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vinnollisuuteen, työläisten kan
sainväliseen solidarisuuteen. Ja 
pysyvän rauhan täytyy olla pro
letaarisen rauhan. Ainoastaan

maailman työväenluokkien soli- 
tlarisuus voi estää tulevat sodat, 
ei ainoastaan Tyynellämerellä, 
vaan kaikkialla muuallakin.
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K A T SA U K SIA
Työläisten ja työnantajien välisten suhteiden 

järjestäminen Englannissa
(T ru e  tra n s la tlo n  ffled w ith  th e  post* 

m a s te r  a t  F itc h b u rc , Masa., aa req u lred  by 
the  a c t  of Oct. 6, 1917*

Jokaisessa maassa on suuremm as
sa ja  pienemmässä määrässä annettu 
huomiota varustautumiselle sodan 
jälkeisen ajan varalta. Erikoisen 
suurta huomiota on annettu ty ö lä is 
ten ja  työnantajien välisten suhtei
den järjestely lle. Englannin uudel- 
leenrakentam isministeriö jo viime 
vuonna nimitti valiokunnan tutki
maan työläisten ja  työnantajien  vä li
siä suhteita ja  erikoisesti pakollisen 
työriitain  sovittelun käytäntöönot-:  
tamista sodan jälkeen tarkoituksella  
välttää  la kkoja  ja teollisuudessa ta 
pahtuvia häiriöitä. T äm ä valiokunta 
esitti raporttinsa pääministeri L lo y d  
G eorgelle  jo  kuluvan vuoden tam m i
kuun lopussa, mikäli pakollinen so
vittelun kaytäntöönottam inen on k y 
symyksessä. T ässä  raportissa, jo ka  
nyt juuri on julaistu, vastustetaan 
pakollista sovittelua ja se leimataan 
vaaralliseksi y ritykseksi  jo k a  voi j o h 
taa vain selkkauksiin ja  rettelöihin. 
Lainaam m e valiokunnan lausunnon 
kokonaisuudessaan tähän, koska  
suurten työnantajien  taholta  Y h d y s 
valloissakin on koetettu painostaa 
pakollisen sovittelun k ä y t in tö ö n o t-  
tamista ainoana keinona, millä teol
lisuudelle tuhoisat selkkaukset vo i
daan välttää. Siinä lausutaan:

“ Me uskomme, että ne esitykset, 
jo tk a  tehtiin aikaisemmissa rapor
teissamme teollisuus neuvostojen pe
rustamisesta, suovat täydelliset väli- 
keinot keskustella erinäisiä teolli
suuksia koskevia seikkoja ja  sillä t a 

valla p aran tavat  työnantajien ja  t y ö 
läisten välisiä suhteita. M e kuiten
kin olemme katsoneet tarpeellisek
si la inata huom iota  sellaisille 'ta

pauksille, joissa asianomaiset halua
vat vapaaehtoisesti jä t tä ä  esille tu l
leet erimielisyydet sovinto-oikeuden 
ratkaistavaksi.  M utta  on ym m är

rettävä, että me emme aio lausua 
mielipiteitä siitä, missä m äärässä rii
toja voidaan tasapuolisesti tai ty y 
d y ttäv äst i  tällä tavalla  ratkaista. M i
käli sovittelu on kysym yksessä, niin 
meidän ainoana päämääränäm me on 
luoda koneisto  sovittelua varten sel
laisissa tapauksissa kun molemmat 
puolet jostakin  syystä  tahtovat sel
laiseen turvautua.

