
t i e  v a p a u t e e n

LAPSITYÖN TURMIO
K irj. U n tam o

j y  I K SI nykyisen yhteiskuntamme turmiolli- 
simpia ilmiöitä on lapsityö. Sen turmiol- lisuus yleistyy aikakaudelta, missä ke- I t f T i '  t hittynyt koneteollisuus luo tilaa naisel
le, lasten äidille, työskentelemään koneessa. Kapitalistinen työvoiman riisto, koneteollisuuden kehittyessä siirtää miehen ulos työttömyyteen ja ottaa naisen työskentelemään siihen, 

missä ennen oli mies; sen jälkeen kun kone täy- dellisentyy, joutuu nainen työttömyyteen ja hä
nen tilalleen astuu pienet lapset.

P u u te  m u rh aa  lapset
Tuskin monikaan työläinen on pysähtynyt ajattelemaan nykyisen yhteiskunnan hirvittävää turmiollisuutta tai oikeammin sanoen ihmisteurastus- 

ta, mikä raivoaa järjestelmän nurinkurisuuden tu

loksena, ei ainoastaan syntymättömien lasten hävittämiseen, jonka kaltaisen syntymisen vastustus- taistelun alaisena on työläisäidit, vaan yhtä suu
ressa määrin ne lapset, jotka joutuvat syntymään 
työläis-eiämään kuolevat ennenaikaansa.Taloudellisen tilanteen epävarmuus pakoittaa työläis-äidit taistelemaan kaikkensa voidakseen kieltäytyä äiteydestä. (Varakkaat naiset tekevät saman, vastakkaisesta syystä, voidakseen turvata 
kaiken ajan mässäykselle ja nautinnolle.) Työläisnainen joutuu rajoittamaan syntymistä, estääkseen lisääntymästä pikku suita pyytämään ja pieniä kätösiä kurottamaan ravintoa, mitä nykyisen 
työläisen puutteellisella ansiolla ei voida hankkia tarpeeksi.Tämä syntymisen rajoittamistaistelu työväen
luokan moraaliselta kannalta ei ole tuskin enemmän tuomittavaa kun kiitettävääkään, sillä työläiset tekevät sen vaan olosuhteiden pakoittamana, jatkaen saman syyn kannustamana menettelyään, 
niin kauvan kun lasten elämää turvaavat olosuh
teet muodostuvat suotuisammaksi.

Kuitenkin tässä mainittakoon siitä laajasta tietämättömyydestä, mikä vallitsee työväenluokan keskuudessa, voidakseen suojella terveyttään ja hallita syntymisen rajoittamista. Työläismiehet ja 
naiset ovat kasvatettu täysin tietämättömänä oman, sekä vastakkaisen sukupuolen fyysilliscn rakenteen luonnollisesta toiminnasta ja sen luonnollisesta hoitotavasta erikoisemmin juuri uuden elämän jatkamisessa, tahi sen jatkamisen kieltäyty
misessä.

Lääkärien antaman tilaston mukaan, jokainen 
neljäs äidiksi tuleva vaimo, tietämättömänä oman ruumiinsa hoitotavasta, ryhtyessään rajoittamaan 
syntymistä, menettää, ei ainoastaan synnytysky- kynsä, mutta ruumiillisen terveytensä ainiaaksi.Samoin tilastot osoittavat liian usein synnyttämisen olevan ci ainoastaan äidlle useammassa tapauksessa ikuinen raaja rikkoi s uus ja usein ennen
aikainen kuolema, mutta useassa tapauksessa lapset joutuvat heikkoina ja raajarikkoisina laahustamaan elävänä todisteena isän ja äidin, mieluummin koko yhteiskunnallisen järjestelmän huolimat
tomuudesta, mikä riippuu voitto järjestelmästä.Meidän ihmisten pitäisi tutkia luontoa, voidak
semme ymmärtää itseämme, sillä me olemme vaan 
osa luonnosta.

