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Eri aloilta
Englannin työväenliike ja sota.

1 ‘ V o n vä rts in ’ ’  Lontoon k irjeenvaih
ta ja  k ir jo itta a :

Englannin työväenliikkeen suhteesta 
sotaan, 011 vieläkin  olemassa muutamia 
ep äse.vyyksiä . jjen tak ia  esitämme
tässä lyhyesti, miten asiat ovat kehit
tyneet sodan aatosta.

Sodan puhjetessa ta iste li koko E n g 
lannin työväen liike  m itä suurimmalla 
yksim ielisyydellä  ka ik k ia  Englannin 
sotaan saattam ispyyteitä vastaan. H ei
näkuun 3 1  p :n ä , sinä päivänä, jolloin 
E n g 'an tiin  saapui tieto V enäjän aset
taneen sotajoukkonsa liikekannalle, 
p iti kansainvälisen sosialistikongressin 
englantilainen kom itea —  yhtym ä, jo 
hon kuuluu jäsen iä  Englannin ty ö v ä 
enliikkeen eri haaroista, Työväenpuo
lueesta, Itsenäisestä työväenpuoluees
ta, Englannin sosialistipuoiueesta ja  
Fabian-seurasta —  kokouksen. T ää l
lä  laad ittiin  Englannin kansalle ju lis 
tus, jossa m itä suurimmalla p äättävä i
syydellä asetuttiin  rauhan puolelle, 
vaad ittiin  Englannin hallitusta, jos En 
ropassa sota sy tty y , suojelemaan puo
lueettomuuttaan ja  varoitettiin  englan
tila isia , ei saksalaisten m ilitarism ista, 
vaan venäläisestä despotismista, Ju l is 
tus oli selvyydestään mitä parhain. Sen 
la a tija  oli tov. H. H, Hyndman.

Sonranvina päivinä jatkettiin  vo i
m akkaasti sota vastaista agitatsionia. 
Sunnuntaina ja  m aanantaina, elok. 1 ja  
2 p:nii, p idettiin  kaikissa osissa maata 
jättiläism ielenosotuksia. Lontoon Tra- 
falgar-Squrella  (suurella torilla) pide
tyssä  kokouksessa puhuivat v ielä  
George Lansbury ja  Ben T iilet. Sillo in  
oli jo  tunnettu sodan ju listukset S a k 
san yhdellä j a  V enäjän sekä Hanskan 
toisella puolella. M utta täm ä antoi 
Englannin työväestön rauhanvaatim uk- 
si le v ie lä  voimakkaamman sysäyksen. 
“ Ellemme p y sy  aisoissa’ ’ , huudahti 
edustaja Henderson, “ niin silloin jou
dumme sam aan tilanteeseen kuin S a k 
sa, Ranska j a  V enäjä. Me olemme 
täällä , pannaksemme kansainvälisen 
veljeyden nimessä vastalauseemme so
taa vastaan  ’ Edustaja Thorne se
litti, että koko kansa odottaa h alli
tu k se lla  p ik a ista  puolueettomuutta. 
“ M itä ” , huudahti hän, “ me työläiset 
tiedämme saastaisesta kolm iliittnsta, 
jo k a  vaatii yh tä  kansakantaa seiso

maan toisen rinnalla joukkom urhassa? 
Jo s  olemme liitossa, mikä velvoittaa 
meitä auttam aan V en äjää  j a  Ranskaa, 
silloin on vaad ittava hallitusta siitä  p i
kaisesti eroam aan.”  Sam aan henkeen 
puhuivat myös kaikk i toiset puhujat. 
■ Siitä, e ttä  Sak saa  olisi p idetty viholli
sena, ei huomannut pienintäkään jä l 
keä.