"Me vaatustamme jokaista pakol
lista riidan ratkaisemisjärjestelmää. 
Ei ole  olem assa  mitään syytä  uskoa, 
että työläiset ja  työnantajat  y leises
ti haluaisivat tällaista järjestelm ää 
ja  kun ei ole yleisesti tällaista  h y 
väksym istä  sille lausuttu, niin on i l
meistä, että  sen käytäntöön ottami
nen johtaa vaan rettelöihin. P a ko l
lisella riidan ratkaisemisella kokei
leminen sodan ajalla  on osoittanut, 
ettei se ole edullinen keino välttää 
lakkoja  ja normaaliaikoina se epäile
m ättä  osottautuisi vieläkin vähem
män edulliseksi. Teollisuusriidat vo i
daan vain välttää  työläisten ja  ty ön 
antajien välisillä sopimuksilla ja  an
tamalla työläisille suurempaa sanan
sijaa, jo ta  olemme suositelleet a i
kaisemmissa esityksissämme. T ä l la i
siin sopimuksiin kuitenkin voi si
sältyä molempien puolueiden y k s i
mielinen päätös jätttää  jo k u  eri-
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koisasia  riidan ratkaisijoille  ja  täl
lainen päätös voidaan tehdä ennen 
kilin riitoja on ilmeunykkään.

Samoista syistä me emme suositte- 
Ie mitään sellaista sevittelujärjestel-  
Itiää, jo ka  estäisi lakot sinä aikana 
kuin tutkimista ja sovittelua k ä y 
dään. M utta  on ilmeisesti  mahdol
lista ja  suotavaa, että jä r jesty n e il
lä teollisuusaloilla voidaan asiat siten 
järjestää, että vapaaehtoisesti tu tk i
taan asioita ennen kun ryhdytään 
äärimmäisiin toimenpiteisiin ku m 
maltakaan puolelta."

Englannin kaivosmiesten järjestön  
presidentti, Robert Smilie, jo ka  on 
sanotun valiokunnan jäsen, ei alle
kir joittanut lausuntoa, koska  ei vo i
nut olla läsnä yhdessäkään valiokun
nan kokouksessa.

T ässä  raportissa on pakollista teol-

lisuusriitojen sovittelua katsottu ty ö 
läisten kannalta. On ilmeisen sel
vää, että  niin kauan kun porvaristo 
kontrolleeraa  valtiokoneiston, pakol
linen teollis uus riitojen s o v i t e l e m i 
nen ja  ratkaiseminen on epäedullista 
työläisille, i Tällainen kokemus on 

saavutettu kaikissa niissä maissa, 
jo issa  on osittain ja  kokonaan pakol
lisia sovitteluasetuksia voimassa. Ke 
ovat p oikkeuksetta  palvelleet työn- 
antaja luokan etuja. 1’ orvarilupkan 
kontrolleeraam an valtiokoneiston jo 
kainen osa ou joutunut suojelemaan 
porvari luokan taloudellisia etuja.

A m erikassa  ou sodan ajalla ilmen
nyt porvariston taholta voimakkaita  
pyrkim yksiä  saada tällainen jär jes
telmä voimaan. T yövä en luo kka  ei 
voi olla  liiaksi varuillaan tässä suh
teessa.

Teollisuusmuutoksia sodan ajalla
(Tru© tra tis lfttln n  ftled  w it)l tho  post 

m aäUir a t  F ltch b u rg \ Maas.» aa req u ired  by 
th e  a c t  Of Oct. 6, 1917,)

Jokaisen maan teollisuudessa on 
tämän sodan ajalla tapahtunut suuria 
muutoksia. M onet teo llisuuslaitok
set ovat kasvaneet jätti läisaskelin  ja  
jokaise lla  sodalle tärkeällä  teollisuus
alalla on otettu  käytäntöön kaikki 
sellaiset parannukset, jo tk a  ovat jo u 
duttaneet työn nopeutta ja  lisänneet 
tuotta  vaisuutta. A m m attitaito isten  
työläisten  luku verrattun a  am m atti
taidottomiin työläisiin on suhteelli
sesti p ienentynyt kaikkialla  ja  am
mattilaiset ovat menettäneet m erki
tystään  teollisuudessa. T äl lä  on ollut 
vaikutuksensa työläisten  jä r je s t ä y t y 
miseen. Se on väkiselläkin k e h it tä 
nyt jär jestö jä  kohti teollisuusunionis- 
mia, pakoittanut työläisiä  om aksu
maan sellaisia jär jestö  muotoja, jo tk a  
va staa va t  muuttuneita olosuhteita.

