemat raSEaiEft
iEäijtStään rnieStomereiSta7'.
©aEfan EulEutpön monet lajit eimät ole paljo parem
pia. SEuulEaamnte main erästä luotettamaa tobiStajaa,
©aEftSfa Eäpnnin imtoEaSta ptiStäjää, tohtori SEärgeriä.
©aEftSfa Eämijät omat tpömieljiä Eö^iStä, taloubeHi=
feSti rappiolle joutuneilta feutuilta, tpömie^iä, jotEa fiir=
tpmät ©aEfin foEurijuuriEaSmimiljelpSfeubuitte toimitta*
maan etonEorjuuta, joihon eimät juuriEEaitten miljelijät
faa . lähifeubulta hhtä ijatpaa tpömoimaa. SnEaifta
tpömoimia peStaamat aftamieljet, joilla näpttää oleman
paljon p^täläifppttä EulEumeStareitten EariSfa. ^eStaami*
nen tapahtuu ramintoloiSfa Eäpttämällä EaiEenlaifta Eon*
nanEouEEuja. testaaja „näyttää Reille, joS Elän nimittäin
on perin pEjtnEertaiSten ihmisten EanSfa teEimifiSfä, ^pmin
EerSEaitemaSti fopimuEfen leiman .faattaaEfeen peität fti|en
luuloon, että CjaHituS muEa oliji Elänet bpmäEfpnpt ja otta*
nut palmeluEfeenfa molempia Eteliä ,faEfaa ja puolaa' tai*
tamana luottamusmiehenä, joEa tiiEEuen tpömäen EeSEuu*
beSfa, Eoettaa heitän lannaltaan teljbä fopimuEfen immöf*
fpttämäEft ja jaata johtaman henEilön enftn Eirjottamaan
nimenfä fopimuEfen alle. SBalitettamaSti tapahtuu tuollai*
fisfa EpliSfä, joiben mäestä puhuu puolaa, että peStaajat
ilmottamat heille' parempia ehtoja, Euin mitä mäliEirja
tobettifeSti ftfältää. .
©aina afiamieS, joEa täffaifeHa hienolla tamalla peS*
taa tpömäleä, tulee heitän johtajaEfeen tpöSfä ja on hänellä
fellaifena Et)llin tilaifuutta ofottaa hhä ebeÖeen meijari*
neroaan. $än nplEee mielä ihmifiä, joita hän on fopi*
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mufjeSja pettänet, jalaijen jortojärjeStelmän fautta : „Sftitn
on ftiS toben teotta tullut ilmi/ että johtaja on tpönteii*
jöita, jotta eimat ejim. faa lepää oêtoiftaan teitte ebul*
lijitta tauppiailta, jotta ehoat ote jääneet johtajan funuS*
tuSta, töiben jafatnijeSja jortanut, määräämättä heille,
nitn ujeín je tuin maan fämi laatuun, epämietttiitämiä ja
huonosti tuottamia töitä ; . . SEBtelä juurempi maata
tottuu ©atfisfa tämijäitte jtttoin, fun johtajatta on fyaU
luSjaan paitan jataminen." gjän äimän pBftnfertaijeSti
pibättää ojan jiitä itjetteen, ja mieläpä hän eftintpp niin*
iin julteaSti „että monitta tiloitta, miSjä tuottainen pal*
tanmatjutapa pitäiji poistettaman, johtajat ihan julteaSti
ppptämät, että he®e ftitä aitoen ihan laittijeSti pitäiji
määrätä fuulumatji pieni projentti tgöntefijöiben tofonaiS*
paitasta". SJionaSti on fuitenfin fumottu tuottainen pal*
tanmatjutapa.
SEpöntefijät, jotta omat tällaisten herrojen jilmätta*
pibon alaijena, omat etupaäSjä tpttöjä, „joiben Infu jään*
nöttijeSti maStaa miesten lufua", ja tietpSti enimmätjeen
hempeimmittään olemia imppitä. Stärger on laStenut nel=
jättä jafjtlaijetta tilatta oleman 337 nais* ja 150 mieS*
tpöntefijää. ' ©njtnmainituiSta oli 48,3 projenttia alle 20
itämuoben, 33,9 projenttia 20—25 ijäSfä olemia, jiiS ph*
teenjä 82,ä projenttia alle 25 itämuoben, 93,4 projenttia
alle 30 muoben. SBalitettamaStt on herra Siärger jättä*
npt mainitjematta/paljonto oli alle 16 muoben; ep’ei hän
oltji jttä moinutfaan jaaba tietää, joS hän olift jitä tie*
buStettut. Raittia liitejalaijuufjia eimät joturite^tai lijät
ilmaije ebeS herra Stärgerittefään.
150:Stä miehestä oli 32 projenttia alle 20, 19,a pro*
jenttia 20—25 itäijiä ja 73,3 projenttia alle 30 muoben.
kuoret, huolettomat ja maailmaa tofemattomat tptöt
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EulEemat jouEotSfa, ppbeSfä nuorten ¡pottien EanSfa, noiben
anEarlEfi moraliSteiEfi tunnettujen pelaajien jopboda. 0lo=
fupteet, jotta täSfä Eepittpmät, ofottamatjurButeltamaa pptä=
läifppttä ©ngtannin EulEujärjeStelmän olofupteitten EanSfa.
QoS pe omat pääSfeet jonEun EriStidiS=ifän ntaadifen
tilanomistajan alueide, niin eimät pe ftiloin fuinEaän ole
EaiEEta maaroja laittaneet. £pö on rastaita, tpöaifa
armottoman pitEä. „©e alEaa — miEäli minä olen feUai=
fta mäliEirjoja näpnpt — läntifiSfä feubuiSfa poiEEeuEfetta
E:lo 5 aamulla ja päättpp puolen tunnin aamiat§=, tun*
nin päimädis= ja puolen tunnin idadiSdoman jätteen £:Io
7 illalla, SluitenEtn pannaan EaiEEiada epboEft fe, että'
plituntia [aa määrätä", ftiS nuoria tyttöjä rafttetaan mielä
pii 14 tunnin. Qa miten naifet tpöSEentelemät, fiipen ori
Sftary miitannut feuraamada: „SBuoEraajät omat puomam
neet, että naifet tpöSEentelemät fäärinödifeSti ainoastaan
mieSbiEtatuurin odeSfa madalla, mutta että naifet ja lap=
fet, joS Eerran omat tpöpön joutuneet,raatamat EaiEin moi=
min, Eun taaS mieStpönteEijä Eäpttää moimiaan mapbodi=
ftmman fääSteliääSti"
SOienettelptamat, joita teodifuubeSfa Eäptetään, jotta
tpönteEijöiltä moitaifiin ntapbodifimman paljon nplEeä tpötä,
omat ppmin tunnettuja mpöSEin „pritriarEadifeSfa" l>al=
lintotamaSfa. (SriEoifesti on niistä tpölajeista, joita Eul=
EutpönteEijöide tarjotaan, Euolettama uraEEatpö tärEein.
Riutta 0Stel6ilaifet omat EeEfineet mieläEin neroEEaampia
menettelptapoja, paEottaaEfeen tpömäEeään plitpöpön. (Siitä
antaa SGBeber meide feuraaman tobiStuEfen: ,,3)pä uubeS=
taan tulee tobiStetuEfi, että tpömiepet helpommin faabaan
rpptpmään plitpöpön antamada petde rppppn Euin anta=
mada peide rapaa, ja plitpön marfinaifeua marjopuolena
efitetään fe, että. tpöroäEi ppix mielä, joSEin mäpemmäSfä

■ . määränä luin ennen> toipui tuon :„firotun ryypyn" täi)=
bcn ylityöhön. @ii8 Irt3titti&=germanttainen aateli juo*
ujuttaa työtoöleaän ryypyttä, fttcn Etiljottaaffeen peitä työ*
pön, aitoon [ontoin luin 17:nneHS ja 18:nneHa touoftfa*
batta juotoutcttiin fotilaita ennen taistelua, inno§tuttaaf=
feen peitä, fiten urpootttfeen pyÖEEaylfeen.
.fhillutyönteEijöitä faaStetaan toielä toäpemman, luin
oman maau pyfymiä työnteEijöitä. Qo8 pe fattumat tule*
- maan fairaiEft, niin ftttoin ei ole mitta rnalfaa fairauS*
hilut.
•'
.
SJtutta huonommin on afuntojen laita, joita annetaan
EultutyönteEijöiben Eäytettätoiffi. @i näet Eamtata näitä
toarten rafentaa toanEEoja afuntoja, jotEa fttten otoat typ=
jina feitfemän tai Eapbelfan EuuEautta touobeSfa. Silitä
yEfinEertaifempi on peiban afuntonfa, fttd parempi. $erra
• Särger ylistää toftn ylenmäärin afuinEafarmeja, joita on
- rafennettu ylfttyijttte tiloille ©alftgfa Eatoijöitä 'toarten, ja
erinomaifena etuna niiäfa täytyylin piina fttä, että' eri
[ufupuolet niisfä maEaatoat toif&taan erotettuina, ©e tuli
poliifijärjeStyEfen toaatimaEfi.
DStel&iSfä et olla lapeSEään niin piifäffä; „Stfun*
_ töinä Eäytetään (€änft*$reu8ft£fa) ofalft IautaEojuja" ofaEft
.' majoja ja latoja, joiSfa työntelijäitä rnalaa Eymmenen ja
enemmärtEin ypbeSfä. $ a entä fuEupuolien erottaminen
- tointaan ? ¿uoffaifiSfa lojuisfa on ufoin puolet, lalftEol*
- maitaofaa ja enemmänliit tyttöjä." SEuinEa laajoja paran*
uulfta tällä alatta faabaan obottaä, fettoiää ftitä, että
Söeöer toifeSfa pailaSfa itfe toalittaa, ettei ebeg pyfytoien
työntelijöiben afunnoiäfa ole ttlaifuutta erottaa fulupuo*
lia. „ifJerpeen täytyy jaloa afuin* ja mnluupuoneenfa
toieraan aputyömiepen EanSfa."
« „tuletoaifuuben toattalunnaSfa" ei «ylyajan toal*,
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tioSfa, maan fteilä, mtSfä et fofialtbemofrattnen rttyrfty
mtelä ole oKeniaan faanut maifuttaa friSttlltS=germaani=
feen ftmepteen ja funniallifuuteen, ftellä, miSfa metbän
jaloimntat ja parhaimmat täpbeKifeSti haltitfemat ja mallit»
femat, ftellä löpbämme fauniin talouben, jonfa perheen ja
amioliiton puoltajat itfe omat fpnnpttäneet famalla fun |e
miinan ja foferin tuotantofulujen mähentämifefft a|taa=
mat mitään ifä» tai fufupuolieroa tefemättä, inhimiffifen
työfarjanja farjatalleihin.
(gttä nämä hSpeäHifet olofuhteet fipeästi faipaamat
apua lainlaabinnan lautta, fen tunnustamat jo pormariKi»
fet fofialipiolitifiotfin.
(Snnen faiffia pitäift maatta fääntöä, jofa fieltäiji
fulfutyön alaifätfiltä tytöiltä, gierra Mrger ei tofin tahbo
tietää ftitö mitään ja hauetta on Itymät peruSteenfa: ,,@h*
botuS, fieltää alaifäifiltä tytöiltä fofonann ftirtyileminen,
johtuu toimoSta faaba fenfautta tapainturmeluS mityene»
mään. SJtutta minä ainafin luulen, että ftmeptenfä alt=
ttifftpanemien tyttöjen profenttttftäärä tuSfin tuollaisten
lehtojen lautta mähenee, foSfa tyttö, jota manhemmat fuoje=
lemat aina 21;een ifämuoteen faaffa ja fttten maSta laSfe=
mat maailmalle, tuetin moi moimaffaamtnin maStuStaa
linjausta epäftmeeHijppteen ett’ei hän jo fotona otteSfaan
ole ftihett langennut, fuin nuorempi tyttöfaän.'7
?ttte päätämme tästä, että tohtori Sarger on ottanut
hpmin tylmärnerijeSti maStaan SKfararin fertomufjen, ntytitt
täin, että neljäntoista muotiaat tytöt omat tulleet raS=
faiffi neljäntoista muottaista pojista. ^oS tämä tapal)=
tuu ennen tai myöhemmin, je on fuitenlin tyan phbente»
femää.
SMfutyön fieltoa maStuStaa hän ennen fatffea fulfu»
. työntefijätyttöjett iften ebun tähben. SDfitä pitäift näiben

följtett iften te^bS nlaiEäiSten tpttärienfa EattSfa, jotteitoät
he fatft rnppbä peitä fopimuSorjuuteen?
¿Mitä pitäift eftrn. pienomistajan, jolle — fäpttääf*
feni ottein räiEeaa eftmerEfiä — Eoptalo Euuft touotta perä*
tpSten antaa tpttären, tepba tämän laStenfumauffen EanSfa,
EunnneS toiimeinen on tullut 16=touotiaaEft.// @mnte tapbo
Eieltää, etfei tämä efimerEEt olift räifea. Qo§ fttä mpäSEin
tulifi pitää tobiStuSpätötfenä {tiloin on p^tä§ptoin tobig*
tuffeffx felpaatoa toinentin efimerEfi, joEa on p^tä mieli*
toaltatfegti toalittu, mutta ei fuinfaan fen raiEeatnpi. Qo§
_ pienomistaja..lähettää Euuft tptärtänfä EulEutpöpön ja joEai*
nen palaa, Eotiin atoioton lapft mutanaan, mitähän pan
ftffoin ¿tefee tämän laStenfiunauEfen EanSfa?"
Mutta tohtori Stargeritta on toielä toinen tärEeäperuSte:
16—21*touotiaitten tyttöjen työSfä Eäpttämtnen on juuri
fangen fuureEft ppöbpfft juuriEfaita toiljeletoiEe maanratlje*
iijöttte ja foturtteptailijoitte ja Elelto jota EoStee peibän
EäpttämiStään „on fentänen juuriEaStoiljelpEfen etujen
faunalta fatfoen pplättätoä". hotellista fttoiStygtatStelua,
jota meibän jalo tohtorimme taistelee juuriEaStoiljelpEfen
etuoifeufjten puolesta alaiEäiSten tyttöjen proStitueeraami*
fen ebettptpEfeltä. ^umminfaan ei meillä fofialibemoErati*
{ilta toanbaaleitta ole tarfotuffena ebtStaa juurifaSten toilje*
tySta raaistamatta ipmiftä ja rae toaabimme EaiEeSta huoli*
matta Eulfutyön EieltämiSta alaifäifiltä tytöiltä.
©e ei toftn ole ftllä tehty. QoSEin 21*wuotiaS tyttö
on toäpemmän pelpoSti turmeltaraiSfa Euin lö-r-16*touo*
tiaS> foSfa hän jo on EoEeneempi ja luonteenfa toafaantu*
neernpi, niin otoat EuitenEin olofupteet, joiSfa npEpifet
fulfutyöntefijät elätoät, Epttin turjia- turmelemaan fppfp*
neemmänEin tytön. ©iitä huolimatta nienifi fe EuitenEin
' liian pitEätte, jos taptoifi Eieltäää EoEo Eulfutyön. ©e olift
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[antaa Euitt ottaa [uurelta ojalta tpötäteEemää mäeStöä
muuttomapauS ja riistää Reittä' Eeino etpä Eorfeampia
patEEoja, Euitt mitä pe Eotijeubuillaatt mottoat [aamuttaa.
Söhttta [opimuSorjuuS ja EutfujärjeStelmä eimät ote mitään
toälttämättömiä EulEutpÖn itmaantumiSmuotoja. 0te pitäift
poistaa. 5£eljoEEaimmitt moitaipin tap it fuuntaan mat*
Euttaa Eeljittämällä pleiStä tpömoätitpStä, joEa fprjapttäift
tuottaifen i^miSEaupan, jota EuIEemat apamietjet Marjot*
tamat.
On ftiS felmää/ että täptpp maatta anEaria jääntipä,
jotta paEottamat rafentamaan itjmiSarmonmuEaipa afutp
toja. lomattoman, ptttän työajan tihentäminen on ntyöS*
Etn mätttämatön. 5Eopn ei ainoastaan EulEutyöSjä.

g) Slorm aalttpöpäim ä?

© u n n u n ta ile p o .

Olemme tulleet täSfä normaalttyöpaimäEijimiEfeen,,
työmäenjuojeluffen pääEitymiEfeen.
^rotetorifen liitteen maStuStajat fetittämät mielettään,
että normaalityflpätmä, jonEa tarEotuEfen muEaifuutta, ja
mälttamattömpittä teoliijuubeSfa he elmat moi Eieltää, joSEin
pe inttoEEaaStt maStuStamat [en tihentämistä, on EoEonaan
[omettumaton maanmitjetiE[eS[ä ■mallitjemim otojufjteipin,
jo8[a ei ote [eIIaiSi;a i^ttoiEEoi[uutta Euin teotti[uubeS[a ja
joEa on paljon riippumampinlEonaipSta otofufjteiSta, tuulesta
ja [äästä, jateeSta ja poubaSta, ja että [en piS täptyi otta
niuutettamisfa, eitä ptä [aa atjbata määrätyn normaali?
tt)öpäimän rajojen p[äpuoleIte.
SKutta tobenteolta tarmitfee maanmiljetiS paljon
mäljemman [ettaiSta tiiEEumaijuutta Euin teotlijuuS. SOtaa*
tilan työsuunnitelma ppfpi EoEo muoben [amana Eun taas
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teottifuuStoimen työfuunnitelma matytetee Eauppafut)teitten
mutaan. Sulaan ei olelaan fentät;beri enemmän, luin
juuri teottifuubenljarjottajät, malittanut, että normaalitpä*
päimä teEee heille mapbottommafft täyttää hymätfeen Eauppa*
fupteita, faaba fuuria tilauCfta, jotta olifimat nopeasti toi*
mitettamat. SBielä paljon enemmän, Eun maanmiljeli*
jät, maalimat pe toaiptelemaa työpäimää, moibatfeen tyy*
byttää marEEinoiben tarpeita, jotta omat mielä paljon
oituttifempiä, tuin fateet ja myrstyt. getnittinen taito
ja järjeStelynero on EumntihEin moittanut EaiEEt esteet.
•Eiormaalitpöpäimä ei ole ftettä, mtSfä fe on otettu täytän*
tään, tappanut teotlifuutta maan ieottifitubeSfa mattinneet
manfjat tamat.
SftorrnaalityöpäimäStä maanmiljelytfeSfä ei myöStään
puutu eftmerEEejä. SaittifeSti määrättyä, pyfymää' nör*
maalityäpäimää emme tofin ftUä alatta tiebä. SoEeita fet*
laifen täytäntöön ottamifeEfi on toftn fiettä täällä tehty,
ofaEjt maanmiljetyStyömieSten pafotuEjesta, ofaEft iljanteetti*
femmiSta fyistä juuri agrariliiEEeen fuoftjoiben puolelta,
jotta omat otteet ppmin perehtyneitä maanmiljetySolotyin.
5£eoEfen, „97ormaalityöpäimän historia", johbannoSfa Emo*
mauttaa tohtori 97. SQleper: „SftieSten työajan laillinen
rajattaminen pantiin täytäntöön 3J7etflenbnrg’iS[a maSta
m. 1848. (Senjalleen Eoettimat preuSftläifet Söagner ja
o. 93ranchitfel faaba norrnaalityöpäimän täytäntöön, mutta
tämä yritys meni myttyyn Eun herra ©tumm afettui mas*
tuStamatte tannatte. §erra ©chumact)er’in EanSfa ajoin
minä m. 1872 erääSfä maanmiljelystyönantajien totoni*
fesfa peritte roptean fuunnitelman, jota maati maanmit*
jelystyöntetijöitte laillista normaalityöpäimää, ja m. 1874
tai 1875 laabimme yhbeSfä 28agner’in EanSfa fuunnitel*
man laitft, jota rajottaift täyfiEaSmuiSten työn 56 y2
4
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tuntiin miifogfa äimän tjieifeSti faupungigfa ja ntaafeu*
bulla".
©nurittffeen tefuiitta on maanmtljefyffegfäfm tuonut
mutanaan fuurempaa fäännötttfyyttä työgfä tuin mitä
pienmiljelyffegfä on tamattigta, ja ypä enenettm pato*
tu§ maaumiljetygtyömiegten puolelta maifuttaa myögfin
täpän fuuntaan.
QoS muistamme jotapäimäiStä työaifaa fofurijuurifaS*
miljelyfftttä, jota ©afftSfa fämijöitte fopimuSfirjatta map*
toistettiin, niin fe ei toti ole muuta tuin normaalitpä*
päitoiä. SBebetifin laufuu, että ypä enemmän aletaan ollataipumaifta määräämään pyfymäinen norataalityöpäimä.
97iip tertoo I)än CitauSta: „työajan tepoffain lypentä*
minen: työn alfaminen määrättynä, pöimän nougfun jäi*
feifenä tuntina on eteläifiSfä pttttfunntSfa otettu täytän*
tään maSta ofatta maanmiljelystä. STunti maistelee nätSfä
tapauffigfa 5 ja 6 mälittä aamutta, ^aiiottain on myös*
fin jo tullut täytäntöön määrätty, päimän lastusta riip*
puma päättämiStunti (f:lo 7 tai 8 illalla fefän aitana)".
SöntgSöergin pattituSaiueeSta tertoo pan: „SJtiSfä työ
mielä fefän aitapa alfaa auringon nouSteSfa, on fe testi*
fofoifttta tiloitta; fuuritta tiloitta on enimmäifeen jo tnar*
mat alfamiStunntt, 5, 5 Va, 6". 2Jiafuren’iSta: ,,©up*
teettifeSti pymin moneSfa tapauffeSfa on työn alfaminen
fefättä fopbistunut mannaan tuntiin ja moneSfa tapauf*
feSfa on päättämiStunnin laita fautoin".
©en opeSfa panee SBeBer eritytfeSti merfttte fen feifan, että ylitunnit alfamat maanmiljelystyörniepisfä perät*
tää ypä fuurempaa maStenmielifyyttä. köleittä on fti§ jo
©affaSfafin rnaanmiljelystyösfä normaalityöpäimä alutta,
ja fiipen, että fe mielä on niin niufaSti ebuStettu, on mä*
pemntän fyypää maanmiljelygtuotannon itfenäifyys, tuin
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maanmiljelpStpönteEijöitten fuuri riippumatfuuSA joiben
moima mielä ott niin mäijäpatöinen, ettei fe Etjfene paEot=
tantatta faamaan aiEaan työajan Ilmentämistä ja ppfpttä=
maan fttä fäänriöttifeSti fatnana.
©itä enemmän on ijeibän tomerattaan teottifuubeSfa
ttjötä ijuoleljtta ftitä, että lainiaabinta antaifi tjeitte [en,
mitä eimät ije omitta monnittaan taistelematta ole motneet
faamuttaa.
'
SJtormaalitpöpäimän rajojen määrääminen maanmilje»
IpEfeSfä menee npEpifen tpönpuutteitten ulEopuolette; Euten
teottifuubeSfa tulee mtjöSEin maaitmiljeipEfeSfä EuttoinEin
faamutettamiSfa olema raja olemaan jotenEin erilainen,
ja erilaiftn juuri fiettä, rniSfä fttä eimät [aa pEftStään
määrätä fuorat teEnittifet teEijät, maan mtjöSEin Eomin
fuBjeEtiimtfet maltateEijät.
5öte emme näe mitään fpptä, rniEfi ei maanmiljelpE=
feSfä niinEuin teottifuubegfaEin Eafjbetfantuntinen tpöpäimä,
jo^on tpömäenliiEe jotjrEii, tpöpäimän pituuben [uuteen faa=
muta EapitaliStifeSfa-pijteiSEunnaSfa IjpmäEftimiStä.
äöaitettänee, että maanmiljelpstpö tapahtuu termep=
bettifeSti paljon fuotuifammiSfa olofuljteiSfa, Euin teotti=
[uubeSfa, joSfa ttjö on pEfitoiEEoiSta, ttjönteEijät faamat
otta fuletuisfa,' ufein mptipttiftä Eaafuja ftfältämiSfä teij=
baSpuoneiSfa, Eun taas enftnmainitusfa on mitä maistele»
min tt)ö raittiiSfa ilmaSfa. Sämä on Epttä totta, mutta
[en ftjaSta onEin palEEalaifen afema EaupungiSfa toinen
Euin maafeubutta. ©iettä on talous, Euten jo ufein o!em=
me maininneet, mälttärnättömäSti pihistettynä maanmilje*
IpStoimeen. ^äimätyittainen, joEa tulee Sotiin palEEatpiiStä,
ei ole mielä lopettanut päimätpötään, panen täptpp mielä
pitää puolta pienestä rnaanmiljelpStaloubeStaan, pupbiStaa
nametta, tuoba leimalle rehuja, muoEata perunamaataan
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j. n. e. Qö§ pailtatyöiäinen on poiSfa fotoa työsfä fofo
päimän, auringon, noufuSta fen lastuun faaffa, ftttotn jää
hänelle omaa maanmitjetystalouttaan marten ainoaltaan
yöt ja funnuntaipaimät.
@uten naimiftSfa olemalle tel)baStyöläiSnaifette, ei
päimätyöläifeCefään maalla' palffatpöaifa merfitfe fantaa
fuin tyaaifa. Qa Jofainen maalaiStyöläifen afernan paran=
tammen fulfee fäftfäbeSfä Ijänen omien taloubelliSten toit»
tenfii enenemifen fanSfa. ©e tuSfin muuttuu niin pian.
SftaalaiStyömäeStön palffatyöajan masentaminen fai)bef=
faan tuntiin ei ftiS mielä läljimainfaan ole fen parempana
pitämistä faupunHlaiStyömäeStön fuljteen.
$oS me pibämute normaafityöpäimäu toteuttamista
maanmilJelyffeSfä yl)tä matjboHifena, fuin teoHifuubeSfa=
fin, niin fe ei mietä ofota, että fe enfimainituSfa moti
baan toteuttaa aimau famalla tamaUa tuin miimeffimaini=
tuSfafin. öuonnollifen päimän pituus maifuttaa maan»
miljelyffeSfä äimän toiftn työpäimän pituuteen, fuin teoiin
fuubeSfa, JoSfa työSfennellään myöSfin feinotefoifen maton
* ääreSfä. SEoifeltapuolen on teoCifuubette äimän toifellan
nen maramäfiarmeija tarjolla, fuin rnaanmiljelyffelte. Släy
niiumuoboin mälttämättömäfft fen fiJaSta, että määrättän
fiin tafainen normaalityöpäimä fofo muobeffi, määrätä fe
eriffeen eri muobenaifoja marten, fentieS, JoS tallomme
pitää faljbeffantutttiSta työpäimää feSfimääränä fe olifi
määrättämä taimella fuufttuntifeffi Ja fefäHä fymmentun*
tifefft. ädyösfin on fatlittama erifoiStapaufftSfa Ja mo=
uiSfa ftireeEifiSfä forJuutöiSfä ylitunteja. Söhttta rneibän
ei tarmitfe fentäl)ben päätämme puljfi miettiä. ^oS fer=
ran tullaan fiiljert, että maanmilJelyffeSfäfin, määrätään
pyfymä normaalityöpäimä täytäntöön otettamafft, niin ftl=
loin pitämät fyHä aftanomaifet Jo puolta fof)tuuHifeSta
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rajotuEfeâta. ©oftalibemoErattan teptämä ei [tiloin tule
olemaan fe, että fe ajattelee omaa moimaEEuuttaan, maan
(e, ettei [e anna moimanfa muuttua mielimaQaEjt, joEa
luentaa tpöaiEaa [uottapäiten.
Sötutta toaiEEa ntpönnäinmeEin, ettei normaalittään
mää maatiroiljelijEfe§fä moi ipan [amaS[a muoboSfa toteut=
taa Euin teoiïifuubeêfa, niin emme EuitenEaan tiebä maan*
milJel^Efegfä mitään omituifuutta, |oEa puoluStaifi maa*
laiSnonnaalttpöpäimän erityistä rajattamista [uurmiljelpE*
[eg[ä Euten göricpin Eanfainmälinen tpömäen[uojelu§Eon*
greSft päätti. ©e, että pienliiEe pleen[ä paljon puolimatta*
mämmin pottaa taloutta Enin [uurliiEe, että [äännöttifen
työajan anEara pettäm inen, feiEEa, jota fuurliiEEeelle on
teEnittinen mälttämättömppS, ftirtä on ainoastaan äärirtt*rnäifen paEon Eantta faamutettamisfa, EoSEee min im in
teoHi[uutta Euin mäanmiljelpStalouttaEin. $o3 [oftalibemo*
Eratia ftitä puolimatta maatii normaatitgöpäimän Eäptän*
töön ottamista EäfiteoUifuubeSfa [aatoin Euin teptaiSfaEin,
niin moi [e ntpöSEin maatta fuurtatotlifen palEEatpöläifilie
[antoja oiEeiiEjia Euin ritaritilanomiStajan tpöiäifilleEin.
©en teptämä ei futnEaan ole mpöntää pienliiEEeette etu*
oiEeutettua afemaa fuurliiEEeen [npteen.
SOiutta jo§ emme moi ppmäEfpä normaalitpöpäimän
rajoitetuista fuurliiEEeeSfä maanmiljelpEfeSjä, niin ftllä ei
ole [anottu, että me pitäiftmme normaalitpöpäimää EaiEen*
laifeen maalaiStpöpän fometiaana. £äS[ä täptpp EpUä tepbä
jonEinlainen rajotuS, mutta rajotuSperuSteeEfi ei [aa ottaa
fuur* ja pienliiEettä.
©ofialibetnoEratta maatii norrnaalitpöpäimää EaiEen*
laifeêfa palEEatpöSfä, ppbeSfä ainoaS[a, ei nim. talouben*
piboSfa. ©e et tee tätä poiEEeuSta [entäpben, ettei talous*
palmelija termiiftft tpöaiEanfa IppentämiStä, maan [entäp*
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ben että tatouben tarpeet toliftmat maiEeaSti iärjimäan,
joS tpöaiia rajotettaiftin määrättpipin tuntemia päimäSjä.
itämä ioSiee taloubenpitoa niinpymin maalia futrt iau=
pungiSjalin. Mutta maajeubulla on taloubenptto lujasti
ypbiStettpnä maanmiljelysialoubeliijtin toimiin tai ainaiin
jen muutamiin ojiin. Mitä lujemmin joiin työnpaara
maafeubutta on liittynyt talouteen fttä maiieammaift iät)
normaalityöpäimänj täytäntöön jaottaminen. SEäptyy ftiS
tariaStt meriitä iaiili pijitpijet työlajit, joita inarten nor*
maatitpöpäimä on moirnaSja. Sjleenjä moibaan fanoa,
että maanmiljelpStöiSjä jaabaan norrnaalityöpäimä piiem=
min täytäntöön luin iototöiSjä (erittäinlin iarjanpoiboSja),
päimäpallfaijen töiSjä ennen iuin palmeluSmäen. @njtn=
mainittujen työt otoatiin jäännöHijeSti määrättyjä ypben=
laifta ja mitattomia — periaamiSta, niittämistä, puimista,
j. n. e. — mitmeEjimatnittojen taas maistelemia, maiieaSii
tariaStettamia.
spalmeluSmäen ylityönteieminen tulee jentäpen nor=
maalitpöpäimän lautta ainoaltaan ojittain eStetplft. 9ior=
maalitpöpäimä on nplyaiiaifen patifatpön eptoja maStaa=
ma' tpömotman juojelemiSmuoto, palmeluSmäen, tuon ieS=
fiiajaita jäitpneen jäämtöijen juojaamijeijt täptpp meibän
mennä talaijtn EeSiiaiEaijtin menettelytapoipin. ©illoin
Eämt luonnollinen päimä työpäimäStä, mitään päimittäijen
työajan ra jotosta ei ollut, mutta muotoinen tpöaiia ipllä=
iin tuli rajotetuiji tutuijien lepopäimien lautta, joipin
aipeet luonnotlifeSti oli otettu uSEonnoöiftSta ntuinaiS=
taruista. SiriolltSten juplapäimien luiu oli pymin juuri,
haistelu työajasta EeSiiajalla oli taistelua TepopäimiStä —
ammattiHfälit liittimät lirioCiftin juplapäimiin mielä joiito=
maanantain. Sun iauppaa parcaStama, jeubaiinen pffin=
malta iuiiStt ianjanmaltaijet tuotat, mäpeni mpöslin jupla=
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päimien tutu enfm proteStantijlSfa, fttten mpöStin £atoIi=
ftSfa maiSfa. ättutta funnuntailepo jät.
Sttpt ei tätäfään enää antaraSti noubateta, Ja taittein
mäpimmin fttä noubattaa fe ofa mäeStöä, jota mietä enim»
ntän pitää Eiinni uStonnoSta, nint. maataiSmäeStö. „ittiinä
olen näpnpt mielä fett ajan", malittaa era§ tpuringiläinen
maalaispappi, jolloin junnuntai oli maafeubutta eroan»
gelinen faBBattt; malttärnättömät ttjöt peitotta oli topetettama
aamutta martain, miimeiStaän ennen E:to 6. — SJhitta
fttä mutaan/ tuin tobettinen jumalanpetto mäpenee, on
funnuntaitpö muoft touobetta enentpnpt".
©unnuntaitpö on fuur tilojen feutumitta tifääntpnpt
pptäpaljon, tuin talonpoitaiStiloittatin. ©iinätin, farnoin
tuin plitunneiSfattn, näyttelee nauttu fupottajan ofaa,
Qumatifuuben pplomat, jotta niin innottaaSti pprtimät
pitämään uStontoa Eanfan EeStuubeSfa moimaSfa, tupotta»
urat miinatta poltemaan uStomton EäStpjä!
SirEontäpnnin mäpenemiStä ei meibän tarmitfe EoSte»
telia, m utta. tpttätin täptpp meibän ilmeifeSti maifuttaa
ftipen, ettfe-i fttä niuftaa lepoaitaa, jota maataiStpömäeS»
töitä mielä on jäänpt, peiliä riistetä.
£>n anfaraSti fiettettämä Eaitettatnen tpönteto, jota ei
ole mälttämättömän tarpeellista, funnuntaina ja mäittä»
mättömägti annettama palmetuSmaette jota toinen junnun»
tai täpfin mapaatfi, maiftatin maataloubeSfa plift nor»
maalitpöpäimä EäptännöSfä. 9tämä omat jota tapautfeSfa"
pelpommin faamutettamisfa tuin miimefftmainittu ja moi»
baatt fttä fuuremmatta fppttä maatta.
©uojetuStaitotfien tuominen Eoneiftin ja Eietto, jota
foStee opettamattomien ja erittäinttn nuorien tpömotmien
EöpttämiStä EonetpöSfä, on tofin maanmiljelpffegfä pptä
mälttämätön tuin teottifuubeSfafin. ©itamaStoin ei pö=
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tuutii mtelä n |t d c enfinmatnituSfa mitään merEit|Stä —
fä^fiön tukeutuminen ntaanmiljel|Stoimiin tooift e|Eä
muuttaa fenEin —, ja eriEotfia määräpEftä ilmasta, pu|=
taanapiboSta, |a ilman mambosta ei pettontpö marmaan*
faan maabi.
|) 2 lfn n to E |f|m |S .
©itämaStoin Eoituu t|ÖmäenfuojetuEfette maanmijel|E=
feSfä fuurempia te|tämiä Enin teottifuubeSfa afuntopoliiftn
alalla. äReibän te|tämänämme täSfä ei moi olla EoEo
afuntpE|f|m|Efen efttte ottaminen EaiEeSfa laajuubeSfaan;
emme m|öSEään fuinEaan ta|bo falata, että afuntojen Eur=
juubeSta EaupungeiSfa on tullut päimän maloon, ||t ä
EauljiStamia tapauEjta Euin ntaafeubutta Eonfanaan; fuuri
ofa te|baStt)ömaeStön, afmt rntSfä maan on ma|bottiSta,
mieläEin EurjemmiSfa oloiSfa Enin maalaiSt|ömäeStö; eftm.
$Po|joiS=33ö|min te|baSpiirtn afuntofu|teet, jotEa profeSfori
©Inger on tuonut päimän maloon, moimat marmaSti Eur=
juubeSfa metää mertoja faifette ftlle, mitä pastori ®ö|re,
Omiftorp, SBittenfierg ja monet muut laufumat ,,maatti=
ftSta majoista." ©e |öEEeli, jonEa @ö|re näEi, ja joSfa
neljä toiftHecn mieraSta amioparia maEaft Eal)beEfalla
maaSfa olematta oIEifäEtttä, ei ole fen huonompi, Euin je
5ErantenauSfa jijäit)emän tpömäenEafarrnin luone, joSfa
©inger Eämi pättä EatfomaSfa. „^uoneeSfa, joSfa oli ai=
noaStaan 15,a metriä pmpärimitaten, oli tamattista
EoEoa olema muobe, joSfa maEaft EoEo 5 |enEilöä (3 tät)fi=
EaSmuiSta ja 2 lasta) Eäflttämä per|e. SJiuut 9 |enEilöä
EumpaaEin fuEupuolta maEaftmat ti|eäSfä toistenfa mie=
reSfä fuoraStaan lomatta lattiatta, jota ei ebeS oltu oljitta
peitetty j. n. e", ,
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Min fjuonoSti ei luonnoUifeSti ole faitftalla aftan
laita, mutta iaiHiaHa nyfyifen palftatymäeStön feSfuu*
beSfa moibaan fääratöHifeSti |uomata, että „epafuliöe tilan
afjtauben ja afufaSlumun maitiin mallttfee", ja feififo jonta
pastori ©öijre fjuontaft ©yemmi^iSfä ja jota johtaa fti|en,
on fe, että amioparit jatamat afuntonja fe on matuufjuo*
neenfa, ei ainoaltaan feStenaän ja täyftnfasumisten lap*
fien, maan myöStin yömieraitten EanSfa.
,
2nSfä ei tuitentaan ole tyfymytfeSfä föyljempien luot*
tien afunnot, jotta muoboStamat ofan työpaifaSta. @el*
laiftCa afunnoiHa on maafeubulla äimän toinen meriitti
tuin EaupungiSfa. SBiimemainituSfa on joaltCattjöläifen
afuntinen työnantajan afunnoSfa pian Eatooma jäännös
feSfiaifaiftSta ammattitamoiSta; maafeubulla täytyy uuben*
aiiaiftmmanfin fuurtiitfeeny arjottajan ainafin ojalle työ*
mäteään antaa afuntoja. SlmmatiSfa ja erittäinfin fuur=
teottifuubeäfa ei palmeluSmäen työllä ole enää mitään
mertitystä, äimän toifin on laita maanmiljelytfeSfä. Mutta
fen o|eSfa tulemat mielä tyfymyffeen foptmuSfirjalla fibo=
tut yerljeellifet mielet, joilla on oma talous, mutta jotta
elämät työnantajan afunnoSfä, tuten muonamie|et ja muö=
tuiSmaffuttlojen muofraajat, joiben fopimuStirjan mutaan
täytyy afunnoStaan te|bä muutamia työpäimia j. n. e.
Mutta afunto on fe elämifen ala, jo|on työmies pa=
nee mä|immätt painoa. 3taminnon Ijnonou&en tuntee |an
|eti ruumiisfaan; fjänen täytyy moibatfeen pyfyä työhön
fyfenemättä, fyöbä telpolailla moimataSta ruofaa, erittäin*
fin fen, jota tetee rastasta työtä mapaaSfa ilmaSfa, tuten
maanrniljelystyöntettjä. 5£oifeltapuolen toSfemat fuun nau*
tinnot, ei ainoastaan fyöminen, maan myösfin juominen
ja tupafoiminen perityistä ja luonnolltfista fyistä |äntä