Sitten seurasi kohtalokas elokuun 
4 päivä. Silloin ilm oitti hallitus a la 
huoneelle lähettäneensä Saksalle  u lii
ni atuu min, jossa  vaad ittiin  Belgian 
puolueettoinuuden kunnioittam ista, ja  
koska ultimntuuinin sisältäm än m äärä
a jan , nim ittäin tiistain  ja  keskiviikon 
v ä lillä  keskiyönä, mitään vastausta ei 
ollut saapunut oli sota tosiasiana t iis 
taina keskiyönä.

M utta täm ä ei muuttanut työväen
puolueen kantaa. V ielä elokuun 5 p :n a, 
siis sotatilan julistam isen jälkeen, p iti 
työväenpuolueen neuvosto ylim ääräisen 
istun non parlam enttirak ennuk sessa, 
jossa  se laati yksim ielisen päätöslau
selman. Kun täm ä ju listus ei ole mun
alla  juuri tunnettua, julkaisemm e sen 
tässä kokonaisuudessaan:

I

“ E ttä Europan kansojen välinen r is 
tir iita , johon täm äkin maa nyt on se
koittunut, johtuu siitä, että ulkomaan 
virastot ovat harjottaneet Europan ta 
sapainon säilyttäm istä tark o ittavaa  
diplom atista p o litiikkaa ; että meidän 
oma valtio] lolit iikka m me Ranskan ja  
V enäjän -tehtyjen sopimusten kanssa, 
lisäsi yksinom aa n V enäjän va ltaa  sekä 
Europässa että A asiassa sekä vahin
goitti hyvää suhdetta Saksan kanssa.

E ttä  sir Edivnrd G rey , kuten hänen 
alahuoneessa esittäm änsä asia t todista
v a t, sitoi Englannin maamme kunnian 
nimessä ilman kansamme tahtoa, autta
maan Ranskaa sodan sattuessa, jota se 
innokkaasti kehitti, j a  antoi varm oja 
lu]>auksia avusta, ennenkuin alahuo
neella oli tilaisuutta lausua kantaansa 
kysym yksestä.

E ttä  työväenliike vielä kerran pai
nostaa sitä tosiasiaa, että se on ta is
tellut sitä  politiikkaa vastaan, mikä 
synnytti sodan, ja  että sen velvol i- 
suutena on nyt niin pian kuin mah
dollista koettaa saada rauha aikaan 
sellaisilla ehdoilla, jo tka luovat par
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haim pia edo! ly tv  ksiä Kuro pan työ läis
ten ystävällisten  suhteiden elpymiseen.

I I

E ttä  puoluehallinto, vähääkään pe
rääntym ättä 'työväenliikkeen kauniista, 
jossa vastustetaan sotaa, neuvon kaik
kia sosialisti- ja  työväen järjestö jä  
ta rk k aavasti pitäm ään vaarin  ensi
m äistä tilaisuutta vaikuttam aan rauhan 
h yväksi ja  Europa n* työläisten hyvien 
suhteiden elvyttäm iseen, mutta s illä v ä 
lin keskittäm ään voim ansa siilinä teh
tävään , mikä elokuun 5 p :na parla
m enttirakennuksessa pidetyssä ty ö v ä 
en järjestö jen  neuvottelukokouksessa 
laaditussa ju listuksessa hyväksyttiin , 
jo ssa  vaad it au n ryh dyttäväksi toimen
piteisiin  sen puutteen lievittäm iseksi, 
m ikä on syn tyvä työväestömme kes
kuudessa sodan a ik a n a .”

Tiimi» päätöslauselm a on, kuten huo- 
maammo Kiniiniltään täydellisesti S a k 
san sosialistisen parlamenttiryhm än se
lityksen  kaltainen, kuitenkin sillä erol
la , että tässä  ei ollenkaan ole k y sy 
m yksessä se litte ly  sodan käynnin avu s
tam isesta ta i sntarahojen m yöntäm i
sestä.