Sota  on aiheuttanut muitakin suu
ria mullistuksia yhteiskuntataloudel
lisessa elämässä, jotka  kaikki koske
vat  ty öväen luokkaa  Suuremmassa tai 
pienemmässä määrässä. Uusia pulmia 
tulee esille sodan p ää tyttyä  kun teol
lisuutta ja maailman taloudellista e- 
lämää ryhdytään sovittelemaan rau
han vaatim uksia vastaavaksi. Sodan

aikaiset muutokset ja rauhan mukana 
tulevat pulmat ovat suurempia niissä 
maissa, jo tk a  olivat taloudellisesti ke- 
hittym ättöm äm piä  sodan syttyessä, 
sillä täm ä sota, samalla kuin se on 
ollut armeijain välistä  taistelua rin
tamilla, on ollut teollisuuksien tais
telua rintaman takana. N y k y a ik a i
nen sota vaatii teollisuutta ja  vain se, 
jo k a  ky k en ee  jättiläissuuret armei
jan sa  hyvin ja  hyvillä  välineillä va
rustamaan, voi toivoa voittavansa 
taistelussa. Siksi takapajulla  o i v i e n 
kin maiden on ollut pakko kehittää 
teollisuuttaan uusia oloja vastaavaksi.

W i e n Uäinen sosialistilehti, Arbei- 
ter Z e itu n g  kir jottaa  näistä k y s y 
m yksistä, sikäli kuin ne koskevat Itä- 
valtaa, s e u r a a v a a :

“V o im ak k a at  armeijat yhä  edel
leen käyvät  taistelua lännellä, Kukaan 
ei vielä  voi sanoa kuinka likellä tai 
kuinka kaukana rauha on. Taistelu- 
rintaman takan a  kuitenkin monet 
kädet työsken televät  tarkoituksella  
valm istautua rauhallisiin toimiin so 
dan päätyttyä. T ää llä  me huomaam
me asetehtaan insinöörien valm iste
levan tehtaansa muuttamista valmis
tamaan rautatievetureita  ja tuolla me 
näemme teknillisten asiantuntijain 
laativan suunnitelmia muuttaa tyk-
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kitehdas valmistamaan automobiileja. 
Kokonainen järjestö, jo ka  toimii 

kauppaministerien yleisen uudelleen- 
rakentamiskomissionin alaisena, h a r
kitsee toimenpiteitä kuinka ennakol
ta voitaisiin ry h ty ä  toimenpiteisiin 
raaka-aineiden maahan tuomi seksin 
hankkia riittävästi kauppalaivoja ja 
varoja  raaka-aineiden ostoa varten 
niin pian kun meret jälleen ovat va
paana. Itävallan kolme suurinta 
työnantajien  liittoa ovat yhdistyneet, 
että tulevan rauhan aikana ky k en is i
vät lisätyillä voimilla ottamaan o- 
saa taloudelliseen taisteluun. Täten  
ty ön anta jat  kaikilla aloilla työsk en 
televät rauhan varalta, olkoonpa sit
ten rauha likellä tai kaukana. T y ö 
väenluokan myös pitäisi alkaa katsoa 
eteensä ja  katsoa, ette ivät rauhan a- 
jan uudet tehtävät löydä sitä varus
tautum attom ana tässä suhteessa en
sinnäkin on saatava selville minkä 
muodon pääoman ja  työn väliset suh
teet o ttavat  sodan jälkeen.