106

paljon lähemmin jetä omat helposti jaamutettamisja ja
fentänen piriin artooSfapibettpja.
PumuSfa taas tulee yhteistunnattineu armo ja ppriittö
tjuomattatoimmin nätymiin. Qotainen ylimys» ja papptS=
»alta ¡panee fuurta. armoa määrättyihin putujärjeStytfiin
ja ytfttyiSten jäätyjen ja armoluojien tunnuSmer££eihin.
— ©iellä migjä ei joturimalta mallitje, luten Gfrtglan»
niSja, joSja joittaan unimormu on mirtaputu, eitä mitään
funniaputu, tetiji jofainen. upfeeri, jota mirtanja utfopuo»
letla näyttäytyift unimormuSja, itjenjä naurettamafjt.
SläfttäbeSjä tanjanmadan ebigtyfjen faneja teljittyy
taipumus lopettaa eri luottien pulujen erilatjuubet; tosia
terran laitti omat lain ebeSjä yhbenarmoijet, niin ei ulto»
naisten meritien pitäift yhteiSfun-naSja tetjbä mitään ero»
tuSta ytjilöjen mäliHä. -proletaari ei talibo työnfä ulfo»
puolella tantaa mitään merttiä palttaorjuubeStaan, ei taljbo
ultonaijeSti erota pormariSta; hän tahtoo junnuntaijtn
olla jamoin puettuna tuin pormartiin. proletariterroijen
yyteiStunnaUinen tohoominen ilmaantuu el)tä ennen jen
purnun tuin elintemon parantumijeSja.
©itämaStoin pannaan afuntoon mäljimmin painoa,
huonojen ajuntojen fyftoloogijeSti -mahingollifet maitutut»
jet eimät ilmaannu niin nopeSti ja mälitfömäSti tuin riit»
tämättömän raminnon jeurautjet. huonon ajunnon ja
ruumiillijen rappeutumijen mäliHä oleman ytjteyben |uo=
maamijeen tarmitaan jo huomiota ja tietoja, jotta mene»
mät jeHaijen fjentilön tietopiirin ulfopuoIeHe, jonta foto
tietomäärä rajottuu tanjafouluSja jaatuihin tietoihin. Qa
mitä on ajunto nytyään työläijetle? SOtatuupaifta. Sltyö»
hään illalta tulee hän rutimäjyneenä totiin ja laSteutuu
muoteeHeen lepäämään, aamulla ani morakin l)ärt taas
jen jättää mennätjeen taas päimän työhön. Riutta pel*

107

iäfft mafuupaifafft on metfein mitä juoja taljanfa: fyllin
|ymä.
SEyömäen maatimattomuuben afuunon fueteen tun=
nuitamat työmäeHe mi|amielifet maanmiljelijättin. 97iin
fuurta ääntä fun |e foitänetioätEin työmöen nautinnonf)i=
mosta ja foreuilatuita, muurarien juomingeiita ja te|=
öaityöläiinaiiten ftlffileningeiita, niin fiitä emme me tui=
tenfaan ote mielä tuulleet mitään maltaita.
SEämä on fo|ta, joifa proletarifet elantotamat enim=
män ero omat pormartliifiita, mutta m esiin fo|ta, joifa
työmäeitö faiffia fortamiiiarf oituffia maataan panee |ei=
tointa maitarintaa, ja juuri tämä on foljta, joSfa nämä
fOrtamiitartötuffet moimatfaimmin tulemat näfymiin. £e|=
öaitamaran ja myöifin elintarpeiben linnat omat jteKä,
mi^fä niitä ei feinotefoifeiti (eftm. fuojeIu§tuHiUa) pibetä
forfealla, laiteinaan päin. Qoi merrataan maan näitä
ra|apalffoiI)in, ftECoin moibaan moneifa proletariferrof=
feifa parantaa elantotapoja. £oiftn on afunnon laita.
(Samalla fun ntaanforfo maafeubulla alenee, to|oo fe
nopeasti faiffialla faupungeiifa, fe on afunto|innnat nou=
femat faupungeiifa nopeaiti ja pafottamat työmieljen joto
luomuttamaan fuuremman profentin paltaitaan afunnon?muofraan tai afunnon fueteen rajottumaan y|ä pienem=
pään tilaan. SERutta maafeubulla, miifä palffatyöläinen
faa afunnon luonnoifa, ojana paltaitaan, ei ole parem=
min laita. SRita laajemmalle lemiaä jarjeitelmä, että
työnantaja |anttii afuntoja, mitä fuuremmafft tulee l)alu
mäpentää tuotantofuitannufjta, mitä felteämmin työmäeitö
maituitaa jofaiita Ijeibän palffanfa ma|entämiitä elin=
tarpeilla, mitä fuurempi on ra|apalffa, jota on |eiHe
rnaffettama, fita moimaffagmmafft fäy pyrfimyi atnafin
puonontaa työmäeUe annetuja afuntoja, tai, miifä tämä
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et enää ole maljbolligta, pannet magiaan joEaiSta paran»
nugta.
Suutta jog afunto on proletarifegfa elamagfa fe Eopta,
jola maiEeimmin on parannettamigfa, jogfa taipumug Eurjuu»
teen moimaEEaintntin eftintpp, niin on fe toifelia puolen
juuri fe Eofjta, joEa enimmän lamauttaa proletaria. dtiiU
tämätön afunto ei ainoagtaan, Euten riittämätön raminto,
mie nmmiiltifegti rappiolle,, maan fe fjämittää mpögEin
IjenEigtä ja ftmeettigtä EpEpä, mieläpä fe täpbellifegti tuEa»
puttaa EaiEEi pettimmät tunteet, -jotEa fpbämmelliftgtä fup»
teigta joutumat, ©e, joEa taptoo pmmärtää fttä pämpttö»
mppttä, fttä raaEuutta, joEa malitfee fuurEaupunEien riEoE»
fellifigfa oftgfa, fe faa paremman felitpEfen tutEimalla
rppfpprotetarien afuntoja Euin tutEimalla beibein päafadon»
muotoaan.
Situtta famanlaiftgfa papeiben pefigfä, Euin fuurEqu»
punEiett Eöppimmät rppfpproktaritEin, afumat Eulfutpön»
teEijät ja monet muut tpötäteEemät proletatarit, amiöparit
lapftneen, tptöt ja pojat, fairaat ja termeet, EaiEEi Eirja»
magfa feEantelgEagfa tipeään toigtenfa miereen tunEeutu»
neina, ftten faabaEfeen lämpöä ja aptaagfa fuojagfa itfel»
leen paiEan maltoittaaEfeen. ^äimällä faamat raataa Euni
Euorotajupbat, pönfä miettämät puonommin Euin Euorma»
jupbat tatligfa — miten moift peigfä ftig olla muuta, Euin
eläimet!tgtä raaEuutta ja pämpttömppttö? Qa tepbagtpö»
läigten tai muonamiegtenl afunnot eimät mppgEaän ole
juuri omiaan herättämään afuEEaigfaan pienontpia tunteita.
SJtutta Eaupungin ja maafeubun malilla on tägfä
fuuri ero olemagfa. Qog afuntopula Eaupungigfa mai»
Euttaa tpömöEeen lamauttamagti ja fimeellifegti tplfigtpttä»
mägti, niin Eepittää EaupunEi tnpögEin teEijöitä, jotEa omat
ftHe magtapainona eimätEä ainoagtaan liemennä afunto»
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pulan tuottamia feurautfia, maan patiottani poistamat ne
totonaan. - $o tpö johtaa EaupungeiSfa ttjöläifet pikeen, ei
ainoastaan toimimaan, maan mpöSEin EeSfuStelemaan plei*
fiStä afioiSta ainafin ennen tpötä, fen Jälteen Ja loma*
ajoilla. äftaafeubuda pajottaa tpö ipmifet 'amariUe pel*
loille ja erottaa toifen toifeSta. SUutta EaupungiSfa tar*
joo elämä mpöSEin tpön ultopuoteda lutemattomia maitut*
timia, ppbiStptfiä, fotouifta, naptantöja, ntufeoita— mie*
Idpä fapaftatin on EaupungiSfa pleifen elämän mälifap*
pale; tpömieS IuEee fiellä fanomaleptiä ja EeSEuStelee fen
jopboSta mitä on lutenut. Sjtfitpinen penEilö Eepittpp
itfenäifeSti ajattelemaan, päneStä talee pfftlödifppS ja ai*
taa [jän fedaifena faimata omaa totia, paiffaa, joSfa pan
moi elää itfedeen, pstämideen, ajatutfideen, Eirjadifuubel*
leen. Stun Eaupungtn maituttimet, ainatin pEfitpifiSfa Eer*
roEftSfa, erittäinEin tpömäenluotan pareutmiSfa ainetfiSfa
tutaputtamat afuntopulan lamauttamat maitutuffet, niin
Eepittamat ne famaten näiSfä EerroEftSfa „paludifuutta"
mpöSEin afunto*o!oipin napben ja faattamat tpömiepen fii=
pen famaten afettamaan EorEeampia maatimuEfia. SToiftn
on maalla, ©teliä ei löpbp mitään maituttimia, jotta oli*
fimat maStapatnona furteitten afunto=olojen tuottamille
tjaitoille. £pö erottaa tpmifet, Euten olemme näpneet,
ppbistptfet ja Eotouffet omat meltein mapbottomia Eatfoen
fiipen taloubeHifeSti riippumaan afentaan, joSfa maalais*
tpöntefijä on, ntinEääntainen f)entinen elämä ei foliota tpö*
Iäistä; pleifen elämän ainoana EeStutfena on EapaEEa, jota
Euitentin EumaStaa maafeubun penEiStä rappiotilaa ja fe
mäpä, mitä fe moi tarjota penttStä perätpStä fe puEEuu
mättjuomiin, niin että topatta fiis, pupumattataan fiitä,
että fe liementäijt turjien afunto=olojen tuottamia turmio difia
maitututfia, niitä monin terroin enentää.
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QoS jtiS nämä »aiiutuffet maafeubutta tulemat räi»
feämnttn näfymiin, tuin faupungiSfa, niin famoin on myös
niiben erifoiSten »aifutuSten taito, joita afuminen ijerro»
jen, työnantajien luomuttarniSfa IjuoneiSfa tuottaa. istau»
pungisfa tefee yleinen elämä nämäfin maifutuffet teljotta»
miffi. 2Bafffafin leipuri» ja teuraStaja=me§tartt fieltäifi»
mät fifäUeitä, jotia Elänen taloSfaan afutaat, tuomasta fo=
tiin foftalibemofratifta fanomaleEittä, niin ei (jän tummin»
taan moi fieltää Ijeitä niitä fapafaSfa tulemasta, Ijän ei
»oi pibättää Ijeitä mapaa=aifoinaan menemästä fofouffitn
j. n. e. Sötaafeuöutta fttätaaStoin on työntetijä, jota afuu
tilanomistajan taloSfa, ei ainoastaan työn aitana, »aan
myöSfin fen uifopuoteUa eljbottamaSti pafotettu alistu»
maan. §>änen ijentistä etämäänfä, ijänen poliittista fan»
taanfa, l)änen perfonattiSta olemustaan, laiffea pibetään
tarfaSti ftlmättä; Ijäntä »arten ei ole olemaSfa mitään
painomapautta, yljbtStymiSoifeutta (ei ebeS fietlä, miSfä
lainlaatijat omat fen fjänette fuoneet) ufein ei myöSfään
taaalimapautta yleifen »aalioifeuben otetta. §än eroo
orjasta ainoastaan fenfautta, että Ijän ajottain »oi mäti)»
taa ifäntää.
Uliin fipeäSti tuin afunto»olöt faupungiSfa faipaamat»
fin parannusta, niin faipaamat ne fttä monin terroin
enemmä maafeubutta. SEyötaäenfuojeluSlaintaabinta ei tulift
täyttämään tarfotuStaan tärteimmäSfä tel)tättäS[ään jott’ei
fe fäfittäifi myöSfin afunto»oloja. (Sen täytyy määrätä jon»
fin termeybeHifiin ehtoihin perustuman mäljimmän mää»
rän faiffia afuntoja »arten, joita työnantajat faamat työ»
läifttteen antaa fäytettämäffi ojana palfaStaan.
Stättaifelia määräyffettä, jota tnenift niin pitfätte tuin
termeysopin perusteet maatimat ja jota tarmotta ja mafa»
muubetta ajettaifiin peritte, olifi maafeubutta mitä ftunauSta
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tuottajin maiEutuS. @e et ainoitaan yuomattamaSti
parantaip maalaiStyömäeStön afunto=oIoja, »aan fen olfeSfa ■
So^ottaifi maalaiSmäeStön EaiEEia- elantotapoja, fc tulip
ofottautumaan teljoEEaaEp EeinoEp, poistaa EeSEiaiEaiSten
työolojen jätteet 20:nneltä touopfabatta. @ittä fe paEot*
taifi tatitta maanmiljelijöttä mäljentämäätt luonaan afu*
Wien työläisten luina miimeipin asti ja Eormaamaan tä=
män ntinpaljon f uin tnafjbolliäta mapaitta päimätyöläipttä.,
ipalmelusmäen ja muonamieSten fyrjäyttäminen ja pättoä*
työläisten pjaan ottaminen, jotia työn ■uIEopuoleffaf' omat
mapaita miehiä, olip fuuri yfjtetsEunattinen ebiStySaSEet.
„ SEopn- tämä yljtetäiEunnattinen ebiStyS tuottaip teEnitti*
feSfä fuljteeSfa opttaiSta taantumusta. @ittä joS -tilan*'
omistaja tahtoo pitää mapaita päimätyöläipä läyeifyybeS*
jään, niin täytyy yänen pyriiä ftifjen, että Jje järjestämät
itfetteen oman talouben piS moimat ottaa (jaltuunfa Eappa* .
leen maata, olioon fe omaa taiffia muoErattua. $alwe*
luSmäen .«Jäljentäminen enentäip ptenliiiettä, fuurliiEEeen
EnStannuifettä. äftutta tämä lifäys olift teiniHifeltä iän*
naita Eatfottuna Ijymin mäljäpätöinen, ja ei meriitpp mi*
tään fen yljteiSEunnattifen ebistyifen rinnalta, joiafaamu*
tetaan,. poistamalla tuo EeSiiaiEainen jäännös ja ottamatta
pjaan-mapaa palEEatyö.
SOiutta- joSEin mapaa päimätyöläinen on yljtetSEun*
nattifeSfa fuljteeSfa EorEeammatta Enin renEi tai muona* .
mies, niin puuttuu"häneltä EuitenEin joS Ijänettä on oma
tupa ja mäfjän maata fen lifäip, proletarifen IuoEEataiSte*
tun täriein afe maafeubutta, häneltä puuttuu muutto*
mapauS. §änen omaifuutenfa Eafjleytii Ijäntä.
- £amän esteen poiStamifeEp tiebämnte main yljben Eei*
non: työmäen *-opintojen raientaminen yleipttä matoitta
muoErattamaEfi työmäette.' Stäpän maatimuEfeen liittyy tl*
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meifesti joufto ebetifyttyiftö/ ennen Eaiftia hinnan tai pii
rin toapaa itsehallinto Ja yleinen toaalioifeuS. SlinoaStaan
ftellä, miSfä niintä eljbot omat
ja maalaiStpömäeSs
tön EeStuubeSfa itfenäinen liite niin mat)toistunut, että fe
moi ja tahtoo ottaa harteilleen taistelun ebuStamifeSta
tunnaSfa ja piiritunnaSfa, tooift fofialibemoEratta tobem
teolla ejtttää fen maatimuffen, että lunta tai toielä parem=
fmin piirifunta, joSfa pEftthtSten tilanomistajien taloubeUinen
piimältä on mähemmän filmiinpiStämä, ratentaifi touolta»
juoneita maanmiljelpstpömäteä toarten. (Siten faamuttaifU
toat miimernainitut itfenäifppben Eorleimman asteen, miniä
|e pleenfö tapitalifeSfa t^teiShmnaSfa moimat faatouttaa.
Sttutta me emme ttebä ©nglantia lutuunottamatta
muuta toaltiota, joSfa apt jo täEaifen maatimutfen eftt=
täminen .olift maalaiStpömäeStöQe hpöbptfi.
i) SRaanm uotra.
CäpeifeSfä pf)tepbeSfä afuntolpfpmptfen EanSfa otoat
monet mäanmuotratpfpmpEfet.
Olemme tulleet huomaamaan, että taloubeHifeSti fäp*
tetpn maan tiinta määrätään raaatoron tautia, maan fiellä
miSfä fe on ebufft SapitatiStifeUe tatoarantuotannoHe.
SRiSfä maa maan on ftmuelinleinona, ftellä moi fen hinta
nousta paljoa EorEeammaHe EapitaliStiSta maatortoa ja fe
noufeetin näin, jos olofupteet ebistätbät toäeStört EaStoamistä maan tpfpntää; fe Eohoö filloin fttä enemmän, mitä
toähemmän maasta johtuu tatoaran tuotantoa, mitä enem=
män fe nutoboStaa maan fimuelinteinon, ftiS pleifeSti fa=
noen, mitä pienemmät tiluffet omat.
Jämä tm epäilemättä fuuretfi mahingoift maafeubun
tpömäelle, fe on maatpömiehen rtiStämifen paratta Iap=

"teitä. Silitä lorleampl on maapalstan- pinta, jola pänen
pitää panlliä, joS Jpän tahtoo perustaa itfenäifen lobin,
fttä enemmän täptpp pänen pallastaan pibättää moibalfeen
fääStää lauppapinnan, fttä puonommiEfi faaitaa- pän elin»
eptonfa; fttä ennemmin Eoettaa pän lainata ofanlauppa*
fununaSta ja niin joutuu pan mellaorjuuteen ja riippu»
maifuuteen. Suutta ftellä, utiSfä pän ei maapalstaa osta,
maan muoEraa, -joutuu pän fttä fuuremmaSta palosta
palllatpöpön, mitä lerleampi muolramalfu on, jonla pän
malfaa rapapallaStaan eifä tilanfa tuotteista, fittä tila
jola ei pänette tuota enftnlään, tai ppmin mäpiSfä määrin
tamataa ? mitä lorleampi maanmuolra on, fitä enemmän
pänen täptpp tarjota tpömoirnaanfa, fttä mäpemmän pän
EpEenee maStuStamaan palHojeh painumista; fitä pelpom»
min jää hraolra rästiin, ntilä feilla mpöSlin faattaa pönet
mellaorjuuteen, ja riippumaifuuteen.
SoS tämä epälopta moitaifrin lorjata, ebistettäiftin
fttcn fuureSti maataistpömäen afemän ja itfenätfppben
lopoomiSta.
(Siellä, mtSfa muoIrajärjeStelmä on mailalla, ei fe
ole mapbotonta; ftellä pitää faattaa muolrafopimulfet tuo»
mioiStuimen puolenpibon alaiftlft, jotta on btleuS Eoptuut»
tornan Eorleat muolramalfut, jotla noufemat normaalista
maalorloa lorleammilfi, alentaa fen tafatte, f. o. faattaa
proletariSten muoEraajien muolramalfut pptä lorleilfi luin
ne omat lapitaliStifttta muolraajittalin. ¿ättainen laitos
on ollut QrlanniSfa. jo muobeSta 1881 faaKa ’moimaSfa
ja fe on oimattifeSti tepnpt teptämänfä.
Sättaifen lain mailutuSten pitää marmaSfa fupteeSfa
olla ipan päinmaStaifet luin pttämaabitun afuntolain mat»
lutulfet. SBiimelft mainittu palottaa fuurtilattifia mäpen»
tämään tiilettään rappmättä maapalstoja tpömtepilleen;

enjnt mainittu ci fitämaStoin tee paistattamista niin
ebuttifeEfi' luin fe on täljan asti ollut; toinen ebiStaä pien*
toinen fuurmitjelgSta. ilumpainenEaart lait ei fentään
toistaan maStuSta, toaan tatjbentäa, Ja EumpainenEin mat*
futtoo fatnoan fuuntaan Eoljottamatta itjömaen afemaa ja
itfenäifpt)ttä.
Stiiin pEfinEertatnen et ole aflantatta maatta ftettä,
tniSfa työmies ostaa eiEä muofraa palstaanfa. ©mmetunne mitään ma^bottiSta laillista tietä, joEa moift alentaa
maapalstojen litatttfet pinnat; mutta JoS fettainen löptpifi*
fin, niin tuntuu fe lomin epäilpttämältä. Maanomistaja,
jonfa fuStannuffetta tällöin maa!oton alennus tapahtuu,
on ufein itfefin tpönteEiJä. Uttiin Ijpmä luin tämä alen*
nuS olijtftn. maata ostamalle tpömäette, niin riiStäifi fe
fuitenfin niiltä proletareilta Ijetbän maimatta footut fäaS=
tönfä, Joiben npt täptptfi mppbä palStanfa. Meillä on!
taas täSfäfin tapaus, JoSfa maan pEfttpiSomlStuS tefee
Järfiperäifen uubiStuffen mafjbottomafft.

III.

ttlaanroiljelyksen suojeleminen. "
a) © o ftalib e m o fratia ei ole liiffe e n lja rjo itta jie n
e tu je n ebuStaJa.
' Sötimeffimninittu uubiStuS ei ole enää ainoastaan
uraanmifJelpStpömäeStötte, maan mpBSEin rnaanmilJelpEfelle
JjPöbpEjt. ©e toftn tulee- Ja fen pitää tulla ainoastaan

proletarifen muoEraajan ppöbpEfi; fapitotiStiöta muofraajaa
ijpöbpttäift fe maSta ftlloin,Eun maanmuolraniaEfu alennet*
taifiin tatoaUiStä maanmuoEraa alentmaEfi. SJlutta fe taag
olift touoErajärjeStelmän loppu pteenfä, ftUS ftinä tapauEfeSfa
maanomistaja Eatfoift ebuGifentntaEfi i±fe tuiljellä tiluEftaan.
Suutta proietarinen muoEraaja et tooi Eäpttää tulojenfa
lifäpgtä, joEa on tjfft feurauS muoEran mäljenernifeStä,
ainoastaan elantotapojenfa parantamifeen, maan tnpöSEin
miljelpEftenfä järfiiperäifcen järjestelyn ja parannuEftin
panEEtmaGa parempia tpöEatuja, IqmnotuSaineita, ftemeniä
j. n. e.
SöaatimuS liian EorEeitten maannmoEramaEfujen alen*
tamifeEft erifoigten laEimääräpSten Eautta olift Eeino maan*
miljelpStpömäeStön fuojaamifeEft ja jämältä fe olift Eeino/
joEa ebiStätfi maanmiljetpStä.
On felmää ettei miimemainituGa toimenpiteellä fofiali*
bemoEratian fuljteett ote läpegfään niin fuurta merEitpStä
Euin enfimainituCa, jonEa jo fenmuoEj! täptpp oOa ftHe
tärEein, että fe on melEein pEftn maalaiSproletarieti puo*
leGa. Siiman toiftn on rnaanmiljelpEfen laita. Sölaanmil*
jelpEfen etu pljtpp maanmiljelpSliiEEeenljarjoittajan ja maan*
omistajan etujen, maanmiljelpgpääomamoiton ja maan*
mnoEran etujen fangfa, airoan famoin Euin teoGifuuben
etu liittpp teoOifuugpäaomamoiton etuun. Saliin tärfeitä
Eun nämä elinEeinot omatEin meibän p^teiSEuntamme ja
ftiS mpösEin proletariaatin Eofo elämälle, niin on niillä
muita ja mafjtamampia ebeSauttajia Enin proletariaatti.
$o$ mannmiljelpg Eärjti Ijätää, niin fe ei riipu ftitä, ett’ei
paGituEfet ja parlamentit npEpään ota tarpeefft huomioon
ntaanmiljelpEfen ja maanomistajien etuja, maan ftipen löp*
tpp fpitä, joita ei rnaanmiljelpEfeGe fuopeinEaan maltio*
maptt moi poistaa, ntinEauan Euin fe feifoo npEpifen pp=
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teiSEunnan farmeitta että tapbo imuin fpväSti louEata fen
elämänehtoja.
QoS foftalibemoEratian tehtävättä ei ole Eithotu§tarEo=
tuEfeSfa EaiEeEaiSten maailman parantajien Eera EerSEua
[airaan ntaanViljelpEfen ihmeen piEaifeSta paranentifeSta,
niin ei fen tehtävänä ntpöSEään ole eriEoifeSti afettaa
parraStuStenfa etunenään ntaanViljelpEfen tobeEiSten, ph=
teiSEunnan pljteiSetujen EanSfa fopufoimtuSfa olevien etu=
jen fäilpttämistä, tjhtä vähän Enin fen tehtävä on eriEoi*
feSti Eäpbä puoltamaan teoEifuuben ja Eaupan etujaEaan.
ffit niin, että fe niitä etuja h<EveEftfi, ftEä fe voi oEa
varma, että ne unbenaiEaifeSfa valtiona otetaan EpEiEfi
huomioon, että valtio teEee EaiEen voitavanfa niiben ebiStä=
mifeEft.
SEiinfuin teoEifuuS= ja rahamiehiin nähben ei tnaan=
ontiStajiinEaan nähben, olivatpa he fitte fuur= tai pien*
Viljelijöitä, foftalibemoEratian tehtävänä ole agitaattorin
tehtävä, jonEa on herätettävä tjeibät etujaan fäilpttämään,
Vaan fen on valvottava, etteivät eriEöiSebut pi)tet§etu=
jen, petEen ebut pitEäEiSten etujen EuStaratuEfeEa ebistp.
©oftalibemoEratia, jonEa .tarmoEEaaSti on ottava
mutana ajamaSfa protetarin etuja, ppfpttelee fteEä, mtSfä
fen on npEpifen ppteiSEunnan tihtei^etuja fäilptettävä, itfe
afiaSfa EielteifeEä, torjuvaEa EannaEa. @oftaIibemoEra=
tian pojttiivinen toiminta jää ainaEin niin Eauavt, Euiit
ftEä ei ole määräävätä vaiEutuSValtaa valtioelämäSfä,
aina alaEpnteen.
9Eutta ftitä pEfinään jo johtuu, ettei jtEe miEoinEaan
onnistu, niin Eauan Enin on olemaSfa niin paljon itfenäi»
ftä maanviljelijöitä, voittaa agraripuolueita, jotEa Vaati*
vat eriEoiSetuja phteiSetujen EuStannuEfeEa. puolimatta
EaiEeSta teoriaSfa ilmenneestä hpvästä taljboSta auttaa

talonpoiEia, on fopalibemofratia - öinä huomannut itfenfä
EähtännöSfä paEotetuEp jprEtmmin maStuStamaan talon*
poiEien maatimia' agraripa toimenpiteitä.
SEuitenEin on jo nhEpipnEtn muutamia Eohtia, joiSfa
fopalibemoEratta poptiimtfeSti moi ajaa maanmiljelpEfen
EeljithStä.
.

