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i ''" "Pääoman Herruus : ]

nettua on että siankasvattajat vofc

vat kasvattaa sellaisia sikoja joi ha
ovat kykenemättömiä kävelemään

suunnattoman rasvapaljouden vuoksi

mutta ovat sensijaan sangen edullisia

teurastuskprjftna Sellaisia sikoja
kasvatetaan keinotekoisesti siten et-

tä niille päivittäin annetaan erikoi-

nen ruoka josta ne niin rasvottuvnt

Aivan samoin menettelee porvaristo

työväenluokan kanssa tosin todellis-t- l

se antaa hyvin vähän — siitä el ko-

vin liho Mutta päivästä toiseen o

tarjoaa työläisille erikoisen henkisen

ruuan josta työväenluokan aivot

ja lalkkaavat työskentele-mäst- ä

Porvaristo haluaa muodostaa

työväenluokan kuuliaiseksi teurasta-

miselle sopivaksi sikakarjaksfc jolta

ei järkeile mutta pysyy kuuliaisena

Siitä syystä porvaristo koulun ja liir-ko- n

välityksellä syöttää lapsiin sen

ajatuksen että vallanpitäjiä on to-

teltava sillä ne ovat jumalan asetta-

mia (bolshevikit ovat rukousten so

niin hän sanoo: "ei ole työtä" Kapi-

talisti on tehtaassaan jumala ja kei-

sari Häntä tottelevat kaikki hänen

määräyksestään tehdasta flaajeune-taa- n

taikka Buplstetaau Hänen mää-

räyksestään tapahtuu työnjohtajien
ja hallinnon kautta työläisten erotta-

minen ja työhönotto Hän määrit-

telee minkä verran työläisten tulee
tehdä työtä minkälaista palkkaa hei-

dän tulee saada ja kaikki tämä ta-

pahtuu sen vuoksi että tehdas on hä-

nen kuuluu hänelle on hänen yksi-

tyisomaisuuttaan Jiuri tämä tuo-

tantovälineiden yksityisomistus on-

kin syynä siihen hirvittävään valtaan

joka pääomalla on

Sama ilmiö on havaittavissa maan
suhteen Ottakaa kalkkein vapain ja
kansanvaltaisin maa josta porvaristo
on pitkiä ylistysvirsiä veisannut Tu-

hannet työläiset muokkaavat siellä
vierasta maata suurten maakapita-listie-n

maata Siellä on järjestetty
kaikki kuten suuressa tehtaassa

kymmenet ja sadat sähköaurat niit-

tokoneet puimakoneet itsesitovat

joitten ääressä aa-

muvarhaisesta myöhään työskentele-
vät palkkaorjat Ja aivan samoin kuin

tehtaissakin he työskentelevät ei it-

sensä vaan työnantajan hyväksi Sen
vuoksi että itse maa siemenet ja ko-

neet — sanalla sanoen kaikki paitsi
työnantajien kädet on maakapitalis-

Kapitalisinen yhteiskunta jakaJ-tu- u

kahteen leiriin niihin jotka
työskentelevät paljon ja syövät vä-

hän ja huonoa ruokaa ja niihin jot-

ka vähän taikka eivät ollenkaan työs-

kentele mutta sen sijaan syövät pal-

jon ja hyvää Tämä ei olekaan aivin
Raamatun mukaista Raamatussa-

han sanotaan: 'Joka ei tee työtä ei

hänen syömänkään pidä" Kuiten-

kaan ei tämä asiantila estä kaikkien

uskontojen ja kansallisuuksien pap-

peja ylistämästä kapitalistista järjes-
telmää: papithan saavat kaikkialla

(paitsi NeuvistotasavallÄssa) palk-

kansa pääomalta)

Nyt syntyy toinen kysymys Kuin-

ka saattaa loiseläjien kopla pidättää
yksityisomaisuutenaan kaikille vält-

tämättömät työvälineet? Millä tavoin
tämän laiskuirijuokan yksityisomai-
suus pysyy ja on pysynyt pystyssä
näihin saakka ? Missä ovat syyt sii-

hen?

Syynä siihen on työkansan vihol-

listen erinomainen järjestyneisyys
Tätä nykyä ef ole ainoatakaan kapi-

talistista maata jossa kapitalistit toi-

misivat yksitellen eristyneinä yksi-

löinä Päinvastoin jolkö4nen heistä
on ehdottomasti työnantajajärjestön
jäsen Ja juuri nämä työnantajalii-
tot pitävätkin kaiken käsissään

kymmeniätuhansia uskollisia
asiamiehiä jotka palvelevat heitä

Kunkin kapita-
listisen maan koko taloudellinen elä-

mä on erinäisten työnantajajärjestö

Kirj N Bucharln
Kalkissa maissa on vallassa pääo-

ma paitsi Venäjällä lokakuun vallan-

kumouksen jälkeen jolloin se kukis-

tettiin OtettaMoonpa minkälainen
valtio tahansa —

tai tasavaltainen — kaikkialla pitää
suurpääoma täyttä valtaa käsissään
Pienehkö ryhmä ihmisiä —

suurmaanomistajat ja teh-

tailijat — pitää orjuudessa ja ikees-

sä miljoonia satoja miljoonia työläi-

siä ja maalaisköyhäliätöläisiä pakot-
taa heitä raatamaan orjanruoskansa
alaisena viimeiseen hikipisaraan as-

ti he heittävät työläiset kadulle niin

pian kuin nämä ovat tulleet kelpaa-
mattomiksi! voimattomiksi lopulli-
sesti näännytetyiksi eivätkä enäan
voi voittoa tuottaa herra pääomalle