Tähän saakka oli työväenliikkeen 
kanta täyd ellisesti yksim ielistä. M utta 
pian oli svn ty vä  repeämä. V ielä elo
kuun 5 päivän iltana piti alahuoneen 
työväenednatajien Tyhmä kokouksen, 
jossa  ryhmiin puheenjohtaja, toveri 
R am say MacDonald asettui sille k an 
nalle, että y lläo leva  puolueneuvoston 
päätöslauselm a on luettnva alahuo
neessa. Tämän ehdotuksen hylkää» 
Tyhmiin enemmistö. Tämän johdosta 
erosi MaeDonald ryhmän paheen joh ta
ja  n toimesta, ja  puoluesihteeri, edusta
ja  Henderson, asettui välia ikaisesti hä
nen tila  leen.

K oska ei alahuoneessa oleva puolue- 
rvhmä, vaan puolueneuvosto, on puo
lueen korkein vastuunalainen (haivu(lil
ja , on ja  jä ä  laaditussn juliotuksessa 
ilmaistu selostus Englannin työväen
puolueet» vira lliseksi kannaksi sotaan 
nähden.

V enäläi {-liettualainen sosialidem okratia 
sotaa vastaan

Liettuan sosialidem ok ratisen puolu
een ulkom aalla sija itseva  puoTietoimis- 
to ju lkaisee P ariisissa  ilm estyvässä 
“ (Jolos”  lehdessä seuraavan selitvksen : 

“ Liettualaisen  porvariston häntyri, 
Painan edustaja Ttsohas, on valtakun 
nan Dumassa kaikkien liettualaisten,

mitään puoluetta erottam atta, nimessä 
selittänyt, että liettualaiset ovat unoh
taneet kaiken heitä kohdanneen sorron 
ja  katselevat tä tä  sotaa pyhänä sotana. 
K a ik k i liettualaiset, taantum uksellisis
ta  kieri kaaleista aina niinsanottuihin 
“ kan san villitsijö ih in ’ ’, puhuvat ju lis 
tuksissaan kaikkien  liettualaisten soli
lla risu n d estä, ilman puolue-eroavaisuuk
sia, tälliin sotaan “ teutoonien hyökkä
y s t ä ” , “ mitä laa jin ta , kaikkennielevää 
genuanism ia”  vastaan. He pitävät tä 
tä sotua Maksaa ja  Itävalta-U nkaria  
vastaan vapaussotana ja  se littävät, 
“ Venäjän historiallisena tehtävänä On 
vapauttaa ja  yhdistää h a jareen  joutu
neet kansallisuudet” , jn sentakia tä y 
ty y  sen Horn an of f  in valtikan  kautta yh
distää koko Liettua —  niin preussilai
nen kuin venäläinen. He tahtovat v a 
pauttaa preussilaisen Liettuan ‘ ‘ Saksan 
ik eestä” , va ikkap a tämä ei koskaan ole 
ilmaissut toivom asta tulla yhdistetyksi 
Venäjän Liettuaan ja  kansallinen liike 
tähän suuntaan on kokonaan tuntem a
ton. Tämän ohella tähtää ve n ä ä is- 
Iiettualaisten natsionalistien pyrkim ys 
koko itä-Preussin  herruuteen, va ikkei 
siellä nykyään ole enempää kuin 100,- 
000 liettu ala ista .”

luettua n sosialidem ok ratisen puolu
een nimessä protesteernamme moista 
se litystä . Puolue ei ole velvoittanut 
edustaja Ttsc,has‘ ia, eikä ketään muuta
kaan liettualaisen porvariston lakeijaa , 
puhumaan nimessään. E ik ä  Liettuan 
köyhälistökään »Ie antanut hänelle 
valtuutta, tällaiseen.