6) g e u b a life i etuotEeuSet.

9Re,tfäStljg.

®nnen EaiEEea täptph fopaltbemoEratian tägfäfin mai*
futtaa ftiiien fuuntaan, että nuo feubaliajan jäännöEfet
tulemat potStetuiEp, migfä iEäna niitä on motmaSfa pibettp
tai äimän uuhestaan eimptettp. ©opaltbemoEratia ei
mäEft) feubalifta etuoiEeuEpa, et perimpSoiEeutta jaEamatto*
maan tilaan, ei. fääntöperintötiloja. £opn, Euin fe afet*
tuu maStuStamaan fääntöperimtMifen maanomaifuuben
jaEamattomuutta, fe ei tee fttä, Euten pormariHinen bento*
Eratia, faabaEfeen pienet talonpoiEaiStilat palotelluilp. ©e
tuntuip meistä teEniffifeltä taantumuEfelta.
paljon immiollifemmin Euin fääniöperintättlat, mai*
Euttaa ^iö^reuSftSfä fuurtilainomiStajien oiEeuS, erottaa
aluSmaanfa maalaiSfeuraEunniSta itfenäifeEp fuurtilaEun*
naEfi ja fenEautta fälpttää melEein EoEonaan ofuutenfa Eun*
nan rafituEpSta fen niSEoille. 9ie Eäpttämät ^pmäEfeen
Eunnan teitä, nliben työmiehet lähettämät lapfenfa Eunnan
Eouluihin, mutta näistä EaiEiSta johtumia raptuEpa omat
he hhmin mähäSfä ^määrin melmotetut Eantamaan, mätiin
he omat EoEonaan . mapautetut, EaiEiSta raptuEpSta. Söoi.
fattua feutaamanlaipa tapauEpa: „.gucEerSborpn EpläSfä
2nfa=i]Sommertgfa on eräs manhoiUinen ritaritilan omis*
taja ostamalla lunastanut milfei EoEo talonpoiEaiSEunnan
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ja liittänet omaan ritari tilaanfa; ainoastaan falft itjc=
näistä talonpoiEaa on enää jätettä. SBiimemainitut muo=
boStatoat npt „maalaiSEunnan", mutta ritarttila muoöoS=
taa itfenäifen fuurtilaEunnan. 3it)t piti äSEettäin raEen=
nettaman Eoulutalo; mutta EuStannuEfet lanEeemat t)€fin=
omaan „maalaiSEunnan", fe on noiben Eapben talonpojan
ojalle, Emt taas ritaritalonomiStaja. „Eartanon Petrana"
pääfee mapaaEft. 5ftuo-%EaEft talonpokaa taptoimat tästä
EatEeroituneena rpptpä oiieubenfäpntiin, mutta peitä neu=
mottiin ftitä luopumaan: „ftitä et EumminEaan tulifi nti»
tään."
•iötetfäStpSoiEeuS, jonEa preuSfiläifet aateliSmiepet omat
itfeUeen panEEineet, tobiStaa ppta maiaifemaSti peiban fuo=
peuttaan tatonpoiEia Eoptaan. 9JietjäStpSoiEeuS fifältää fa=
matta, ei ainoastaan ^reuSftSjä, maan EoEo ©aEfaSfa,
QtämattaSfa p. m. ntoninaifta jäännöEfi feubaaliftSta etu=
oiEeuEftSta.
SttetjäStpEjen teEemtnen feubalifeEft etuoiEeubeEfi oli
EaEfinEertainen. ©nfinnäEtn fe tuli malituEft urpeiluEfi,
„feubaiijeEjt" urpeiluEfi, joEa jäi aatelin oiEeubeEft. linoaS=
taan maataomiStama aatelinen fai antautua ftipen. tttanS=
Ealainen mattanEumouS miSEaft tämän, ntinEuin monen
muunEin etuoiEeuben maapan ja afettt fäätpetuoiEeuben fijatte
maanomiStuEfen etuoiEeuben. QoEainen fai tiluEfittaan
mapaaSti metfäStää. ©aman tuloEfen tuotti 1848 muo=
ben mattanEumouS ©aEfaSfa. SQtutta taantumus poisti
taas täSfäEin fupteeSfa talonpojan afettamifen ppbenmer^
taifeEfi fuurttlanomiStajan EanSfa, joSEaan fe ei moinut
palauttaa taEaifin manpaa feubaliSta etuoiEeutta. ©um>
tilanomistaja (5preuSftSfa 75 pa:Sta alEaen) jaa mapaaSti
metfäStää .tiluEfittaan, pientilallinen ei, paitfi rajotetutta
alueetta. QouEEo pienttlattifia (noin ppben Eunnan tai
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piirtEunnan) ppbtStetään tjtjbefflj metfäStpSpiiriEft, joSfa metfäStpStä [äimät harjoittaa ainoastaan Eunnan tai piiru
Eumtan metfägtpEfen muoEraajat.
SaEainen metfäStpSoiEeuben rajottaminen tuntuu
meistä jotenfin ppbenteEemältä. PietfäStpS ei totifeSti ole
Eeino toljottaa proletariaattia tai plipäänfä EanfanjouEEoja
taloubellifeSti tai ftmeeEifeSti, ja f un fe jola tapauEfeSfa
pibätetään proletariaatilta, niin olioon [e fttten joEaifen
tilanomistajan tai ainoastaan fuurtilanomiStajan etu»
oiteutena.
SarEeämpi meistä on toinen metfäStpEfen etuoiEeutta»
minen, joEa on tuEut feubaliajalta, nimittäin [en laiEi»
nen pHperruuS maanttftljelpEfen pii. Sarnän, erittäinftn
talonpoifaiSmaantoiljelpEfen, on fttä paltoeltatoa. .
Salonpajan toeltooEifuutena oli feubaliajaEa raoitta
ja EaSmattaa metfänriiStaa armoEiSta herraa aarien. '
SalonpoiEa ei [aanut aibata ttnljelpEjiään etfä iariottaa
otuifta pois niistä. Jämä täEainen on luonnoEifeSti jo
hmobeSta 1789 oEut lopuSfa, mutta ppä toieläiin on
otuijiEa etuoiieutettu afema maanmitjelijän miljatoainioi»
pin näpben. SlaiEEt metfänriiSta, muutamia poiEEeuEfta
lofuunottamatta, on mapaata, ja talonpoiia ei [aa [itä
ebeS ampua Eun [e panen miljelpEftään turmelee. §änen
toftn on [aEittu armosta aibata peltonfa ja ajaa otuifet
pois niistä, mutta fe ei merfitfe muuta, Euin että met=
[ästpsherra mierittää talonpojan niSfoiEe fuStannuifet, jotfa
joptumat hanEEeiSta pitää otuEfia talonpojan peEoilta poiSfa.
©itäpaitfi ei talonpojaEa ole mäpintäEään oiEeutta
moniin eläinlajeihin, joita fuurtilanomiStajan läpeiftSfä
metfiSfä on. Vitutta metfäStpSpolitiiEEa onttn fuoraStaan
maanmiljelpEfen ebuiEe maStainen.
petoeläimet toapingoittamat maanmiljelijää ainoaS»
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taan- mäfjäfen. SSieläpä ejtm, tittert on. ^tätntian talon*
golfien anttaja, että. miettinen. SlirioaStaan muutamat,
. erittäin paljantaatuifet tiikerit Ijtyölfäämät tljmtfert j[a Ijänen
paimennettamanaan oleman larjan limppuun, ¿iiferi ei
tarmitfe ebeS tataläan faaltSta latfoen tropittifen metfän
juunnattomgan riiStarttlauieen. limittämällä otuffta,
jotta tuSfin »oitaiftin pelloilta poiSfa pitää, faamuttaa [e
talonpojan liitollifuuben.
- \
QsuropaSfa ei meillä ole mitään luningaStiilereitä eitä
*
enää pleenfä fujtalaan, maan ainoastaan lettuja ja näätiä.
Siäntä pljfä maljan luin petolinnut tuäiitt telemät maljin*
;
loa Ijuolellifelle maamteljelle, jofa öijtn pitää ftipilarjanfa
/
tjpmaSfa fuojaSfa. Sfte omat -IjäneHe itfe aftaSfa Ijpöbpl*
/
lijlä, loSla ne mitä pontemimmatla tamajla maStuStamat
piirien- ja muiben nalertajien liiallista lemenemtStä, jotta
i
pnen lainojaan turmelemat. iPiutta metfäStäja mifjaa
'
tätä IjämtttjStpötä, loSla fe toifinaan jaottaa riistää Ijen*
gen mpäSlin jänilfelta ja peltolanalta — metfämieljen
ijarmlljt, mutta ei maamiehen.
^ Sfflaamieljett etu maatii, ainalin määrattppn rajaan
faatta, petoeläinten fuurtmman ojan fäilpttamtSta, mutta
jitämaStoin laSmjlfia fpömten mittieläinlajien plftlblumun
rajottamiSta. mplpinen metfäStpSpolttiilfa pprlii iljan
jj
päinmaStaifeen ja [e moittaa maamiehen ebut.
.
heillä tofin m a t i t a a n malfamaan maljingonfor*
mtiuSta miHieläinten . tuottamista'maurtoiSta, mutta miten
niutta fe onlaan! SKonien eläinten tuottaman ma^ingon
formaulfeSta on metfäStpSoileuben muolraaja tai metfä*
~'
liettä tapbeUifeSti mapautettu. §ämpttömimmäfft ofottau*
. ' tui täSfälin fuljteeSfa ^reuSftn aateli, jola 1850 marta
■ maSten jätti metfästpspoliifitaista maljingonlormaulfet milli*
eläinten tuottamista maljingotsta {olonaan pois. Sun

ufeita mapaamfeliftä efttpfftä tämän etuoifeuben fumoomi*
feSta- pii tefytt), IjtjmäEftji turboin 1891 EeSfuSta maljiu*
gonformauSmelmolltfuuben toiCCielixlnten tuottamista ma*
Ringoista, jofa melmottaift Eormaamaan Eaiffi metfäfian
tuottamat maljtngot, mierailta metfäStgSalueilta tulleiben
mittieläinten maljingot Eormaift näiben alueibett omistaja
ja lopufft metfäSipSoiEeuben muofraaja muun Jalomman
metfänriistan tuottamat maljingot (pienten eläinten tuot*
tantat, maljingot jäimät formauffeSta mapaifft). SföStä
fotoin maatimattornaSta laista fai aateli poiStetufft ofan
maljingonformauStoelmolIifuubeSta ja metfaStpSotfeuben
touofraajan afemaSta tuli funta toeltooKifefjt törmäämään
maljingot, fe on talonpoifa Jaa ttfc maStata toiUieläinten
maljingoista; riitaifuubet ratfaifee feubun poliift, fe on
enimraäffeen fuurmaanomistajat.
SPreuSfxtainen aateli, ipreuSfm hallitus, ja folmenmie*
{jenmaalipiirit omat omanfa tarjoomaan talonpojalle täi*
latfen frmauffen miUieläinten tuottamista- maljingotSta!
SToifin patioin omat olot pernan paremmat, mutta
ei misfään SaffaSfa eifä QtämallaSfa maantiestä tptjbpt*
tämällä faunalla. Oniian turtnettua, että maltiopaimäi
pormartHifeSfa laftftrjaSfa omat tunnustaneet JäniffeKe
ftjöntimapauben. SftetfäSttjSliumt on tärfeämpi tuin fan*
fan raminto. itämä feubalifen aifafauben jätteet omat
mielä ijämittämätta.
iltutta miten tulee fen tapahtua? Qofaifen tjfftlön
mapaa metfaStpSoifeuS maallaan fuojelift fjpmin maljan
talonpoifaa, jota pmpäröimät fuuret metfäStpSalueet, Ijä*
nen pitäifi Ipäbä laimin peltotpönfä ja fuluttaa aifanfa
metfästpffeen. Qa joS metfä* ja riiStariffaiSfa feubuiSfa,
Joita ijmpärätmät fuuret pljtenätfet metfäalueet, miEielät*
met fjämtttämät talonpojan latfjot, niin läptpp toifelta
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puolen talonpotEatSEuntta, joitte metfäStpSoiteuben muot*
raamifeSta on ppötpä, nimittäin juurten Eaupuntien icxfjeifet
Eunnat, jotSfa on mäpän rnetfää jo riistaa/ mutta fttä
enemmän innoEEaita metfäStäjiä, jotta jumista, faaba jos*
EuS ampua jänitfen tai peltotanan maEfamat fauniit rapat.
QoEaifen pEfttpifen maanomistajan mapauS metfäStää alueil*
laan riiStäift tunnilta armoEEaat tulolähteet, tuottamatta
talonpojitte, nim. palstan omistajille, mitään työtpä.
Gsi tamentamatta, maan fupiStamatta maan pEfitpiS*
omistusta löpbämme metfäStpSEpfpmpEfen parpaan rattain
fun npEpifeSfä ppteiStunnnaSja. (Suurtilojen etuoiteuben
jaaba muoboStaa omia metfäStpSpiirejä täptpp latata ole*
UtaSta jamaten tuin oiteuben jaaba muoboStaa juuritta*
tuntia. SEoifen ntinEuin toifentin oiteuben täptpp joutua
tunnille tai, miSjä je on ppöbpCijempää, piirttunnatte ja
metfäStpEfen EäpttöoiEeuben tätpp niin juurtilojen tuin
. talonpoitain alueitta joutua Euntain tai piirituntain pal*
tuun, jotta tulemat huolehtimaan metjäStpSpolitiiEaSta toto
alueitta.
9ttetfäStpSpolitiiEEa=EpfpmpS Eämiji paljoa pEjtnEertai*
jemmatji, joS metfät otettaifiin maltion paltuun — aina*
Ein EanjanmaltaijiSja - rnatSja. SDietjäStptjen tarEotutjen*
mutainen Eäpttö eri feutujen maanmiljelptfen tarpeiben
mutaan Eämift ftttoin pelpotjt. SRetfäStpEfen pitäminen
urpeiluna maipuift tämän reformin tautia unholaan.

c) Stttaanparantam inen.
Sttie maabimme jo npt metjten ja meften maltion pal=
tuun ottamista. Sttutta niin Eauan Sun ei niiben ptft*
tpiSomiStuSta ole Eumottu, ppmätjpmme jotoijen tarEotuf*
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fenmuEaifen rajotuEfen pEjjtpiSomiStuEfeen näpben jär!t=
peräifen rnetfä* ja mefttalouben marmentamifeEfi.
2lptaimmaSfa tj^itetj&egfä mefttalouben EanSfa on maan*
parantaminen/ jota ei itfe aftagfa ole muiita tuin maan*
miljelpEfen palmeluEfeen Eäptettämä ofa tjieigtä mefttaloutta:
EuimauS* ja EagtelemigtaitoSfet/ foiben Euimaamifet/ maan
mattottaminen patojen ainutta ja muut fettaifet.
On mapbotonta jättää fettaifet iaitoEfet pEfitpiSten
haltuun. SapitaliSttfen tuotantotaman alEuaiEoina oli fe
pEftnmaltainen toaltio, joEa fettaifet laitoEfet EuStanft ja
ftten -omatta EuStannuEfettaan Eopotti maanomistajien
maanEorEoa/ famaten Euin fe EannatuEfettaan Eorottt tep=
tailijoiben tooittoa. SBapaamielifet mattiot noubnttamat
maanparantamifeSfa toifia periaatteita, tttiinpä fanoo
50teitfen ^ratSftSta: „JBaStoin manpempaa maitien Iai=
toSten järjestelmää ilmeni npt (neljä* ja miiftEprnmenlu*
mutta) täpbettä marmuubetta maanparantamifeSfa uufi
pääajatus, jonEa tarEotuEfena oli toifelta puolen ottaa
marmaSti huomioon. pEfitpiSten milEaS toiminta maan pp=
mäEft ja pritpEfen EannattamaifuuS, mutta toifelta puolen
mapmtStaa ja pitää pttä peibän pritteliätfppttäan ja itfenfä
auttamiSpaluaan joEaifetta tarEotuEfenntuEaifetta Eeinotta.
Sain nimeSfä ei mitEaSteltu paEottaa pEfttpiStä tarEotuEfen*
muEaifeen maanparannuEfeeii/ Eun poliiftmalmonta maan
oli omanfa poistamaan mäpänEim paljon Eurjuutta; IaitoE*
fet, joista moi toimoa ppötpä, panttiin alEuun lupaamatta
amuStuSta, teEemätta aluStamia töitä ja antamatta teEnittifiä
loufunnoita; mutta apurapojen ja etumaEfujen Eautta IiiE=
Eeen maatattiftna alEuaiEoina mältettiin lamautuminen iiiE*
EeeSfä, faatettin EaiEEt, joitta oli ppötpä laitoEfeSta/ map=
Öottiftmman tarmoEEaatta ja pirteällä tamatta, tarjoamaan
fitte ppteistoiminnattista apuaan ja, taattiin lain Eautta

124

ofuuSlumutte lepitplfen mapbottifuubet, joihin ne olofup»
teiben mutaan »oimat jotatutnlin jäästä".
©oftalibemolratia efittää taag uuhen peruSajatutfen:
fe maatii ottamaan mefta toaition haltuun, mutta ei fa»
ntaSfa ntielegfa tuin pEftnmalfaifet »aitiot, että nim. mal*
tio tustantaift, jotta maanomistajat faifimat ftitä ppötpä;
ppteiStunnan pitää tulla meften perralft ja meften tulojen
famaten tuin maan tulojen noufemtfen, jota fen meft=
taloubeSta johtuu, pitää tulla fen ppmälft.
SUtiSfä fe ei ole mapbottiSta, mtSfä maan plfitpiS*
omistus on esteenä ftCCe että fttä tooiba poistaa, ,fiellä ei
ole muuta teptämää tuin Eannattaa liiieralifta nälölantoja:
maauparannulfta ei toimiteta »aition, »aan maanomiS»
tajien tuStannulfetta.
SPoitteuS »oitaiftin teijbä ainoastaan fiIloin tun paran»
mtlfet eimät plfinontaan loSlift maanomiStulfen etua
»aan ebiStäiftmät mpöSlin pteiStä ppötpä, Euten paranta*
matta ilmanalaa, futtoaantaffa foita panEEimatta liiletettä
Eanamta taimauttamatta. ©tipen »ot ja täptpp »altiotti»
fen »efitalouben fuoraStaan rpptpä.
SUtutta täSfälin tapauEfeSfa täptpp toaatia, että afian=
omaifet maanomistajat famaSfa fupteegfa ottamat ofaa
tpiStuStannulfiin, luin pe- fen lautta tulemat ppötpä naut*
tirnaan, ja pitää »aatia nitbeu palloIuomutuSta, jotteitoat
pe tapbo fuoStua »aStaamaan amuStulfeen. QoS italian
pattituS eftm. taptoift luimattaa roomalaifen ©ampagnan,
niin loituift ftitä ppötpä SJtoomatte ja toEo ^taitatte, ©ittä
puolimatta olift lomin määrin, joS. fe muuttaift tämän
aution alueen fen riKaita omistajia, roomalaista Itrlfoa
ja roomalaifta ruptinaSperpeitä »arten, Qtalian Eöppän
- lanfan luStannulfetta EuloiStamaljt feubutfi.
Sttlutta et ainoastaan puomio, jota teptiin proletariaa»
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tiu fueteen, toaan mpösfin töibeu fonnattatoaijuuS toaS*
tuStaa yleisten toarojen ffttjttämtStä parannustöihin.
Siunt«« S^ttäCin Iitoin Baunitíta, fun puhutaan jotafín
juotoiljetyfjeStä tai merenpohjan toaffoittamijeSta maan»
-toiijetyffeUe, muita on jetmäa, että jellaiftin töihin — lu*
. fuunottamatta feffaifta, jotta otoat pleijille tarfotufftlle hpö»
bpfji, futen tertoetjbeCCtftSfa juhteisfa j. n. e. — on ainoat
taan ftiloin tyh&httätoä, fun ne lupaamat- tuottaa työn
fuStannuSten pii noujetoamjäännöfjen.
Saenneen wuojijaban pBftntoalta, jota fehitti juuren
fapitaliStijen . työhalun, mutta jofa fotoin huonosti ofaft
fapitaliStijeSti IpSfea, on feffaifet fofeet, ntaantouofroa
fantawan toitjetySmaanja Iaajentamifeffi jaanut fotoin
faöiiSti mafjaa. Riutta nt;t maanforon atenemtfen aifa=
fautena on noubatettatoa erifoiSta toaromaifuutta. - Sltfa,
jolloin fapiialiStinen priteliöifphS jofa pättoä atoaa liif*
teelle juunnattomia aloja (Suropan ulfopuoletla mitä h«a
belmöltifintä maata, ei ole juuri omiaan tehottomaan Eä^t=
tamään juuria jumntia hebelmattömien alueitten toiljetyS*
maafft muuttumijeen. jftojdjer jtteeraa erään firjotufjen,jofa jo to.„ 1841 Öaperilaijen maanparannufjert juhteen
laujuu jeuroatooa: „Stun löytää äiaueriSfa metjän feS*
teliä ja mitä oitoattijinttnaSfa maaSja tyiien .raunioita,
niin jurfuttelee jttä enemmän jttä fapitaalin. ja tymiStooi9
man paljoutta, jofa on SEonatoan fammalfoihin pantu".
SBielä ei moi- olla puhettafaan jiitä, että tuollaisten maan=
porannuStöitten f a uita paranpettaijiin maantoiljetyfjen tai
ebeS talonpoifaiStoäeStön hätätilaa.
■
. 1
SEojin jää toielä lufutjia parannufjta tefemättä, jotfa
olifttoat ebuöifta jo tuottamia;. je, urita estää niiben toi*
meenponemiSta, on toäljemmäSjä määtäsjä rahanpuute,
fuin pffttyiSmaaomaifuuS, maan h°jottaminen monien

W

<-

126

■'<■».

:

2

’
5
'
'
1-■

r

i
'/

^
>
?’

k

'

*-

'
■
-■ ■

■-■.,■■■

■

. ■ '

..;••

■ -,\

•■. , •. ■■•

■
.:.*• •

maanomistajien EeSBen. -Staljaa moibaan lainata ja faa* baan lainaBft, jos työ, joljon jttä Eätitetääu, on lupaama,
mutta ufeimmat pavannutfet moibaan panna toimeen ai*
noustaan juurella 'alueella, yEfityijet- maanomistajat eimät
fttä itfeffeett moi teljbä. 9?e Eäymdt maljbolltjiEft ainoaS*
~
taan ftlloin, Euin onnistuu jaamaan EaiEEi maaartontiSta jät ~
. yEjtmielijiEjt. ©e on EuitenEin §ymirt maiieaa. §itauS,
tietämättömyys ja epäluotin omat tiellä..
Ainoastaan omaijuuSoiEeuben maljentämmen ja mal*
tioHiiten paEEo moi jlinä jaaba tarpeeHijen yljteyben aiEaan.
Sfiitnpian Suin joEu määrätä) oja aftanomaifiSta jttä maa*
tti ja fuunnitelma öjottautuu tarfotuBjenmuEaiftEft, moi* .
mat maStaanpanijat tulla paEotetuiEji antamaan maanja
jen toteuttamijeEjt ja ottamaan EuStannuEjitn ojaa. ©oftali*
bemoEratia tulee aina puoltamaan tällaista menettelytapaa
maanparantamijen ebtStämifeEfi.
^
*
*■
,
‘ b) SBulEutautien m aStuS tam inen.
giytä tärEeä Euin- on maan mitjetyBjetle ottaminen ja
jen parantaminen, on maarojen eljEaifeminert, joifa u^Baa*
mat Bultturieläimiä ja BultturiBaSmeja ja ftten Bultturi*
iljmtjen olemaSjaoloa.
Uubenaifainen tuotantotapa tuottaa EultturieiäimiHe
ja BultturiBaSmeille yljä juurempia maaroja, amaa omet ja
portit Barja* ja JaSmirutoiHe.
.
■
Sftätben olojuljteiben j?urauBjta omat uujtmmat mai*
Beubet Barjan ja fjebelmien' maajjantuonnisja. SQfutta niin
juuri Buin maara EoBonaiSten maaEuntain ja maiben maan*
miljelyBjette onBin jen Bautta, että maaljän tuobaau ruton
jaaStuttamaa tamaraa,' niin muoboStamat tuonnin eljEäi* .
femifeEft ajetetut esteet nyEyijm juojeluSBilmen, onBa taaBje

. piiloutuu, et ainoaltaan tertoe^bcHiftö/ maan m^äSEin fuo*
jeluStuUia puoltamia tarfotuffta, {Hioin Eun eftm. ei ainoat
taan ruton faaStuttaman, maan pleenfa Earjan maahan*
tuontia tallotaan maiEeuttaa, mieläpa tel;bä {e totonaan
_ma^bottomatfi. ®i ptbä maatia ulEomaiben eristämistä,
maan ainoastaan ruton faaStuttamien faijojen eristämistä,
famanteEemä, olimatpa ne jttte EotimaaSfa tai ntlfotnaiHa,
ja Eotimaifet ruttopefät omat luonnoHifeSti maarallifein*
mat, EoSEa ne omat lähemmällä, milEEaammaSfa hhteljbeSfä
maan EanSfa. SaromatfuuStoimeupiteet rajalla omat htyö*
bijttiSmät, jolleimat ne fnlje Eaft EäbeSfä tarmoEEaiben ruton
maStuttamiStoimenpiteiben EanSfa omaSfa maaSfa.
Sliutta täsfä tuottaa fuurimman maifeuben ijEfttt)i§omaifuuS. ÄaiEEt ruton maStuStaminen, olijia fitte ftifh*
mpEfeSfä EaSmi* tai eläinrntto, on turha, jollei maStuStuS
{amaan aifaan ala jotaifeSta uhatusta paitasta tarmoin
EaaSti ja tarEotuEfenmuEaifeSti. SöaiEEa EaiEEi muut Ear*
janomiStajat puhbistaijtmat ruton faaStuttamat paiEat ja
maan pEft löift {en laimin, riittaift {e faamaan aitaan, että
tirottu rutto uuhelleen alEaift. StaSfa alittaa maan, aina*
fin mäliaitainen t)E{ttt)tSomiStuSbiEeuben Eumoominen; ma*
{jaan talouben tilalle tätjttj^ tulla maltiolltnen patfo.
©itä ainoastaan ruton maStuStamifeEfi, Eun {itä Eer*
ran on ilmaantunut, maitioHinen paEfo ole erinomainen
Eeino. StäSfä, Euten EatEEialla, on jo ebeltäpätn rtjhbpttä*
mä maromaifuustoimenpiteiftin. Gsi eftm. ole maan tuho*
hhönteiSten ntahboHifia mihoHifta fuoftttama ja EaSmatetta*
ma, maan on mpösfin patoötfeSti rphbt)itämä fetfaifun
maan malmiStufjuu, jotta ofottautumaH mälttämättömiEp.
Sftiin hh^itt afUntoihin tuin namettoihintin näljben moi*
baan antaa marmoja terme^beHifia mäaräpEjtä, joiben nou*
, battamiSta malmomat erlthifei tartaStajat.
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StarjatuBerfuloftn maStuStamifefft on eBboteltu, että
tuBertulinia iStutettaiftin tarjoan, että fairaat eiätmet eri£=
tettäifiin termeistä ja että mafiipita juotettaiftin fterilifee»
ratulla «laibolta. SEanSfaSfa Euuluu tuBertutinfin istut»
tammen tarjoan antaneen erinomaifta tuloifta. atanStaSfa
joutuu taitfi maahan tuotu farja täKaifen iStututfen alai»
fefft. QoS tuBerEulintn istutus antaa tiimiä tuloEfia, on
fen toimittaminen te^tätoä paiollifeEft.
OmiStuSoiteuS ei millomfaan pelota foftalibemotra»
tiaa ryBtyntäStä paEEotoimenpiteiftin, jotta ofottautumat
tarpeeKiftfft, jotta maanmiljelpStä uBEaamat tuijot moibaan
mälttää. SEojtn tättaiflgfa tapauEftSfä on meneteltämä
maäbollifimmait tartotutfen mutaifeSti.
nyt juomaa maitiomaBti, mälttämattörnyyben alie
alistuen, itfenfä paEotetuEft maStuStaeSfaan Earja» ja taS»
miruttoja puuttumaan pattotoimenpiteiben tautia yffttyiS»
omaifuuteen. SJtämä tartottamat maanmiljelijäin omia
etuja ja tuitentin ne Eotjtaamat Beiban puoleltaan monasti
fomaa maStarintaa. £ätä ei aiheuta yffinomaan tietä»
mättömyys ja iiitauS, maan inyöStin epäluulo, jota talon»
poifa tuntee maltioma^tia toetaan, jota Bäneen nä^ben on
eftintynyt maan fotto» ja nyityjärjeStänä polifhteen ja
merontantajineen ja” jonta rnirtamaltaifen foneiSton |än
ei enftnfäan uSto ymmärtämän rnaanmiljelytfen tarpeita.
■SÄitä lameammaHe maltion patfoteinot ruton maS»
tuStamifetft ulotetaan, fitä enemmän pitää Ijuoleljtia maa»
laiSmäeStön maliStamifeSta, et ainoastaan tilapäifesti,
maan1 järjeStelmäCifeSti, ja toifelta puolen on pibettämä
puolta ftitä, ettetmät paftototmenpiteitä fääbä ja panetat)»
täntöön juristit, pottfit ja entifet aliupfeerit, maan teo»
reettifeSti ja EäytännöHifeSti fimiStyneet ammattimieBet niin
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paljon Euin ma^botttgta pEjbeSfä tuntien EanfanmaltaiSten
ttfeljallinnolliSten laitosten EanSfa.
Suutta M a fuorittaa näistä toimenpiteistä joutumat
EuStaUnuEfet? SöattioEo? ©e olift fanta Enin fätpttää
Eulnttajan niSEoille ofan tuotantoEuluiSta ja Ijeibän EuS=,
tannuEfettaan Eorottaa maaEorEoa. SCoifetta puolen olift
määrin maatia pEfttpifen maanmi-tjelijän, jota rutto fattuu
alistam aan, fuorittamaan EuStannuEfet toimenpiteistä,
jotfa EosEemat EaiEEien maanmiljelijäin etuja, ©e ntpöS*
Ein fiiljottaift pEfttpiStä falaamaan ruton putjEeamifen Ear*
jaSfaan tai pellollaan.
©entänen oliftmat EuStannuEfettafottamat EaiEEien
niiben maanmiljelijäin EeSEen, joita toimenpiteet omat EoS*
Eerieet, mutta npt on tultu fii^en, „että marmoiSta ruttoa
taubeiSta, joS ajoiSfa annetaan tobiStuS EuolemantapauE*
feSta, aina aftanfjaarain ntuEaan olift annettama EormauSta
fattuneeSta mabiugoSta; Eun näin on afianlaita, moi far=
janomiStaja pitää Earjaanfa maEuutettuna marmoja rutto*
tapauEfia maStaan ja ftEfi pufjutaanEin fteHä; miSfä Eor=
mauSfuorituEfet omat ulotetut EaiEEiin EarjanomiStajiin,
paEoUifeSta ruttomaEuutuEfeSta. 2JiaaIaiSmäeStön maati*
muEfeen, että maEuutuS on ulotutettama muutamiin mni=
EjinSin tauteihin, on fuostuttama".
tällaista maltion maEuutuSta maStaan ei ote mitään
jonottamaa.
SJiutta täten olemme joutuneet uuteen EpfpntpEfeen,
maltion maEuutuEfeen rnaanmiljelpEfen alalla.
e) S ö altio n maEuutuS.
Väitetään mielellään, että maEuutuEfeHa ntaanmilje*
IpEfesfä on äimän toinen merEitpS Euin teottifuubeSfa, ja
5
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jollaan ei motba ajatella/ että miimemamitnSfa moitatfiin
maEuuttaa pEfitpifet pritijEfet tualtioSCtfe^ti' EaiEEien mambot*
liaten majjinEojen matalta, -niin olift fe EuitenEin maan»
miljelpEfegfa fuotamaa. ®iHä maanmiljeltj§ on aitoon
uonnonmoimien oiEEujen ataifena, jotta teolltfuubegfa omat
itjmiSten patmeluffeen paEoteiitt.
Sölutta eltnEetnejen Eeäfepmätän ebi§ip8 tamaraintuot*
tajien fuljteen ei riipu ainoaltaan1iuönnoKiftgta, maan
mpögEitt ^tei^EunnailiftiSta teEijöiStä, ja ne omat teoKifuubeffe paljon oiMEifemmat Enin maanmiljelpEfelle. Qo3
toiimemainittu riippuu enemmän luonnon oiEuiSta niin
riippuu fe maljemmatt raarEfitioiben oifuHifuuEfiSta. fUaaEa*
ja apuaineita/ joita teoöifuubeSfa iäpttjp oBiaa, tuottaa
tnaanioiljeltjä fuurimma^t ofaEjt itfe, ja uteneEEhnarEEittai
omat maanmiljelijän fu^teen pöljon xmmemmat,. ja paU
jon mafyemmän rauobiBta riippumat Euin teottjfuubeSfa.
Ufein tulee luonnon tuottama maljinEo marEEinoiben Eautta
palEituEfi; Eato moi toljottaa pintoja niinpaljon, että fe
Ijpmin Eormaa fabon niuEfuuben.
SRutta paitfi fttä ei minEaftnlainen maEuutug maan=
mitjeöjffen |ämittäminta tuljoa maataan ole ma^bottinen;
ftllä fe on fellaifta onnettomuuben tapauEfta marteu/ joita
luluiBten tjEftiöjen EeSEuubegfa tapahtuu fuiteelltfeM fytvitt
Jarmoin, niin että märempi fumma riittää Eotmaamaan
joEaifelle pEfitpifelle fattuneen maljingon. SBftitta Euimat
tai mätät Eefät, anEarat taimet ja tuimat omat onnetto*
muuEfia, jotEa moimat Eo^bata fuuria alueita/ mieläpä EoEo
maltaEuntiaEin ja jotEa, Euten ejtm. tuimat, tuottamat niin
fanomattoman paljon Eutjuutta, että maEuutuS fitä maB*
taan olift tfjan tehoton. ®iinä auttaa ainoaltaan fe, että
Eäptetään niitä maataan EaiEEi moimat, mitä pljtetBEunnalla
on tarjolla.
‘