Oletteko milloinkaan tavanneet puutarhuria, joka antaisi nuoren omenapuun kaikkien kukkien hedelmöittyä? Ei. Hän poimii usein kaikki ku
kat pois nuoresta puusta, siten antaen puulle voimistumisen aikaa. Sen jälkeen hän poimii liiat oksat ja kukat pois jokainen vuosi, jättäen vaan niin paljon, että puu voi kantaa kaikki jälellä 
olevat kukat täyteen hedelmään. Sellainen huo
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lehtiminen vaikuttaa suuresti hedelmien muodon ja maun täydellisentämiseksi.Niin puutarhuri. Mutta hän tuottaakin hedel
miä markkinoita varten, voittaakseen. Työläiset siittävät ja synnyttävät lapsia ‘'välttämättömänä pahana,” luonnon antamana perintönä, joista lapsista ei huolehdi se kapitalistinen yhteiskunta, jon
ka keskuuteen työläisten lapset syntyvät. Kapitalistinen järjestelmä, joka pitää kerrassaan hellää huolta markkinoille tuotettavien kasvien, viljan, si
kojen ja härkien rotujen siittämisestä, jalostamisesta ja hoitamisesta, monellaisine maanviljelys-, karjanhoito- ja jalostuslaitoksineen, se sama järjestelmä unhoittaa kokonaan ihmisen, sen työvoi
man jalostamisen. Työväenluokan lapset kasvaa puutteessa ja kurjuudessa, vailla hoitoa ja kasva
tusta, monimiljoonalukuisena kaikkialla työväenluokan keskuudessa.Seuraava tilasto kertoo siitä miten työväenluo
kan syntyneet lapset joutuvat suuremmassa määrin kuolemaan siellä missä on nais- ja lapsityö yleistä:

Tilasto v. 1913 osoittaa alle vuoden ikäisten lasten kuolevaisuutta, ja kuolevaisuuden eroa teollisuus- ja maanviljelysvaltioissa. Lukumäärä kuolleissa on otettu tuhatta lasta kohti:
Lowell, Mass., teollisuusvaltio .................. 231
Fall River, Mass., teollisuusvaltio ...........  186Detroit, Mich., teollisuusvaltio .....   179
Kansas City, Kansas, teollisuusvaltio .....  154
New Jersey, N. J., teollisuusvaltio ...........  155Rhode Tsland, N. Y., teollisuusvaltio .......  158Utah, maa n viljely s valtio ............................ 86
Kentucky, maanviljelysvaltio ...................  88Minnesota, maanviljelysvaltio ...................  97
Enemmän kun kaksi kertaa kuolee alle vuoden 

ikäisiä lapsia puuvillateollisuuskaupungissa Lowell, Mass., kun maanviljelysvaltioissa. Samalla tämä tilasto pitää paikkansa yleensä kaikkiin teollisuus^ kaupunkeihin ja valtioihin verrattuna.
Hallituksen antamat tilastot ja ennen kaikkea työläisten oma kokemus kertoo, että tämä teollisuuskaupunkien työläisten lasten suuri kuolevai

suus johtuu suureksi osaksi äitien työstä raskau
den aikana ja äitien ravinnon ja hoidon puutteesta 
voidakseen heikentyneellä ruumillaan turvata lapsen terveyttä ennen, sekä jälkeen syntymisen.

L apsityön  kirous
Yleisten laskelmien mukaan Amerikassa sano

taan olevan yli 2,000,000 alle viidentoista vuoden 
ijässä olevaa lasta työssä. Lapsityön vaikutus on jo niin laajaa, että esim. v. 1917 asevelvollisuus- tarkastuksessa, Pa., 60 pros. sotilasijässä olevista 
amerikalaisista nuorukaisista olivat alapuolella 
normaalia fyysillisesti. Lähelle sama prosenttimäärä kohdistui koko Uuden Englannin valtioihin, niissä lapsityö on ollut yleisempää.

