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Suomen ^Avulias* 7  Hallitus
VIIME joulukuun alkupuoliskolla vietettiin 

tässä maassa, samoin kuin Canadassakin, 
Suomen itsenäisyyden kahdeksattatoista 
vuosijuhlaa kansallisen ‘'maineemme” edusta

jain toimesta. Se aines, joka vehkeili Venäjän 
verisen tsaarihallituksen kanssa Suomen työläi
siä vastaan silloin, kun he taistelivat perustus
lain takaamien oikeuksiensa ja itsenäisyyden 
puolesta, oli näiden juhlien toimeenpanijana 
kummassakin maassa.

Ohjelman sanotuissa juhlatilaisuuksissa suo
rittivat molemmissa maissa olevat Suomen hal
lituksen viralliset edustajat. Siitä päättäen, 
kun se oli molemmin puolin rajaa samanlainen, 
lienee ohjelmaluonnokset saapuneet heille kan
natettuina Suomen hallitukselta. Siksipä näissä 
vieraissa maissa olevain kotimaamme konsulien 
puheet keskittyivatkin vain yksinomaan Suo
men hallituksen kehumiseen, vakuuttaen he sen 
huolehtivan lapsista, vanhuksista, rajarikoista 
ja  vieläpä työläisistäkin parhaansa mukaan.

Meille muuten on yleensä tunnettua kuinka 
itsenäisen Suomen hallitus on “huolehtinut” 
työläisistä olemassaolonsa aikana. Kaikki ne, 
jotka ovat rohjenneet ryhtyä toimenpiteisiin 
kurjien olosuhteittensä korjaamiseksi, on passi
tettu maailman kurjimmille keskitysleireille tai 
vankiloihin, jos niissä on ollut tilaa; puhumat
takaan siitä työläisten joukkoteurastuksesta ja 
ennenkuulumattomasta barbaarimaisesta kidu
tuksesta jota Suomessa harjoitettiin pari vuot
ta yhtämittaisesti heti itsenäisyyden julistuksen 
jälkeen.

Todistaaksemme sen, ettei Suomen hallitus 
pidä niin hyvää huolta työläisistä kuin sen ul
komailla olevat edustajat meille kyseessäolevan 
juhlan aikana kertoivat, tuomme tässä esiin 
minkälaista palkkaa kotimaamme hallitus mak
saa rakenteenalaisena olevalla Vuoksenniskan— 
Simpeleen rataosalla työskenteleville työläisille. 
Suomesta saapuneiden sanomalehtien mukaan 
maksaa hallitus työläisille palkkaa vain 4:25— 
4:50 markkaan tunnilta. Tämän palkkataksan 
mukaan ansaitsevat Suomen työläiset keskimää
rin 35 markkaa päivässä, joka On niin pieni 
summa, huomioon ottaen elintarpeiden hinnan, 
että sillä näyttää olevan kerrassaan mahdoton

ta yksinäisenkään miehen tulla toimeen; per
heellisistä puhumattakaan.

Vertailua varten tuomme tässä myös esiin 
joltenkin tärkeimpien ruokatarpeiden hintoja, 
auttaaksemme Lukijaamme siten vetämään oman 
johtopäätöksensä siitä, kuinka hyvin Suomen 
hallitus huolehtii työläisistä ja heidän lapsis
taan sekä vanhuksista. Mainitulla rataosalla 
työskentelevät työläiset joutuvat maksamaan 
voista 29 markkaa kilo ja  kapasta perunoita 
2:75—3 markkaan ja  ylikin.

“Vuokrat ovat myöskin kovin korkeat. Kes
kikokoinen n.s. kamari, huonosti sisustettuna, 
maksaa toistasataa markkaa kuukausi. Pienet
kin kamaripöksät 100 markkaa ja ‘kortteeri’ 
asuintuvan nurkassa samoin 100 markkaa. Va
lon saa vielä usein kustantaa itse, varsinkin 
sellaisilla paikoilla, joissa el ole sähkövaloa.”

Tällainen on Suomen työläisten kohtalostaan 
antama selostus. Se kylläkin on pahasti risti
riidassa tällä mantereella olevien Suomen halli
tuksen edustajain antamain selostusten kanssa. 
Käsitämme vieraissa maissa olevien konsulien 
syöttäneen kuulijakunnalleen päjuköyttä, mutta 
hehän ovat tehneet sen maksua vastaan, joten 
heillä ei ole mitään syytä punasteluun. Totuu
den rajojen sisällä pysyttelemällä mainittu hal
litus muuten voisi kohottaa m atalaa mainettaan 
työläisten silmissä, m utta ulkomaisen luoton 
hankintaan nähden sillä saattaisi olla päinvas
tainen vaikutus.