. SliinEauan fuin ei foftaltbemoErattalla ole ftjijtä maa*
tia EoEo maEuutuSlaitoEfen ttjoliion haltuun jaottamista
EaupungtSfa ja maafeubulta, on ftCCä tuSEin fptjtä tahtoa
maEuutuSlaitoEfen »aition haltuun jaottamista äimän umpi*
m ätään maafeubulla.
©iHä ei ole fanottu, ett’ei hEfttt}ifet,-maanmiijelpEfelle
onrinaifet maEuuiuEfen haarat moijt npt jo maatta mar*
maa huomiota maltton puolelta, jos ne maan taittamat
tarEotuEfenfa. ©eHaifia maEuutuEfen haaroja on eftm.
EarjamaEuutuS ja raefabetoaEuutuS.
SEarjanmaEuutuS on EaljbenlaiSta: maEuutuS ruton*
maaraa maataan on jo ammoista ajoista ollut maltton
halluSfa. SJtutta fen oheSfa tulee mielä EpfpmpEfeen ma*
EuutuS fettaijta Edrjan EuolemantapauEfta maStaan jotEa
eimät ole ruton aiheuttamia.
Samanlainen maEuutuS rajottuu harjaa hoitamaan
pienliiEEeefeen. ©uurlitEEeiSfä ei pEfitpifen eläimen Euolema
ole miEään tapaus, joEa- hnomattamammaSfa määräSfä
fjaittaift liiEettä. Silitä fuurempi on Earja, fita tamatti*
femmaEfi ja milt’er fäännöUifeSti palautumaEfi tapauEfeEjt
tulee pb&en eläimen menettäminen ftitä, fe muoboStaa ofan
liiEEeen mälttämättömiStä menoista.
Soijin on pienttlaUtfen laita. $oS hän' menettää
phben lehmän, on fe hänelle tuntuma mahinEo, joEa ufein
moi järEpttää EoEo- liiEettä. §änen tulonfa omat liian
niuEat moibaEfeeh niistä fäännöHifcStt panna fummatt Ear*
jamarojenfa EuoletuSrahaStoon, ja pEjitpifet mahingot moi*.
mat lopettaa hänen Earjanfa, ennenEuin fe mtelä on ai*
Eaanfa palmellut. ©eHaiftSfa tapauEjiSfa ei talonpojalle,
joEa ei ole maEuutuSta hpmäEfeen Eäpttänpt, jää mitään
muuta jälette, Euin Eäpttää hpmäEfeen Earjan Eauppiaan
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luottoa, jota täten jaa oiman tilaifuuben fomalla faup=
^iaana ja foronfiSfurina ntjlfeä lunta mielinmäärtn.
äftuutamin patioin omat fplätunnan farjaaomi§ta=
mat talonpojat liittyneet ityteen, ftten mafuuttaaffeen itfeään
tuollaisten mainintojen »aralta, ja jofaifen pffttyifen »a*
pingon tuutannut) et maffetaan pljteifeSti. Sellainen far=
janmafuutuS tuutuu nitein pprfimpfjtin, jotta tomeritCifen
ityteenluttymifen tantta tahtomat pienliiffeelle panttia fuur*
liitteen ebut. Sftiin ^öbpHifta, ja »alttamättömia tuin
nämä IjarraStuffet omatfin, niin ofcttaututoat ne taiten*
fin ainoaltaan epäonntStuneiffi pprfintyfftfft fuurlitffee*
[een täSfä fuljteeSfa,
©uurtUattinen, jofa itfemafuuttaa itfenfä, ei matnututfen
täfiben menetä »aroja eitä etuja, mälttämättömien maromai*
fuuStoimenpiteiben lautta farjatappiot eStääffeen. SBattan
toiftn on talonpojan laita. §anen f arjän ja on fuurimman
maaranalainen puuttuman »araHifuuben, puutteellisten na=
»ettain ja ruofinnan tätien. Starjanmafitutitynraffujen fuo*
rituS ei Ijänen ajemaanfa täSfct fuljteeSfa futataan paranna.
Söarojen puutteen »oi tatonpoifa joljonfta määrin
törmätä fuuremmalla |uoleliijunbeIIaan, jota fjän farjan=
IjotboSfa ofoittaa. Alutta »afuutuS aiheuttaa fen, että
IjuolellifuuS alfaa IjäneStä näpttää tarpeettomalta. Ufeta
moi »afuutuS olla .talonpojalle Ijoufutuffena fttyen, että
Ijän antaa tuolla felmottoman farjanfa moibaffeen tor=
mata fen paremmalla mafuutuSitytiöiben fuStannuffetta.
SUiin maniat tuin talonpoifaifen farjamafuutuffen pri*
tyffet omatfin ja niin tanoffaaSti tuin fapitalt on etftnt)t=
fin aloja, jotta fe moifi mollottaa, niin on fe fuitenfin
tä|än päimään jaaffa ppftytyt erillään farja»afuutuf[i8ta
ja mitya fe on fttyen puuttunut, fiellä on ollut ftitä mitä
ifämimmät fofemuffet. SUitSfä talonpojat mafuuttamat

133
•

Earjanfa EeSlenänfä, [teliä pe moimat joponEtn määrin pitää
ftlmättä toinen toiStanfo. Söafuuttaa EapitaliStiSten tyritty
ten lautta farjan on mapbotonta. Dn aina tarjolla maara,
.että talonpojat pettämät EapitaliStifia maEuutuSpritpEfiä.
QoS täUaifeSta pritptfestä palataan moittoa, ftEEoin pitäift
petettämän talonpoika. SUiutta tällainen farjatoiminta pie=
nuuSEooSfa et fmurEapitalia mielletä. @e jättää [en muoEft
EarjanmaEuutuEfen maltioKe ja lannalle.
SEäpän faaEEa on EarjanmaEuutuS rajottunut pieniin
paiEalliftin ppbiStpEftin, jotfa pEfitpiftKe jäfeniEeen tatoaHa
tai toifella Eormaamat panen Earjaanfa Eopbanneet tap=
piot. Uiäntä omat ppbiStpEfta, joipin Eunluu tarEoin toi=
fenfa tuntemia ipmiftä, niin että maarinpito on peippo ja
pEfinEertainen ja että puolirnattomuubeSta ja fuorahtaan
jäfenen petoEjeSta ppbiStpEfelle maimoin moi joptua tap=
piota. tututta piirin ja maEuutettujen pienuubeSta joptu=
mat paitat maStaamat näitä etuja ja Earjatautien paiEaI=
linen lemeneminen, joEa epEä joptuu raminnon puutteelta,
ja teEee maEuutuEfet epämarmoiEft.
£öSfä pitää npt maltion puuttua aftaan, joEo maan
fiten, että fe jaottaa EeSEenöän pptepteen eri paiEadiät;p=
biötpEfet ja teEee fiten mapbollifeEfi, että jonEin ppbiStpEfen
ajottainen luonnoton rafttug tajataan ntuiben EeäEen ja
maEfut niin tulemat fiebettämiEft, tai mpöSEin [tien, että
[e fäätää pEfitpiSten EarjanomtStajain ppteen=IiittpmigpaEon
ja laajentaa fiten maEuutettujen piiriä.
proletariaatti ajettaa, misfä fe moi, mapaaSti Ean=
fanmaltaifet järjestöt maltion BproEratiSten EoneiStojen
ebeUe; tämä EoSEee maEuutuSlaitoStalin; fe ei tarmitfe
maltiomapbin apua, moibaEfeen antaa toiminnalleen ja
apuEaSfotHeen Eanfallifen laajuuben. SUEutta Eun talopojat
Eaipaamat paiEalliSten maEuutuSppbiStpStenfä EanfalliSta
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phteenlittpmiStä ja famalla felittämät itfenfä EpEenemättö=
mifft tätä ajatusta toteuttamaan feEä famalla pitäm ät
apua ei fuinEaari pStämäHiftn filmin Eatfelemaltaan mal=
tion BproEratialta, niin ei proletariaatin tarmitfe afettaa.
estettä ^eibän tielleen. QoS bproEratia moi taSfä amuHi»
fena olla, niin et ole mitään fpptä Eieltää fita apuaan
tarjoomasta.
SEoifeEft tulee afta, joS maltion atxmfft Ijuutamifen
tarEotuS on olla mäliEeinona, jotta maanmiljelijöitte fala=
miinaa meronmaffajien íuStannuífeHa moitaifun antaa
joufottain Tafja=amuStu§ta, joS maltio tahtoift fuurilla Ia|=
jotutfiUaan maEuutuSEaSfoiljtn faattaa maanmiljelijät tilai*
fuuteen uubtstamaan EarjaEantanfa maltion EuStannuE=
felfa, ©etfaiftin rafEauSlahioipin ei proletari=puolue moi
fuoStua.
5£oiftn Euin EarjamaEuutuEfen laita on maEuutuEfen
laita raefateen toaralta. äftapboIlifuuS, että maluutuS
johtaift huolimattomampaan ja petoUifempaan taloitbem
hoitoon, on jätettp taSfä totonaan huomioon ottamatta,
¿oifelta puolen raefateen maara upEaa pl)tä paljon fuur=
miljelijää Euin pienmiljelijääEin; raefabe moi ph$ fytvin
hämittäa fuurtilan Euin pientilanEin perinpohjin. fjoS
maltion maEuutuS moi tulla maanmiljelpEfen EepitpEfen
eSteeEfi, tulemalla maltion EuStannuEfeUa Eelmotonta pien=
miljelpStä, niin on fe EuitenEin maEuutuEfeen näpben rae=
fafeen moralta mapbotonta.
Surnä eroaa EarjanmaEuutuEfeSta mielä fenEin Eautta
että EarjanmaEuutuS maEuuttaa maaraa maStaan joEa fiellä
täällä uhEaa jonEin maanmiljelijan irtaimiston ofaa, Eun
taaS raefabemaEuutuS maaraa maStaan, joEa uljEaa Eofo=
naifta feutuja, maapaloja täpbeCifellä pämitpEfeM. 3tae=
fateen tuottamat mapingot muistuttamat tuimien pämi=
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tpEfiä; ne rajottumat Euitentin pienempiin alneiftin tuin
miimeifi mainitut, joten maEuutuS niiben matalta mailan
[nutilta tafitutfilta on ntapboMnen, ertttäinEin joS mafuu=
tuSpiiri on Epftin ifo.
SDtutta maEuutuEfen pleifppttä maStuStaa [teliä, migfä
[e on pEjitpiSten pritpSten palluSfa, pptäpaljon rae[ateit=
ten [äännöttömppS, fuin fe eritpinen jaänniSIIi[ppS, jolla
ne Eoptaamat pEjttpijtä [eutuja. Seubuisja, miSjä ei ajan
pitEään ole pptääu taefabetta [attunut, fpntpp pelpoSti [el=
lainen matmuuben tunne, jota erittäinEin talonpojan, jota
et [iebä mitään liiaHifta rapallijta menoja, estää maEuu=
tuE[eSta. (Seutuja, jotta eritpifeSti omat raejabemaatoiöe
alttiina, eimät pEfttpifet feurat taas tapbo oEenEaan tai
ainoastaan [uunnattomia matuuSmaEfuja maStaan ma=
luutta.
Siift outin maltioUinen raejabematuutuSlaitoS Eäpnpt
tarpeen maatintaEft, ja SBaperiSfa ja SabeniSfa on [ellai*
nen jo joSjaEht määrin faatu EäptäntöiJn, fittä pämitpE[et,
jotta taejabe moi faaba aitaan ja jotta [teliä, rniSfä ei
mintäänlaiäta matuutuSta ole olema§[a, [pnnpttämät niin
juuren päbän, niin anturan apbinEotilan, että maltto, futen
tulmameften aiheuttamien mapintojen [attuesfa, on pato=
tettu tulemaan pätään ja ojentamaan auttaman Eäten[ä,
omat aiheuttaneet maatimuEfen mattioHifetfi maEuutuS*
patotft.
[Itiin mäpän tuin me muuten totoomme toimimaton
ja ppteiSEunnaKiSten teEijöiben laajentamista poliijtoal*
tioS[a, niin näpttää meistä maltioKinen rae[abemaEuutuS
oleman ppmin tarEotuEjenmutainen panEe.
SUtutta niinpproin ptfitpifen tuin malttollifen maEuu=
tuE[en mapbottijta [eutauEfia ei [aa mapäpätöijiEji armoS*
telia. Sliiin ppöbpllinen tuin [e onEin pEjitpijelfe, jota ma=
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fjittfo Eohtaa, niin on fe fuitenfin foifille/joiben on «)ct=
IjinEo EeStettämänä, uufi mero, joEa EaSmaa jttö muina,
mitä luEutfammiEfi tulemat maEuutuSpiirit ja mitä fuuremmalft Eap turmioiben tui;ooma ala, joilta m h iu t e t t u *
jcn täptpp EuStannulfet fuorittaa.
SJtamä turmiot taaS ppä enentpmät npEpatlaifen Eult=
turin EehittpeSfä — ei ainoastaan Earjarutto ja miljelps*
EaSmeja lohtaama turmelus, maan mpöSEin raesateet, joita,
jos fettainen teoria on oiEea, että ne mieluimmin loptaa»
mat puuttoinilfi palattuja ^länEöjä, metften palluu juu=
reSti ebistaä. SöaEuutuS ei rppbp tullimaan onnettomuul*
ften allufpita; fe on moimaton, Euten jo ylempänä o!em=
me huomanneet, juuri pahimpia onnettomuuEfia maStaan,
jotEa maanmiljelijäa Eoptaamat. ©e on fentähben pate=
mätän Eeino teEemään maanmiljelijää riippUmattomaEft
luonnon oiEuiSta. QarEiperäinen metfä= ja mejitalouS,
joEa mäpentää tuimia ja raemahinEoja, EaStelemiSlaitoEfet,
jotben amulla märEä maaperä motbaan tarpeeEjt asti Eui=
mata, hhönteiftä fpömien lintujen fuojaaminen, termeelliS=
ten namettojen ^alentaminen, fopima ruoEintajärjeStpS p. m.,
ne omat lentoja, jotEa omat paljo tärleämpiä luin maluu=
tuS. SDiutta, ftttenlin, monet niistä omat liialft riStirii=
baSfa pientilattifen otofuhteitten • EanSfa! SSaabittaEoon
häneltä järltperäiStä Earjanhoitoa ja Earjan pitämistä tila*
miSfa ftiSteiSfä nametoiSfa!

f) OfuuSEunnat.

äftaanmiljelpSoptStot.

^aiEaHiSten ppbiStpSten eläinmaEuutuS perustettiin
toimoSfa faamuttaa ofuuStoiminnaEtfen järjestön lautta
fuurliiEEeen ebut. SÄpöSEin maanparannuSoloiSta pupueS=

[amme' foSfettelimme ohimennen ofuuStoimintäfyfymyStä.
jDmiStettafoon täCefin fyfymyffelte taSfa mielä muutamia
fanoja tfäänfuin nii&en ieincjen fäfttelyn päätöffefft, joita
olemme eftttaneet rnaanmiljelyffen ebiStämifeffi ja joiben
puolesta foftalibemofratfan tulee taistella.
äffioibaan [anoa, että fofiaU&emofratia' yleenfa ja ftiS
, rayösftn maanmiljelyffeSfä - on ofuuSfuntaoloja, toetaan
erifoifeSti myötätuntoinen. SJie emme fuinfaan armoStele
ptä liian fuureffi; me emme fatfo fttä feinofft, pelastaa
talonpoifaiSta miljelystapaa, ftH5 fe on [uurliiöeeHe yytä
fuopea luin pienliiffeettefin, ja miSfä [e miimemainittua
maymiStaa, muuttaa fe omistajanfa jofo fapitctliStifeffi
■ fiSfojaffi tai nyljettämäfft. SRe emme- myÖSfään fatfo
madhmiljelijÖiben ofuuStoimtntaa mifftfään fofialiSmiin
joytaraaffi ylimenopaifaffi fen enempää fuin faiffta ofafe=
yytiöitö ja fuurliiffeitä yleenfä. SRutta jofa tapauffeSfa
’ on ofuuStoiminta — ja maanmiljelyffeSfä paljon fuuretm
rnaSfa möäräSfä fuin teollifuubeSfa — moimafaS fetno
' taloubettifeen feyttyffeen ja ftirtymifeen pienliiffeeStä [uur=
litffeefeen, ja fe on tämän feyityffen marftnaiSta fapi*
talistista mälifeiitoa pienomaifuuben paffoluomutuSta, pal=
jon parempi. SDie emme moi estää feyityffen mtimemai*
nittua menettelytapaa, mutta nte emme faa fitä myöSfään
tufea.
Söaan meibän tulee rajottua ftiyen, että me poiS=
tamme' fen feyityffen tieltä - faiffi laiHifet esteet. @ita=
mastoin fen maltion fannatuSta nauttimafft tefeminen ei
täSfäfään merfitftft muuta fuin yffityiSten. omistamien
ryymien perfonaffffen afeman parantamista proletariaatin
fuStannuffella. 9Jiutta fe ei olift ofuuSfunniHe ebufjtfaan,
foSfa fe ebiStäift yuonoa rayainyoitoa ja feinottelua. 50ie
emme taybo ollenfaan miitata ftiyen, että määräys rayaS=
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toa peruStamifesta- ofuuSfuntten auttamista marten moi
tulla maltiotSfa, jotta eimät ole fanfanmaltaifta, poliittifen
myötätunnon oStamifeEft yoKitutfelle.
SDfa ofuuSEuntia Eteltäytyytin maStaanottamaSta mal*
tion EannatuSta. @e on 3JlancheSter*oppia, mutta maltion
apu yEfttyiftUe yeibän yEftyiSetujenfa ebiStämifetft ei ole
fointaan foftaliSmia. ^teiStuntareformi, jota maanmit*
jelyffen tamaraintnotannon fäilyttää fiten, että fe toimit*
taa moiton Hiiteen^axjottajille, mutta afettaa maStuumaa*
tan maltion, fe on, toEonatSmäeStön'nisfoflle, on agrari*
miesten IjouEuttelemä iljanne, mutta fttä ei moiba fuureSfa
laajuubeSfa ajaa läpi eitä fe ole proletariaatille ebuEft.
§paitft täSfä mainitutta, on mielä muuan tärEea feino
maanmiljelytfen ebiStämifetft.. taloubettista Edetystä filti
ytbaStuttamatta, Eeino, jota ftta mitä moimaftaimmin mte
eteenpäin, ammattiftmiStyEfen lemittäminen.
Olemme fen tärfeimmista Eo§biSta jo huomauttaneet
EanfatouluSta puljneSfamme. Gsi tarmtta pitempiä feliiyf*
ftä ftita, että fofialibemotratia on rnalmiS^ toljottamaan
niinljymin maanmiljetijain- tuin ammattilaiStentin ftmiS*
tysta EorEeammaHe Eanfa* ja jatto*Eoutujen oppimäärää,
ett’ei fe ole tufas' maroja-myöntämään tun on lyfymyt*
feSfä maanmiljelys* testi* ja EorEeafoulujen perustaminen
tai parantaminen, maanmiljelyslaboratorien ja foeafemien
perustaminen, mattttalojen laittaminen tai näyttelyjen toi*
meenpanemnten.
'
Suolemme jo,toStetelleemme niitä pääaftallifta tohtia,
jolta maanmiljeiytfen EehityffeSfä fapitaliSttfeSfa yijteiSEun*
naSfa ja fojtalibemotratian fuhteeSfa ftiljen omat huomioon
oteftamat. @ttä lantamme tartottaifi „yhteiStunnalliSta
ättancheSter^oppia", fitä ei efitytfemme jälteen futaan mäit*
tane. SSJlyönnämme femaaSti, että. maatimuEfemme monin
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folkin menetät pormarittiSten ^teigfurmctHifta reformia
harrastamien agrariohjelntten rajojen uIEopuoIella, ja että
rabitaliSmiSfa - monen agrarimieijen ja maareformaattorin
ohjelmat ne moittamat. Sftäiben puutteiben johboSta Ioh=
butamme itfeämnte ftttä, että totoomme agraripoIitiiEaS»
famrne hamainneemme teoiiifuuben ja rnaanmiljelt)Efett Ee^i=
thifen eroamaifuubet, että ioniamme molempiin nähben on
tät)bettifeSti fopufoinnuSfa, ettemme maanmiljethEfeSfä pprt
päinmaStaifeen tuin ntiEä meistä teoiiifuubeSfa näpttää
mälttämättömältä. SlgrarimieSten ja maareformaattorien
ei fenmuoEfi tarmitfe oila huolisfaan, heistä näpttäa maan»
miljeltjS itfenäifeltä EoEonaifuubelta: foftalibemoEratia moi
fitä pitää main ihmisten ojana, joEa fopufoinnuSfa fen
EanSfa moi Eehittpä.
SJtonet Eäptännön miehet eimät eh£ä pibä maatirnuE»
ftamrne tarEotuEfenmuEaifina. S^iiben Eät)tännät(ifht)ttä Eoe»
teltaeSfa' Eäp feimiffe, omatEo ne omianfa ebistämään maan»
miijeltjEfen EehiipStä. SOie mpönnämme ebeltäpäin, että
monet maatimuEfiStamme omat fellatfta, ett’eimät ne ai=
noaStaan tarEota ihitoäenfuojeluSta, maan mpöSEin maan
omiStuSoiEeuben rajattamista.
SJiutta joS Eämift felmille, etfeimät menetteihtamat,
jotta omat tarEotuEfenmuEaifia maanmiljelpEfen Eohottamt»
feEft EorEeammatle EehitpSaSteelle, olift omianfa faamutta»
maart talonpoiEien fuoftota, niin ei fe tobiStaift menettely
tapojen, maan npEpifen piEEntatonpoiEaifen tuotantotaman
Eefjnoutta.
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IV

TT2aalaisu>Heston suojelus.
a) ^ o l ti fi m a lt io n m u u t t a m i n e n
fimigtpsmaltiof fi.
SBaiEEafaan et foftaiibemofratia moi olla Eilpaftlla ag=
raaripuolueiben EanSfa talonpoifain pelaStamifegfa, niin
on Euiteufin ala, jotta fe moi tarjota enemmän m aalait
mäeStölie tuin agraarifet ja pormarittifet puolueet.
Sata felmittääffemme täptpp meibiin alfaa mapan
lameammalta.
Stpfpaifaifen tuotantotaman foto tarfotuS on rtfaS»
tuttaa faupunfia maafeubun EuStannuffetta. Savomme
ta§fä efttiää muutamia näföfoptta ftita. Kaupungin rifaStuminen on EapitaliStifen prttteltäifppben mälttämätön feu*
rauS, jota tentittää ppä enemmän maanmiljelpgtöiStä jop=
tumaa lifa^armoa ja Eapitalia faupunfiin. Säma tarfo=
tu3 pamtää maäta EapitaliStifen ppteigEunnan fera: maa=
laiSmäeStö moi ftiS toimoa paljoa [uuremmaHa fppHä fofta=
liStiSta ppteigfuntaa tuin EaupunEilaiSmäeStö.
SeoHifuuben ulottaminen maafeubuHe ja maanmilje=
Ipffen teottifuuSmaifeEfi muuttaminen eimät muuta miitat=
tua tarfotuSta. SOtenettelptapa, jolla maalaiSmäeStön ojaa
riistetään, muuttuu f en Eautta, mutta omaifuuben fa8ma=
man lifäarmpn mittaaminen faupunfiin ei taffaa.
SlgraarimiepiHemme on ppmin peippo rattaista fe
EpfpmpS, että faupungit fortamat maafeutua. Sotutta Emt
pe luulemat, että tämä forto onppmitettämiSfä niin, että
forretaan maafeubun puolelta faupunfilaiSmäeStöä fopot»
tamalla elintarpeiben ja raafa*aineiben pintoja, niin pe
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erejtpmät. Olemme ja ennen juomauttaneet, että je fiten
maan Sojottamat raaaSorSoa, parantamat maanomistajani
afernaa. äiiutta nämä eimät ole fanta Eitin maalaiSmäeStö.
©en enemmistö ei elä maanomiStuSfeSta, maan palSSa*
tjöStä. QJiutta maataomistamain maamieSten makaama
enemmiStöSin on maan näettnäifeSti maanomistajia; tobel*
Unen omistaja on SaupungiSfa afuma jjpoteeSStmelSoja.
Qa fuurtilaftifelleSin on mieluista Suluttaa maaSorSonfa
SaupungiSfa. Oslintarpeiben jinnan ja maaSoron noufe*
minen Sojottaa tilojen jintoja, Sojottaa jjpoteeSSiSorSojen
fuuruutta (feurauS perinnöistä ja ostoista), Sojottaa me*
noja, joita fuurttlaHifilla tai jeiöän lapftHaan on Saupun*
giSfa. £oifelta puolen fe mjöSSin enentää ei ainoastaan
SaupunSilaiS* maan mpöSSin maalaiSmäeStön enemmistön
njISemiStä, Sojottaa SorSeimmitleen maafeubun rafittumi*
jen Saupungin Sautta, fen ftjaan että fe fttä mäjentäift.
SJHSält tätä tarSotuSta njSjifen tuotantotamqn malli*
teSfa moibaan maStuStaa, pjrSii foftalibemoSratia fiijen
parantamalla maalaiSproletariaatin tt>ö= ja eiinejtoja.
Sötutta fe ei ole SapitaliStinen tuotantotapa jSftnään,
joSa fuofti SaupunSia maafeubun SuStannuSfetla. ©arnaan
fuuntaan maiSuttaa njSpaiSaiiten, SeSSiteitt; maltio fieHä,
ntiSfä fe on täpbellifeSti agrariSten maiSutuStcn mailaSfa
ja SuitenSin maiSuttaa ijan päinmaStaifeen fuuntaan.
OtpSjajan maltio on, Suten joSainen täjän asti. oEut
maltio, ennen SaiSSea jerraSlaitoS. SftjSjaiSaifen maltio*
majbin Sannattajat, parlamentit, ja erittäinSin rujtinaat
Satfoimat päätejtämäSfeeri riistää pieniltä enemmän tai
mäjemmän itfenäifiltä, SeSSiaiSaiftlta pjbpSSunnilta, joiben
pjteenfulamifeSta njSpajan maltio muoboStut, itfenäifpj*
ben ja jerruuben mäliSappaleet. DiEeuS* ja poliiftlaitoS*
fet, armeija ja merolaitoSfet SeSSiteltiiu lujasti..

(Sitämaätoin on npEpaiEainen, famoin tuin jofainen
tähänastinen maltio hptoin pienesjä määrääjä laitos jtmig=
tpEjen palmeluEjegfa. '© e EeSEittää fäjtinfä ainoastaan
herruuben mäliEappaleet. ©itaiSthStehtämät fe jättää Eun=
uitte tai piiriEunnitte tai EoEonaan ^ffitigiftCCe henEilöitte,
niiben EegEittäminen et jttä ItiEuta. SEanfaEouluIaitoS jää
tuntein ajtaEft, taieläpa ojaEft EorEeampi EouIuIaitoSEin.
SiorEeaEoulut tojtn omat maltiolaitoEjia
niitä et fe par*
haatta fahbottataan moi uSEöa tuntien huoStaan-; mutta
jiEftpä ne jäännättijeSti polttelemat IjerraS* eiEa jimiSth8=
tarEotugperiä; niiben pitää taSttattaa taipumia mirEa*
miehiä, eiEa taapaita tutkijoita.
kunnan,. ojaEft pEfttt)iSaftaEft jää janan Iaajemmagja
merEitpEjeSfa menegtpspoltifi — tertoetjäpoliift, lääEintälaitos
ja Eöhhäinhoito. kunnan, ojaEft pEfithiSafiaEft jää teiben lait*
tautinen ja EunnoSfapitäminen; maitta puuttuu aftaan maan,
joS je ftten ebiStää jotilaattiSte iiiEennettä ja toimenpiteitä,
SMtton maanteitä Eutfutaan jattumaStt jotateikfi/ ja aino=
aStaan foftlaSmalttaigfa omat rautatiet otetut mattien huoS=
taan, mutta ei ©meitftSfä, ©nglanttiSja ja SimeriEaSfa.
©aEfan feijori on tojtn janonut, että n a in e n muojtfata
r-o»r_tiigenteemougjtjäto/ mutta ipreuSfm rautatiet eimät
ote IiiEennettä, maan militarismia marten.
ttie tteteettijet ja taiteettijet taitoEjet, jotta npEpajan
maltio pttäpitää ja hoitaa, omat homitoiSton jätteitä.
SÖHEäli maltio hattEEii herruuSmäliEeinojen ohella Eulf»
tuurimältneitä, EeSEittää- je ne jämättä juurEaupunEeihin,
pääEaupunEeihin. SJiaalaiSmäeStö -on hhtii htyto™ ft*in Eau=
punEilaiSmäeStöEtn melmottinen niitä kannattamaan, mutta
ainoastaan miimeEfimainitutta on niistä marjinaiSta hpötpä.
SBaStaEEaiSten tarEotuSperien täptph jaaba maltioSja
ftja, ttiinpian Euin proletariaatti alfiaa jen johtoon toaiEut*

km. SBaltlomalta on moimaEEain Eeino EapitaliStifen jäi*
jeStelmän EumpomifeEft. proletariaatin täptpp luonnolli*
feStt prittää mallottaa fttS. SJiutta proletariaatin bifta=
turia ei futnfaan pibä Eäfittää fttä taajalla/ että jonaftn
ianniina päimänä fuurfaupungtn raljmaS piellä moittia*
iSfttKa maltaa ministeriön ja Eäpttää toaltiotuaHan moittia*
Heinoja riffat&en tupoamifeen.
Proletariaatti ei moi taistella maltiomallan. omiStamt*
feSta Ilmari, ett’ei fomalla Hohota itfeään ja maltiota Eor*
EeammaUe irfjitpSaSteeHe; fe ei moi maltiomaltaa Eäpttää
ebuEfeen ilman, ett’ei fe ole Eoponuut EorEeammalle Eepi*
tpSaSteelle. SEäSfä taiSteluSfa täptpp fen enfinnä faamut*
taa tarpeeHtfen moraalifen ja IjenEifen omaifuuben, jota
teEee fen EpEenemäEft olemaan maHaSfa olemana luottana
ja jtten mpöSEtn poistamaan taiten luotfaljerruuben. SJiutta
proletariaatin taistelu maltiomallaSta ei pfftn ole toiste*
lua fen moimateinoiSta, maan fe mpöStin mälttämättö*
mäStt ppitii muuttamaan itfemaltaifen ja Ijarmainmaltai*
fen ntaan fanfanmaltaifetji, pprtii lattauttamaan maltton
ijerruuSteptämät ja fen ftjaan muuttamaan ne kulttuuri*
tefjtSmifft, pprfii muuttamaan fotilaS* ja poliiftmaltion
ftmiStpSroalttofji.
¿ämä on luonnollista, eitä Eaipao mitään pitempiä
felmittelpjä..
. QoS tämä maltionmuutoS on foto mäeStötfetin ebuEft,
niin paljoa enemmän ftitä EuitenEin Ijpötpp maalais* Euin
EaupuntilatSmäeStö.
. äJhmtamta efimerEEejä ftitä.
6) §tfe p a ll in to .
©oftalibentoEratia pprtit Eanfan itfeljatlintooon mal*
tioiSfa, maafunniSfa ja EunntSfa. Söiimeffimainittu on

maaiaiftCe paljon tärkeämpi kuin taupuukilaiSmäeStöIIe.
SBaltion mirkamieS on Mo olemutjeltaan kaupunkilainen,
yän ymmärtää paljon paremmin kaupunkilaisten tuin maa*
loisten tarpeita. Sftutia kaupunkilaiSmäeStöttä on ioaÄon
toifet keinotkin Byrokratian maStuStamifeen kuin maalaiftlla
nimittäin moiutakaS [anomaleybiStö. @e ei tofin estä
[tta, että toijtnaan IjaHitukfen ja Byrokratian maanomis
tusta [uofitaan laupuntitaiStuotanto yaarojen kuStatmukfetta,
mutta mittainen maaomaifuuS on fe, joka [aa iloita tattaifeSta
miellyttämästä afemaSta? ©nurtilat, tai oikeastaan ne
[uurtilat, joiben omistajat omat kaupunkilailta, jotka kau*
pungiSfa kuluttamat maatorkoaan , ja perjoonaliifesti mai*
kuttàmat yattitutfèën ja mtrkamieyiStöön. SRutta näiben
[uurtilojen ebut omat riStiriibaSfa [en maalaiSmäeStön
ojan kanSfa, jota nymä [uurtilat käyttämät Byöbykfeen ja
juuri näiben mailutukfeSta joytuu, että [omainen maalais*
mäeStön o[a [aa kätftä kaikitta aloitta, joiyin maltioyoibon
maikutuS ulottuu, koska [uurtilat [tien [aumat etuja, ejtftt.
kunnattiSmak[ojen [uoritutjeSja, mittieläinten tuottamien
maytnkojen kormaami[eS[a y. m. SfcäSjä, [omaten kuin maan*
miljelyk[en [uojeluSpolitiikan alalla tullien ja armopalojen
kautta, o[ottautumat maltion agraarijet yarraStukjet keinokjt
ylläpitää maalaiSmäeStön laiminlyötyä tilaa, mieläpä may*
mistaakin [itä.
Stttoakurttien, piirikuntien ja kuntien it[eyaIlinnon tey*
tämänä ei ole ainoastaan panna maymat telkeet [ttte yol*
yoomi[eHe ja [orrotte, jota ymmärtämätön, julkea ja ker*
raS[0an turmeltunut mirkamieyiStö yarjottaa rnaaloiSmäeS*
. töä koytaan, [en* et tule ainoastaan ajettua maStuStaùiaan
[uurtilojen ylimattojen ylimaltaa ainakin mikäli [e riippuu
poltittijiSta tekijöistä, [en täytyy tulla myöskin maalais*
mäeStötte yyöbykji, jämällä kun [e tekee ojan kaupunkilais*

mirfamieljiStögtä liian joutamafft, ofan ftirtäa maafeubutte,
joSfa |e maStebeS eimät enää eftimttj mäegtört’ fueteen
herroitta, maan patmelijoina.