' Sellaisen hirvittävän vallan miljoo-

nien työntekijäin yli antaa pankkii-
reille Ja tehtailijoille rikkaus Minkä

vuoksi on köyhän pakko kuolla näl-

kään tultuaan heitetyksi kadulle?

P" '"loksi että hänellä ei ole mitään

paitsi kädet ja jalat jotka hän voi

myydä kapitalistille jos kapitaali nii-

tä tarvitsee Minkä vuoksi pankkii-

rit ja teollisuuden harjoittajat voivat
elää ylellisesti tekemättä mitään ja
kuitenkin saavat suuria tuloja saalis-- '

a päivittäin tunnittain sekunnnit-tai- n

suuremmoisia voittoja? Sen vuole

si että pankkiirit omistavat ei aino-aOia- n

parin käsiä ja jalkoja vaan

myöskin työvälineet joita ilman ei

nykyaikana voi työskennellä: tehtaat

koneet rautatiet kaivokset maat

höyrylaivat kaikennäköiset koneistot

ja erinäiset työkalut Tämä ihmisten
säästämä rikkaus kuuluu koko maail-

massa lukuunottamatta nykyistä Ve-

näjää ainoastaan kapitalisteille ja
maanomistajiin jotka myös ovat

muodostuneet kapitalisteiksi Asian

ollessa tällä kannalla ei ole ollenkaan
ihmeellistä että pitäen hallussaan

kaiken välttämättömän kaikki tar-

vittavat välineet pieni kopla ihmisiä

hallitsee muita joilla ei ole mitään

Maaseudulta saapuu kaupunkiin
ja menee hakemaan työ-

tä Kenenkä luo? Työnantajan Sen

luo jolla on tehdas taikka muu tuo-

tantolaitos Työnantajasta riippuu
saako köyhälistöläinen työtä elääk

masta saaneet osakseen kirkonkiro- -

uksen siitä syystä että kieltäytyivät
maksamasta valtion palkkaa kauhta-

na pukulBllle valehtelijoille) Tuoma

tarkoituksessa porvaristo huolehti

valheellisen sanomalehdistönsä laa-

jasta levikistä

Porvariluokan erinomainen järjes-

tyneisyys sallii sen pitää hallussaan

yksityisomistuksen Itse rikkaita on

kyllä vähän mutta heidän liepeillään
on runsaasti kalkkein uskollisimpia

tin yksiytyisomaisuutta Hän on siel-

lä itsevaltias Hän käskee ia johtaa
asioita niin että hiki- - ja veripisarat
muuttuvat heliseväksi keltaiseksi
metalliksi Häntä totellaan toisinaan
mutistaan mutta jatketaan rahanke-

ruuta työnantajille sen vuoksi että
hänellä on kaikki — työläisellä

ei ole mitään

Toisinaan on taas niin että työn-

antaja ei palkkaa työväkeä vaan luo-

vuttaa maansa vuokralle Venäjällä
esim köyhä talonpoika jolla oli maa-

tilkku jolla voitiin vain paimentaa
karjaa oji pakoitettu vuokraa-

maan maata tilanomistajilta Talon-

pojat työskentelivät sillä vuokramaal-

la omine hevosineen auroineen

jyrineen Mutta tässäkin
heitä riistettiin armottomasti Mitä

jen: syndikaattien trustien ja suur-

ten pankkiyhtymien täydellisen mää-

räysvallan alainen Näinä liitot
kaiken ja määräävät kaikes-

ta

Mutta kaikkein tärkein työnantaja-
liitto on porvarillinen valtio Tämä
työnantajajärjestö pitää käsissään
kaikki voimat ja hallinnon langat
Tällä on kaikki punnittua ja lasket-
tua kaikki harkittua ja niin varustet-

tua että työväenluokan pieninkin
nousta pääoman herruutta vas-

taan heti paikalla tukahutetaän Val-

tion käskettävänä on raaka aineelli-

nen voima ja henkinen voima joka
täydelleen turmelee työväen ja köy-

hälistön kasvattaen heitä valheelli

erinomaisesti palkattuja palvelijoita:
ministeriä y m näitten- viimemai-

nittujen liepeillä on apulaisia joilla
on pieniammät tulot mutta jotka ovat

riippuvaisia heistä samassa hengessä

kasvatettuja he pyrkivät samanlai-

siin leipäpaikkoihin jos onnistuvat

palveluksissaan näitten jälessä t

hiukan pienemmät virkamie-

het pääoman asiamiehet jne Kalkki
he kulkevat toistensa perässä ovnt

sidotut toisiinsa porvarillisen yhte-
näisen järjestön ja muitten työnan-

tajajärjestöjen siteillä Nämä järjes-
töt kahlehtivat kunkin maan verkon
tavoin jossa työväenluokka saa pin-