Useilla teollisuuden aloilla tuo tan 
to on kokon aan  seisautettu sodan 
ajalla tai sille on asetettu oleellisia 
rajotuksia, kuten esimerkiksi ra k e n 
nustöiden alalla, kutomo, lasi ja  pors- 
liiniteollisuuden aloilla. T y ö n a n ta ja t  
eivät ole käyttän eet  pääomiaan teh- 
taitensa käynnissä pitämiseen. He 
ovat suuremmalta osalta  sijoittaneet 
pääomansa sotalainoihin. T ulevatko  
nämä työnantajat,  jo tk a  ovat nautti
neet joutilasta  elämää neljän vuoden 
ajan, panemaan tehtaansa uudelleen 
käyntiin?  V arm astik aan  ei 1 M onet 
heistä  mieluummin m yyvät  tehtaansa. 
Kun hinnat tulevat olemaan korkeat  
ja  koneita  on vaikea saada, he voivat  
saada paljon suuremman hinnan te h 
taistaan kun he  ovat arvioineet ne 
kirjoissaan. E rikoisesti  varovaisim 
mat ja  mukavinta elämää rakastavat  
ja  vähemmän ponnistelevat ty ö n a n ta 
jat, m yyvät tehtaansa, sijoittavat ra 
hansa hallituksen obligationeihin ja 
sensijasta, että olisivat aktiivisia to i
mijoita tuotannon palveluksessa, he 
tulevat jatkam aan joutilasta elämää 
—  elävät korkotuloillaan. Heidän 
tehtaansa kuitenkin joutuvat rahalli
sessa suhteessa rikkaimpien, terä- 
vimpien ja sortavampien kilpaili
ja tiv s a. käsiin. T ässä  suhteessa valin-

nallinen prosessi k ä y  työnantajien  
keskuudessa. Vanhoillaan o lijat  ja  
mukavuutta rakastavat  ty ön anta jat  
katoavat kokonaan ja  kokonaiset te- 
ollisuushaarat kesk it tyv ät  rahalli
sesti voimakkaiden korporatsionien 
käsiin, jo ita  joh tav at  tarm okkaat  
miehet. Samallainen prosessi tapah
tuu moniin niihin tehtaisiin nähden, 
jo tk a  tällä hetkellä valm istavat so- 
tatarpeita. Tänä päivänä va lm iste
taan pommeja tehtaissa, joissa ra u 
han aikana valmistettiin koneiden o- 
sia. Niin pian kuin sotaviraston suu
ret tilaukset lakkaavat, nämä te h 
taat on jär jestettävä  rauhanaikaisen 
tuotannon kannalle. Se  vaatii  paljon 
kovaa  työtä, jo ta  useat tehtailijat 
koettavat  välttää. He ovat tehneet 
miljoonia voittoja  sodan ajalla, niin 
miksi he työskentelis ivät sodan jä l
keen, erittäinkin kun he nyt voivat 
m yydä tehtaansa niin hyvillä  hinnoil
la?  T ässäkin  tapahtuu näiden teo l
lisuuslaitosten keskittym inen muuta
mien harvojen käsiin.

Tällaisia  seikkojä  tosiaankin on 
huom attavissa näinä aikoina. Ei k o s 
kaan ennen ole niin paljon tehtaita  
muuttanut omistajia, niin paljon y k 
sityisiä yrityksiä  muutettu o sak ey h 
tiöiksi ja  niin paljon osakeyhtiöitä  
liittynyt trusteiksi kuin sodan ajalla. 
Herra Skoda esim. yhdeltä  puolen ja  
herra Gueuthen toiselta puolen ovat 
saattaneet suurimman osan ko n ete ol
lisuutta kontrollinsa alaiseksi. T y ö 
väenluokka tietää mitä tällainen 
merkitsee. Sodan jälkeen se hyvin 
usein huomaa olevansa vastatusten  
jättiläislfikkciden kanssa, joiden pal
veluksessa on tuhansia työläisiä  sen
sijasta kuin ennen sotaa sitä va stas
sa oli keskikokoisia  itsenäisiä teolli
suuksia, joiden palveluksessa oli vain 
muutamia satoja  työläisiä. Ja se huo
maa taistelevansa kykeneviä, tarm o k 
kaita, mutta samalla m yös h y ö k k ä ä 
viä ja keinoja valitsemattomia ty ö n 
antajia vastaan siellä missä he ennen 
sotaa olivat tekemisissä joukon v a n 
ha n puoleisten, hyvä luonti öisten ja 
hauskojen herrasmiesten kanssa.