, c) Sötilitartgm t.
■ Söieläftn tarEeantpää maoIafömäeStötle Enin EeSEitetpn
mirfamiei)igtön EaiEEimaHan furittaminen on fottlattoaCan
taiottaminen. Sföin fuutia uhreja Euht fe maatiifin fofo
mäettöltä, niin raétaimpína Eo|taamat rajttuffet fuiten*
fin maafeutua. íeóHifuut, iofa tuottaa alinomaa faSma*
man tpöttömain refermiarateijan, moi fjetpoinmtn fettäft
tpömoimain mä|enemifen feifotoain armetjain fautta fuin
ntaanmiljetyä, jofa Eärfti ttjömoimainfa alinomaifetta pois*.
■mirtaamifeSta. Qa nuoret miehet, jotfa tulemat maalta
EaujranEiin tuHaffeen fotitatffi, fabottamät ijelpoSti Ijalun
maaelämään, ja maanmitjefyS menettää peität ainaifefft.
-9le; jotfa reilaamat maille, eimät aina ole paratta ainef=
fia. kaupungin fimtötpämaifuttimilta marttotbaan fotilatta
ljuolelitfettt; mifään et olift maarallifempaa Enin, että' fott=
la t’ faift ammentaa |enfiftä tietoja, @otita£fapaffa ja
porttota omat ifanmaanpuoluttajan ainoat „fääbpnmufatt
fet" oletfelupaifat kätten mapainn lettinään, ainoat, jotfa
eimät |äneen istuta maHanfumouffeUtfta oppeja; ja faiffi,
mitä ijän faupiingitta mufanaan maatie tuo, on fufupuoli=
taubit. ■UJiutta merot, joita talonpoifa fuorittaa fotajoufon
pHäpitämifefft — niin |pmin paffo* fun mapaaeltoifet
merot, joita |a n rnaffaa poifanfa eläntifeett fotitaStafiSfa,
mittaamat faupunfiin ja nautitaan fteCa. äftoni Baupunfilainen teoHifuuben |aara, moni faupunfilairien Eanfan=

r

a

'

i

"

”—

tr ^ H f i

»

'

146

luoEEa elää militarismista. StatonpojaEa pitä on maan '
raptuEpa ja mafjinEoja.
SaiEen tämän huomioon ottaen, on maireata Eäftitää,
miEp talonpoiEa ofottautuu militarismin parpimmaEp
tueEp. Sulaan ei mäitä, .että EanfaEifuuStunto olip E)ä=
neSfä moimaEEaammin Eeijittppt luin EaupunEilaipSfa, että
Ijänen ipnteeEifet maiEuttimenfa, olipmat EorEeammat luin
, EaupunEilaiSten. 9Äutta emme moi pitää xiiftämänä felU
tpEfenä ppnmaEan iijailemiStaEaan.
CuonnoEipmmalta tuntuu otaEfuma, että maalais*
•
mäestä on enemmän tai mäljemmän felmiEä topapoiSta,
että mipEifen maapnpöEEäpS Eoljtaip ptä raSEaimmin,
I
' paljoa raSEaammin Euin Eaupungeita — luonnoEifeSti
’
liunotuEpa tariottaen. @oban laukut ja ^)ämitt)Efet Eotj*
......
taamat erittäinEin maafeutua; pitä talonpojan tuSEa, että
maltaEunta motp tuEa turmattomaEp, pitä puen innoS*
iuEfenfa armeijaan, joEa pitää mipEifen EauEano pnen
pelloiltaan.
QoS taiotaan faaba talonpoiEa taisteluun militariS*_
mia maStaan, niin tätjtp PneEe ennen EatEEea felittää,
ettei pien taljbota teljba. ifänmaata turmattomaEp.
¿aiSteluEa militarismia maStaan on EaEp puolta,
■
jotEa tamaEifeSti EeSEenään feEotetaan, mutta jotEa pitää
pitää poleEifeSti toipStaan eriEään.
•
SEoifelta puolen juomaamme pprEimpEfen iEutfen rau*
p n folntimifeEp. SEpEpjan fuurmaEan fotamaruStuEfet
>>
Eäpmät niin mielettämän laajoEp, että paraSEin ifänmaan
pStämä joutuu niiben tä§ben poliinfa.. SpitemmäEe ei
f
tämä enää moi mennä, pitä on joEainen maEuutettu, fe
jopaa marariEEoon tai EatEEi tuhoamaan fotaan, Nurjimpaan
i’
EailiSta fobiSta, fotaan, joEa päästetään raimoarnaan, EoSEei
enää moiba lantaa. maruStuSten taaEEaa, jonEa pitäip
' '

taata raitaa. SE^ain hhbeltä tamalla moibaen fe mälttää, •
fuurraaltojen mälifellä fopimuEfeUa laSEee feifomat arrnei*
jät pajalleen ja itfetiäisten maltioiben mapaaeljtoifella
fuoStumuEfella alistua Eatifojen mälifen fomintomiEeuben
alle, jonEa Jpaätötftä ne fitoutumat naubattaraaan.' ■
epäilemättä
EauniS ajatus, mutta utopinen
p^tetSfunnaSfa, joSfa etujen riStiriibat omat niin fuuret, •
ettei ebeS maltioSfa ole maljboHiSta mälttää taloubellijta
taisteluita, eftm. laitoja, fomintomiEeuEften amulla. QEui*
nen raulja ebeHpttää ainafin, että fuurmaltamme ennern*
min lopuUtfeSti fopimat EaiEEi riitafijfhmhEfenfä, joita niillän^ipijttt on ja huolehtimat ftito, etteimät ne uuhelleen tule
efiin. 5Tie lanfaHifuuSfhfpmpifet eimät mielä fai EH ole rat*
faiStut, joita'pormartllisten maltioiben EehitpEfeStä on jolj*
tunut, ©uropön jafo ei mielä ole päätthnpt ja jo alfaa
miime ponnistus maailman jaEamifeSta. kapitalistinen
hhteiSEunta luo liian fpmtä ristiriitoja eri fanfojen mäliHe,
jotta ei moi obotta kapitalististen hallitusten liittoutua .
miSta EeSEenaan. Sntnän tehtämän ratEaifeminen jää pro*
letariaatin EanfainmälifeHe foIibartteetiHe, joEa jo n^t on
paljoa moimaEEaampi taEuu rauhasta Euin EaiEEi porma*
rilliSten rauhanEongreSftt tihteenfä.
SBaHan toinen luonne on maatimuEfella, että npEpi*
nen feifoma fotajouEEo Eormattaifiin EanfanpuoluStuEfefla,
miliijt — armeijalla, ©e on jo nhEpifeSfa hh^EmutaSfa*
Ein, niin räiEeät Euin ftinä etujen maStaEohbat omatEin,
toteutettamiSfa. ©e et tahbo hajottaa fotajouEEoa, fe ei /
tahbo. poistaa fen taiSteluEuntoifuutta ulospäin, maan
ainoastaan .ftfäänpäin. ^hEpifin ei armeija ainoastaan
ole ulEonaifen mthollifen torjumifen, maan mpösHn „ftfäi*
fen mihollifen" mafentamifen mäliEeino; fe on moimnEEnin
maltan mälittämisEeino, mattaSfa otemain luoEEain paras
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tuti, mitali peiban maltanfa riippuu ^olttitifiSta tefijöiStä;
fc on viimeinen Eeino, jolla uhataan jotaiSta yritystä ma»
pauttaa forretut tuotat toisten maltanalaifuubeSta. SBaati»
muS miliiftjärjeStelmän täytäntöön ottamifeSta on mainio
futtturimaatimuS/ maatimuS/ jonfo pitää 0H0 joCaifen
fybämmellä, jota repedifeSti toimoo, että ytjteiSEunnallinen
tepitys ebiStyift mapottijtmraan raupallifeSti, ilman mäti»
maltaifuufjta ja raatuutta.
$tuifen europataifen raudan ajatus tartottaa enfi
ftjaSfa taloubeHifia nätöfoptia. ©e tahtoo poistaa tapita»
liStifen ypteistunnan Harteilta taatan/ jota täy fietämättö»
mätft ftlle. SlinoaStaan paUituSten mälistä fupbetta tul»
laan ftten foSfettämaan/ tanfan ja paftituffen mälinen
fupbe jää foSfemattomaffi SöaruStuSten rtifuminen utto»
maidin napben ei mertitfe niiben riifuutista jtfällijtin oloi»
^in näfiben. SpäinmaStoin; tun fuurmattojemme nytyinen
pyrtimys armeijoittenfa fuuruubesfa moittaa toinen toi»
fenfa tetee niistä yllä euemmän tanfan fotajouffoja/ joita
on armeluttamaa täyttää fanfaa maStaan/ niin ei afeiben
riifumifen ajatus futataan estä pallituEfta nyfyiSten/ fan»
faSta Iäptemien ja taas fanfaan palaamien juuren fuu»
rien armeijoittenfa fijaUe afettamaSta pieniä ammattifoturi»
jouffoja, jotta omat marmätyt ryyfyföypälistön EeStuubeSta,
ja jotta alentumat ampumaan pymäSta niaffuSta ifiänfä
ja äitiänfä.
Slfeitten riifumifen maatimuS tai paremmin fanoen
toimomuS on fifjt fe militarismin maStuStamiSmuotO/ jonfa
puolelle pormariHifet piirit helpommin moitetaan, pienistä
toimeiSta puolimatta/ joita on fen toteutumifeSta porma»
riHifella popjalla. ©itä mastoin eimät ne moi innostua
jtipen, että feiföma armeija formattaiftiu fanfanmaruStui»
feliö/ maitta/ tai epfä paremmin fanoen, toSta fe juurien

fcn olotilan ebeKptyEftä; jota teEee afeitten riifumtfen mai)=
boHifeEfi. .
ÄanfanmarugtuEfen ajatuEfeKa on enft ftjagfa poltit»
tifta eiia tatoubettifta tarfotuEfia. '© e on tobeHifen fan*
fanmallan, fen olotilan mälttamätön ei)to, jolloin fyattitug
on Eanfan palmelija eitä ijerra. ©ttäroagtoin fen toimeen*
panemifegta tubiin on obotettamigfa maegtötie tamattoman
juurta fuoranaigta taloubeffigta ijeipotugta. SEägfa fulj-teegfa iEuifen raudan ajatug on fttä parempi.
SEanfanmarugtuEfen ajatug ei fuinEaan tarfota Eanfan*
puolugtuEfen maijetttamtgtä, pitemmin fen itfäämtgtä, EogEa
je tahtoo teljbä joEaifegta afeielpoifegta afemelmoUifen. On
teEntttifen EejjitpEfen maragfa, jota ei moi ebeltäpäin arrnata,
mitä EugtannuEfta tägtä johtuu, EogEa fe fotilagatattaEin
tulee faamuttamaan fuurimmat ja txranioEifhnmat moit*
tonfa, niinfauan Euin Eapttaligttgten Eanfojen mälifet rigtt*
riibat omat olemagfa.
©uoranaigten taloubeHtgten etujen määrä, joEa Ean*.
fanmarugtugjärjegtelmägtä Eoituu toto EanfaHe, riippuu
iuEemattomigta teEntlliftgtä .ja poliittiftgta aftan|aaroigta,
joita ei npt moi määrätä. SOiiten EorEeaEjt tämä määrä
fttten armogtettaanEin/ pEft feiEEa on EuitenEtn marrna:
maalaigmäegtö faa miliiftjärjegtelmägtä ufeimmat fuora*
naifet ebut.
äftillatfeEft fotilag-fimigtt)Efen luonne EanfanmarugtuE*
fen aiEana ihuobogtuuEin
ja tämä luonne moi erilaU
figta poliittifigta, teEniHijtgtä, taloubeöiftgta ja EagmatuE*
feKiflgta oloful)teigta riippuen eri aitoina ja eri rnaigfa
olla tornin erilainen -- niin jota tapauEfegfa täptpp tämän*
järjegtelmän EuitenEin johtaa ftif^en, että' erotug fotilaan
ja tamatlifen Eanfalaifen mätittä Eatoaa ma^boHiftntman
mäkiin. SEämä on Eanfanmarugtugjärjegtelmän marftnai*
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ttett timtcmerEEi. £oifelta puolen jää fanfalainen fottt
laSftmiSt^gfenfä faatuaan maanpuoluStuSmiel)eEfi: @meit=
ftgfä ott afetoetttJolXtfeUa fanfatatfetta Eimäärtnfä totonaan.
SEoifelta puolen ppritään fttljen, että fottlaS IjarjotuSatEa*
naattiin ppfpifi Eanfalaifena, että itänen eroSfa oloaiEanfa
muusta mäeStöStä, fe un/ Itänen parjotuSaiEanfa fafar*
rneiSfa fupiStuifi ntapbolltfimtnan mapään, että Ijän faift
mapbotttftmman paljon opetusta Eafarmien ultopuoletfa.
Sftuorifon tarfotuifenmufaifetta EaSmatutfetta afemelmotti*
fuuSfelpotfeift on joEaifegfa EanfanmaruStuSjärjeStelmägfä
tärEeä ofanfa. ©itämaStoin opetus EafarmeiSfa fupigtuu
muutamiin EuuEauftin.
2liEa, jotft fotilaS EanfantoaruStuSjärjestelmän matti*
teSfa riistetään toimestaan, tuottaa tuotannolle EorEeln*
taan ^aittaa, mutta ei matamia rafituEfta. goS tämä on
tärEeätä Eaitilie tuotannonljaaroitteEin, niin on fe fttä juuri
maanmiljelpEfette. Safarmit mertitfemät fotamäen Eestit*
tämiStä EaupunEeiljtn; ftten ei ainoastaan riistetä maan*
miljelpEfen parhaita tpämoimia ja teitba tpömteljigtä tois*
ten EuStannutfetta eläjättä, toftn äimän maSten tahtoaan,
maan mpöSEin famaifet moimat fiirtpmat fauaffi rnaafeu*
bulta Euluttamaan toisten tpön |ebelmiä. ©enEin, jota
laSEee miliiftjärjeStelmän taloubettifen |päbt)n |pmin pie*
neEft, täptpp mpäntää, että fe poistaa erään maanmilje*
IpEfen riiStämifen raftttamimpia muotoja.
b) Stoulu*, Eöp|äinl)oito= tie ra fitu S te n p. m.
m altion ju o s ta a n ottam inen.
äJhrtta foftalibemoEratian pprtimpS muuttaa maltin
maltalaitoEfeSta fimtStpSlaitoffetfi ei ebiStä maalaiSmäeStöä
ainoastaan tällä negatiimifella tamalla taistelematta 6pro=

\

Erähän ja militarismin EaiEEivaltaa vastaan. haistele*
Van proletariaatin täytyy myösEin pitää puolta, että vai*
tio levittää tobeUiSta ftvtstystä, että fe ottaa huoStaanfa
Eulttuuritehtävät, fotoin eivät yEfrtyifet etEä Eunnat ole
päteviä ja joiben täyttäminen on EoEo Väestön väisty*
mätön tarve.
SDlemme jo ebeffa huomauttaneet, että on oletriaSfa
jouEEo, Eultturitehtäviä, JotEa nyt, niinEauVan Euin ne _
omat Euntien htv&aSfa, ainoastaan EaupungetSfa voibaan
tyybyttäVallä tavalla täyttää, mutta jotEa ovat rnaafeu*.
buGe yhtä välttämättömät Euin EauputtgeiHeEin. IBloni
näistä tehtävistä on maafeubuUe Vielä välttämättömäni*
piEin Euin Eaupungitle. Maafeutu tarvitsee paljoa enem*
man hyviä EanfaEouluja Euin EaupifnEi, EoSEa pltä puut*
iuu EaiEEia muita fivistys välineitä ja EoSEa maanviljelys
on ammatti, joEa vaatii paljoa enemmän tieteeGiftä tie*
toja Euin ufeimmat EaupunEilaiSammatit. (Samaten Euin
Eoulun on Eöyhätnhoibon laitaEin. ^aupungeisfa, joihin
riEEaubet EoEoontuvat, on paljon yEptyiSihmijiä, jotEa huo*
letta voivat antaa jotaEin yltäEyUäifyybeStään torjuaEfeen
fiHä Eertaa pahimman Ijäbän. SKaafeubuGa ei yEfttyinen '
hyvänteEevaifyyS merEitfe niin mitaEään feubuitta, joiSfapääaftaSfa elää puhtaasti, maataviljeleviä •piEEutalonpoi*
Eia, jotEa eivät itfeEään elä yltaEyHäifyybeSfä. SftiSfä taaS
on pääaftaSfa fuurviljelijöitä, jotEa votftvat jaEaa^ apua,
fteHä nämä monasti poiSfa ollen eivät ole tilaifuubeSfa
tutustumaan heitä ympäröivään Eurjuuteen. Sftamä fuur*
viljelijät, jotEa enimmäEfeen elävät EaupungiSfa, tulevat
ufeammin tilaifuuteen, jos he tobetta ovat hyvänteEeväi*
ftä, jaEamaan apua Eaupungin löyhille.
g)htä huonosti- Euin on Eöyhäinljoibon laita, on fai*
raanhoibon ja terveybenhoibon laita yleenfä maafeubuGa,
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jonfa henEinen rappeutuminen BatBottaa lääfäritEin Eaupun*
1 Beibin. Caäiärien puute Eäpmaalla ph® juurentmaEfi, famatia
tuin tutuijät monet nuoret lääEärit EaupungiSja turhaan
etjtmat tpötä. $08 protetariHe jota paiEa&faEin on itämaa
jatraStua, niin iEäminta fe EuitenEht on maatta. ®aupun=
gigfa otetaan jjanei monasti opintötarBaStuEjeSja pleijeen
' fairaalaan tai on ainaBtp tarjolla haimasta laäBarin ap ua
maatta jaa Ijän turpaan etjiä laatäria, monasti jaa Jjau ,
tpptpa mannojen affojen puoSEaroimijtin. Sairaaloista/ tai
ebeS eritpijtStä oleStetupaiEoiSta jairaiben eristämistä mat=
ten ei ftettä ole pu^ettafaan.
Suman lifäEft tulee. BulBuneumojen BepnouS. SBiiS*
jään~~eimät
BulBuneumot ole niin mälttämättö*
,mät Buin maatta/ Bun otetaan huomioon Rattoa ajutuS/
ajumapaiBBojen etäifppS toijistaan ja mpöSEin maanmtlje*
IpStuotteiben pieni armo, joita Bannattaa Bulettaa Bauem*
rnaBjt maan/ joS BulBuneumot omat ertnontaijet. Qa ja*
matta* Bun BaupungiSja mäestä juttoutuu p§ä ahtaammalle
alatte, Eäp ajutuS maatta paiBottain miela harmemmaEjtEin.
Samatta BaSmamat' maljbottijuubet BaupungetSja laittaa
halpoja tiiBencumoja (raitiotiet p. m!) ja nämä omat niin
tuottamia, että pääoma uutterasti pprEii jettaijta laitta*
maan. 2Kaatta ei BuBaan ajattele jettaiSta, eimätfa Eöphät •
maalaiSBunnat ole tilaijuubeSja niuBoitta matoittaan honifi»
maan mälttämättömiä liiBeneumoja.
* '■
ttiäin Bäp BaupunBien ja maajeubun mältnen maSta*
Bohta t)tia räiBeämmäBjt.
£äsjä puuttuu fojtalibemoBratia ajiaan ojottamatta
maltiotte, mitä eimät Emmat moi jaaba aitaan. Söaltion
täptpp juorittaä menot BoululattoBjeSta, EäphäinhoiboSta,
termepbenhoiboSta ja liiBennefaitoBjeSta. .
' Säliä ei tahbota janoa, että BatBEia näitä aloja täSt*

ebeg pitäift hoitoa laamamaifen Bprolratifegti. Sinttiin,
piitilutttien ja maaluntien ttfepattintoa et tagfä mitenlaan
tulia rajattamaan, maan fttä pitoa mielä ufeinimigfa l$uro=
pan maigfa lamentaa. Suuta on paljoa mäpemmän malta*
laitot luin maltio, fe ei niin pelpogti tee laulua pattiini*
fen afeelft tai Eapta Eö^äin^oitoa- ja liilennelaitogta mär*
mätaifeen malitftjoita jjallttulfen puolelle — ei ainalaan
ftettä, ntigfä on motmagfa yleinen äanioileug.
SBielä on 'muigtettama, että laupunltiunnagfa on
enemmän ebigtpgmieliftä aineffta luin maltion mtragtogfa,
jola on paljoa enemmän taantumuämoimien
talopa*
jutta oleman tnaafeubun, mattagfa olemain luoflain, foti*
. laiben, pappien ja ptimpgten — mailutulfen alainen luin
laupunft. SUlaalaiglanfalouIun maltion paltuun ottarni*
nen olift nplptftgfä olofupteigfa ebulft, milä taag lampun*
gigfa olift ilmeinen tala*aglel.
äftary huomautti Euuluifagfa lirjeegfaän ©alfan föftali*
bemolratian ohjelman jopbogta, että ppritään pleifeen, ppiä*
läifeen loululagmatulfeen maltion lugtannulfella: „Solo*
naan .on ppljättamä lagmatug maltion, lugtannulfella.
äftaaratä pleifen lain lautta maroja lanfalouluille, opet*. ■
tajalunnan ja opetulfen p. m. lelmollifelft faattaminen ja,
luten gfpbpgmalloigfa, maltion tarlagtajien amulla malmo*
minen, että „näitä lain määräplfiä noubatetaan, on mal*
lan toigta luin tepbä maltiogta lanfan lagmattaja! paljoa
enemmän on felä lirHo että pallitug pibettamä lolonaan
erillään loutugta. Spreugftlaig*falfalaifegfa maltalunnagfa
päinmagtoin maltio tijUä laipaa lanfan lagmatugta". Dptfc rnäpän luin on fpptä faattoa loulu maltion
fiprolratian laamoihin, pptä mäpän on fpptä tepbä niin
läppäin* ja fairagpoiboHe felä UilennetaitolfeEelaan. SBena*
jäitä, . ntigfä mälttämättömppg, jotta moitaiftin toimittaa
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maalaiSmäeStÖEe tarmittamaa (ääEärtn apua, muoboEifeSti
paEotti järjestämään pleifen fairaanlioibon, on [itiä ollut
ainoastaan niisfä EumemementetSfä jotaEin merEitpStä,
miSfä femftmot, itfeiiaEinnott järjestöt ottimat fen järjeS=
tämifen Ijuoleffeen. SOiiten mälttämätöntä on Eöpi)äini)oitoa
ja IiiEennemälinettä järjeStettäegfä tarioin tuntea paiEaEifet
apuEeinot ja tarpeet, ftitä ei tarmita pitempiä felitpEftä.
Qst mpöSEään fopift pinteen ppriimpffen EanSfa teljbä
maltio mattalaitoEfeSta EultturilaitoEfeEfi, jos ilman paEEoa
fen Eäteen tpönnettäifiin uufia maltamäliEeinoja. $trioEi=
nen EöpEjäinpöito oli EirEoEtfen maEän peruStimiä. $a
miten maltio Eäpttää juuria EanfaEifta ItiEennemälineitä,
[en ojottaa joEainen maali: fiaEituSuSEoEiftEa maatipiireiEä
on paljon parempia toimeita jaaba toimornanfa rautatiet,
fiEat p. m. Euin maStuStamiEa. 2Boi ajateEa, mtptn mat=
taan fjaEituS Eopoift, joS fe faift maEita EoEo paiEaEiSta
InEennelaitoStaEin.
SatEiEa näiEä alotEa moi maltio maan Eerätä maroja,
joita EoEoontuu maltion maroiSta ja määrättyjen fääntöjen
muEaan jaEaa niitä maaEunniEe, piiriEunmEe ja EunniEe
nitben itfenfä EäptettämiEfi.

c) SftaEfuton oiEeubenpoito.
%
SSielä on mainittama pEft foftalibemoEratian maati»
muS, joEa mattateljtämien afemaSta Euuluu malttoEe ftmi§=
tysteptämänä ja joEa tuottaa maalaiSmäeStöEe enemmän
Euin EaupunEttaiSmäeStöEe ppötpä: maatimuS maEfutto»
maSta oiEeubenpoiboSta ja oiEeuSamuSta. SÖHEäli me tämän
maatimuEfen läjitämme, et je tarEota, että EatEEien oiEeuS»
aftain pitäift oEa maEfuttomia, että EaiEEi jutut, minEä

