
TIE VAPAUTEEN HEINÄKUU, 1923
Meriliikennetyölaisten ja  yleisten raken

nustyöläisten kesken niinikään on lakkoky- 
symys kiinteän keskustelun alaisena.

Amerikan kapitalistiluokka on ollut san
gen itsepintainen luokkkasotavankien kysy
myksessä ja  se on tullut jo  yleiseksi häpeä
pilkuksi ameri kalaisen sivistyksen histori
assa muiden laittomuuksien ja  väkivallan 
töiden ohella palkkatyöväestöä vastaan.

Palkkatyöväestö näkee, että mitään oike
utta ei voi saada työväenluokka itselleen, el
lei se sitä kykene itse hankkimaan. Tällai
sen tilanteen vallitessa näyttää siis aivan il
meiseltä, että Yhdysvallat eivät tule näke
mään teollista rauhaa niin kauan kun luok- 
kasotavangit kärsivät tämän kansakunnan 
vankiloissa.

LAKKOIMKEET VENÄJÄLLÄ.
ANSAINVÄLINEN Työväen Toimis- 

to Genevasta on antanut ulos muu- 
tamia numeroita lakkoliikkeistä So- 

“ “  vietti Venäjällä. Ehkä monelle 
tuollainen on yllätys. Yllätys se on varmaan
kin niille, jotka ovat eläneet sen agitatsionin 
vallassa, että Venäjällä ovat työläiset val
lassa ja  lakot siis tuntemattomia, sillä ku
kapa lakkoon ryhtyisi itseään vastaan.

Moskovan ja  Pietarin unioiden kokoomat 
tilastot kuitenkin osottavat, että vuotena 
1922 lakkojen ja  työriitaisuuksien luku on 
ollut 6250, edellisen lisäksi paikallisia riitai
suuksia on ollut 1835, tehden yhteensä 8,- 
085. Lakkolaisten lukumäärä on ollut ensi- 
mäisessä tapauksessa 81,170 ja  jälkimäises
sä 42,367 ja yhteensä 123,537.

Tämä tilasto osottaa, että työriitaisuudet 
lisääntyivät vuoden ajalla seuraavassa mää
rässä :

“ Ensimäisellä neljänneksellä työriitoja il
moitettiin olleen 754. Toisella neljänneksel
lä niitä oli jo 3,313  ja  kolmannella neljän
neksellä työriitojen luku oli 4,018. Työläis
ten lukumäärä, mitä riitaisuudet koskivat 
kolmannella neljänneksellä kasvoi vielä huo
mattavammin. Toisella vuosineljänneksellä 
työläisten lukumäärä oli 34,428, mutta kol
mannella vuosineljänneksellä työläisten lu
kumäärä oli 79,583.

Vuoteen 1922 vallankumouksen jälkeen ei 
lakoista Venäjällä puhuttu mitään. Siihen 
asti oli voimassa työpakko ja  lakot niinmuo
doin olivat laittomia. Kun sitten hyväksyt
tiin voimaan uusi talouspolitiikka Venäjäl
le ja  sen mukaan määriteltiin työläisten ja  
työnantajien keskinäiset suhteet ja  poistet
tiin varsinainen työpakko, niin huomaamme 
lakkojen historian siitä alkaneen.

Tämän tuloksena myöskin viidennessä ko
ko Venäjän Ammattiunioiden konferenssis- 
si 1922 hyväksyttiin joitakin perusteita, min
kä nojalla lakko voidaan kutsua.

Pääpiirteissään ne perusteet ovat:
Oikeus mennä lakkoon, sekä yksityisten, 

että hallituksen omistamilla työmailla. Kui
tenkin varoitetaan lakkoon menosta ennen
kuin kaikki muut keinot on käytetty riitai
suuksien sovittamiseksi, joten lakko näin 
muodoin on vasta viimeinen toimenpide.

Lakkoon suhtautuminen eroaa huomatta
vasti kuitenkin siinä, jos lakko on yksityis
ten taikka hallituksen työmailla. Hallituk
sen työmailla myönnetään, että lakkoa ei sal
lita ja  vieläpä lakkoon menosta rangaistavin
kin. Yksityisten työpaikoilla myöslein pitää 
lakkoa koettaa välttää, mutta sallitaan niis
sä kuitenkin lakko iltnan rangaistustoimen
piteitä. Molemmissa tapauksissa kuitenkin 
lakko sallitaan vasta sen jälkeen kun sovitte
lukomitea on työnsä tehnyt ja  pakollista on 
jättää riitaisuudet ensin sovittelulautakun- 
nalle.

Mitä tahansa lakkoa, jota ei ammattiunio 
ole hyväksynyt, voidaan se julistaa laitto
maksi ja  sitä vastaan rikkojat voidaan saat
taa rangaistukseen. Mikään teollinen jä r
jestö, paitsi Ammattiunioiden Yleinen Neu
vosto, ei voi kutsua lakkoa, ellei se ole itse
ään ylemmän orgaanin hyväksymä.

Mikään lakko ei ole laillinen, ellei sitä 
ole asianomaisen paikallisen hallinnon Am
mattiunioiden Välinen Neuvosto hyväksynyt, 
missä riitaisuus on tapahtunut. Ammattiu- 
nion komitea kyllä voi määrätä lakon, mutta 
tulee siitä toimenpiteestä viipymättä ilmoit
taa Ammattiunioiden Väliselle Neuvostolle. 
Jos sellaisessa tapauksessa syntyy ristiriitaa, 
niin silloin Ammattiunioiden Yleinen Kes- 
kusneuvosto ratkaisee asian.

Viimemainitun Neuvoston päätös on kai
kissa asioissa sitova ja  mikä tahansa järjes
tö, joka kieltäytyy sitä noudattamasta, voi
daan sellainen järjestö hajoittaa.