Liettuasta meille saapuneiden tieto
jen perusteella voimme sanoa, e ttä  L ie t
tuan sosiulidemok ratin en puolue tiili ii 
kovana koettelemuksen aikanakin p y
sy y  uskol'isena kansainväliselle köyhä- 
11 '.tölälselle sosialidem okratialle. Me ei 
pidä tätä sotaa sorrettujen kansojen 
puolustuasotana, vaan kansainvälisen 
porvariston im perialististen pyyteiden 
tuotteena. Se riisua naamarin tsaari- 
■ maiselta pirulliselta politiika ta, joka 
muka pyrkii vapauttam aan slaavila isia  
kansoja itävallan  “ ik eestä”  ja  sam al
la hetkellä sortaa sitä  raskaammin toi
sia kansoja, jo k a  panee kapulan koko 
työväen lehdistön suulle, jo ka  täyttä ä  
van kilat tovereillam m e ja  jokaisen ty ö 
väen luokan itsenäisen teon musertaa 
väk iva lla lla . Puolue v iittaa  itä-G alit- 
siaan, jo ka  omassa ruumiissaan saa jo  
tuntea venäläisen “ vapauttam isen”  
su oisuutta. Puolue protesteeraa sitä 
voim akkaim m in rom anoffilaisten p at
rioottien taantum uksellisin pyrkim yk
siä vastaan, kun näiden pää-asiallisena
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tarkoituksena on saada itä-Preussi yh
d istetyksi V enäjään. Se protesteeraa 
myös liettualaisen porvarileh(listan a l
h aista k irjo itustapaa Liettuassa asuvia 
saksala isia  vastaan, kuten yleensä hal
veksittavaa  saksalaisvihan  lietsom ista 
vastaan.

Liettuan  sosialidemokratinen puolue 
on edelleen, kuten ennenkin, vanhalla, 
koetulla kannalla ja  ilmaisee sen m ieli
piteen, e ttä  V enäjän sorretut kansakun
nat saavu ttavat vapautensa ja  oikeu
tensa ainoastaan taistelem alla tsarism ia 
vastaan, mutta ei m illään koristelulla 
eikä “ diplom atisilla ”  ju listuksilla . 
M utta yhtävähän odottaa Liettuan so- 
sialidem nkratiuen puolue Liettuan köy
hälistön pelastusta Saksan  im perialis
min vnlloituspolitiikan kautta. Sen t a 
k ia  taistelee se nyt, kuten ennenkin, 
tarm okkaasti sotaa vastaan. N yt, ku
ten onnenkin, katsoo »e tehtäväkseen 
työviienjoukkojen järjestäm isen ja  tu
lee näillä vaikeina aikoina niiden avuk
si. Se tekee joukkojen keskuudessa y h 
täm ittaista valistustyötä sotaa vastaan. 
Köyhälistön luokka-aseman avustam a
na kokoontuu Liettuan köyjiälistö p äät
täväiseen taisteluun tsarism ia vastaan  
ja  sosialismin täyde lisen voiton saa
vu ttam iseksi.” «
Tulevatko vaatetyölfllset muodostamaa]) 

yleisen kanaali: sjärjertön?
K uten tunnettua, on vaatetustyöläia- 

ten keskuudessa toiminut järjestö  h il
ja tta in  jakaantunut kahtia, muodosta
en kaksi ka osa lista järjestöä, n im. 
U nited Carmen t W orkers ja  T a ilo rs ’ 
Industrial Union. V iim eaikaiset ta is
telut ovat kuitenkin osoittaneet, että 
hajanaisen järjestäytym isen  tak ia  on 
suurimmat lakot h ävitty . Tappioista 
seurauksena onkin nostettu kysym ys 
yhden k a n sa ! isjäirjestön muodostami
sesta, johon k a ik k i vaatetustyöläiset 
tu lisivat yhtym ään. K ysym yksessä on 
tä llä  kerralla  kummankin ylläm ainitun 
kansallisjärjestön  yhdistäm inen, va ik k a  
vaatetustyöläisten * keskuudessa on 
m uitakin jä rjestö jä .