Käsikädessä tämän prosessin kans
sa tapahtuu toinen kehitys. Sodan 
hän varastonsa suurilla voitoilla vo i
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matta han kkia  uutta sijalle, he o vat  
kuluttaneet koneensa voim atta  han k
kia uusia ja  he ovat tehneet milj. vo it
toja voim atta  sijoittaa näitä voittojaan 
teollisuuslaitostensa j a  l iikkeittensä 
laajentamiseen. T äten  suuria sum 
mia on kasaantunut työnantajien 
kassaholveihin ja ne ovat suurimmal
ta osalta  sijoitetut sotalainoihin. 
Kun rauha tulee, ty ö n a n ta ja t  ta h to 
vat k ä y t tä ä  tämän pääomansa toi
sella tavalla  H e tahtovat uusia raa
ka-ainevarastonsa, ottaa  kuluneiden 
koneiden sijalle uudet ja  laajentaa 
liikkeitään. K aikkeen  tähän he ta r
vitsevat rahaa. M utta  heillä ei ole 
rahoja, vaan ainoastaan sotabonde- 
ja. Mitä on teh tä vä ?  M y y v ä tk ö  he 
bondinsa? Se ei ole soveliasta ja  
mahdollista, sillä jos  kaikki työn a n 
tajat tarjoaisivat m yytäv äk si  suuret 
määrät sotabondejaan, niiden hinta 
alenisi lilaksi. Siksi ty ön anta jat  o-  
vat pakotettu ja  lainaamaan pankeis
ta tarvitsem ansa rahat ja  sijottamaan 
sotabondinsa pankkeihin rahojen vas
tineeksi. Jo ennen sotaa teollisuuden 
harjo ittajat  lainasivat pankeista  l i
sääntyvässä  m ittakaavassa  ja  siksi 
tulivat yhä enemmän ja  enemmän 
pankeista  riippuviksi. Se  seikka että 
sodan aja llateollisuuspääoma on sijoi
tettu välillisesti sotalainoihin, joudut
taa  tätä  prosessia. Suurrahamiesten 
valta  teollisuuden yli on sodan jälkeen 
paljon täydellisempi kuin ennen so 
taa. Mikäli työse lkka u k set  ovat k y 
sym yksessä, työläisiä  vastassa  ei e- 
nää o lekaan yks ity iset  työnantajat,  
jo tk a  ovat riippuvaisia yksistään o- 
masta taloudellisesta voimastaan 
kuten ennen sotaa, mutta heitä v a s
tassa ovat y rity kset,  jo ita  hallitse
vat pankkien jo htokun nat,  ja jo tk a  
nämä pankit ovat yhteen  sulattaneet 
ja lakkotaistelun  tapahtuessa niiden 
takan a  ovat näiden pankkien mil
joonat.

T äm än lisäksi lopulta on hark it
tavanam m e kolmas kehityksen muo
to. Sodan ajalla  valtio on yhdistänyt 
useita  teollisuuden haaroja n. k. so- 
taliittoihin. E sim erkiksi  kaikki puu
villa-, villa- ja  sokeriteollisuudet on 
liitetty  sota-unioniin. Puuvillateolli
suuden sotaliitto  mahdollisesti pysyy 
voimassa kauan sodan jälkeenkin, sil

lä puuvillan puutetta  tulee vielä kau
an olemaan ja  siksi tarvitaan  jär jes
tö, joka  ja k a a  saatavana olevan puu
villan tehtaiden kesken. Sellainen 
jä r jes tö  myös k y k en ee  saamaan hel
pommin kuin y k s ity is e t  tehtailijat 