Tämän vallitsevan lamaannuksen aikana 
olemme oppineet havaitsemaan, että aina sil
loin, kun hallituksen edustajat käyttävät tilas
tollisia tietoja tai numeroita muodossa missä 
tahansa, niin ne poikkeuksetta vaikuttavat 
päinvastaiseen suuntaan kuin käyttäjä on aiko
nut niiden käyttämisellä vaikuttaa. Samoin 
kävi Suomen hallituksenkin edustajain nume
roita käyttäissään sanotun itsenäisyyden juhlan 
aikana.

Edessämme on J. A. Jalkasen, Montrealissa, 
Canadassa, olevan Suomen pääkonsulin puhees
ta j älj ennettyj ä numeroita, j öistä löydämme 
sarjan kiitettävän hyvin Suomen työläisten ase
maa valaisevia numeroita. Mutta ennenkuin 
kajoamme niihin, niin huomautamme, ettei tar-
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koitoiksemme ole tehdä Jalkasesta yksin synti
pukkia, kaikkien muidenkin entisen kotimaam
me edustajain puheissa tuotiin esiin samat tosi
asiat, vaikkeivat julkilausumat niitä oikein ym
märtäneet. Annamme siis Jalkasen tuoda esiin 
numeronsa.

“Suomen 3,700:ssa teollisuuslaitoksessa työs
kentelee 140,000 työläistä, jotka tuottavat vuo
sittain hyödykkeitä noin 550 miljoonan dollarin 
arvosta.”

Vertailtuamme noita Jalkasen esiintuomia 
numeroita Suomen hallituksen vuoksenniskan— 
Simpeleen rataosalla maksamiin palkkoihin ha
vaitsimme työläisten keskimääräisen vuotuisen 
palkan olevan 10,920 mk. Selvyyden vuoksi muu
timme Suomen 140,000 työläisen vuosittain luo
man 550 miljoonan dollarin arvomäärän suo
men markoiksi ja saimme siitä (asettamalla 42 
markkaa vastaamaan dollaria, joka on nykyi
nen keskiarvoinen kurssi) 23,100,000,000 mark
kaa. Sataneljäkymmentätuhatta Suomen työ
läistä tuottaa, kuten Jalkanen mainitsi Sudbu- 
ryssä, Canadassa, pitämässään puheessaan vii
me joulukuun kahdeksantena päivänä, vuodessa

tarve-esineitä 23,100,000,000 markan arvosta ja 
saavat siitä palkakseen hallituksen palkkatak- 
san mukaan 1,520,800,000 markkaa. Vähensim
me viimeksimainitun summan sen edellisestä ja 
jäännös oh 21,571,200,000 markkaa.

Qi siis ole mitään ihmettelemistä vaikka Suo
men työläiset joutuvatkin elämään kunnan 
avustuksella työssäollessaankln, kuten sieltä 
saapuneista uutisista (ei tosin hallituksen ulos- 
antamista) on käynyt ilmi. Mutta tästä kai
kesta huolimatta mainostavat Suomen edusta
ja t ulkomailla kuinka hyvin hallitus huolehtii 
väestöstä; ottaapa vielä huolen vanhuksista ja 
lapsis takin.

Jos ken hyvänsä meistä tavallisista kuolevai
sista syöttäisi noin paksua pajuköyttä seurapii
rissään jostakin vakavasta kysymyksestä, joihin 
edellä esiintuotu on luettava, niin menettäisi 
hän luottamuksen toveripiirissään. Mutta kun 
siihen tekevät itsensä syypäiksi jonkun halli
tuksen — vaikkapa maailman verisimmänkin — 
valtuutetut edustajat, niin otetaan se yleensä 
täydestä ja  törkeille vääristelijöille nostetaan 
hattua.

M M

Y h t e i s k u n n a n  H y l k i m ä
K irj. Geo. Blad ja  K aarlo Kauppi

VieV taikayössä hahloa hansa, 
onnen huuma rinnoissansa. 
Toiveita yhä orjat uottaa, 
taikauskoonkin vielä luottaa; 
täällä yhteiskunnan hylkimänä.

Ryysyinen kadulla harhailee, 
suurkaupungin tomussa astelee.
Nöyränä pyytään leipäpalaa, 
tai joitakin lantteja salaa; 
kun nälkä suolissa palaa.

Hän rosvo järjestelmän jäykentämä, 
on vihan ja vainon synhentämä, 
Hän horjuin eespäin astellessa, 
saa iskut poliisin kapulasta; 
kas siinä on orjalle siunausta.

Särkyneet toiveet esiin astuu, 
usein silmät kyyneliin kastuu, 
Hän kiroo tään yhteiskunnan, 
mutt’ unohtaa oikean suunnan; 
unohtaa tyyten järjestyä.
S ik s ’ yhteiskunta on näin kurja.

Konsa heität hurteiltasi, 
poies taikauskon taakan?
Konsa orjuus kahleitasi, 
luokkaveli, käyt poistamahan? 
Kun liityt liittoon järkevänä, 
et uo yhteiskunnan hylkimänä. 
Kumoo konnuin riistovalta, 
nouse —  nouse sorron alta 
ja  maailmaa itse hallitse.