Viimeiset uutiset kertovat yksin R. I. valtiossa puuvillatehtaissa työskentelevän yli 5,000 kolmen

ja viidentoista ikävuoden välillä olevaa lasta. Paitsi tehtaissa, myöskin samassa valtiossa mainitaan 1,069 alle 10 vuoden ikäistä lasta työskentelevän kotityötä tehtaaseen. Sama on tilanne muissa teollisuusvaltioissa lapsityöhön nähden.
Lapsen luusto on rustoa aina 16 vuotiaaseen saakka, joten kaikkein vaarallisin ilmiä lapsityöstä on ruumiin epämuodostuminen.Tehtaassa, tai missä teollisuuden toiminnassa 

tahansa lapsi joutuu määrätyssä asennossa, aamusta iltaan suorittamaan aina samallaista käden, jalan tahi ruumiin liikettä, se taivuttaa helposti nuoren lapsen rustomaisen luun liikkeen mukai
seksi, jolloin sama liike jatkuen vuosia muodostaa täydellisesti “työnmukaisen ruumiin.” Esi
merkkinä siitä, tämän kirjoittaja joutui 10 vuotiaana suutarin istuimelle, missä jatkuva 12—14 tunnin työpäivä viiden vuoden aikana taivutti kaksi vasenta kylkiluuta keuhkoa vastaan, josta oli 
tuloksena seitsemäntoistavuotiaana keuhkotauti, minkä parannuttua vääräksi kasvaneet luut eivät milloinkaan oikene.

Lapsityö kasvattaa raajarikkoista, sairasta sukua, joka ei lopu heidän kuolemaansa vaan se jatkaa ruumiillisesti ja henkisesti heikontunutta sukua maailmaan. Lapsityön uhrien elinkausi laske
taan Englannin kutomo- ja tehdasteollisuudessa 26 vuotta. Toisilla aloilla Englannin kuolevaisuus lasketaan seuraavasti: kaivostyöläisten 30—35 v., 
maanviljelijäin 35—40 v., lääkärien ja opettajien 
40—50 v., pappien ikä lasketaan 55—60 vuotta.Rikosten suuri luku johtuu myöskin osaksi lapsi
työstä. Lapset joutuvat aikaiseen läheisyyteen vanhempien työläisten rinnalle teollisuudessa, jolloin heidän mielensä on herkkä vastaanottamaan 
kaikellaiset ilkeät ohjeet ja neuvot, voimatta valita oman tulevaisuutensa hyötyä. Mark T. McKee joka on tutkinut Amerikan rikostilastoa, antaa 
seuraavan lausunnon:“Rikoksista tuomitut maan eri vankiloihin ovat 80 prosenttia niitä, jotka jo varhaisesta lapsuudestaan ovat joutuneet ilman kodin suojaa ja koulua kerjäämään ja lapsityöllä hankkimaan elämänsä.”

I. W . W . ta is te le e  syiden poistam iseksi
Niin monellaiset, julmat, katkerat ja mieltä järkyttävät yhteiskunnalliset epäkohdat, mitkä jäytävätkään meidän yhteiskuntamme elinvoimaa, niin kaikkien niiden epäkohtien perussyy on palkkaorjuus. Koko talousjärjestelmä on vaan 

ta v a ra in  tu o tta m is ta  m arkk ino ille  v o itto a  v a rten .Työläinen on myöskin “työvoima” niminen tavara, jota ostetaan ja myydään, vaan sillä eroituk- sella, että työvoimaa omistava ja myövä työläinen 
ei voi määrätä oman ruumiinsa hintaa työvoiman markkinoilla. Silloin kapitalismi ostaa työvoimaa 
naisista ja lapsista niin halvalla kun se on mahdollista, kuten nykyään esim. R. I. puuvillatehtaissa ostetaan lapsia vähemmällä kun viiden  sen
tin  tu n tip a lk a lla  työhön.
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T I E  V A P A U T E E N
I. W. W :n jokainen katkera taistelu teollisuuk

sissa on askele eteenpäin koko palkkajärjestelmän kukistamiseksi. Jokainen taistelu kasaa työ
väenluokan voimaa ja kokemusta järjestyäkseen teollisuuksissa ei ainoastaan tarkoituksella saavuttaa tämänpäiväisiä huojennuksia elinsuhteisiinsa, vaan voimistuakseen rakentamaan työväenluokan 
vallankumouksellista järjestöä I. W. W:tä valloit-

taakseen tuotannon ja tuotannonvälineet työväenluokan kontrollin alle, jolloin työväenluokka voi astua teo lliseen  v a p au te en , missä tuotetaan kulu
tusta, yhteiskunnan jäsenten tarvetta varten. Vasta silloin voi työväenluokan nainen ja lapsi, samoin 
kun työläismieskin saada itselleen yhteiskunnallisen o ik e u ten m  ja  v a p au te m a .