ulkom ailta  luottoa, jo ta  ilman puuvil
lan osto  on mahdotointa. Y k sity iset  
tehtaili jat  itsekään eivät ole  h a lu k
kaita hajo ittam aan sotaliittoja  ja  
miksikä he olis ivatkaan, silla sota- 
liitto on valtion jär jestäm ä kartelli, 
jo k a  ta k a a  heille suuret voitot. Ja 
valtio  ei tahdo hajoittaa sotaliittoa, 
vaan tah to o  h y ö ty ä  sen kautta. Kun 
valtio  valtansa  avulla takaa  suuret 
voitot kartellin  jäsenille, se samalla 
voi taa ta  osan näistä voitoista  it
selleen j a  nykyisessä  Rahapulassa 
valtio varm asti  tarvitsee  osansa k a r 
tellien voitosta. Lukuisissa  teolli
suuksissa työväenluokat huomaavat 
o levansa tekem isissä valtion jär jestä 
mien pakollisten kartellien kanssa, 
jo k a  m erkitsee  sam aa kuin yhdellä 
tavalla  ja  täydellisesti jär jesty n y ttä  
työn anta ja luokkaa. Ja kun virkaval- 
taisuus on jär jestän y t  nämä kartellit  
ja  kun valtio  kaikkien  todennäköi
syyk sien  mukaan pidättää itselleen 
osan näiden kartellien voitoista, näil
lä kartelleilla  tulee olemaan mitä lä
heisin yh tey s  hallituksen kanssa ja  
niillä on myös huom attava vaikutus 
siihen. Pääom a entistä  suuremm as
sa määrässä  voi olla varma valtion 
tuesta.

Sanalla  sanottuna sota on jättiläis- 
askelin lisännyt pääoman valtaa. 
Taistelu  pääomaa vastaan tulee o le 
maan verrattom asti  vaikeam paa kuin 
ennen sotaa. T yöläiset eivät enää 
ole tekemisissä yksityisten  ty ön a n 
tajien, vaan läheisesti järjestyneiden 
työn a n ta ja jär jestö jen  kanssa, jo tk a  

jär jestö t  ovat läheisissä suhteissa 
pankkien  kanssa ja  joita valtio tukee. 
J ok ais ta  lakkoa vastaan jossakin y k 
sityisessä tehtaassa  julistetaan työn- 
sulkuja lukuisissa toisissa tehtaissa. 
Pa lkkata iste lu issa  työnantajien j ä r 
jestöil lä  on k ä y tettäv än ä  suunnat
tomat pääomat ja  niiden puolella on 
suurten pankkien ja  hallitusten vai
kutusvalta. Siksi onkin selvää, että 
vain voimakkaat uniot voivat tulla 
omilleen sellaisissa taisteluissa. M u t
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ta on myös selvää, että jä t t i lä is 
mäiset ammattiuniotaistelut, jo tk a  
jo h tu v a t  näistä oloista, k eh ittyvä t  
luokkariidoiksi, jo n k a  tulokset mää
rää  työväenluokan politillinen voima. 
T y ö v ä en lu o k a n  koko tulevaisuus ri ip
puu siitä missä määrässä se kykenee 
lujittamaan unioitaan ja  politillisia 
jär jestö jään  hallitsemaan uutta tilan
netta. Pääasiallisin jär jestäm is  työ 

tässä suhteessa voidaan tehdä vasta 
sodan jälkeen, jolloin työväen lu o k 
kaetujen voimakkaimmat taistelijat 
palaavat rintamalta. Mutta ty ö v ä e n 
luokan voimakkaiden keskuksien luo
minen on a lettava tänä päivänä, että 
ne olisivat valmiit siksi kun proleta-
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riatin roimien suuri mobilisoiminen
alkaa."

T älla is ta  kehitystä  on tapahtunut 
kaikkialla. Trustit  ja  työnantajien 
liitot o vat  tulleet vain suuremmiksi 
niissä maissa missä teollisuus jo en
nen sotaa oli pitemmälle kehittynyt. 
T ästä  syystä  näiden maiden ty ö lä i
sillä on sitä suuremmat voimainpon
nistukset edessään. Toise lta  puolen 
teollisesti edistyneimmissä maissa 
ovat voim akkaat työläisten jä r jes tö t  
ja  siksi sodan päättyminen niissä 
maissa voi myös merkitä lopullisen 
voimain koetuksen alkamista yhteis
kunnallisten luokkien välillä ja  myös 
tällaisen taistelun onnellisesta päät
tymisestä.