.íoatuifto ne fitterí omatEin, ajetaan maltion EuStannuEfeEa,
fiiS mpöSEtn proletaarien EuStannuEfeEa. Sun EaEfi riEaSta
tomista faamat miljoonaperinnön ja joutumat ftitä tuEEa*
nuottafiEe, Eun EaEfi ofaEepljtiötä riitelemät patentista j. n. e.
niin et fuinfaan fofialibemoEratian mriaiitnuEfena moi oEa,
että proletarit olifimat ofaEifina oiEeuSEuluja maEfettaeSfa.
Stoijelta puolen on mpöSEin ma^botonta maatia, että
joEaifeEa olift oiEeuS alottaa äimän mietimaitaifeSti mal=
tion EuStattnuEfeEa oiEeuSjuttu EuEatieS maan mielifumi=
tuEfen loihtiman maärppben fomituEfeEfi. !goS maltio [Uo=
riitaa fulut, pitää ftEä mpöSEin oEa oiEeuS ebeltäpöin
tutEia, miEä riitaojia on aiheeton, miEä ei. £ämä joi)=
taifi ftmilioiEeuben Eäpntiin, jota paljon muiStuttaifi mal=
tion miraEiSta fppttäjistöa. 28alttomaptt faifi uuben moima=
Eeinon Eäteenfä. ^oifelta puolen eimät miraEiSten fppttä*
jiemme ja tuomariemme toimet ole feEaifia, että Eannat»
taifi toimoa mapaitten afianajajien tilaEe maltion mirEa*
miehiä.
.
SBaatimuS maEfuttomaSta oiEeubenpoiboSta moi EäfU
tpEfemme muEaan tarEottaa maan ftta, että perustetaan
laitoEfta, jotfa teEemäf ffiarattomaEeEin maljboEifeEft paEea
oiEeutta, miEä ei taljän faaEEa ole oEut fjäneEe ufeinEaan
maljboEiSta. Spttätfi fiiS perustaa feEaifta laitoEfta, miEai=
fta proletariaatti ntjt jo paiEoin on maEottanut tai perus» /
tanut oiEeuben Eäptön pelpottamifeEji; laitoEfet pitäifi teljba
pleifeEfi ja menot, joita upt fuorittamat pEfitpifet ppbiStpE*
fet ja Eun-nat, fiirtaö maltion niSEotEe, mutta tämänEin
: tulee tapahtua itfepaEinnon periaatetta louEEaamatta.
Säntäämme fiEotn ammattioiEeuEfiin ja tpömäen ftpteeri*
miraStoiptn.
.
SOiaEfuttoman oiEeubenpoibon Eipein tarme Eormatrat*
fiitt .peruStamaEa oiEeuEfia, jotEa olifimat EoEoonpannut
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kanfan luottamuSmiehiStä ja jotka miraEiSten tuomarien
johboEa ratkaiftftmat nopeaan ja makfutta pikkuaftoita, kuin
mpöSkin peruSiatnaEa neumonantopaikkoja, joiSfa •aftan*
tuntemat luottamusmiehet antaifimat oikeutta etfimiEe ma!»
futta' puolueettomia- ‘neumoja, mihin määrin heitän malt*
tukfenfa omat oikeutettuja ja mitä tietä niitä on paras
ajaa.
tällaisten neumonantajapaikkojen pääetu ei ole fitnä,
että ne antamat pEfitpiftHe mälifeinot käteen omin neumoin
ajaalfeen aftaanfa, maan fiinä, että ne eStämät monet
oikeusjutut.
Slftanajaja elää oikeusjutuista niinkuin lääkäri fai=
rauStapaukfiSta. QoS miimetfimainituEe et ote ebukft ter=
mepS, maan maijboEiftmmatt juuri fairaaEoifuuS, niin
enfinmainituEefin omat ebukft mahboEifimman monet riibat.
Uitit löptpp kumpaifegfakin ammatiSfa tpEätm kunnianmiehiä,
jotka eimät feEaiSten ajatusten anna johtaa itfeään,mutta on
monia feEaiftakin, jotka eimät niitä moi maStuStaa, ja
aftanajajien feaSfa on niitä mietä enemmän kuin lääkä*
reiSfä; fiEä lääkärit omat tetemifiSfä elämän ja kuoleman
kanSfa, aftanajajat maan jonkin rahamäärän kanSfa, eikä
luontoa moi pettää, mutta IpEäkin tyhmän tuomarin muo=
boEifuutta aftanajotempuEa.
©en pitää oEa -hitoin
huono afta, joka on kokonaan toimoton. ¡^hutefä fiiS, että
on aftanajajia, jotka riitajututsfa, joista maan on laiha*
fin toitoo, fisfomat fytvmfitt li hornat palat — lihomat
aftanajajiEe, mutta ei fuinfaan heibän puoluStettamiEeen.
SEutta miSfään ei ole feEaifta juttuja niin» paljon
kuin rnaaEa. ©e ei johbu talonpoikain riibanhaluiSta,
maan. maajeubun omistusoloista. Xtfeimmat riibat koske*
mat omaijuutta. SEutta miSjään ei ole enemmän omai*
fuutta kuin rnaaEa, miSfä kuten olemme nähneet, fuureEa

ofatta proletareitaEin on maaomaifuutta; ufein nauretta*
toan pieni omaifuuS, mutta EuitenEin omaifuuS, jota on
Eeliin moimaEaS maiEuttarnaan omiStajanfa ftelunelämaän.
Suutta jottei mikään muuatta ole enemmän omat*
fuutta tuin maatta, niin on fe juuri maafeubutte omitui*
ftn omaifuuS, maaomaifuus, joEa aiheuttaa ufeimmat tii*
taifuubet. Stttaa ja mantu outin mailan erilainen tamara.'
. Sttuut tamaxat, jotEa moibaan omistaa, omat merrattatn
nopeaan Eatoamia, tai miSfä ei ■aftattlaita ole fe, eftrn.
. jaloihin metattettjin näpben, ftettä ne maistamat helposti
‘ muotoa ja olinpaiEEaa. ttftaa ppfpp aina famaSfa pai=
EaSfa eitä muoftfatomin muuta marftnaifeSti muotoaan; fe
on ennallaan ppfpmäijtn aines taloubeSfa. SRutta tämä
ennallaan ppfpmä luonne on maan omiStuSoiEeuöettaEin;
fe ppfptj ennallaan mattan toiftn Euin muiben tamarain
.omistus, eritpifet oiEeubet ja eritpifet melmottifuubet, joi*
Ijht muoftfatain mterteSfa paljoa helpommin liittpp uufta
Euin maniat Ijati)tumat pois*, ttiiinpä ei Eafttä määrätpä
maapalan omistus maan oiEeutta faaba Eäpttää ppöbpEfeen
niin ja niin monta neliömetriä maata, fe Eafittää mielä
- EoEo jouEon muita oiEeuEfta ja melmottifuuEfia. SRifä Eai=
EeSfa muuSfa omiStuEfeSfa olifi maljbotonta, fe ei maa*
- omiStuEfeSfa ole mitään parmtnaiSta: oikeusjuttuja 17
muoftbalta, oiEeuEfta ja melmottifuuEfia^ feubaliajalta, jotEa
Eatoamat päntätään menneifppteen, oiEeuEfta ja melmottifuuE*
fta, joita ei ebeS EirjattifeSti ote määrattp, ja joita npEptfen
oiEeuSEajltteen EanSfa maan maimoin tai ei enftnEään moi fo*
mittaa ppteen. SRiEä peloittama olEeuSjuttujen läpbe! SRutta
ntpöSEin mainio Eeino niille, joitta on tarmittamat märät
ja maiEutuSmaltaa, panttia itfetteen maaomaifuutta Eärä*
-v jöimättä maantiette maanomistajat. ^talonpoikien maan
paEEolunaStuEfeSfa aatelifttte on lain Eoura attut ainakin
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pptä paljon attmUifena tuin palttafoturien nprfittin. $ulEt=
fta lainriEEomifta fuurten Eartanonperrain ebuEft et npt
tofm enää tarmitfe pelätä. Sttutta petbän EitEEaronja paE»
fuuS tetee miela nptEin mapbottifetfi ajaa juttua EaiEiSfa
oiEeuEftSfa, EunneS maStuStaja menepfpp. Jätteitä e^aii^ttäö/
motto tätä pEjttpifen rtEEauben tuottampa.etua npEpifiSfä plj»
teiSEunnaHifiSfa olotSfa enftnEään poistaa, Qspbottamamme
neumonantopaiEait Eanfatt matitferaiSta luottomiepiStä moift»
mat epätoptaa Itementaä, tuSEin totonaan poistaa. Sttutta
ne faiftmat aitaan, paljon ppmää,. joS ne poiStaifimat pien»
tilaEiSten malifet oiEeuSjutut, jotta eimät fuintaan talon»
pojan taloutta Eopota. QoS talonpojat Eantamat mäpem»
ntän takojaan aftanajajiCe ja oiEeuEftlle ja Eäpttämät niitä
enemmän elineptojenfa ja ammattinfa- fopottamifeen, niin
maifuttaa [e ebuCifegti.
Soitti täSfa erotetut- uubiStutfet tuottamat maalais»,
maeStMe paljoa enemmän ppötpä tuin taupuntilaijtlle,
mutta ne eimät fentään ajeta tetään etuoiteutettuun afe»
maan; ne maituttamat EanfanmaltaifeSti ja tafottamaSti.
Sie eimät mpästään mertitfe manpentuneiben tuotantotapo»
jen fuoftmiSta eitä tatoubeHifen EepitpEjen pibaStuttamiSta,
ne ebtStämäi miimemainittua mitä ilmeijtmmäHä tamoKa
ja niistä lähtee Eepitpsmoimta forteamptin ppteiStunaHijtin
muotoihin.. (äimättä ne maan ole purSEaita toimomuEfta,
maan ne faamutetaan luonnoKifen ppteiSEunnaHifen Eepi»
tpEfen tantta.
■
Souiumenojen maltion juostaan ottaminen on ejtm.
npt jo pleinen tarme ja jotainen tultturimaltio Eantaa
meroja EanfaEoulumehoja morien; IttanSEa pii 100
miljoonaa franEia muoftttain (1893), ©nglanti Eafjt tertaa
enemmän ja ipreuSjt 53 milioonaa ©atfan marEEaa (1896).
(SairaSpoibon maltion puituun ottamifeSfa on aina»

iin Senajättä, luten ebettä on mainittu, tehtp lupaamia
alotteita ja maajeubun rautateihin aitaa maitia Eiinnittää
enemmän huomiota. 9Kutta EaiEEi tämä an EeSlen*
eräiltä, jota maan ofottaa, mihin fuuntaan Se^it^S phtEii,
mutta €c^it^€fen maatimuEfia eimät ne EpEene ^b^ttämäan.

-

$) f o r m a r illinen ja p ro le ta a r in e n
m ero p o tttiilE a.

QoEaifen' meropolitiiEan, joEa ei tahbo offa peiEEaä
mäeStön niplemiStä, täptijh lähtea EhfhmhEjeStä? mistä
hhteiSEunnattifen marattijuuben lähteistä tulee maltiomero*
jen mirrata? ^hjipupS, mtSjä määrin ja miten pEftipifet
hipiät ölift jaatettama meronmaEfuun, on toiSarmoinen
lpjhmps, johon maSta fttten moibaan antaa thhbhttämä
mdstauS, Eun enjmmatnittuutt on maStauS EcEftttt).
§oS tarEaStelemrae EoEonaiStuotantoa, Jonia tytjteifc
lunta rnuojt muoben perään antaa, niin moi jen jalaa
lahteen ojaan: oja menee tuottaman tpömoiman pttäpitä*
mifeen ja lartuttaraifeen; jen täpthp tulla tuottamien tpän*
telijäiben ofalft, joS h^tc^ u n ta a ebetteen tahtoo phStpSjä
phjpä. jäännös tästä muoboStaa pii tuotannon, ja ftitä
elämät ne Etmjanluolat, jotla eimät mitään tuota. ®api=
talijeSja ph&iSBunnaSja jaa pii tuotanto Iijäarmon muo*
bon, jola'tulee lapitalistin ofalft.
i^oS tarlaSteiemme taloubeGifta olofuhteita tältä Ean=
naita, ftttoin on jelmää, että maitiomerojen tulee ja ne
faamat tulla phbeStä ainoasta lähteestä: tjIituotannoStn,
riippuen aina lifäarmoSta. @e tuli huomattamaSti nälp*
rntin feubali ajotta. Söaltion toimituEfta hoitimat Eunin*
gaS, EtrHo ja maaherra; ne eimät ottaneet tulojaan me*.
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roiSta, maan maaomaifuubeStaan, fe on, maanmiljelijöiben
työstä, ©e oli noiben talonko®en ylituotanto, jonia t>e
luontoiSmerojen Ja tuonnoSfa fuoritettujen palmelufften
muoboSfa jo£o Monaan tai ofafft ottimat maStaan ja
minfätähben |e ottitnat toimittaaffeen tehtämät, joita np=
tyään |oitaa maltio, niin, lainfähtännön poliifilaitoffen,
maanpuoluStuffen, liifenteen ulfomattojen EanSfa j. n. e.
pituotannon'määrää hlentmäfit eimät maffut ja mero»
työt tamaHifeSti menneet;- enfiEft [entänen että luonnon»
taloubeSfa, futen Sftary huomauttaa, ei maKttfe. [eHainen
rajaton ahneus luin rahataloubeSfa, toifeffi fenta|ben ettfet
talonpoka afeteBniifan olleSfa atyaifemmaHa faunalla ollut
äimän afeeton feubaltyertoja maStaan ja mtyboin ftfft, että
talonpoifa, jofa pien anfaraSti forrettiin, moi paeta ja
lanttia helposti faiffialla muualla työtä Emt työmoimiSta
oli puute.
SEäten tyntyi enfifft tamarantuotanto, tyntyi raha»
talous. £uote tuli tamarafft määrattyine armotneen ja
hintoineen, plituotantofin [ai' armomuobon, ja fe plituo»
tannon ofa, jofa tarmittiin maltion hlläpitämifeffi, muo»
boSti ojan rahafft muutetun tamaran armosta. geubaliS»
ten malfujen ja merotöiben ftjaan astui rahamero.
Olemme jo huomauttaneet, mittaifeen afemaan fe on
johtanut. ^ormariSton rnufana noufeman rahameroifjin
perustuman maltiomatlan oli alufft poiStettama nätittä»
möltä IhteiSEunnan tähänaStifet herrat, firffo ja feubali»
aateli. SÖiutta taistelu näitä maStaan ei päättynet n®
ben hämiöön, maan mälitySfopimuffeen, jofa uuhelleen
lujitti niiben afeman. Sie muuttuimat maltion herroista
fen palmelijoifft, ja maltiomalta taas fen ebeStä fuojeti
niiben aineetlifia etuja. Sioufemat maltiomerot eimät astu»
neet feubalisten ntaffujen ja merotöiben fi ja an , maan
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niiben of) e en. Qa tegfitetty toaitio uufine ajetefniiffoi*
neen, pygjyineen, fanuunoineen ja ammattijotajouffoineen
figfoi fuurtnattomagja rafjanal;neu&egfaan talonpojalta, jota
et enää tooinut t)^tä Ijelpogti paeta malttopoliifta tuin
ennen, paljon juurempia jurnmia, tuin entijet maaherrat,
gieubaiijet merotyöt ja mafjut uuben maltiomaHan matti*
tegfa pitemmin enenimät tuin mäfenimät ja [en ofegja
foljojimat raljamerot juunnattomagti. 9tuf)tinaat haalimat
raljoja fotoon, migtä maan jaimat, panematta mäfjintä*
tään huomiota tuotannon ebigtymijeen ja mäegtön meheg»
tymijeen. Sfiutta fen ofjegfa ei taloubeffijegti jo ilmiöttä
oleman feubattfen maaomaifuuben maltiottinen juojelemi*
nen faanut aitaan ebigtygagfelta maan pitemmin jo^ti
taantumufjeen tuotannon fuyteen.
SEättatgten ' olofuljteitten mattitegja riitti ylituotanto
yfjä mä^emmägfä määrägjä tyybyttömään maltion maati*
muijia, ojan, ja juuri fen fagmaman ojan, jota oli mält*
tämätön työtätefemäin luottain yttäpitämijefft ja tartuttaa
mifefjt, täytyi, ainafin maajeubuUa, uhrata maltiomattan
ja fenmeron muofraajien rajattomalle afjneubette. 14:nneIIä
ja lömnettä muoftjabatta mielä niin yyminmoipa talon*
poilaigmäegtö täyttyi Ijuomattamagti llutnettä ja 18:nnella
muojtjaballa, miljelyg joutui rappiolle, je aitoi mertfaan
tuolla nälfään. Ofafjt tämä on lagtettama jeubalijen jor*
ron jyyfft, jota ei jattinut järfiperätgtä maanmiljelygtä,
ojafft rajjatalouben maatimugten miafjt, jotta fagmoimat
nopeagti, jämättä fun talonpojan luomtontafoug maan
Ijitaagti jäi tamarantuotannon armon, mutta juurefjt ojafji
lanfee jyy mielettömän merojenfigfomijen. ojalle.
ttiäifetmmin tämä tuli. nälymiin Slangfägja, jonfa
juuri mattanfumoug oli myögfin mitä anfarin magtamai*
futug näitä tietämättömiä olojuljteitä magtaan. 3iang=
’■ •

6
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EaSfa pprEfmât mpöS eteenpäin pprEfmän pormariStott teo>
retiEot järEiperätfeen »eropolitiiEEaan. ~
gppoEratit foattoücat ettfttt feitoaStt ja ilmeifeSti »ero^
politiitan riipputoaEp EcmfantaloubeSta ja felitti»ât,etta
fen pnpaI»elta»a»timeEpmainittua. Suonnolltnen feu=
rauS ftita pli peruSlaufe: »eroa faamaEfaa.ainoaStaan
tjlituotteeSta. SKutta ainoa tpö, jota peitän EäptpSEan»
tanfa mutaan tuottaa plituotetta, oli maantoiljelpStpö. §e
»aatimat fentäpben, että EaiEft muut »erot poistettaipin ,
j[a pjaan afetettaipin pEp ainoa »ero, jota peruStuip
maanmiljelpstaloubellifeen plijäämään. âJhttta tataEään
•ï »eroa, joEa »arPnaifeSti oXift tullut fuurten maanomiS*
talien »erottamifefp, eirnät pe pitäneet liian rafttiattmha
■EoStà pe »äpenpmät roaltion toiminnan »äpimpäan mää=
- tään. geubaltaateliri EauSfa liittoutunut »aitio oli Eui*
tenEin muuttunut Eel»ottomaEp »erenimijaEft, jota EaiEEiaHa
ptoi taloubelltfen toimeliaifuubm »attafuonet, niin että
tätlaifen »aition poistaminen oli taloubellifen menestpmi=
fen enpmmäinen epto.
9mtä fppotrdtit olttoat aItäneet, ptä jatEoitoat mpb=
pentmin rabtîalifet »apaaEaupptaat, jotta meibän »uop=
. fabaUamme tatstelimat feubaliajan Jäännöstä »aStaan.
. §etbän teoreettinen Eantanfa oli topn toinen Euin (Sng*
Eannin ElaSptlifen talouben. Sftutta fpfioiraattien tatooin
petin »aattoat »aition teptä»ien alentamista »äpimpaan
määrään, ja nitben lamalla täptpi peibäntin pprtiä toeropolt*
tiittaan, jota piip fopufoinnuSfa tuotannon tarpeitten EanSfa.
Siiin oli petbän »eropolittiEEanfa paljon muuttunut peibän .
ebeltäjienfä. »eropolitiiEnSta. 5£opu ei peibärt mieleenfä
johtunut fe, että »erot olip »äpennettämät pptèen ainoaan, li[äar»on »erottamifeen. IStpfpmpStä lifäarmoSta ei peiliä
pleenfä ollut olemaSfa. Sftutta pe ppltäfftoät Euitentin
—y
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mäliliifet merot, ainafin mitä tutee; mälttämättämiin elin* '
tarpeiftin ja maalimat tulojen, merotuSta, mapauttamalla
pienemmät tulot, meroa, jota et toftn ole fama' tuin Iifa=
armón merottaminen, mutta jota fuitenfin on tornin
. lähellä fita.
SKutta mancfjeSterioppt ei ote ntiSfään tatjbeHifeSti
toteutunut, ^ormariHinen maltio ofottautui ppta fotot*
fefift tuin feubalinenfin. ítanSfan ' maflanfumouS, jota
fpftofratit pitämät aatteefeenfa fopímana, fai aitaan jouton .
ijirmittämiä maailmanfotia, jotta enemmän tuin faffi muoft*
' tpmmenta raatelimat- @uropaa ja jotta maalimat pirmui*
feSti omaifuutta ja merta tanfoiíta. 1848 muoben maltan*
furnouS oli mätjätta aitaa toifen fotien aifaíauben, fama,
jota raimoft rabitaalifette mapaatauppataifuubette tien-per*
ruuteen. SBattanfumoutfen raufeeminen fai aitaan foban,
jota fittemmin fämimät mattaníuutouffen testamentin täp*
, täniöönpanijat, folme ttfemaltiaSta SouiS Napoleon, ©iS*
marf ja Stteffanber II. Stafftfpmmenmuotista fota*aifaa,
jota aitoi itämaifeUa fobatta ja päättpi itämaifeen fotaan, .
feurafi afeStettu rautjan aifataufi, jota tuSfuTmäpemman
, rafitti fanfoja, tuin ennen fota. áattfi tämä fai faifiSfa 7
tulttuurimaltioiSfa aitaan fen, että merotaaffa fäännötti*
festi juureni ja maltiomelta alttuifeStitaSmoi, ja fen toron*
■ maffut maalimat pt)ä fuurempia' meroja. Suutta fen oljeSfa
alettiin maltioon mpäs fimiStpStefijänä panna ppä fuu*
' rempia maatimuffta, niin paljon tuin pattiiuffet foetti*
mailin fäpttää mitä anfartnta „fääStämäifppttä" täSfä
fuljteeSfa. SSbrfeampi foululaitoS, tultulaitoS ja monet
■ jmuut afetrfmat pfjä fuurempia maatimuffta, joita ei fäp*
npt fiertäminen.
, -Sftaúljanmaltion ftjaan, jota mandjeSteriljmifet olimat.
uneffineet, tuli tobettifuubeSfa feifoma fotaleiri.

\
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SUlutta tniEft peitettä valtiotarpeita? CifäarVoStalo,
f. x>. tuIo=, varattifuuS» ia perintöveroista, vai tanfan
tarpeen veroittamifeStaEo, f. o. VälittiftStä toeroista? ©e
oli EpfpmpS. Sttutta porvaristo on vattaSfa oletea luolia,
ja fettaifena on fe aina ojannut ja Voinut vierittää vai»
tton päärafituEfet pois niSfoiltaan. Cöptpp Valtioita, iuten
UianSia, joitta ei pinnallaan vielä ole minfäänlaifta tulo»
veroja, Hitos plfinljattitfevälle porvaristolle, jonla SRanS»
laSfa onnistui jo vuoSfatoja fitten täpbettifeSti päästä
aatelista, ja jola alati ja anlaraSti forli proletariaattia
ja laitti fultuja fen ebiStpSfulutte. ©itft onlin tttanStaSfa
lanfan elintarpeiben verottaminen ppvin lepittpnpt; Vilja»
vero, välittifet verot, fuola», foturi» ja , juontavero ’ ja
tupaHamonopooli tuottavat päätulot.
SBäpimmäSjä .ntääräSfä nplpailaifiSta valtioista on
porvaristo pEfmVattainen GmglanniSfa, miSfä toftn tapita»
listinen tuotantotapa on mitä pitemmin ja pu|taimntin
teljittpnpt, mutta miSfä juuri fenVuotfi ei porvaristoa
VaStaSfa ollut pittuporvariSton ja talonpoilaiSVäeStön
apbiStamaa' valjvaa proletariaattia aitana, jolloin jttä
VaStaSfa vielä oli Vantta aateli.
GsnglanniSfa emme ftfift tapaattaan ottentaan väittä»
mättäviin elintorpeiftin perustuvia Välittiftä veroja. §a
lifäarvoatin fuojettaan mäpbottiftmman pafjon. (Snglan»
nin vero.tuSpolttiiEEa perustuu teälitpsfopimutfeen: fe on
faanut aitaan tuloveron (tulot alle 160 punnan = 4000
marttaa ovat verosta vapaat), ©aman fuuntatfet ovat
perintöverot. SRutta fen otetta on Vielä forteat välitti»
fet verot ja rapatuttit fatifan plettifppStavaroiSta, erit»
täinlin tupataSta ja väfijuomiSta. tttätStä Veroista ja
tulleista virtaa valtion EaSfaan fuunnattomia fummia.
Ufeimpien fulttuurivaltioiben verotuSpolitiiEfa ' on

Välimuoto Englannin ja 9ianSfan meropoIitiiEaSta. SJiutta
SaiECialla mannermaalla (luEuunottamatta Eanfanmal*
tainta ©^meit-pa) Tuomoamme, että Iifäarmo on pal»
{on mäljemmän merotaaEan rafittama £uttt maeStön mält*
tämättömät elintarpeet. Qa plipäänfä on mtimeEfimaini»
tunloinen merotuS EaSmarnäan päin, ei ainoastaan tobelli»
festi, maan mpöSEtn fupteeHifeSti. £oftn ne ontot- Riitin
irrotionaalifta, mutta EumminEin ne ufein eftrn. fuolamero,
rafittamat Eöp|iä, mäEtriEEaita. perheitä ei ainoastaan fulj»
teettifeSti, maan mpöSEin tobelltfeSti paljon painatttanimin
Enin maraEEaita. Qrrationaalijia omat ne fenEin tafjben,
että ntiben Eoljottaminen, efim. tuttien, nielee fuuren ofan
motostaan. SOiutta ne omat niin muEamtaj Eanfa ei ljuo»
maa niin “paljon ntiben tuottamaa rafttuSta, Euin juota»
naisten melojen, ja
fe mtEä 'täSfa on täxEeintä —
mäestä ei täSfä afetu niin anEaraan maStarintaan, Enin
joEaiSta pormariSton afettamaa fuoranatSta meroa mas»
taan, joEa IjuoumttamaSti |eibän tulojaan riistää. Qa
pormariSto on EuitenEin miela ratEaifema ja päättämä
iuoEEa. SDtutta alemmat luoEat, Eäfttijöläifet ja talonpojat,
mietä ebistämät mälilliSten merojen EeljitpStä tuHipolitii!»
Eanfa Eautta. XtloSmienttteoHifuuS on milt’ei pEftnbmaan
fuurteollifuutta. -Släfttpöläifet ja talonpojat tarmitfemat
ainoastaan fifätfiä marEEinoto. 3le ije tahtomat marmen»
taa ja pitää itfellääii. @iten I)e fuoftmat fuojeluStullia,
joEa taas johtaa uuftin mälilltftin merötfiin, jotEa fje taaS
fuurimmaEfi ofaEft itfe faamat maEfaa.
; SuSfä Suunniteltua Eä|benlaiSta merotuSpolitiiEEaa,
nim. manc^eSterilaiSta ja fuojeluStullia fuoftmaa, eimät
pormariH.ifet puolueet moi EjpmäEfpä, eiEä fttä mpäSEään
moi fipmäEfpä pormartöinen Eanfanmalta, joEa eifuinEaan
ole miEään EapitaliStinen puolue, mutta ei mpöSEään anti»
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Eapitaliatinen, maan luoEEaetujen jomituapuolue, jeEaiaten
etujen puolue, jotta omat tj^teifiä Eapitaliateille ja ptole*
tateille, piEEupormaretEe ja talonpoiEaiamäeatöEe. ©ilta
puuttuu päättämäijppttä Eapttaliatien jupteen. ©e et ua=
EaUa jäljittää niiben ntatoiEe toto merotaaffaa. SEhitta
jamaHa je taljtoo Eementää alempien luottien Euormaa, ja
niin Eopbiatuu Eofo peibän meropolititEEanja pptEimpEjeen
maliboEifimman maljan meroja, iljanne, jota on tiatirii=
ba§ja nptpaitaifen maltion piiä lijääntpmien teptamien
EanSja. SBaltion muuttaminen jimiatpamaltioEfi on niin
muoboin potmartEijen EanjanmaEan maEiteaja maljboton,
niin fjpmään täptäämtä Euin tjeibän tarEotuEjenja täajä
juljteeaja lienemätEin.
Siiman toijin on ptoletarifen Eanfanmallart, jojiali=
bemoEtatian, meropolitiiEan laita. ©en tunnuajana ei - ole merojen mäljentäminen,
maan merotaaEan jiittäminen niitte IjarteiEe, jotta jen
moimat Eantaa. ©e tuo ejtin manaan fpjiotraattien maa=
timuEfen, että merot on matjettama pEjtnomaan Iijäarmoata.
Gijäatmo tuli ejtin maata monien jatojen ja muobom
maipboaten jälteen, niin että on mapbotonta fttä juoraa=
taan 'täpbeEijeati Eäjittää. Öijäarmon pEfitpiaten läpteit*
ten tai ojien merottaminen mie pelpoati epäjufbaEijuuE»
jtin. ItRiin Eäpttämät taupuntilaijet maanomiatajat ntono=
pooli ajemaanja IjpmäEfeen jentäpben, että jäijimat maa*
Eortonfa mevotufjen mieritetpEfi muottalaijen niaEotEe.
Sipjpmpatä, mintälainen lijäatmon merotua olijt pa=
taa, emme täajä tapbö läpteä lähemmin tattaatelemaan,
jtllä je joptaiji meibät liian fauaa. Etiittää, Eun miit=
taatmne maan . ©atjan joftalibemotratian ohjelmaan; jota
maatii Eaittien pleiaten menojen. maEfamijeen aateettain
Eopoomaa tulo* ja maraEijuuameroa jetä perintömetoa.
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SCättahtcn fuunnitelma näyttää meigtä martnimmin fogfe»
toan lifäarmoa.
'
■
“JJiyögftn potmarillinen fanfanmalta toaattt tämän»
tapaifta meroja {a on jo oftttain pannut tämän tuutnanfa
' täytäntöön; mutta fillä ei ote feCaigta arfailemattomuutta,
että fe moift tätä tietä pufettaa fapttaligtilta melfoifia fum»
mia. Slinoagtaan fofialibemofratialla et oie mitään fu|=
teitä fapitaliin; ainoastaan fe moi faaba aitaan y|teig=
funtareformia, jotta maatimat melfoifia toaltioHifta muttig=
tuffta, ja famalla ottaa |uomioon toiften menojen formaa*
mifen tulo», marallifuug* ja perintömeroilla.
ipormaritttnen maltiofin luomaa itfenfä pafotetuffi
ftUoin tällöin maatimugten y|ä fagmaegfa maltiotarpeiben
peittelemifefft foota lifäarmoa fuunattojnagfa määrägfä,
mutta fe ei malitfe fii|en meromuotoa, maan maltiotainan
muöbon. SToiftnaan fe tapa|tuu taloubeEifia tarfotuffia
martert, eftnt. rautatetben rafentamigta tai fanamien tai»
mamigta marten^ tamaHifegti äimän mitään tuottamatta»
miin tarfotuffiin, futen fanuunten ja pangfartlaimojen
lanffimifeen y. m. fotatarpeifiin.
On merfifligtä, että yffinmaltaifigfa maltioigfa faiffi
muu maltiollinen on funthfaaOMa tai feifariHigta omai»
juntta, paitfi melat, Sotilaan taffi on funinfaan taffi, mutta
jog alettaiftin nimittää meltoja, jotta on otettu ja täytetty
funinfaan tatin maffamifeen, tulift §än panemaan fttä mag=
taan anfaran magtalaufeen. 0le fumaitaan armogfa jättää
maltion tai fanfafunnan ofaíle. «Siinä fu|ieegfa ofottau*
tuu itfe menäläinen yffinmaltafin |yrnin tafamaltalaifeffi.
97ämä lainat moibaan afettaa famatle agteetle tuin
ne mapaae|toifet lifämerot, jotta feubaliajalta maKagfa
olemat luotat, aateligto ja papigto, toifinaan olimat pafoi»
tetut ottamaan, fun ifänmaa oli maatagfa.. 5£ofnt fiinä

on pieni erotut: feubalifjerrat eimät toaatineet mitään Eot*
Eoa ftitä, mitä pe olimat uhranneet ifänmaan ppteifelle
alttarille) EapttaliSteilte otoattaaS fotot päaajta:
fiäpinnä fotilaSmenoja on toaltiotoeifojen EpromhaEfu
EatEiSfa npfpaifaiftSfa malttoiSfa EulunfiarmtoiSfa fuurin
menoerä. ©nglanniSfa maatit foto maltioEulunEiarmioSta
2000 miij. marfaSta fotajouffo ja taimaSto noin 800 miij.
marEfaa ja maltiomelfojen EotonmaEfu 500 ntilj. SRanS*
■EaSfa menee fotilaSmenoipin 700 rnilj. marEEaa ja Eanfal*
ligmelan Eoronmaffuun 1000'miij.
©atfaSfa m aatilat maltiotoelan fotot ioftn ainoat
* taan .74 miij. marEEaa, Euntaag armeija ja laitoaSto toietoät
700 rnilj. marEfaa: SRutta ©alfan maltaEunta onfin
toiela nuori; fota, josta fe Eagmoi ja toarttut, tuotti fttte
milfaarbeja ranSEalaiftlta, eitä fiHä fenjälteen ole ollut
Eaptämänä mitään fuurempaa fotaa. — SKutta joStapbo*
taan mertaitta, ftlloin itäptpp ©alfan maltafunnan melEoi*
' pin laSEea.mpöSEin fen liittotoalttoiben toelat! gjEftnomaan
TfSreuSftn melfa noufee 6500 ntilj. marffaan . ja ftitä fuori*
- tetaan EorEoa 229 rnilj., Sapetin ©aEftn ja SSiirttembergin
meitä tefee ppteenfä 2500 miljoonaa. (Saamme naim©aE*
fan toto maltiotoelan noufemään famoiptn luEutpin Euin
* (SnglanninEtn.
■ ©otilaSmenojen Opelia muoboStaa maltiotoelan foton*
maffu npfpaifaifen toaltion EulunEiarmioSfa tällaifen meno*
' erän, että fen poiStamifeUa tooitettaiftin Eeinot joto mäeg*
tön taalan EementämifeEft tai fuurien ppteiSEunnalligten
uubiStuSten aifaanfaamifeEft. gjleinen afeiSta riifuminen
ja pletnen feSEeptpg maltiopaperien lottojen maEfuSfa faift
. aitaan fen, että jotoifeSfa npEpaifatfeSfa fuurmaltioSfa liite*
ntfi näipin tarfotuEftin enemmän Euin miljaarbt. ©iHa
toft jo jotain faataiftin aitaan!