TORNION JAAKKO, EU LÄNNEN PARAS KAATAJA
(  K ir j. K u lk u ri)

Olimme joutuneet kaatamaan samalle “saitille," kuten sanotaan silloin kun työskennellään saman 
mäen kupeella missä myöskin oli kaatamassa kaut
ta lännen kuuluisa kaataja, Tornion Jaakko, jonka 
tulinkin jälestäpäin tuntemaan maineensa arvoiseksi. _

Ensi työksemme saimme läpimitaten kuutta jal
kaa suuren kuusen, minkä kaatamisessa meni hurs
kaasti puolitoista ruokaväliä ja tuskin kunnollista 
kirveskatkoa (under cut) saimme toiseen lännen 
jättiläiseen kunnes ilta oli käsissä, sekä ruumis 
oli kuten kuoleman ruoska väsyneenä. Meidän lä
hetiämme kuului vielä äkäinen hakkaus, vaikka työajan piti kellon mukaan olla ohi. Tuumimme, 
että jotkut tekevät yliaikaa ja niin kapusimme mäkirinnettä rautatien poskeen, mistä tukkijunan 
mukana mennään kämpälle. Siellä olikin jo joukko 
kaatajia, katkojia ja vetokoneiston miehiä jonotta
massa. Siinä laiskasti istua retkottivat, väsyneinä kun olivat uskollisesta ja ahkerasta työskentelys
tä. He puolittain torkkuivat, tuon tuostakin silmä
luomien pitkään peittäessä elottomia, harhakatsei- 
sia silmiä.“Katsos Tornion Jaakkoa!” huudahtaa joku, jat
kaen: “Jaakko on ollut taasen yhtiöllä ylityössä!” 
Todellakin sieltä samalta mäen rinteeltä, missä 
mekin työnnettiin, kapuaa harvakseen alas kaksi 
miestä, ne ollen Tornion Jaakko, nilkuttaen edellä

ja hänen työtoverinsa, joka oli myöskin Ylitornion 
puolesta kotoisin, kuten jälestäpäin kuulin.

“Oh, sontaa!” murahtaa joku hampaidensa vä
listä, seuraten Jaakon nilkutusta, johon eräs lui
seva suomalainen kaataja vastaa: “Jaakko onkin 
kaataja ja metsämies joka alalla, jonka kaltaisia 
yhtiöt haluavatkin. Hän tekee työtä kahdelle ta
valliselle miehelle, meneppä kilpailemaan hänen 
kanssaan.”

Samaan aikaan saapui tämä kuuluisa kaataja saha 
olalla miesjoukkoon, tarkstaen ylitse miesjoukon 
ikäänkuin päästäkseen selville josko kaikki olivat koolla. Aloin tyhmyydessäni tarkastamaan tuol
laista kaatajien kuuluisuutta, saadakseni selville, 
missä on hänen suuren kykynsä salaisuus. Todel
lakin hän on ollut aikoinaan voimakas mies, siitä 
todistuksena on leveät hartiat, käyristyneenä ku
maraan, että voisi tuota kymärää käyttää vaikka 
luokan paininpuuna. Luut pitsävät ulos olkapäästä korkealla ja rintakehä on painunut sisään. Vasen 
polvi on huomattavasti sisäänpäin taipunut, josta 
johtuu nilkuttava ontuminen. Istuessaan alas ja ryhtyessään hieromaan vasenta polveaan, mikä oli 
paljaaksi käärittynä, niin näkyi selvästi miten veri
suonet olivat kasaantuneet kuhmuroiksi ympäri 
säären, joka näytti enemmän kääpäiselle koivun kannolle kun ihmisen säärelle.

Hiukset olivat kokonaan paenneet pääkallosta,
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