Tehdaslakien kohtalo Saksassa
(T rue  tra n s la tlo n  f lied  w itb  th e  post 

m a s te r  a t  FUcrhburg» Maas., aa req u ircd  by 
th e  a c t  of Oet, 6, 1917,)

Sodan syttyminen johti kaikissa 
maissa taantumukseen, sikäli kun 
työläisten terveyttä  ja  hyvinvointia  
suo jaa va t  tehdasasetukset ja  ammat- 
tiuniosäännöt ovat kysym yksessä. 
Knglannissa hallituksen ja  un joiden 
välisellä sopimuksella sivuutettiin 
kaikki sellaiset voimassa olleet unioi- 
den työpajasäännöt, jo tk a  rajotti-  

vat työpäivän pituutta, y lityötä , sun
nuntaityötä, naisten ja  lasten k ä y t 
täm istä teollisuudessa jne. Jonkun 
aikaa teollisuus kukoisti kapitalisti
en nauttiessa rajattom asta riistosta. 
Mutta hetken kuluttua hallitus alkoi 
huomata, ettei noiden rajotusten 
poistaminen johtanutkaan tuotannon 
laajenemiseen. Hallituksen tutkija- 
kom itea  nimitettiin tutkimaan k y 

sym ystä. Perinpohjaisessa ja  laajas
sa raportissaan se selittää, että se 
voitto  jo nk a  hallitus luuli saaneen
sa saatuaan uniot suostumaan y  1 i- 
työrajo itusten  poistamiseen, ei o llut
kaan mikään voitto, että tuotanto pi
temmän päälle ei Ituolla m e n e tte 
lyllä l isääntynytkään. T yölä iset  uu
puivat, eivät voineet ylläpitää työ- 
nopeutta ja  olivat aika-ajottain pa
kotettu ja  jäämään työstä  pois. K o 
mitea suositteli entiselleen palaamis
ta ja  useimmilla tärkeimmillä teolli

suusaloilla lienee tuota esitystä  
noudatettukin.

Saksassa  toiselta  puolen työläisten 
suojeleminen tehtaissa oli saavutettu 
sarjalla lakeja. Saksan tehdaslaki,. 
Gew erbeordnung, käsittää lukuisia 
tärkeitä  pykäliä, jo tka  rajottavat  ty ö 
läisten vapaata  riistämistä. Nämä lait 
m. m. kie ltävät laitosten, jo issa on 
enemmän kuin kymmenen työläistä, 
pitämästä työssään alle 14 ikävuoden 
olevia lapsia. A lle  kuudentoista ikä
vuoden olevia lapsia ei saa pitää 
työssä  kauempaa kuin kymmenen 
tuntia päivässä ja  heidän y ö ty ö  on 
kokonaan kielletty. Naispuolisia ty ö 
läisiä ei m yöskään saa pitää työssä 
kauempaa kuin kymmenen tuntia 
päivässä ja  heidän yötyönsä, vaikka, 
ovatkin yli  kuudentoista vanhoja, on 
kielletty.

Sodan alussa kaikki nämä tehdas- 
lait julistettiin melkein täydellisesti 
voimasta pois. Hallitus nimittäin se
litti, että yksityiset työnantajat voi
vat p y ytä ä  hallitukselta  p oikkeus
tilaan asettamista sikäli kun näiden 
lakien noudattaminen on k y s y m y k 
sessä. Senjälkeen kun tällainen j u 
listus annettiin, teollisuulaitokset o- 
vat käyttäneet  sitä hyväksensä aivan 
uskom attom assa  määrässä. M y ö h e m 
min valtiokansleri antoi määräyksen,, 
jo l la  jossain määrässä rajotettiin näi
den vapauksien antamista tehtaili
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joille, mutta siitä huolimatta niiden 
käyttö  on ollut niin y leistä, e ttä  so- 
sialidemokratisen puolueen edustajat 
ovat toistamiseen valtiopäivillä v a a ti '  
neet näiden lakien voimaan palaut
tamista. Sama vaatimus on usein 
toistettu valtiopäivien budjettivalio
kunnassa.

