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Mitä on itaattorin
niistamaan paljon enemmän

omaisuutta kuin mitä
he voivat omistaa hyvissäkään
oloissa kilpailupulijalle peruste-
tussa yhteiskunnassa

mukana

Kirj A W V— ta

lut yhteiskunnalliseksi tarpeeksi
Kysymys: Onko sosialismi us-

kontoa ?

Vastaus: Sosialismi ei puhu
mitään uskonnosta Se käsitte-
lee ainoastaan aineellisia ja yh-
teiskunnallisia kysymyksiä mut-
ta huolellinen kysymyksen tutki-
minen osoittaa että sosialismin

periaatteet ovat sopusointuiset
Kristuksen opetusten kanssa

ihmisille sosialismi on us-

kontoa toisille se on käytännöl-
linen ja kohtuullinen järjestys
kansakunnan taloudellisten "ja

valtiollisten asioiden hoidossa
Encyclopedia Eritannica sanoo:
"Sosialismin hyveet ovat yhtäpi-
tävät kristillisyyden hyveiden
kanssa"

Kysymys : Mitä sanoo sosialis-
mi työstä?
Vastaus: Se sanoo: kaikki työ-

kykyiset täysikäiset ihmiset tule-
vat olemaan työläisiä joko hen-

kisen tai ruumiillisen työn alalla

ja he tulevat saamaan osaksensa

Kysymys: Mitä sanoo sosia-

lismi rahasta ja korosta jonka
lainaaja maksaa sille jolta rahaa
lainaa ?

Vastaus: Sosialistit viii itävät'
että rahalla tulee olla ainoastaan
yksi tarkoitus ja se on: olla
vaihdon välineenä eikä sillä tule
olla valtaa rikkauden luomiseen
Se tulisi olla tehtyä hyvin hal-pa- ar

voisesta aineesta Yhtä hy-

vällä syyllä voitasiin tehdä ka-

pan mittoja ja kyynärämittoja
kuikista ja hopeasta kuin rahaa-
kin Sosialismi poistaisi rahan
lainaamisen korkoa vaitaan Hal-

lituksella tulee olemaan korkein
valta vaihdon välineen hallitse-
misessa

Kysymys: Onko sosialismi

käytännöllinen ?

Vastaus: On Se on" käytän-
nöllinen sen tähden että se on
oikea Oikea on aina käytän-
nöllinen Väärä on ja aina tulee
olemaan epäkäytännöllinen So-

sialismi ei voi kukistua sillä sen

neljä kulmakiveä ovat: oikeus
keskinäinen apu yleismaailinal- -

(Jatkoa kolmannella sivulla

tyonsa täyden arvon paitsi pien-
tä veroa joka menee

yhteiskuntalaitoksen ylläpi-
doksi Kaikki se liikevoitto min-

kä yksi henkilö nyt voi kiskoa
kanssaihmisiltään tulee jäämään
itsekunkin omaksi hyväksi sillä
kaikki liikevoitto tulee poistu-
maan ja siis työläiset tulevat o- -
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Kysymys: Mitä on sosialismi?
Vastaus : YVorccster sanakirja

sanoo: Sosialismi on yhteiskun-lia- n

ylösrakentamistiede jonka
mukaan yhteiskunnallinen järjes-

tys asetettaisiin kokonaan uu-

delle pohjalle asettamalla yh-

teistoiminnan kilpailun tilalle jo-

kaiselle teollisuusalalle
Political Economy sanakirja

sanoo: Sosialismi vaatii että
tuotanto ja jako tulee olla jär-

jestetty ei kilpailun ja yksityis-
etkin pohjalle vaan se tulee olla

yhteiskunnallisesti järjestetty
koko yhteiskunnan hyväksi
Kysymys: Miten muuten so-

sialismi voidaan selittää?
Vastaus: Sosialismi tarkoittaa

samaa kuin eli

Kysymys: Mitkä ovat sen pe-

riaatteet?
Vastaus: Sosialismi sanoo et-

tä kaikki luonnon raaka-aine- et

jotka ovat tarpeellisia kaikkien

ihmisten käytettäväksi tulisi
kaikki ihmisten saada yhteisesti
eli kollektivisesti omistaa kuten

maa vesistöt polttoaineet öljy
valo ilma sähkö ja kaikki muut

yleiset tarveaineet ja välineet Ei
mitään näistä saisi olla yksityi-

sesti omistettu yksityisten voi-

toksi

Kysymys: Minkälaisia etuja
voisi yksilö nauttia sosialistises-

sa yhteiskunnassa?
Vastaus: Sellaiset' työn tulok-

set jotka eivät ole välttämättö-

miä kaikkien ihmisten yhteises-

ti käytettäväksi kuten asunnot

yksityisajopelit
soitto-kone- et

vaatteet ja muut yksilyistarpeet
eivät ole tarpeelliset olla yh-

teisesti omistettu Tämänlai-

sen tavaran omistaisivat ne yksi-

tyisesti jotka ovat sen rehelli-

sellä työllään ansainneet

Kysymys: Mikä ero on komu-nismil- ia

jota kristityt liarjotti-va- t

ensi vuosisadoilla ja sosialis-

milla?
Vastaus: Kristityt komunistit

kielsivät kaiken omaisuuden yk-

sityisomistuksen ja pitivät kaik-

ki tavaran yhteisesti omistettuna

ja yhteisesti käytettävänä So-

sialismi kieltää yksityisesti
ainoastaan sellaista

tavaraa joka on yhtäpaljon tar-

peellista kaikille sivistyneessä
maailmassa nini luonnon raaka-aine- et

johon k u u hui myöskin
sähkö höyryvoima valjastettuna
koneita käyttämään enemmän

rikkauden tuottamiseksi tai sil-

loin kuin se on käytännössä tul

(Jatkoa)
'