Kootut tilastot edelleen osottavat, että 
vuoden 1922 kuutena ensimäisenä kuukaute-
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na varsinaisesti lakkoja puhkesi 110 , käsit
täen 43,503 lakkolaista keskimäärin 427 työ
läistä jokaista lakkoa kohti. 95 prosenttia 
näistä lakoista aiheutui suorastaan palkka- 
riidasta, joitakin, missä palkka ei ollut kyl
lin suuri, toisissa tapauksissa, missä palk
kaa ei maksettu säännöllisesti ja  sitä viivy
tettiin.

Kaikkiaan sadassa lakossa, mitkä puhkesi
vat, niistä 50 kesti ainoastaan yhden päivän, 
41 yhdestä viiteen päivään kahdeksan lak
koa kesti viidestä kahteenkymmeneen päi
vään ja  ainoastaan yksi lakko kesti enemmän 
kuin 20 päivää.

CALIFORNIAN PUHEVAUSTAISTELU.
OIDAKSEEN vetää historiallisesti 
oikean johtopäätöksen sitkeästä 
taistelusta, mikä on ollut käynnissä 
puhevapaudesta pitkin länsirannik

koa viimeisen kymmenen vuoden aikana, 
täytyy tuntea kahden luokan välisiä suhtei
ta. Amerikan länsirannikolle, samoin kun 
Amerikaan yleensä, on kapitalismi tuotu 
siirtolaisten mukana. Kuitenkin Amerikan 
nykyisissä Idän teollisuusvaltioissa on ka
pitalismi enemmän luonnollisen kehityksen 
mukaista. Tosinhan Englannista tuotiin ka
pitalismi alussaan Idänkin teollisuusvalti
oihin ja  siitä Marx aikanaan huomauttikin: 
“ Se pääoma, mikä ilmenee Amerikassa il
man mitään syntymätodistusta, on Englan
nin teollisuuksissa raataneiden lasten hi
keä ja  verta” . Länsivaltioissa sen sijaan 
kapitalismi on suorastaan idän asukaslu
vun ja  teollisuuksien laajenemisen ja  nou
sun tulosta.

Näin nämä kaksi vastakkaista luokkaa 
lännellä ovat ikäänsä nähden verrattain 
nuoria, sekä riistäjät, että riistettävät ja  
tällaisena ilmenee sitkeä taistelu näiden 
kahden luokan välillä. Californian viimei
set lakot ja  niiden lopulta muuttuminen 
suorastaan puhe vapaustaisteluksi, ovat 
mer k il 1 epantavia.

Tätä kirjoittaessa tiedotetaan, että vä
hintäin sata mistä vielä on vankiloissa Ca
lifornian valtiossa niiden suurten vangitse
misien seurauksena mitä toimitettiin viimei
sen lakon aikana. Persoonallisesti suurinta 
huomiota on herättänyt kirjailija Upton 
Sinclairin vangitseminen. Niiden taholta, 
jotka ovat vallassa, ollaan aina sangen 
näppäröitä vetoamaan heidän omiin valmis
tamiinsa lakeihin ja  vaaditaan työläisiä 
noudattamaan heidän lakejaan. Lännen 
puhevapaustaistelu on nyt kärjistynyt sii
hen pisteeseen, että ne, jotka ovat valitut 
lakien vartijoiksi, esiintyvätkin lain rikko
jina.

Upton Sinclair, tultuaan San Pedron lak- 
koalueelle, hankki kaupungin majurilta lu
van, jotta hän saa yksityisen omistamalla 
maalla lukea Yhdysvaltain perustuslakia 
lakkolaisille, mutta kun hän sen teki, niin 
hänet kuitenkin poliisipäällikkö Oaksen 
toimesta vangittiin ja  hän uhkasi edelleen 
“ ettei tämä perustuslaki vetele tässä sata
massa” . Asiasta on jo syntynyt miltei ylei
nen skandaali ja  Amerikan vapaamielinen 
porvarillinen lehdistö sekä aikakausjulkai
sut, kuten m. m. “ Nation”  selittää, että 
Sinclair on joutunut puolustamaan Califor
nian valtion lakeja. Sinclair on myöskin 
puolestaan kirjoittanut tälle poliisipäälli
kölle pitkän kirjeen, missä hän syyttää vii
meksimainittua salaliitosta ja  lain rikkomi
sesta.

Meidän tulee tässä panna merkille kui
tenkin ne monet sadat työläiset, jotka ovat 
olleet tässä taistelussa mukana. He ovat 
täyttäneet Californian valtion vankilat ja  
täyttävät vieläkin samasta syystä, kuten 
Sinclair vangittiin, että ovat yrittäneet puo
lustaa perustuslaillisia oikeuksiaan pitä
mällä kokouksia ja  niissä miettien keinoja, 
millä turvata taloudellisia oikeuksiaan, elä
män ehto jaan länsirannikon laivojen omis
tajien riistäntää vastaan.

Siis ei yksistään tästä poliittisesta oikeu
desta, saada kokoontua, eikä se ole ollut 
näillä palkkatyöläisillä ainoana kysymyk
senä, mutta pohjimmaisena kysymyksenä 
on ollut turvata ja  puolustaa taloudellista 
asemaansa ja  tämä puhevapaustaistelu on 
heijastusta näistä taloudellisista eduista, 
taloudellisesta taistelusta. Taistelu on edel
leen käynnissä ja  avustusta tarvitaan syy
tettyjen puolucstukseen sekä asian laajalti 
tunnetuksn tekemiseen. Lähettäkää avus
tuksenne osotteella:

Tom Conhors, 226 Russ Bidg., San Fran
cisco, Cal.
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