Samalla  aikaa kun tehdaslait  ju lis
tettiin voimasta pois, tehdastarkas-  
tusvirasto  lakkasi ju lkaisem asta  vu o 
tuisia kertomuksiaan tehdastarkasta-  
jien toiminnasta sikäli kun heidän 
huolenaan oli tehdaslakien voimassa- 
pitäminen. Hallitusta on tästä  s y y s 
tä arvosteltu lukemattomia kertoja  
valtiopäivillä ja  valtioiden eduskun
nissa. Osittain asiaa korjatakseen 
Preussin sisäasiain virasto on julais- 
sut jo itakin  tilastoja  naisten ja  las
ten työssäpitäm isestä vuosina 1915 ja 
1916 ja  Preussin tehdastarkastajien  
toimista v. 1917. Näiden numeroiden 
mukaan tehtailijoille annettiin lupia 
rikkoa naisten ja lasten riistämistä 
koskevia  raiotuksia seuraavasti:

A n n e ttiin  Lupa tee tlS ft y llty fltä  lap silla
1915 m s

T e h ta id e n  1 Lukum äärit . . . . . .  793 657
T-aaten luku  jo i ta  ae knak l . .  24.SIS 2S.S98

T e e t t ä ä  y ö ty S tä t la p s i l la
T e h ta id e n  luku  .........................  SG3 1.22S
L asten  lu k u  jo l ta  se kosk i . . 21.474 38,133

T e e t tä ä  y l i ty s tä  l t - v u o t la l l la  n a is i lla
T e h ta id e n  luku  .........................  2,613 1.44 4
N a is ten  lu k u  jo l ta  se k o sk i , 149,620 97,117

T e e ttä ä  yä tyO tä  n a isilla
T e h ta id e n  luku  .........................  1,762 3,197
N a is ten  lu k u  Jo ita  se  k o sk i . 113,172 232,053

Y ö t y ö  on s iedettä väm p iä  niissä 
tehtaissa, jo tk a  ovat ottaneet kolmi- 
vuoron —  8-tuntia ty övuo ro  —  k ä y 
täntöön, mutta tällaisten teollisuus
laitosten luku Preussissa on ylen pie
ni. Niissä tehtaissa, joille on annettu 
lupa teettää  lapsilla yötyötä , oli v:na 
1915 vain 4g:ssä kolmivuorojärjestel-  
mä voimasa ja  v. 1916 sellaisten teh
taiden luku oli 179.

K irjot  tae s s aan näiden tilastojen
johdosta  Saksan enemmistösosialis- 
tien lehti,  International Korrespon- 
denz, lausuu, että jos mielitään suo
jella Saksan nuorison kehittymistä ja 
vapauttaa naiset ylettömän työn seu
rauksista, niin tehdaslait näissä suh
teissa on saatettava  heti voimaan.

Saksan työläiset saanevat käydä 
vielä monta kiivasta taistelua saa
dakseen nämä suojelevat lait voi
maan.

LOT
On meidän pastorimme saarnamies 
senlaatuinen kuin säätää  laki.
Hän ravistelee vanhaa A ata m ia  
ja  korvat auki saarnaa kuuroltakin.

Hän kohtalo lla  uhkaa Sodomon,
Jos tapamme ei tästä  muuksi muutu. 
— Me viinanjuojat, naisten nauratta-

jät
ei suotta meihin herra suuri suutu. 
Hän itse uskoo olevansa Lot, 
suutansa v a ikk ’ ei ry y p p y  vinoon

viene,
— ja  puheissa jo s  tuntijan on ta ikaa—  
ei emäntänsä suotapatsas liene.

H eikki  Välisalmi.
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