SBulttomaratifSo ei ole mitään tahatonta; Sumutta*
Saan emme moi mannana eftttää, että fettainen ijatttato*
tapa. Suin tägfäon efiintuotu, jofct on proletarifen maiSu*
tuSfen ataifena, mutta ei mielä ole tilaifuubegfa motita*
maan Sapitaligtigta tuotantotapaa, ilman maifeuSfia moift
taSata SorEoja maffamagta. @e olift famaa Suin louSata
fuuregtt SaiSitte Suutuman pptälaifen oiSeuben periaatteita,
jog fuoraa päätä taijbottaiftta main muutamilta Sapitalig*
teiltä ottaa ulog ja ottaa peibän outaifuutenfa taSamarif*
Soon,ja fe olift aftattifegti fitä mäpemmän oiSeubenmuEaigta,
Sun juuri pienimmät Sapitaltgttt omigtamat melEoifen ojan
maitiopapereigta. pienten eläjien fäägtörapojen taEamariS*
Soonotto olift. SaiSSetn mäfimntän Sanfanmaltaifen pattituE*
fen pertaatteiben mufnigta.
¡äJtutta mannaan täptpift tämänlaifeu pattintotaman
Serta EaiSfiaan Eieltäptpä uuften lainojen otogta ja map*
bottiftmman nopeaan-Soettaa maSfaa tafaiftn telejä mel*
foja. Uufi laina nierEitjtft famaa Suin uubegtaan altgtaa
maltiomattan Sapitaalta ifeen alle. äöaltiolaina, fe on
pEft pormarittifen maltton Setno Eätjttää Sapitaligtifegti
omigtetun' lifaarmon maltfötarSotuEftm. ^Proletarinen San*
fanmalta tietää täpän tarfotuSfeen ainoagtaan ppben Sei*
non, nim. menettäminen.
SJlutta epäilemättä, niin maljan Suin proletarinen
fanfanmalta paneeSin puomiota Sapttaliin,'ei fefuitenSaan
moi mielin määrin merottaa tifäarmoa. Gsi pibä ajatella*
Saan fenlaigta plempänä mainittujen merojen Eorottamigta,
joSa laSSauttatjt Ufäarmon. SÄuigtettaSoon, ettemme tägfä
ole teSemijtgfä foftaligtifen ppteigSutman Sangfa — tämän
fupteen rneibän feliipSfemme oliftmat aftattomia, fittä ppteig*
Suuta, joSa on tuotantomäliSappaleiben maltiag, ei tarmitfe
mitään meroja, faabaffeen paltuunfa plituotteen —, maan
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täSfä on EpfputpEfeSfä aferna, joSfa proletariaatilla toftn
on jo riittämäSti poliittista mattaa, maiEuttaaEfeert mero=
politiiffaan mielettfä mutaan, mutta joSfa mielii mattitfee
EapitaliStinen tuotantotapa. SJiiinfautoan Euttt näin on
taita, niinEauan Eun ei ppteiSEunta fppStä tai toifeSia ole
tilaifuubeSfa, it[e täpbettifeSti ottamaan Eäfiinfä pääoman
opjia, näyttelee lifäarmo tärfeätä taloudellista ofaa. Siaptt
taliSti ei faa, Euten ennen päntä, feubaliperra tai rooma=
lainen plimpS teEi, Euluttaa EoEo fttä plituotetta, ntinEä
tpöntiepet panette tuottamat. §änen täptpp „Eiettäptpä",
täptpp „fääStää". SlainoaStaan ofa lifäarmöSta Eutujte=
taan, ofa taas tepbaän uubeEft pääomaEft. SDtutta tämä
tättainen pääoman muodostaminen on luonnontieteiden
EepitpEfen Opelia fe fuUri moima ]oEa meidän muoftfadal=
lamme mie taloudellista ebiStpStä eteenpäin, ©iitä, että
fe tänä aiEaEautena on ebiStpnpt fuunnattoman paljon
. nopeammin, Euin millään muutta muoftfädatta ennen, että
fe on panEEinut äärettömiä tuotantomoimia, joiden rin=
naita EaiEEi täpänaStifet maailman ipmeet näyttämät mäpä='
pätöifiltä, että fe enftEerran maailmanpiStoriaSfa on panE=
Einut foftaliStifette ppteiSEunnatte mapdottifuuden Eopotä
EorEeampaan fimiStpSafemaan, liitämme me luonnontietein
den opeHa Eapitaltn aEEumulatioonia. Qa niinEauan Euin
ei ppteiSEunta itfe omista tuotantomoimia ja järjestä nii=
den EepitpStä, ölift fe ebiStpEfen epEäifemtStä, fofialiSmin
meneStpEfen ebetlptpSten paittaamiSta, joS tapddttaifiin tepdä
Eapitalin aftumulationi mapbottomaEflGrbiStpEfen onneEft on Eapitalin aEEumulationipaEEo
niin moimaEaS, että ftipen faa iSEeä Eelpolaitta Eummin=
Eaan järEpttämättä fttä. gpömäen fuojeluSlait ja tpömäern.
järjestöt omat täpän faaEEa ofottautuneet taloudettifen Eeptt
tpEfeit ediStpS* ja pidätpSmäliEeinoiEfi, ne eimät ole tepneet
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pienintäfään paittaa falitalin affuntulattoonitte. £ätnä on
npfpään faanut fellaifen taajuuben, että fe alfaa tulla
fapitaliSteitte pulafft. @e lifäarmon määrä, jofa peitte
ttmofittain ftfään tulee, on niin fuunnattoman fuuri, että
fe mtelettönnmmäStä tupIailemaifuubeSta ja plettifppbeStä
puolimatta jättää ppä enemmän rapoja fääätöön. Qouffo
maltioiben marariffoja — Slrgentinan, portugalin, Hret=
fan j. n. e. — ja pffttpiftä jättiläiäpritpffiä — etupääSfä
93auamapritp§ — moi miimeiftnä muofina tapaptua, faa=
matta mitään liian puo otattamia muKiStuffia taloubetti»
fettä alatta aifaan.
£äpän fatfoen moibaan lifäarmoon isfeä fiinni pal=
jon toiftn fuin npfpään, ilman että fen fautta faatettaifiin
taloubettinen fepitp§ maaran alaifefft.
Olift joutamaa, ebe§ ofapuitteenfaan Ia§fea, miten '
pitfätte ftinä fuptee§fa moibaan mennä.
Sttutta miten fuurifft armattaneefin ne fummat, jotfa
tätä tietä tulemat footuifft maltiorapaätoon, niin täptpp
pitää Ia§fie§fa fitmättä mapbottifuutta, etfeimät ne riitä
peittämään fulttuurimaltion fuStannufjta, jo8 fe maan
taptoo tppbpttää faiffia maatimuffta, jotfa omat mäittä»
mättömiä fofo fanfan fopottnmifefft npfpaifaifen ftmi§tpf=
fen tafatte.
loinen menettelytapa panfffa lifäarmoa, on: maltion
täptpp itfe tuottaa lifäarmoa.
¿aloubettinen ja poliittinen fepitp§ pprfii fitäpaitfe
fiipen. fiöptpp fofo jouffo luonnottifta pfjttpigmonopoolia
— muortfaimoffta, juuria liifemälineitä, maIai3tuglaitof=
fia j. n. e. — joiben ppmäffeen täyttäminen filpailun
puutteefeen näpben ei faata ainoaltaan tpömäeStöä, maan
mpiSSftn fuluttajaa uplfemään. Sttfutta fen Opelia fpnnpt»
tää fapitalin feSfittäminen feinotefoifta pffttpiSmonopooIia
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.„rengasten" Eautta j. n. e., jotta toaiEuttamat jamaan
fuuntaan. @i ainoastaan proletariaatti noufe näitä mono«
poolia maStaan. Sffhitta tiethän laillinen määrittelynfä
jää aina puutteellifeEfi paiEEauStyöEft; löytyy ainoastaan
ytft Eeino, jota ije täyttämät, lopettaaEfeen juurta jatfain
yljteisfön nylEemifen: niiben IjanEEtminen EoEo kj^teifcin
amulla, niiben elinEetnon jättäminen yljteiSEunnan Eautta.
SfäinEauan tuin juuret EapitaliStit pitämät ftten maltiota
Ijallusfaan, tuin nyEyään, ei je EuitenEaan ole mitään yEfht*
Eertainen, että m istään toimottama afta. Stotfelta puo=
Ien ei proletariaatti moi toimoa/ että IjeiHe mtljamielinen
maltiomalta tulift laajentamaan tiethän malta=aluettaan,
mutta toifeltapuoleu omat EapitaliStit tyllin maljtamia
Eumoomaan jofaifen maltion haltuun ottamisyrityffen, jota
on Ijeitfe epaebuHinen ja taaS myöntämään maltion t)at*
tuun -ottamtfen, josta l)e maan moittamat. ; itaift nämä armelut toteutumat maltioSfa/ rnisfä prole*
tariaatti tyfenee ojottamaan mattiomaHalle tarpeellista
mälinpitämättömyyttä Eapitalin fuljteen, ja mtSfä ei mäeS*
tällä ole mitään fyytä pelätä maltion maltaita« laajene*
mistä rnisfä fe täybeHifeSti on niiben mallaSfa. (Silloin
moi ytjityiSten monopoolien maltion Ijaltuun ottaminen
Eäybä nopeasti päinfä — muuten. fantanlaiftSfa olofut;*
tetSfa je Eat) jitä nopeammin, mitä juuremmat omat mal*
tion tarpeet ja mitä ahtaammat omat ne rajat, joiben jija*
-puolelta lijäarmon merotuEjen täytyy liitfua. g a täilai*
nen maltion haltuun ottaminen Eäy jota tapauEjeSja päinfä
fellaisten ehtojen maUiteSja, jotta, maittapa ne eimätjtfäl*
lätään mitään taEumariEEoon ottoja, EuitenEin taEaamat
maitiolle runfaat tulot, joita je ofatfx moi täyttää työ*
mäen afenran parantamijeen, ojatfi ostajien etua filmäöä
pitäen, mutta ofaEjt myöSEin jtmiStyStyön ebiStämifeen.

173
tällainen maltiomonopoolin Eähttäminen et roieta ole
foftaliSmin mutaista; fe palvelee tamaratuotantoa, eiEa
mälitöntä tuotantoa hhteiSEmtnan tarpeeEfl Suutta fe
eroaa EuitenEtn paäaftaltifeSti pormariUifen maitien mono*
poolttiiifeeStS. Gsnftnmainittu on, proletarifen meropolt*
tiiEan ofana, Eeino tifäarmon tuottamifeEft maltiolle toti*
meEfimaittittu on pormariUifen meropolitiiEan ofana teljoE*
Eain toäliEeino malilUfeen merotuEfeen, mälttämättömten
eltntarpeiben pintojen EohottamifeEjt maltiomallan T^mäEft.
: tuotannonhaaran tunnuSmerEEinä proletarifeSfa mal*
tiomonopooliSfa on •fen EorEea tuotantomuoto, tuotan*
nonljaaran tunnuSmerEEinä pormarillifeSfa maltiomono*
pooltSfa on fttätoaStoin fen tuotteitten merEitpS Eulutta*
jitte elintarpeina tai nautintoaineina.
$oS ci malttornonopoolia faa feEottaa foftaliSntiin,
niin ei mpöSEaan faa feEottaa proletariSta malttomono*
poolia pormarittifeen. _.■■■■
gjEfläjtSten monopootien ottaminen maltioSfa ja Eun*
naSfa maltion ja Eunnan haltuun, maliHiSten merojen Eor*maamtnen tulo*, maraHifuuS* ja perintömeroiHa ja mal*
tiolainatalouben lopettaminen — ftinä omat proletarifen
meropolitiiEan paäEoljbat. @tt’ei fe ole ainoastaan, prole*
tariaatlUe, maan EoEo tpötöteEemSHe mäestölle fuunnaton
helpotus ja mapautuS, on ihan päimän felmaä eiEä tar*
mitfe mitään tobiStuEfta. Söoibaanpa fanoa, että fe on
pienEäfitpöläifiHe, piEEuEauppiaille ja piEEu talonpojille pal»
jon tärEeämpi Euin palEEaproletariaatiHe. SBiimeEftmanittu
luoEEa on, ainaEtn montsfa Eoljbin, nöufemaan päin,enftn*
mainitut luoEat taas rappeutumat, Proletariaatin noufe*'
mille EerroEftHe on npEptnen pormariHinen meropolitiiEEa
■jarrutuSlaitoS; hätoiäntaSfä olemien. EanfanluoEEien peri*
Eatoa fe phä joubuttaa. piEEupormaria ja piEEutalonpoi*
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fad painoa merotaafta miela raStaampana luin palfta=
työläistä; enjinmatnitulle tuottaa jti§ proletarinen mero*
politiiifa paljon juurentpaa Ijpötpä Enin miimefjimainitulle.
Uhitta tämä . meropolitiiffa el ainoastaan tulift fjel=
pottamaan tpötateiemiä ferrotjta, maan Jämällä jtedö,
uiiSja tapitalinen tuotanto on EorfeaCe teljittpnpt, fti8
Itfäavmon määrä ijpmin Juuri, faattaijt maltiori IjarraSta*
maan mäfpmätöittä meneStpS= ja jimiStpSpplittiEEaa, äimän
toijella tamatla, hiin mitä Je taljän jaotta pormarillijen
merotuSjärjeStelmän aitana on Epennpt tetemään. Stan»
Jan mälttämättömien tarpeitten merotuEJella . on ahtaat
rajat. Ötjäarmon merotuS tulee pormarillijen meropolitti*
tan mattiteSja jota tapautjeSja olemaan riittämätön.
,
SlinoaStaan proletarinen moropolitiifta moi • Jti^en
arEailematta tapba Kinni, moi laitti nuo jummat, joihin
fapitaliStiluotta npt' tarmitjee JtjäiJta ja ulfomaijia mol*
tiolainoja, IjelpoSti- juorittaa merojen amutla, jtlti laittaa*
niatta teoKifuuben .EejjitpStä tai mä^entamäHa portoariS*
ton oStofpfpä; ja lijäarmon tuotannonmaline jaottaa
juurien monopoolien mation |altuun ottamijen lautta
tanjan täfeimmät tuotantomoimat pfjteiSfunnart palmelut*
jeen ja joS maltiomalta fen jadti, moi fe te|bä monet tpö*
moimat, jotta nptpöän |pöbpttöminä rnataamat, jtmiSttjS*
tpölle fjpöbpdifttfi. SÖaltion ja tunnon aineettijet apiitei?
not tulemat jen tautia juunnattomaSti laajenemaan. &§=
mama Eapitalin teStittämiuen mie p|ä enemmän alaa mal=
tiodijelta npltemijeltä.
On epätietoista, tuleefo proletariaatti mittoinfaan
luomaan omaa meropolitiitfaa. ©e ebeöpttäö fantaa, jota
ei e|tä mittoinfaan ole jaamutettamiSja: proletariaatin
juurta poliittista mattaa EapitaliStijen tuotantotaman tjäi*
ritjemöttöinän fe|itp$fulun rinnalla. SMemmat omat
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toimeen melEein täpbeOijtä maStaEoptia, ja moirnat jota
tapauEfeSfn 'ainoastaan ppmin tpppen ajan EuIEea rinnaEEain.
«Siitä puolimatta näptti meistä1 mätttämättömäitä fen
metopolitiiEan tutEimu8,-jpta proletariaatin olijt^feurattama,
jos fe faamuttaifi poliittista maltoa. •^pteiSEunnaGifen.
päämäärän mertitpS ei niinpaljon riipu fiitä, tuteeEo [e
faamutetuEfi, Euin ftitä, miten uSEoGifeSti fe ofottaa fuun*
taa pptetSEunnaGifeGe HiEEeeGe. SEäGaifen liitteen merti*
tpffeSfä ja tarEEuubeSja, miOä fe määrää fen mälttämät*
tämän fuunnan, on päämäärän nterXitpS. $o 8taEin Xiif=
EeeStä moi maSta ftGoin päästä fetmilte, Eun tuntee fen
päämäärän.
■. $oSEin ppteiSEuunaOifetoi ofupteet aitana, joGoin pro*
letariaatti moittaa poliittista malttaa, moiftmat oGä feGaifet
että ne teEijtmät: eritpifen meropolitiiEan täSfä efiteGpiSfä
puitteisfa EoEonaart joutamaEjt, niin jota tapauEfeSfa muo?
boStaa fe päämäärän proletarifeGe EanfanmaGaGe. — iGtitä
mohnaEXaampi on foftolibentoErotia, fttä enemmän mäpe*
nemät mätiGifet merot, fttä enemmän merXitpStä faamat
tulo*, maraGifuuS* ja perintämerot, fttä nopeammin mäpe*
nemät maltioroelat ja niiben Eorot> fttä pitemmin ja pet*
pommin tulemat fuuret EapitaliStien monopooiit faatetuiEft
maltion ja Euntien pottuun. g) j Ea t o t t p o i Ea i S mä e S t ö n m.a{ta*afeman
lopettaminen.
QoS tapbontme tuoba pleiSEatfautfen feurauEftiit, jotta
joptumat tutEimuEfiStantme, niin faantme:

I. keinot tnaataisprolefariaatin fnofttnifefft.
a)

^atroetuSjarjeStetmän lopettaminen; täpbeGinen
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EoEoontumiSVapauS mpöSEin maafeubuKa; muuttovapau»
bett fäilpttäminen;
6) SJiääräy, joEa Eieltää EaiEenlaifen pali£atk)ön Ia^=
ftlta alle 14 Vuohen; ntääräy, jota Eieltää maanviljely»
tpön E:lo 7:Sta illalla E:lo 7:ään aamulla EaiEilta lapfilta
ja nuorifolta; EulEutpön Eielto nuorifolta alle 18 tfävuo»
bett; EanfaEoulupaEEo;
c) Suilutyntelijöiben fuojeleminen; rnääräy, joEa
Eieltää EulEutpön tytöiltä 21:een iEävuoteen faaEEa; Eielto
joEa EoSEee EulEurijärjestelmää; testaajien ftjaatt pleifiä
t y nmality toimistoja;
b) ©etlaifen nomiaalitpöpäivän Eäptäntöön ottami»
nen, joEa ttmoben Eauttaaltaan teEee ia^beEfatt tuntia,
maanviljelytöiSfä EuitenEin fuvaitfemalia pliaiEatpötä
elonEorjuun ja EiireelltSten töiben aiEana; funnuntailemon
taEaaminen palvelusväelle;
e) £ervet)beliiftSfä ja ftvepbellijtsfä fuljteisfa mäittä»
mättävien määräyten antaminen maanviljelytpönteEijöi»
ben afuntoja varten; valpas afuntopoliijilaitoS maafeubulla;
f) öiialtiSten VuoEraVerojen Väljentäminen fttä var»
ten afetettujen tuomioistuimien lautta.
II.

SOiaantoiijeiyfen fitojeletnisfemot.

a) 'Söäntöperiniötilojen lopettaminen;
6) ©uurtilaEuntien poistaminen ja niiben pyistä»
minen maalaiSEuntiin;
c) ©uuren maaomaifuuben metfäStyalueiben top et»
tautinen ja niiben liittäminen maalaiSEutttiin;
b) DEfttpiSmaaomaifuuben oiEeuEften vähentäminen
ntaanpatannuEfen ja EulEutaubin torjurntfen ebiStäntifeEjt;
e) 3tae= ja maijbotlifeSti mpöS EarjaVaEuutuEfen Vai»
tion haltuun ottaminen;

f) OfuuStoiminnallifen
Retkottami
nen latnlaabinnan lautta;
g)
’ 3ftaanmiljelRSftmtStRSTaitoBfien'' ebiStaminen mat=
tton puolelta;
R) SRetfän ja mefimotrnten maitten Raltuun ottaminen.

III. Stehtot, jotta omat tätfeitfi maaiatoiijeleivän
ioäeStön etujen faunalta.
v a) SaRbeCifen itfeRattinnon toimeenpaneminen Bun=
niSfa ja maaBunniSfa;
, 6) ©etfoman fotajoufon ftjaan BanfanpuoluStuS;
c)
3£ouIu=, armeija* ja tlerafttuSten mattton Raltuun
ottaminen.;
'
N
b) CaäBintölaitoEfen maitten Raltuun ottaminen;
e) SainBäRttä maEfuttomaEft;
f) SftRlRifen merotuSjärjestelmän ftjaan tulo*, maral*
lifuuS* ja perintömerot feiä tuottamat, RBfttRifet monopootit
ja „renlaat" maltton tai tuntien Raltuun!
QoS. taRbotaan, niin moibaan näitä maatimuBfta pitää
fofialibemoBratifena agraarloRjelmanä’. . @mme EuitenBaan
uSBo, että tämä mitä täSfä on efttettR, toteutuifi. Grnfim*
mäifeSfä rRRmäSfä mainitut EoRbqt ftfältRmät jo- marfittai*
feStt. fofialibemoEratian nRlRifiin tRämäenfuojeluSmaattmuE*
ftin, ja famaten fifättämät Reibän poliittifet maatimuEfenfa
paäafiaUifeSti fen, mitä EolmanneSfa rRRmäSfä on mainittu.
$a toifeSfa rRRmäSfä mainituista BoRbiSta on metfä* ja
roefitalouben maltion Raltuun ottaminen ainoa, jolla on
fuurempi nterBitRS, maiBfaBaan fe ei ole milään puRtaaSti
agraarinen, eitä ainoastaan maanmiljelREfeHe RRöbRlft olema
EöfRntRS,. maan on tärBeä mRöSfin teoHifuubcn ja Eanfan
termeRben etujen lannalta. Ufeimmat maattmuEfet omat
Buitentin BatBeSfa tärleRbeSfään liian mäRäpätöiftä, motbaE*
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feen muoboStaa fuuren puolueohjelman peruStuEfen. Sftämci
„pienet parannukfet// onkin jo ebtStynetSfä maiSfa' pantu
täytäntöön ja foftalibemokratia eroaa föhteeSfaam niihin
toiftSta puolueista ainoastaan jtinä arEaileniattomuubeSfa,
- jota fe ofottaa ykfttyjSomaifuuben oiieuEfta toetaan fteCö,
miSfä fc joutuu ristiriitaan jörEiperätfen maataloubeti
yleiSetujen kanSfa. $ a jen ttfe täytyy tunnustaa, että
näraä pienet parannuEfet" omat välttämättömiä maan*
viljelyksen ■■.'ebiSiyskuIuffe,. mutta riittämättömiä Eatfoen
niihin fuuriin rafttukftin, joita ykfttylSmaaomaifuuS . ja
kapitalistinen tamaraintuotanto ytja fuuremmaSfa määrääjä
fäiy itämät maanmiljelyEfen niskoille.
Siteillä ei olluttaan, kuten jo ylempänä on mainittu,
mitään aikomusta luoba väfyttävää ohjelmaa. Slgraarifet
toimintaohjelmat eritylftä tilaifuufjta ja feutuja marten
näyttävät' meistä aivan tarkotuEfenmukaiftlta; mutta niitä
et voi luoba ykfiuään teoretiEot, fiinä täytyy käytännön*
. miestenkin olla apuna.
SÄeibän tehtävämme oli ainoastaan huomattavilla
eftmerkeiHä ofoittaa fellaincn yleinen fuunta, jota foftali* ;
bemoEratifen agraariohjelman olift feurattava, joS meibän
eftttämämme maanviljelyEfen kehityskulku on oikea.
SJkeibän on toivottavasti onnistunut näyttää/ ett’et
fuinkaan pibä tuomita Eetään yhteiSkuntgpoltitttfeen nihi*
USmiin EuuluvaEfi/ joEa felittää mahbottomiEji EaiEEi yri*
, tyEfet pelastaa tai kohottaa talonpoikaiStaloutta. ©en
fuhteen voi afettua jämälle kannalle/ kuin fojialibemoEratia
Eäfttyön ja EotiteoHifuuben fuhteen ja voi fen ohella Eui*
- tentin ofottaa fuurta ja ftunauSta tuottavaa tointa ei
ainoastaan' maalatSproletariaattCe, vaan myös maanVil* jelykfelte ja maalaiSVäeStötle yleenfä hyöbykji.
S o i kyitäkin oäö epätietoista, voibaanko talonpoikais* ■
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möeStö íMaifeCa agraaripolitiiEalla liittää foftalibemafra*
tiaatt. ©oftalibemoEratia tulee aina jpbämeltään olemaan
proletarian EaitpunEilaiSpuoiue, talon bellifen ebiStpEfen
puolue; jiflä tulee manljoillifett talonpojan ohella, jo!a
EaupunEilaiSoloja EoI;ta'an ott niin. epäfuoftoEHnett ja pat*
riarEaalifen perfje=elämän perustalla alistaa piiat ja rengit,
mainion ja Iapfet täpbellifeSti tafjtonfa alíe — jtUä tulee
tädaifen talonpojan oljeHa aina olemaan taistelu fpmäHe
juurtuneita ennaEEoIuuloja maStaan, ja fe ei mittoinEaan
moi talonpojalla tarjota niinpaljon, Euin agraarifet- puo=
lueet, jotEa eimät ainoastaan ole lähempänä fen olemusta,
maan mpös moifbat lumata ftlle paljon enemmän, EoSEa
Ije eimät uSEo taloubeHifen cbiStpEfen malttämättömtjptta,
ja maStuStamattomuutta, ja EoSE’ei Reillä ole raitftätr
armeluja ftitä, että entifet olofuljteet maistumat.
italonpoiEaa, joEa mtelä hoitaa talouttaan maniaan
tapaan, foftalibemoEratia tuSEin mittoinEaan moittaa. Suutta
fe moi EuitenEtn faattaa j)8net neutraalifeen afemaam $a
feEin olift melEoinen moitto! QoEa tapautfeSfa muoboStaa
fe t)p míela moiman, jota ei ole liian mäljäEft armattama,
ja joEa, miEäli maljbottista, mtelä loettaa EaSmattaa jar=
ruttamaa maiEutuStaan.
- '
@e mifä etupääSfä teEee talonpojan foftalibemoEratian
mifioHifeEft, ei ole foftalibemoEratian Eäptännättinen poli=
tiiEfa. |)än et toftn moi innostua felfaifeen, joEa ei tal;bouhrata ostajia Anelle, joEa maStuStaa jofatSta pritpstä
Eo^ottaa maanEovEoa EeinoteEotfen elintarpeitten pintojen
Eorottamifen lautta, joEa ei taljbo tietää: mitään perimpS*
oiEeubeSta jaEamattomaan tilaan, palmeluSjärjeStelmäStä
ja mfiuttomapauben maiEeuttamifeSta. Alutta foftatibe*
moEratia taistelee ntpöSEin EorEeita merorafituEfta maStaan,
joita talonpojan porteille fälptetään, BproEratien ja fuur*
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tilanomistajien Ijarjottamaa mielivaltaa vastaan, ja tämä
fylläiin miellyttää talonpokaa. SOtiiä yäntä fuitenftn fuu*
tuttaa, on ajatus maaomaifuuben pallolunaStulfeSta, jota
toift mutanaan fofialibemofratiaHe voiton; fe merRtfee
yänen iäfUytfenfa mutaan "fomaa, tuin tarfottaa oifea
omistaja pois totistaan, fonnuStaan ja tilufftitaan, jotta
fttten jaetaan tyhjille tauloille.
©ofialibemofrattfen agraarioljjelman iajttteleminen
olift epätäydellinen, jolTet fe loift valoa täljänftnioy taan.
Qtäantum teotfemme päätöffefft koetamme tätätin ioljtaa
[elviteHä.
.

- •/ , ■; / v. . 7
yhteiskunnallinen loallankumous ja
maanomistajien’pakkolunastus.
a) © o f i a l t S m i j a p t t f u l i i f e .
liittyminen fapitaliStifeSta maanviljelytfeStä fofia=
liSttfeen on maljbolltnen ilman tälonpoitaiSmaanomiStajäin
. paffoIunaStuSta. ©e mitä täSfä on [anottu, riittää fyUä
yaiytuttamoan faiffi talonpoitaiSväeStön Ijuolet täSfä
fuljteeSfa.
,■
SJtutta meillä on täSfä fuljteeSfa Vielä enemmän
tobtStuifia tarjolla.
proletariaatin voitosta et ainoastaan pittutalonpojiHa,
vaan ei ebeS pienliitfeen fjarjottajilla yleenfä, ole mitään
pelättävää.. päinvastoin. ,
.'
*

Olemme jo näljneet, että maiti on muuttuminen ijer=
ruuSlaitofjeSta ftmiStySlaitofjeEjt ja yleisten rafituSten
mietittäminen lijää armon ojalle, juuri Reille enjt ftjaSja
tuottaa Ijyfltyä.
SJiutta Ijeihän fäytöfjenjä jojialiStiSta yljterSfuntaa
toetaan muuttuu jttä rautaa tuin ljeibän littteenjä omat
joto totonaan lotjia tai ei. CotSolennoifji on feUaijta
pienliiffeitä tutfuttama, jotta taloubellijeSfa juljteeSja omat
fotonaan tarpeettomia ja joifjin niiben omistajat tarttumat
fiinni jentäljben, että puhtaasti proletarinen elämä peistä
näyttää mielä epärnarmemmalta ja furjemmalta, tuin fiinä
tarjolla olema, mutta lotjinaan myöSfin jentäljben, ett’ei
palffaproletariaatilla ole mitään olentaSja' olon mamboni*
juuffta löybettämanä. Suinfa monet pienliifteet omattaan
jeltaiSten palffatyöläisten perustamia, jotta omat joto tul=
ieet eroitetutfji tai joStattn muusta jyystä joutuneet työt*
tömitjl ja jotta luoton amulta perustamat pitfuliitfeen,
jotfeimät fotonaan majoift ryyjyproletartaattiin. '
tilastotieteilijä laSfee työttömien jouffoon ainoastaan
ne, joilla ei ole minfiääulaiSta tointa. Uiiitä on mitraeifen
lastun mutaan ainoastaan muutamia: jatojatuljanjta.
SKutta joS. tapaijtuift niin; että maltii) tarjoiji faitilte
työttömifte jopimaa raljananjjota, niin jtlloin jaataiftin
ihmetellä, miten paljon niiben tutu on faSmanut, jotta
työttöminä maltiolta työtä ja raijananjiota pyytäiftmät.
©itämaStoin tulijt pifEultitieitten lufu melfoijeSti mä|e=
nemään. _ ^
•
SRitä parempi on työnteiijän ajema juurliiffeeSjä,
mitä lyhyempi Ijänen työaifanja> mitä forfeammat omat
palfat,. mitä marmemmat omat ijänen tulonja, jitä pi*
femmin luopumat pittuliitteiben omistajat jurfeaSta toi=
meStaan, jota tapahtuu foto yljtetjön fuStannufjtlla. ©itä
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liiemmin i)e päättäifimät jättää manljentuneet ja tarpeetta»'
mat liiEEeenfä ja Iittinä tpönteEijäEfi uubenatfatfiin ItiEEei»
ftitt. SEanfaEunnan EäptäntömattaSfa olemien tuotantomoi»
-mieti täptpp fenlautta melEoifeSti nousta, famatta Eun tur»
juu&en ja puutteen ehtymätön läfjbe tulee tuEetuEfi.
SJtutta tarpeettomien piEEuiiiEEeitten rinnalla löptyh
malttämättömiäEin, aloitta, joita etmät Eoneet mietä ole
mallanneet, ©iitä, mitEä toimet taljan tyhmään Euulumat,
moibaan olla eri mieliä,, mutta teEnittifet olot muuttumat
ntyöS päimä päimältä. Jaitaläfiteottifuuteen, jota tähän
faaEEa on pibetty pienliiEEeen lujimpana turmapaiEEana, on
Eone tunEeutunut famaten, luin leipurinammattiin ja EenEä»
teottifuuteen. Siina on otaEfuttamaa, että oja Eäftteotti»
fuubeSta fättyt) mietä foftaliStifeSfa pljtei§!unna§[a!in, taie»
lixpä lifääntymä hhtatnmointi moi uuhestaan elmpttää monta
Eäfiteottifuuben tjaaraa, famatta Eun fe taäljentää kalman
tehbaSiataaran liityntää ja lifää taaS Eattiimpien, mutta
taatumpien Eäftteottifuuben tuotteiben liityntää. Samatta
mäfjenemät rajttuEfet, .jbtEa EöfityöläiStä painamat, proleta»
rtfen meropolitiiEan jojosta. fiänen pleinen fimiStylfenfä
ebiSttty ja tilaifuuEfta toljota EorEeampaan teEnittifeen ja
taiteettifeen ftmiStylfeen tarjoutuu Ijänette ttyä enemmän.
Jämän perusteetta moibaan [anoa, ettei fofialiStinen ptjteiS=
Eunta futataan työlfe Eäfiteottifuutta täpbettifeen periEatoon,
maan mieläpä faattaa monet fen haarat uuhelleen EuEoiS»
tamaan. Sotutta tällä uuhestaan huilaan puhjenneetta
Eäfiteottifuuhetta on äimän toinen luonne, Euin ttpEpifettä.
©e tulee muoboStamaan ainoastaan t)ityetl poiEEeuEfen
tuotannon pteifeStä luonteesta..
©uurt ja . juuri taloubettifeSti tärEein jouEEo tuotan»
nonmälineitä tulee olemaan ityteiäEunnattiSta omaifuutta,
tuotanto tulee olemaan pljteiSEunnattinen. SpiEEu Eäfttyö»
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Iäinen/ maiEEa pan ppfpiftEin tpöpuoneeSfaan itfenäifenä,
tulee npt tät;beHifeäti riippumaEjt ppteiSEunnaSta, jota pEft=
näan tuottaa panette raaEu=aineiia ja tpöEapineita, Ja jota
fäänniiHifeSti mpöSEin tulee panen tuotteittenfa ainoaEft
oStajaEft. .'panen täptpp muEautua ja liittoa ppteiSEum
nattifen tuotannon elimistöön ja puolimatta panen eriSte=
tpstä afemaätaan tpöpuoneeSfaan tulla ppteiSEunnattifeEft
tpöntefijätfi.
©autoin tulee Eäpntään talonpoiEaiSolojen EepitpEfeSfä.
CuEemattomat pienmiljelpfften omistajat tulemat ilotta luo»
puntaan, itfenäifpptenfa ja omaifuutenfa marjoEumaSta,
Eun foftaliStinen fuurliiEe afettaa peibän eteenfä Eouraam
tuntumia etuja.
Stttutta fettaifet talonpoiEaifet piEEumiljelpEfet, jotta
mielä täpttämöt tärfeän ftjan taloubettifeSfa elämäSfa, tule»
mat ppteiSEuratattifen tuotannon jäfettiEft fomaten, tuin
SäfiteottifuuSliiiieei/ joSEin ne mielä jäämät näennäifeen
itfenäifppteenfä. ^pteisiunta faa mielä enemmän maiEutuS»
maltaa näipin, tuin EäftteottifuuSliiEEeiftin, ottamatta mal=
tion paltuun pppoteeEin ja maanmiljelpSteottifuubeu, joista
maanmiljettjät .riippumat.
SialonpotEien ei EuitenEaan tarmitfe pelätä, että tämä
riippumaifuuS tuottaifi pänette mapinEoa.
Olla riippumainen maltioSta Eanfanmaltaifen pattinto=
tämän mattiteSfa® on joEa tapnuEfeSfa mieluifantpaa, Euin
olla parin rapapomon npljettämänä. Stttutta maltio ei
ainoastaan ole ottamatta talonpojalta mitään, maan fe
antaa panette paljon. SalonpoiEien ja maanmiljelpstpöm
teEijöiben täptpp tulla erittäin armoSfa pibetptfi tpömoi=
ntaEft, Eun ftirrpiään EapitaliStifeSta ppteiSEunnaSta fofta=
liStifeen.
Seottifuuben fuunnaton laajuus maailman marEEi=*