nistää turhaan

Jokainen kapitalistinen valtio muo-

dostuu todellisuudessa mahtavaksi

työnantajaliitoksi Työläiset työsken-
televät — työnantajat pettävät Jumi
tämä järjestelmä on se jota nimito-tää- n

kapitalistiseksi ja jonka määrä-

yksiin alistumaan työläistä kehotta-

vat herrat kapitalistit ja heidän

siin käsityksiin Tätä) tarkoitusta
varten on porvarillisella valtiolla kou-

lu ja kirkko joihin lisäksi liittyy vie-

lä kapitalistinen sanomalehdistö Tun- -

suurempi oli maan tarve sitä korke-

ampaa vuokraa tilanomistajat kiskoi

pakottaen talonpoika isköyhälistön to-

delliseen orjuuteen Miksi saattoi

kapitalisti tehdä tämän? Siksi että
maa silloin oli hänen tilanomistajan
maata siksi että maa oli tilanamista-jaluoka- n

yksityisomaisuutta

seen vai onko hänen näännyttävä näl-

kään Jos kapitalistin uskolliset pal-

velijat — tirehtöörit ja kirjanpitäjät
—ovat laskeneet että uusista työläi-

sistä voidaan saada voittoa runsaam-

min kuin yksinomaan työssä jo ole-

vista silloin hän "antaa työtä" Ellei
) Pääoman myötävaikutuksella val-

tiolta taikka muuta tietä

PROLETAARINEN NAISLIIKE
Sekä poliittisista ja taloudellisista

että puhtaasti käytännöllisistä syistä
kävi Kansainvälinen Nfifssihteeristä
vastustamaan lasten lähettämistä

ulkomaille Sensijaan pyy-

si Sihteeristö eri maiden kommunis-

tisia naisosastoja eli — sektsioita ru-

peamaan voimiensa mukaisesti huo-

lehtimaan jonkun maakunnan tahii
jonkun suuremman alueen lapsista
tahi edes joistakuista pakolaisista
Kun Ranskan tahi Englannin työnte-

kijättäret tietävät että niin monen

kyseessäolevilla alueilla asuvan lap-

sen henki ja terveys riippuu heidiin

toimeliaisuudestansa niin he var-

masti kartuttavat voimansa puolta
suuremmiksi Sellaiset teot hedel-

möittävät erinomaisesti kansalnvälia-t- ä

yhteistunnetta Mutta välttämät-tömäst- i

on ulkomaa-osastoje- (sekUl-- i

Kansainvälisen naissihteeristön toi-

minta

Kirj A Kollontay

Kommunistiseen Internationaleen

ljittynyt Kansainvälinen Naissihtee-

ristö asettaa tehtäväkseen temmata

työntekijättäret viuosisatoja kestä-

neestä toimettomuudestansa irti an-

taakseen heille itseluottamusta
heidät toimimaan valr

lankumouksellisina liittymään kan-

sainväliseen kommunistiseen liikkee-

seen

Sihteeristöön kuuluvat tätä nykyä
toverittaret Klara Zetkin ja Strum

(Saksa) Lucie Colliard (Ranska) ja
kolme K I:n Toimeenpanevaa nais- -

sihteeriä toverittaret Lilina Kaspa-rov- a

ja Kollontay Viimemainittu on

samalla Kommunistisen Internationa-le-

Toimeenpanevan Komitean jäsen
Likeinen yhteys Punaisen Ammatil-

lisen Internationalen kanssa on yh-

den naissihteerittärien kautta turvat-

tu

Tätä nykyä rupeaa Kansainvälinen
Naissihteeristö käymään kahta tais-

telua: toista Venäjän nälkääkärsiväin
avustamiseksi jolloin ensi sijalle tu-

levat nälkääkärsivät äidit ja lapset
toista pannakseen vastalauseen por-

varillisten valtiotten hyökkäyspoli-tiikka- a

vastaan joka on suunnattu
Neuvosto-Venäjä- ä vastaan

Elokuulla Kansainvälinen Naissih-

teeristö on Berlinin edustajistonsa
kääntynyt nälkaäkärsivien hy-

väksi maailman työntekijättärien
puoleen vetoomuksella joka löysi mo-

nissa maissa vastakaikua Ruotsin

puolueen kommunistinen naisosasto
otti tehtäväkseen perustaa yhden
lastenkodin nälkäalueelle Saksassa

toimeenpantiin keräyksiä levitettiin

julistuksia jne
Lukuunottamatta hätä aputoimin-

nan suhteen Teimeenp Koni: n vaati-

mia toimenpiteitä suuntasi Kansain v

Naissihteeristö kaikkien maiden nais-

ten huomion välttämättömyyteen pe-

lastaa lapset nälkäkuolemasta