K ysym ys yhden voim akkaan jä r je s 
tön muodostamisesta ei silläkään teol- 
lisuusa’ alla kuitenkaan ole ratkaistu 
yksinom aan nyt olevien eri järjestö jen  
yhdistäm isellä, vaikkakin  se on pohja, 
jo lle tu leva järjestäm istyö  olisi lasket
tava , On nim ittäin hyvin vähän toi
veita järjestam ättöm ien järjestäm ises
tä, niin kauan kuin järjestyneetkin  tap- 
pelevat välissään . Vaateteollisuusalal- 
la on vain vähän jä rjestyn eitä  ja  pal

jon järjestym ättöm iä, joiden tie tysti 
on tu tuva järjestöön, jos työläisten 
vaatim ukset aiotaan a ja a  läpi tse. Tosin 
ci ole käytettäv issä  tark ko ja  tilasto ja  
k a ik ista  järjestyn  teistä, yhtävähän 
kuin järjestym ättöm istäkään, mutta 
sum m ittaisten numeroiden mukaan las
ketaan että tilattua työtä tekeviä  rää- 
ta le itä  on 30 tuhatta ja  järjestöön kuu
luu vain  12  tuhatta.. V arastotyönteki
jö itä  on 191,000, josta  58,000 jä r je s 
tyneitä. Naisten vaatetusalalla  150,000, 
jo ista  jä rjestyn eitä  7S,000. Turkkn- 
reita 15,000, jo ista  jä rjestyn e itä  10,000. 
Sanotaan että neulom a-alalla työsken
telee 400,000 ja  järjestöön kuuluu vain 
100,000.

Jä rje stö jen  yhtym isestä k irjo ittaa  
T a ilo rs ’ Industrial Union yleinen or^a- 
n isreraaja , M ax Sa lin sk y  seuraavasti:

“ T a ilo rs ’ Industrial Union v irk a ili
ja n a  ja  am m attiyhdistyksen jäsenenä 
viim eiset v iisito ista  vuotta, olen har
kinnut kyseenalaista ehdotusta, en aka- 
deemikkona, enkä teoreetikkona —  
myönnän sen empimättä —  vaan  työ
läisenä, jo k a  on työskennellyt liikipn- 
jo issa vuosikausia ja  tullut siihen joh
topäätökseen, että meidän ei ole a i
noastaan itse äänestettävä yhtym isen 
puolesta, mutta tehtävä se lväksi jo 
kaiselle niillekin, jo tka  eivät s itä  v ie 
lä  käsitä , yhtym isestä johtuvat edut 
järjestym iselle  koko teollisuusalallam 
me.

“ N ykyaikaan  asti on m eillä ollut 
n eljä  eri järjestöä vaatetusteollisuuden 
a 'a  11a ja  jokainen niistä järjestö istä  on 
kuulunut A. k1, o f L . liittoon. Koskaan 
ennen ei ole vielä  tositeolla koetettu 
yhdistää kaikk ia  näitä eri jä rje stö jä  
huolimatta siitä , että jokainen n iistä 
toim ii sam alla teollisuusalalla, va ik k a 
kin jo  viim e aikoina on ollut kokonaan 
mahdotonta mäiäritelä mihinkä jä r je s 
töön kunkin työläisen tulisi kuulua. 
Työskentely teollisuudessa on kesk it
tynyt suuriin tehtaisiin, sam alla kuin 
niissä on otettu käytäntöön sellainen 
työnjako, että tuskin yksikään  räätäli 
valm istaa enää kokonaista pukua. S a 
moin valm istetaan nykyisin yksityisten  
tilatut puvut sanioissa työpajoissa, jo s
sa telillään pukuja m arkki noillekin. 
Sekaisissa oloissa olivat työläiset usein 
pakotetut maksamaan imion sisäänkir- 
jotusm aksun uudelleen vain siksi, että 
heidän on pakko mennä työhän teh
taaseen, jossa oli voim assa sopimus 
toisen Union kanssa. United Garment 
W orkersiin piti maksaa 25 dollarin si- 
säänkirjoitusm aksun, vaikkakin  oli j ä 
senenä .Tourueymen T a ilo rs ’ uniossa.
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“ E räissä  tapauksissa jä i  osa työ lä i
sistä työskentelem ään sam assa työpa
jassa , samalle teh tailija lle  ja  samaa 
työtä tehden, jo ista  toiset m enivät la k 
koon ja  ka ik k i tapahtui vain siksi, että 
he kuuluivat eri järjestöön eivätkä ol
leet päättäneet mennä lakkoon,