noilla ja jamanaiEatnen ulEomaijen miljan toimiminen marE*
Etnoille — Eafft.ilmiötä, jotEa omat toistenja EanSja UEeifeSjä
muoromaiEutuEjeSja — ajamat maalaiSmäeStön Eaupun*
geipin ja etupääSjä juuri [en tpöEpEpifimmät aineEjet, §eti
Eitn ftfätfct marEEinat - taaS astumat Eanfantalouben etu*
alalle, tägtpp tämän ennen EaiEEea näpttäptpä maaumilje*
IpEjeSjä, joEa EaiEEiada atEaa Eäpbä ppä tärEeämmäEji. Ean*
fan EorEeampi o§to£t)Et) maatii enemmän elintarpeita; ulos*
miennin mäpentäminett mäpentää tuontia ulEomailta. 5010*
nipuolinen ja järEiperäinen maanmitjelpstoimi, joEa tuottaa
mapbollijtmman juuria tuloja, tulee ftUoin mälttämättö*
mäEft. 5|3arpaitten tuotantomälineiben, parhaitten tpömoi*
mien .täptpp tulla ntaanmiljelpEjen EäptettämtEji. SBiimefft
mainittu ei EuitenEaan ole niin helposti EäfitettämiSjä.
$oEainen maanmiljelpStpönteEtjä Eelpaa aina joponEin teollis
juuStpöpön, mutta jttä mastoin moi ainoastaan parmoja
teolltjäuStpönteEtjöitä Eäpttää maanmiljelpEjeen.: £ojtn on
obotettarniSfa, että nuorijon tarEotuEfenmuEainen EaSmatnS
teEee peibat EpEenemiEji teoHijuuStpön ja penEifen tpön Opelia
teEemään mpöS maanmiljetpstpötä.
BRaanmiljelpStpönteEijöiltä ja piEEutatonpojilta, maa*
hitaan' paljon ja peibän jtiS täptpp jaamuttaa mitä juo*
tuijammat ppteiSEunnallifet olojupteet. SuinEa moibaan
jtHoin otaEjua, että jojtaliStinen hallintotapa EarEottaifi
talonpojat tiluEjtltaan! ©e olijt mielettörrtppttä, joEa menift
paljon pii jen määrän, jonEa meibän tppmemmät maStuS*
tajamme jeiittämät meitä maimaaman.
©ojtaliStinen hallintotapa Eoettaa tepbä maanmiljelijän
ajeman niin ebuHijeEjt Enin mapboHiSta..- S£amarantuotan=
non poistaminen pelEätt Eäptäntöarmon tuotannon Eautta
tarjoo mielä mapbolltfuuben muuttaa talonpojan pppoteeEEi*.
*Eörot ja muut ntaEjut, miEäli mielä jeUaijta on juoritettama,
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rafanmoffuiSta luontoiSmalfuípin, ntttä oíift talonpojalle
fanomatou felpotuS. SRutta proletarifella fallintotamalía
on mpöSfin laitti ebeUftfffet, moíbalfeen tefbä talonpojan
tpütt ntafboKifhnman tuottcliaalft, ja fiiS fonttia fdneUe
parfaat tefnittifet mftlileinot. ÉoftalíbemoEratia tarjoo
ntaamiefen läptettämälft mitä parfaimrnat tuotantomäli»
neet^ jolta fän ei loSlaan lapítalistífelía ailalaubella moi
faamuttaa.
■' • " ■
íEofin moi fän läpttää näitä otoaffifta tuotantomäli»
neitä ainoaltaan fuurlittleeSfä ja jen nopean laajenemifen
eteen tulee íojiúíiStitten faöintotapa ntfM tpfiSlentelettiään.
Sllntta faattaalfeen talonpojat ppbiStämäänpeltonfa ja .fett*
lautta rpftpmään ofuuStoiminnattifeen fuurliitteefeen, fufen
ei tarmita pattolunaStulfen menettelptapaa. §oS Ierran
ofuuStoiminnallmen fuuriiile ofottautuu ebuttifep afuuS*
lumtan tpömiefilie, ftffoin fpCä maltion faltuun otettujen
fuurlittteitten ejtnterlli riittää faattamaan talonpojattin
feuraautaan fttä. Sle juuret esteet, jotta nplfään fiöaS»
tuttamat ofuuStoiminnallifen maanmiljelplfen lefitpStä,
«im. puute mattiofuuSfunniSta, maStuumaara ja pääoman
puute, mätstpmät ftUoin tieltä.
itämän lattett fuomioott ottaen, fuomtoon ottaen ne
ebut, joita fojtaliStinen fatlintotapa efbottontaSti tarjoo
maanmiljelpStuotannoHe, fuomioon ottaen fen ppteiSlun»
' ^ottpottaiM i^.-^poin' faamut*
taa, on lerraSfaan ajattelemattomaSti tef tp, että mailtaan
mäfimaliaifet riiStämiSleinot, jotta moitaijtin opettaa talon»
pottaiSmäeStölle täpbeHifemmätt miljelfStaman ebut.
SJÍuttte jos fittotn mielä löpi^i^ maanmlljelplfen pää*
roja tai feutuja, miSfä pittuliile on ebullaampi luin fuur*
liiie/ niin ei ole mäfintälään fff tä liittää fttä fuurliittee»
feen. @i tule olemaan etinletnonfaaroja että feutuja, jotta
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olifimat fanfallifeUe tuotannolle fuurempiarmoifta, ftECä
tärEeimmiSfä maanmiljelpEfen paarotSfa on n isään jo fuur*
ItiEe tnattlifetuana. Riutta taloubeUifen pääpainon fiirtä=
mifett maailman matEEinoilta {tfaiftHe marfiinotHe
ftttoin tuoba juuri nämä paarat,.ennen EaiEEea miljatuo*
tantton, etualalle.
(Srotetut pifEuliiEfeet omat maanmiljelpEfeSfä tj^ta tornin
fopufoinnuSfa foftaliStifen ^tetSEuunan EanSfa,. Euin £öft=
teottifuubeSfaEin. OnEo maaperä, jota J e miljelemät, pEfi=
teistä »ai toaltiou omaifuutta, on miltei ^benteEemää.
Jämä meibän efitpEfemme on tietysti ainoastaan
pppoteeft, eiEä mitään ennustus: ©e ei [ano, EuinEa t u l e e
tapahtumaan, maan EuinEa m o i f i tapahtua. Riutta miten
loputtifeSti tobeHa tulee olemaan, fiitä fietämät meibän
maStuStajamme pptä täähän Euin meEtn, he moimat, [auta*
ten Euin meEtn, nojautua ainoastaan niihin teEijöihin, jotEa
npEpään jo omat Epuin tunnettuja; mutta joS me jatEamme
eteenpäin tulemaifuuteen fttä fuuntaa, johon nuo maiEutta*
mat, niin tulemme juuri jämälle EehitpStielle, jonEa me
täsfä olemme miitoittaneet.
Re fuunnitelmat ja toimomuEfet, joita foftalibemoEratia
pleiftSfä juiiStuEftSfaan ja etemimpien ebuStajienfa Eirjoi=
tuEfiSfa on laujunut, eimät fuittEaan ole riStiriibaSja niiben
feurauEften EattSfa, joihin olemme pääSfeet. ©iinä emme
misjään töpbä maatimuEftä talonpoiEaiSmäeStön paEEolunaS=
tuEfeEft.
•
Quuri ennen maaliSEuun mattanEumouSta m. 1848
muoboSteli EommuniSti liiton 'EeSEuSmiraSto, joSfa iStuimat
Riary ja (SngetS „©aEfan EommuniStijen puolueen mäati=
muEjet". Solme Eoljtaa, jotEa ftinä EoSEemat maanmilje=
IpStä, Euutumat:
„7. Ruhtinaanijet ja muut feubalifet maatilat, EaiEEi,
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vuoriEaiVoEfet, EaivoEjet j. tt. e. ovat muutettavat vai*
tion omatjuubeEfi. SDtaanviljelpStä on täffatftUa tiloilla
Harjoitettava tieteen uuftmpia apufetnoja täyttäen toto
ppteifön HpöbpEft.
„8. £iinnitpEfet talonpoiEaiStiloipin ovat julistetta*
vat valtion omaijuubelft; Eorot näistä EiinnitpEjiSta on
talonpoiEien maEfettava valtiolle.
„9. • ©eubuiSfa, miSfä VuoErajärjestelmä on Eepittp*
npt, on maanEorEo tai VuoErantaEfu maEfettava toerona
Valtiolle/'
talonpojan omiStuSoiEeuben EoSEettelemifeSta et pupet*
talaan. SlinoaStaan EiinnitpEfet talonpoiEaiStiloipin vai*
tion Haltuun, eiEä itfe tilat.
Stun Haavat, joita 1848 vuohen tappiot olivat i§Ee*
neet, olivat arpeutuneet, ja tpöväenliiEe uuhelleen altot
päätään nostaa, tuli mpöSEin maaEpfpmpS päiväjärjeStpE*
feen. SitoneSfa eri tpöväenEongreSjtSja [itä Eäftteltiin.
tunnetuimmiEfi ja iärfeimmiEft ovat tulleet Safelin Eong*
reSftn (1869) Eäfttielpt tästä EpfpmpEfeStä. ©e päätti:
„1. SEongreSfi ilmoittaa, että ppteiSEunnalla on oiEeuS
muuttaa pEfitpiSmaaomatfuuS ppieiSomaifuubeEfi
„2. SongreSft julistaa, että ppteiSEunnan etujen tap*
ben on Välttämätöntä panna tämä muutos täptäntöön".
©iitä, miten tämä muutos olifi toimeenpantava, ei
EongreSfi laufu fanaaEaan. ©e ilmoitti: „©amatta Eun
EongreSfi HpVäEfpp pHteiSmaaomaifuuben periaatteen, fulEee
[e EaiEEien ofaStojen fuoftoon Eöptönnöllisten Eeinojen tutti*
mifen tämän täptäntöön panemifeEft".
2iäiSta päätöEfiStä piti ÖieBEnecpt marraSEuuSfa V.
1870 ©aEftSfa efitelmiä, joista laajaperäifm muoboStettiin
IentoEirjafeEft, ja ilmeStpi v. 1873. ©iinä muun muaSfa
fanotaan: „DtanSEaSfa ja ennen EaiEEea ©aEfaSfa ei tämä
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Eyfymys ote niin yfftnfertainen (luin GcnglanniSfa). Sttaan»
miljelystyöntetijät ötoat tuonnoHifeSti jofo jo ajettuneet puoI=
tamaan järtemia muutoffta maaolofuhteiSfa tai ainnfin oivat
ftiijen |el|)0§tt taimutettamiSfa. Ainoastaan p i Et u t a=
loi t ko j ä t riippumat [uurimmatft ofaift mielii lujasti
Eiinni „omaifuubeStaan", joSfin [e ufeimmiSfa tapauifiSfa
on main nimellistä, Eumiteltua omaifuutta. ^afMunaS=
tuSmääräys noStaifi epäilemättä" fuurimman ojan piEEuta=
lonpoitia Eiimaafeen maStarintaan, et)taj)ä julii tapin aan",
©aition ftiS pitaift mälttaa Eaitfea, mitä tobetltfeSti tai
maan naennaifeStilin moifi olla nmijingoift talonpoitien
ebuiUe. SEäft EäbeSfä foftaliSmin etujen fetoittämifen fanSfa
pitaift tulfea täptännöttiSten teinojen xaSfaitten rafttuSteu
painaman talonpoifaiSmäeStön heipottamifetfi. Gsnft jtjaSfa
olifi Eiinnitysmelat otettama raaltion liattuun, torfo tantaa
olijt alennettama ja lainan tulifi melmoittaa talonpoifaa
järtiperäifeen maanmiljelytfeen. ©aition jo^bon alla fit=
ten taifti ytfityiSliitteet toäijiteUen olifimat joijbettamiSfa
ofuuStoiminnallifeen fuurliitteefeen.
Giebtneci)t leimaa fitoraEft tyhmyybetft maatanfan pat=
tolunaStutfen mattanfumoutfeHifen ^attitutfen tautia.
Seollifuuben ja proletaarifen liitteen nopea EaSmami*
nen teotlifuuSfeSEuEfiSfa ftirft maaEyfymytfen 1870 muoben
tapahtumien jälteen pois näyttämöltä. Agraarinen hätätila
toi fen taaS ei ainoastaan portoarittiSten, maan myöStin
protetariSten puolueitten päimäjärjeStytfeen.
SteStuSteluihitt,. jotta tästä fyntyimät, otti myöSfin
GsngelS ojaa. §än Eyfyy: „SDiitä fttten on meibän afe=
maunne pittutalonpoiEaiSmäeStöön? Qa miten tulee mei=
. bän menetellä h«bän tanSfaan ftttoin, tun maltiomahti tulee
meibän läjiimme?"
hän maStaft:
„Gsnfmnätin on ranStalaifen ohjelman oppi ehbotto=

maSii oiEea: että me ennustamme piEEutalonpojan- mäittä#
rnätöntä pertEatoa, mutta emme mitenEään omasta puo#
(estämme rpljbp jttä .joubuttamaan. •
StoifeEfi on pljtä Eafitettämää, ettemme, Eun- meillä on
maltiomalta IjaltuSfamme, moi ajatellaEaan piEEutalonpojan
paEEolunaStamiSta (pljbenteEemää, maljingoittaiftEo fe fjäntä
■ mai ei), famoin Euin olemme paEotetut feEemään [uutti-.
lanomiStajien EanSfa. SDieibän teijtämänämme pientilani*
ten' fuljteen on etupääsfä [e, että me Eoetamme levittää
afioiben EuIEua ftten, että Ijänen pEftttjiSliiEEeenfä ja pEfU
tpiSomaifuutenfa muuttuift ofituStoimianaffifeEft, ei mäEi*
mailalla, maan eftmerEin Eautta, feEä tarjoamalla ofuuS*
toiminnallista apua täljön tarEotuEfeen".
SSSieläpä fuurtaloHijtStaEin atmelee (SngelS: „©EjEä me
täSfäEin jätämme huomioon ottamatta toäEimaltaifen paEEo*
lunaStuEfen, ja moirnme luottaa fnfjen, että taloubedinen
■„ EeljitpS teEee nämäEin'Eomat pöäEaKot järjen maiEutuEfeKe
alttiiEfi/'
SCäSfä fiteeratut taufeet omat tapbellifeSti fopufoin*
nuSfa meibän eftttämiemme mietteitten EanSfa. $oS nuo
enftnmainitut ofottamat,, ett’et talonpoiEaiSmäeStön patio*
lunastus mitenEään ole ebuEft [oftaiiSmiöe, niin ojottamat
miimeEfimainitut,. ett’ei tällainen paEEolunaStuS oteEaan
foftaiiStien tarEotuEfena.
.
talonpojilla ei ole mitään pelättämää foftalibemoEra#
tian puolelta/ f e päinmaStoin jaa toimoa fiitä EaiEEea §pmää.
tofm ei fe npEpifeSfä pljteiSEunnaSfa moi mitenEään EaiE=
Eia talonpoiEaiSmäeStön toimomuEfta täyttöä, mutta tämä
ei riipu fiitä, että fofialibemoEratialta puuttuift l;pmää
tahtoa, maan fiitä, että monet toimomuEfet omat feKaijto
ljurSEaita toimomuEfta, joita ei miEään muuEaan puolue
EpEene täyttämään. Qu p a i i Ef i Sf a ei foftalibemoEratia
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moi EilpaiEfa agraaristen puolueitten EanSfa, mutta mitä
maalaiSmäeStön ppmäEjt npfpifeSfä ppteiSEunnaSfa on tep*
tämä/ fen teEee foftalibemoEratia, ainoastaan fe tjEfirt moi
fen täpbellifeSti tepbä EoSEa fe mäpemman tuin mitään
pormarillinen puolue on EapitaliSta riippumainen.
SOiutta mietä paljon enemmän ppmää Enin ppteiSEun=
tareformiSta npEpifen ppteiSEumtan puitteisfa on talonpoi=
EaiSmäeStöllä obotettamiSfa fiirtpmifeStä fofiafiStifeen ppteiSEuntaan. — SipEpifeSfä ppteiSEunnaSfa on talonpoiEa aina
Eapben matseilla/ joEo ajettua Epufm pampain maStuSta»
maan EaiEEea ebiStpStä, mutta EaiEiSta pritpffiSta puoli=
matta täptpift. joutua fappioffe, tai'joutua pafoffa IunaS=
tämän Eapitaalin tieltä mäiStpmään. GmftnnäEin foftaliSmi
tarjoo panette tilaifuuben ottaa ofaa ppteiSEunnatttfeen ebiS=
tpStpäpön joutumatta paEEolunaStuEfen upriEfi ©oftaliSmi
ei ainoastaan ole Maistamatta paEEolunaStuSta päneen,
maan tarjoo pänelle mitä lujimman juojan fttä "maStaan,
joEa npEpifeSfä ppteiSEunnaSfa alati leijailee pänen päänfä

6) O m a n Eobi n t u l e m a i f u u S .
SBaiEEaEin obotamme, että maanmiljelpEfen ufeimmitta
tuotannonpaaroitla fuUrtuotanto ofottautuu ebutttfemmaEft,
niin että taloubellinen EepttpS, fittenEuin moittoifa prole=
tariaatti on raimannut asteet tieltään, tulee fupistamaan
pientuotantoa ofuuStoiminnattifen tai fumtallifen fuitrtuo=
tannon Eautta, ftiS ppbiStämään peltoja, niin ei tämä feiEEa
fuinEaan merEitfe oman Eobin pämiämiStä. SBielä tänään
maanmiljelpEfette omituinen Eobin ppteps taloubenpibon
EanSfa tulee fiinä tapauEfeSfa pämiämään, talo erotetaan

taloustilasta, mutta tämä ei
ftihen, että talonpajän
afuntoraEemtuS tul-tft hhteifeEft. Uuben ajan foftaliSmt oh
tyijteiftSfä tuotanto* että riautintomälineisfä. QälEimäifeSfä
tapauEfeSfa- fe et lopeta pfjttptSomatfuutta.' Säälineistä,
joista inhimillinen elämä moi nauttia ja iloita, on tarEeim*
piä, emiäpä tärEein oma Eoti SJtaan Yhteisomistus ei fuin*
Eaan ole fen fauSfa hhteenftumaton.
Qoutuiftmme epämatmatte alatte, joS täSfä lähtijimme
puhumaan tulemaifuuben afunto=oloiSta. SlfuEootpa tule*
maifuuben ihmifet fttte •palatfimaifiSfa raEemtuEftSfa. tai
pEftnäiftSfä majoiSja, noubafettaEoon täältä toista, tuotta
toista muotoa/ EehittpEööt ne Eumpatneufin rinnan, niin.
marma on, että, joS jotaEin armoa annetaan -fttte, että
jofoifetta perheettä on oma Eotinfa, ne. peruStuEfet, joitta
foftalistinen ^^tetgfuriict lepää, eimät tule fttä estämään.
On tofitt totta, että teEnittinen EehitpS jo npt pprEii
mähentämään pEfttpifen taloustöitä ja enentämään naifen
ammattitöitä. ^¡oS fe phä mielä tapahtuu hhmin hitaasti,
niin johtuu fe naifen tpömoiman IjalpuubeSta. Saimon .
tpöStä taloubenpiboSfa ei maffeta mitään rahaa fe ei jtiS
näennäifesti maEfa mitään ja maimo on haluttiftn ja EeS*
tämin Euormajuhta, fttft moi proletari riippua Eiinni teE*
nittifeStt niin taEapajuffa ölemaSfa pEfttpiStaloubeSfa. S3a*
raEEaammitte iuoEiffe merEitfee oma taloubenhoito ntuEa*
muutta, että on .alinomaa tarjoomaSfa palmeluStaan omat
orjat, palmeluStptöt.
Silitä enemmän proletariaatin moirnatmarttumat fttä
harminaifemmifft Eäpmät palmeluStptöt, fttä EorEeammttft
heibän maatimuEfenfa, fttä epämietthttämämmäEft mara*
EaSten taloubenptto. Hitto Eärftmättifet emännät,.jotEa npt
innoEEaimmin puoltamat oman lieben pphhpttä niinEattan
Enin he tietämät palmeluStptön toimeiben fti^en tähtäämän

192

— tulemat pontemimmin pprEintään ftihen, että pffttpifen
talouben tpöt mapenemät tat että faabaatt eriEoifia ämmät»
teja, Eun pe Eerran omat pelotetut näöta tpöt itfe fuorit»
tarnaan, omat taiotetut itfe feittarnään, pefemöän, lapfta
EaSmattamaan ja — EaupiStuSteu EaupiStug — EiiC£otta=
maan EenEiä,
^Proletariaatin motton tai maan fen Eaämamifen täp»
tpp herättää famanfuuntainen pprEimpS tpötöteEemöin mai»
mojett itfenfä EeSEuubeSfa. ©e on EurjuuS ja |ätä, jola
peitä ntjt paEottaa fuorittamaan fotona mäpapätötftmmän»
fin tpön riittämättömittä mälineittä fen ftjaäta että pe teet»,
täijtmät fen totoin järjeätetpiSfä laitoEftgfa. SpöläiSperpeen
EaSmama ppminmointi ei ilmene ftinä, että perheen orjatarta
mielä enemmän rafitetaan, maan ftinä, että emäntä taa»
EaStaan maalautetaan. £öiben mäpeneminen taloubenpi»
boSfa, joEa npt mietä tapahtuu paljoa hitaammin Euin mitä
teEnittinen Eelitpä tarjoift ebettptpEfiä faa ftECoin nopean
maubbin. perheen feffaifet peruätuEfet, jotEa omat talon»
benpiboSfa, Eatoamat fittoin. Qa fijaan on tuttut toinen
perustus: p EfilöUifppS.
Qpminen on luonnoltaan ppteisEunnattinen olento ja
EeStää Eauan ennenEuin piin alEaa tuntea ja pitää perfoo»
nattifuuttaan jonaEin ppteiSEunnaSta erittään olemana eri»
Eoifuutena. SttiinEauan Euin ihminen olemifen taisteluja
moi fäitpä ainoastaan olematta mitä lähimmin ppbiStettpnä
ppteiSEuntaan ja niinEauan Euin ppteiSEunnattinen EepitpS
ebistpt niin hitaasti, että trabitftoonit, fe ebettiSten aiEain
maaitmanEatfomuSten furnuta, täpbettifeSti pattitfi pEftlön
henEilöelämää, et ottut mitään pEftlön Eepittpmifen mahbol»
lifuutta. SöaSta fitten Eun tpön tuottabaifuuben EaSma»
minen ja XuoEEajaEo loi Eanfan»IuoEEta, joipin Euulumat
eimät täpftn ppbeäfä Eäpneet taistelua oIemaSfa»oioSta,
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joilta oli joutoljetftä rooibaEfeen luoba eritytfen IjenEijen
elämän jjo jotta tiEEauEjienfa ja orjienja amulla tulimat
tilaifuuteeri elämään riippumattomina yyteiSEuunaSta, mie=
läpä rtSttriibaSjaEin fen EanSja, ftffoin tarjottiin ainakin
ylimystölle perusta ■»EfitöHifyyben mapaatle Eeijit^ffeKe,
nimittäin fiHoin Euin tärteät EäämteEoybat afettimat yi)teiS=
Eunnan äEEiä uuftffe urille ja fiten murfimat trabitjtoonien
maiEutuEfen. STiäin oli eftm. ajianlaita SEreiEaSja perfta»
laiSjotien jätteen, QtaliaSja ' riStirettien ‘jätteen, Iänft=
©uropaSja maantieteellisten löytöjen ja uSEonpupbigtuEfen
aiEaEautena.
SDiutta ma8ta EapitatiStifen tuotantotaman onnistui
poistaa mäeStön laajemmista piireistä jouEEoluonteen ja
muuttaa »Eftlön, „ylMljmiften" »limyEfetlifeStä Eanjanmal=
laijempaan muotoon. Suma onnistui ftlle fiten, että je
lopetti EaiEEi manljentuneet. jäSjeStöt, jotta ennen olimat
»itäneet EooSja mäEijouEEoja olemijen taiSteluSfa, että je
julisti pyjymän taloubellifen mallanEumouEfen, joitta lautta
trabitjioonit .elämän johtajana, paEoStaEin Eämimät Eehoot=
tomttjt ja elämä perustui omiin EoEemuEjtin ja Eatjanto*
lantaan ja mtimein fiten, että npEyinen tuotantotapa ei
mäytrnmin, EiitoS ylituotannon määrälle, joEa jen tobiStaa,
anna „päätyiSnteEijittben" joulolle fellaiäta laajuutta, f ota jtCCS ei mielä mittotnEaan ole ollut, mutta jämällä juo __
Ijetlle paljon epärnarotemman ja mafiemman tyybyttämän
ajeman, Euin Reillä EoSEaan on ollut.
SCftutta yEftlöllijyyben, p»rEim»Efen mapaajeen perjo=
nallifeen elämään, täytyy jofialiStijeSja »yteiSEunnaSja tulla
paljon moimaEEaammalft ja yteifemmäEffcEuin EapitaliStijeSja,
jarnaSja määrin/ luin yentinen jtmiStyg ja ypminmointi
tulemat »leiftljt.
• ^Eftlön mapaan työSEentelyn mayboCijuuS yymintär*
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feaSja piirigfa, mm. maatoioubeKifen elämän ptiriSfä tulee
toftn foftaliSmin lautta fuureSti tajoitetuffi mutta toimelta
puolen tulee tuo npfpäan fotoin toäljapätöinen möhboEifuuS,
ofottaa perfonättifuuttaan. talouben ulfopuoleEa, tpö=ajan
Iphentämifen lautta fnureSti laajenemaan.
' ©enlautta täptpp emten laillea perheen ja tobtn faaba
fotonaan uuben merfitpffen. @t miSfaan tooi perfonalli*
fuuS niin täpbelleen luolia, ilman mitään toisten milja*
mielifen tai ainalln apbaSpenfifen tapbon afettamia esteitä,
tuin oraagfa lobiSfa joSfa ainoastaan aineellinen huolenpito
on' pääajta. £?otia pitäijt lannistaa ja muoboStella fe fel=
laifeljt, mtSfd tooi toapaaSti omistaa elämänfä raffaubel*
leen, pstätoilleen, Iijoilleen, aatteilleen ja unelmilleen. ' SKutta pffilöHifppben lanSfa laStoaa mpöSlin t)6ftlöl=
linen futupuoliraffauS, jota löptaätppbptplfenfä ainoastaan
pbbiSipmtfegfä ja ti^&eSfnelämifegfä pljben ainoan, määrätpä
pfftlän lanSfa toista fufupuolta,. SCätlaifeen plftlöUifeen
jufupuolirallauteen' perustuma atoioliitto tartoitfee ehbot*
tomaStt oman fobtn perustaneen.
," Sltita enemmän taloubeltinen aines latoaa atotolHtoSta
ja pfftliSKttten aines astuu etualalle, fttä enemmän mpöS
muuttuu toanpempieit, erittainlin ifän fupbe lapjiin. 9ltoio=
liiton tehtätoänä on taloubeHtfena laitotfena toifelta puolen
hanffia taloubelle tarpeeHinen taloubeltinen perustus joto
jttten mpfttäjaigten tai toatmon tpätooiman ja miehen
ammatin lautta, toijelta puolen taaS tuottaa ifan omat*
fuuben, ja .toiftnaan mpäSlin ifän -ammatin periHijta.
gfftläCifeSfä atotolittoSfa ei atotopuolifojen perfonallinen
toetotooima poista ;ainoaStaan atoioliiton taloubellifta toai=
futtimia, maan mpöSfin fupbe toanhempien ja lasten toäliHä
muuttuu plftlöttifelji. .1¿ i periKijtnä, maan pljilöinä tule*
'»cat lapjet toanhemmiEe falleifjt. fjeitä ei faa opettaa

,

‘

-

;
■

195

main manfjempien fäättpuofan jatfajifft, otteiltaan ottn=
matta huomioon Ijciban ftjEtjjaän ja taijmmuffiaan, maan
fjeitä on feljitettamä mapaitfi jiexjoonattifuuffitfi.
Ställaifen tjtfiiöiiifen amioliitou ja jierijeen ibut omat
jo fotoin moimatfaat, mutta niitä $jä mielä ^aittaa fe,
että perheen perustana tjfja miela on pffittjiStatoug, että
ifätä ja furjuuS täällä/ rtftauS tuolla mielä liian ufein
afettamat taloubellifet olofufjteet perfouallifimben t)läpuo=
leHe. ©opaliStifett tjjjteiSfunnan, jota ei tunne näitä
ääritnmäifiä rajoja, tatyttp) juuri tämän lautta antaa amio=
liiton ja perheen perfonattifen luonteen tulla eftin. 3Jlutta
tämä perfonaEinen luonne on fe, jota nt)t jo antaa ftmeeHt»
fen mittafaaman amiolfiton ja perheen armoStelemifeSfa.
©Poeettinen amioliitto ott npfpäan jo ainoaltaan feliaitien,
joljott pfftnomaan maifuttamat amiopuolifojen perfonaEP
fuubet eitä Xjeibätt taloubettifet olofuljteenfa; ftmeettifet per=
pefiteet omat perfonattifia, eitä aineellista pljbpfiteitä, jotta
liittämät perljeett jäfenet toifiinfa. ^oita, jota nätee tfäS=
fään main tuleman perinnönjättajän, ifä, jota pafottaa
poifanfa joljonfin ammattiin tai amioliittoon, fen tantta
fuurentaatfeen perheen tuloja; f;e eimät marmaantaan
nptpifen tatfantotannan mutaan menettele fimeettifeStt.
gjffttpifen talouben Ijämiärninen ei nterfitfe amioliitou ja
perheen fjämtamtsta. Oieben mutana ei tarmitfe tobin
tjämitä. ‘¡EgEpaiEatnen fimiStP tuntee muitafin perljet)f)bp3=
pieltä tuin feittotafan ja pefutuman. gjffitpiStalouben
i)ämiäuunen- mertitfee ainoastaan perheen muuttamilta
taloubettifeSta puljtaaSti jtmepSopillifeen pljtepteen, fe nter=
titfee fimeettisten maatimuSten toteuttamista.
SJtutta foftaliSmi ei ftiS m istään tule tufaljuttamaatt
tenenfään täpftn Eeljtttpneen perfoonallifuuben §alua peruS=
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taa otna toti, maan tulee teiemäiin EaiEEenfa thpbpttääEfeen
tätä ijalua.
, talonpojan ei fiiS tarmitfe olla huoliSfaan talostaan.
©oftaliStinen (jatiintotapa ei tule jäliiä jättämättä mene»
ntaän fen ofji, mutta muutoEfet, joita fe tuo mutanaan .
niinfytytoin termehbeöifeSfä tuin eSteetiHifeSföEin fuhteeSfa,
eimät tule lanfeamaan talonpoiEaiSEobin mahingoEfi.
tuSEin miSfäärt efiintpp talonpoifaiSmäeStön rappio»
tila niin ()uomattama§ti Eutn ijeibän afunnoisfaan. 9Jie
olemme Eiinnittäneet huomiota rnaanmiljeIhStt)ömäeStön
afuinf)öffeietl)in, mutta talonpoiEien afunnot eimät monasti
ote t)ituistaEaan parempia. STieEin omat turjia, liEaifia
paittoja. Qa EuitenEin on talonpojattatin mieitpmpStä
puhtauteen ja Eauneuteen; EaiEEiaEa, miSfä hän on hornin»
moipa, tulee tämä felmäSti näEpmiin. (Entisajan talon»
poiEaiStalot — eftrn. ©meitftgfä ja 28enäjäfln — omat
arEEitefjtien ihailun efineitä; mutta npt on aftat toifin.
SllEuperäifet rappeutumat, eitä uufia famanmuEaifia talon»
poiEaiStaloja enää raEenneta. tarmittaifiin EuitenEin ainoaS»
taan ht)lt,^ntnointia ja joutoaifiaa, jotta talonpoika tulifi
taas taiteilijaEfi. SSoittoifa proletariaatti tulee ne hänelle
antamaan, fe ei mapauta ainoastaan palEEaorjia teottifuu»
beSfa, fe muuttaa mpöSEin maafeubun, jonta hurmaamat
luonnonihanuubet npEpään omat niin furullifena maSta»
Eohtana fen afuEEaitten tpperppbelle, Eurjuubelle ja litai»
fuubelle, EuEoiStamaEfi puutarhani, joSfa afuu mapaa, mir»
Eeä ja uljas heimo.
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