Puhe jonka toverini oli pitä-

nyt "oli tehnyt kuulijakuntaan
tyydyttävän vaikutuksen Innos-

tus oli suuri Päätökseksi tuli
että jiidetään seuraava kokous

työväenyhdistyksen perustamista
varten Valittiin kokoukselle pu-

heenjohtaja sekä pöytäkirjtiri
Pantiin toimeksi kockirjotus jos-

ta päästään selvyyteen
montako-todellisuudess-

liittyy yhdistyk-
sen jäsenyyteen Pöytäkirjasta
pääsi selvyyteen että pyrkijöir-te- n

lukumäärä oli tyydyttävä 68

oli antanut nimensä pöytäkirjaan
Otin nimiluettelosta jäljennök-
sen ja ilmotin että saavun paik-

kakunnalle kolmen viikon ku-

luttua jolloin pidetään yhdistyk-
sen perustava kokous Samalla

ilmotin että seuraavana iltana

pidetään kokous lähiseudulla
erään rikkaan perikunnan

maatilalla johon oli matkaa ne-

lisen kilometriä
Koska seudun asutus oli ly-

hyitten matkaili etäisyydellä toi-

sistaan niin päätimme kulkea

nuo matkat jalkasin siten sääs-

täjiksemme piirin agitatsionivaro-j- a

Kyytimies erkani seurueesta

Kohta alkoi tuntumaan se rasit-

tava paino jota kannoimme mu-

kana sillä kannettavana oli 400

markan arvosta työväenkirjalli-suutt- a

jota myytiin
kokoustilai-suuksiss- a

Seuraavana päivänä saavuim-

me tuon rikkaan perikunnan
maatilalle Mentyämme isännis-tö- n

puheille pyytämään jos olisi

tilaisuus saada sopiva huone

jossa voisimme puhua saman

päivän iltana yhteiskunta-asioit- a

Jsännistö ilmotti että paikka-

kunnalla olevan maatilan omis-

tava koulurakennus on korjaus-niide- n

alaisena Vähän ihniette-liniin- c

miten koulu on korjaus-

ten alaisena näin talvi-aika-

sillä niiden laittamistöitä taval-

lisesti tehdään kesällä jolloin

koulukipsillä on loma-aik- a Selvi-

tykseksi epäilyymme sanottiin et-

tä joululoma-aika- a pidetään niin

kauan että voidaan lailtaniistyö
suorittaa Kuitenkin saimme ti-

laisuuden puhua työhuoneessa

joka ei ollut mikään siisti sillä

huoneessa oli korjausten alaise-

na kcsäajoneuvoja Kuitenkin

puolesta oli laitettu

mies siistimään huonetta jota

(Jatkoa toisella sivulla)

ti vaistomaisesti tietävän että
saksalaiset ovat todistaneet suun-

nattoman suurilla kustannuksilla
Berliiniin keisarinna Augustan
huoneen kautta niissä lapsille
voidaan antaa ja jota näytetään
modellina koko Etiropalle missä
uusimman aikainen tiede lasten
hoidossa täytäntöön pannaan sil-

lä erinomaisella seurauksella et-

tä Connaulitin mökin savilattial-

la kasvatetun lapsen henki voi-

daan vakuuttaa paljon alemmilla
maksuilla kuin keisarinna Au-

gustan lapsi jos jonkun päähän
pistäisi vakuutta sen henkeä lain-

kaan
Tuomari Neil jolla on ihmeel-

lisen paljon originaalisuutta sai

päälliinsä sen hämmästyttävän
että kun lapsesta täy-

tyy kaikesta huolimatta jonkun

pitää huolta siihen asti kun on

keksitty kone joka on yhdistet-

ty incubaattori vatsapumppu ja
vacuum puhdistaja niin voihan

joku yhtähyvin olla lapsen äiti

Lyhyesti sanoen hän esitti et-

tä otettaisiin lapset virallisten

holhoojain uupuneilta käsivarsil-

ta ja viskattaisiin ne äitien sy-

liin Niin luonnottomalta kuin

Kirj George Bernard Shaw
Onnellisen sattuman kautta

Yhdysvallat sinä hetkenä kun se

heittäytyi Europan taisteluun
hävittämään heittäytyi se

myöskin Europan taisteluun elä-

mää pelastamaan Presidentti
Wilson oli ensimäisen toimenpi-
teen alkuunpanija ja tuomari

Henry Neil toisen Mutta tais-

telun ehdot ovat erilaiset Tap-

pamista pidetään Englannissa
kuniakkaana toimena ja sitä toi-

mitetaan tavattoman suurella
uhrauksella Elämän

säästämistä pidettiin sopimatto-
mana ja voimallisesti jopa in

vastustettiin
Ei edes silläkään väitteellä et-

tä Englannilla olisi ollut mil-

joona sotilasta enemmän jos se

olisi pitänyt huolta lapsista vuo-

den vanhaksi ollut painoa ehkä-

pä sentähden että kun ne olisi-

vat joutuneet tapettaviksi kum-

minkin niin mitäpä sillä olisi ol-

lut väliä Ja sitäpaitsi cm ole-

massa niin muita asiuita joista
täytyy huolehtia

Tuomari Neilin eduksi o'i se

että hänellä ei ollut mitään muu-

ta asiaa Englannissa kuin lasten

pelastaminen Hän myökin näyt (Jalkna kumlcnndla sivulla)