“ Meidän päämääränämme on ollut 
yk si suuri unio, jo k a  k äsittää  koko v a a 
tetusteollisuuden, Tietäen, että siten tu
lee työläisille suurin hyöty jä r je s ty 
misestä.

Pääom an ollessa keskitetyn ja  työn
antajain  yhtyneenä yhteen järjestöön, 
on työläistenkin seurattava sam aa la 
tua ja  jä r je s ty ttä v ä  samoin. M eillä 
ei ole varaa olla useissa eri järje stö is
sä, vaan jokaisen räätälin  on yh d yttä
vä samaan kansallisjärjestöön: vain  
siten voidaan vie lä  järjestym ättöm ät
kin jä rjestää ,

“ Meidän on yh d yttävä. United Gar- 
ment TVorkers on valm is yhtym ään 
meihin tässä ja  kun me olemme y h ty
neet, tulevat toiset jä rjestö t epäile
m ättä seuraamaan jiilessä. Jo s  me nyt 
yhdymme yhteen, m erkitsee se meille 
suurempaa voim aa, tilaisuutta vo ittaa 
ja  saada osaksemme suurempaa huo
miota työnantajien taholta. Työnanta
ja t  kylläkin  ovat usein valm iit a lle

kirjoittam aan sopim uksia, m utta niiden 
voim assa pitäm iseksi tä y ty y  työ lä isillä  
olla lu jasti muodostettu järjestönsä. 
Työnantajan allekirjoitus on arvoton, 
jo s työläisillä  ei ole voim aa pakottaa 
häntä menettelemään tekem änsä sopi
muksen m ukaan; vain  voim akas jä r je s 
tö voi vaatia  ja  saada m yönnytyksiä 
työnantajilta,

“ Minun käsittääkseni on näiden kah
den kysym yksessä olevan kansallisjär- 
jestön yhdistäm inen erittäin  tärkeästä 
m erkityksestä ja  sen vuoksi tulen sen 
puolesta äänestäm ään ja  kohoittamnan 
kaikkia työläistovereitani, jo tk a  eivät 
vielä ole niin tehneet, tekem ään sa
moin. V ain  siten saadaan aikaan  suu
rempaa solidarisuutta työväestössä, ”

Kuten edellä oi evästä näkyy, a lkaa 
am m attilaisten keskuudessa yh ä  enem
män vo ittaa a laa  väsym ys n. s. hallin- 
topiiriselkkauksiin , eikä suinkaan sy y t
tä. Niiden tak ia  on taisteltu  ja  kulu
tettu enemmän voim ia kuin taistelussa 
todellista vihollista —  tyu uantajistoa 
—  vastaan, A m m attira jat entisessä 
muodossaan ovat käyneet ja rru ik si ja  
sellaisina ne ovat p o istettavat j a  tul
laan ne poistam aan k aik ista  ennakko
luuloista huolimatta.

Q Q 13 El

Köyhän huokaus

Rikkaalle päivyt alati paistaa, 
kevyt on kulkea elonsa tie.
Köyhä surut ja  murheet maistaa, 
kohtalo kunnekka hänet vie. 
Rikkaalle aina elämä hymyy, 
köyhän luota onni ly myy.

Lämmitä päivä köyhääkin kerran, 
poista tää pimeyden yö.
Hauskaa ei ole kahleissa herran, 
on vaikeeta orjan työ.
Onnea kaihoo köyhänkin povi, 
oi, aukee jo vapauden ovi.

A. H.
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