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e emme työskentelisi näin ahkerasti 
kapitalisteille eikä keinottelijoille ” , 
lausuivat Venäjän työläiset jBng- 
lannin työväenjohtajalle, Ben Tur- 

nerille, joka hiljakkoin kierteli ympäri Venä
jää, tutkimassa sikäläisiä olosuhteita. Täten 
hän kuvaili Venäjän työläisten uskollisuutta 
Sovietti järjestelmälle.

Työläiset eräässäkin pukutehtaassa myönsi
vät, että he työskentelevät kovemmin ja  pi
tempiä työpäiviä, kuin (he olivat halukkaat 
työskentelemään kapitalisteille, lisäten, että he 
haluavat tällätavalla työskennellä itselleen, 
sillä hehän ovat valtio.

Turner kuvailee erään pukutehtaan toimin
taa seuraavasti:

“Me vierailimme ensimäisessä hallituksen pu
kutehtaassa, jossa työskenteli yli 1,500 ihmis
tä, 95 prosenttia heistä oli naisia ja nuoria ih
misiä. Siinä valmistuu päivittäin yhdellä vuo
rolla aina 2,000  sotilas päällyspalttoa, 5,000  

sotilas vaatetukseen kuuluvaa vaatekappalet
ta, jotka eivät ole päällystakkeja, ja  500 sivii- 
limiesten ja poikasten pukua.

“ Se alkoi toimimaan huhtikuulla 1918, alot- 
taen aluksi vain 13  tvöläsellä toimintansa. He 
työskentelevät kahdella vuorolla, 600 aamu
vuorolla, kahdeksan tuntia, ja 900 iltapäivä 
vuorolla, seitsemän tuntia.

“ Että puoli kuudesta puoli yhteen (yöllä), 
siihen luettuna puolen tunnin ruoka aika, on 
kylliksi ja tyydyttää kaikkia täydellisesti, 
päättelivät nämä työläiset,

Työläiset itse määrittelevät työasiat.
Joissakin tehtaissa elikkä 'tuotantolaitok

sissa’, missä tehdään kolmea vuoroa, yövuo
ro on vain. 6 . tuntia. He määräävät nämä 
työaikansa kokouksissaan, ja  unioittensa 
kautta, samoin kuin myöskin työläisen tuot
ta vaisuuden ja  luokan, mihin hän kulukoon. 
He sanovat, että 43 työläiselle menee kolme 
tuntia sotilas päällystakin valmistamiseen.

“Yhdeksi syyksi yövuorolla työskentelylle se 
litettiin, että aikuisten naisten, jotka ovat lu
kutaidottomia, täytyy mennä kouluun aamupäi
vällä, sillä viranomaiset pyrkivät poistamaan 
Venäjältä lukutaidottomuutta.

“ Tehdas näytti olleen liiaksi ahdettu täyteen 
työläisiä, silityshuone liian kuuma, eikä heillä 
ollut niin paljon koneita, kuin tapaa olla hyvis
sä tehtaissa.

“ Huutava koneiden puute oli täälläkin, 
kuten kaikkialla muuallakin. He näyttivät 
meille yhtä huonetta, josta työläiset helposti 
saattoivat nähdä Yudenitchin hyökkäyksen ai
kana, taisteluiden menoa. He päättivät valmis
taa lisää takkeja sotilas-tovereilleen, ja  niinpä 
alkoikin tuotantomäärä lisääntyä.

Pikku räätäliliikkeet suljettu.

“ Pikku räätäliliikkeet ovat suljettu” , jatkaa 
Turner, “ ja työläiset ovat siirretty pukutehtai
siin, säästämisen, sekä tuotannon lisäämisen 
vuoksi. Heillä näyttää olevan tuottaminen ie- 
tisminä (taikausko) — sellaisena, minä arvelen, 
jota meidän työläiset kotona eivät sietäisi; mut
ta kun minä lausuin tämän, niin he vastasivat,

'Emme mekään siten ttyöskentelisi kapita-
listeilleeikä keinottelijoille, mutta me teemme
sen itsellemme, sillä me olemme itse valtio.’;
Turner edelleen selostaa: * ‘Kaikissa tehtaissa 

ovat toiminnassa tyomaakomiteat, ja  jokaista 
1 2  pukutehdasta kohden on kaksi tehdas tarkas
tajaa, mies ja nainen.

“ Heidän tulee valvoa, että terveys ja puhta
us suhteet pidetään siedettävinä ja että niitä 
koskevia säädöksiä noudatetaan; että palkka- 
tariffeja noudatetaan, ja koneisto tehtaan tur
valliseksi, sekä että työläisten ruoka on määrä
ysten mukaista. Heidät valitaan unioista, j?  
heidän nimensä on alistettava paikallisen Työ- 
departementin hyväksyttäväksi. ’ ’
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