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RAKENNUSTEOLLISUUS JA RAKENNUSTYÖLÄISET

Viime vuosina Venäjällä tapahtuneen teollisen nousun 
yhteydessä on ilmennyt, niin kuin aina, nopea rakennus
teollisuuden kehitys. „Vestnik Finansov” 262 suoritti 
äskettäin tiedustelun (kyselyn) tästä kysymyksestä Venä
jän 158 kaupungin hallitukselta. Hra Veselovski esittää 
„Russkoje Slovossa” seuraavat tästä tiedustelusta saadut 
tiedot: vuosittain on rakennettu ja uudestirakennettu taloja:

v . 1907 .............................................  11.961
. 1908 .............................................  13.709
. 1909 .............................................  15.093
, 1 9 1 0 ............................................... 16.674

Kolmisen vuoden kuluessa rakennusteollisuus on kasva
nut miltei puolitoistakertaiseksi! Sen, että kapitalistit kah
mivat tästä teollisesta noususta valtavan suuria liikevoit
toja, näkee tiilien hinnasta. Hinta on noussut jopa 33 rup
laan tuhannesta kappaleesta Pietarissa ja 36 ruplaan 
Moskovassa, joka on teollistuneempi kaupunki.

Kaupunkien tiilitehtaita on vain 50—60 kaupungissa, 
joten rakentajakapitalistien rajattoman rahanhimon vas
tustaminen on miltei mahdotonta. Ja koska äänioikeus on 
sensuksilla rajoitettu, koska vaalivapautta ei ole laisinkaan 
j.n.e., kaupunkimmekin ovat täydellisesti pienen mahti- 
miesryhmän hallussa ja nuo mahtimiehet pitävät oman 
taskunsa etuja kaupungin etuina.

Miten uskomattoman tökerösti suoritetaankaan rakennus
töitä, miten huolimattomasti, miten kursailemattomasti 
suhtaudutaankaan ihmiselämään, sitä osoittavat useat kai
kille tunnetut rakennusvaiheessa olleiden talojen luhistu
miset. Rakennustoiminnan lisääntymistä — monien tuhan
sien ruplien joutumista urakoitsijain, insinöörien, kapitalis
tien taskuun, lukuisia uhreja, joita työläiset antavat
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pääoman alttarille, — kas sitä merkitsee teollisuuden 
„nousu”.

Entä satojen tuhansien rakennustyöläisten asema?
Heidän työpalkoistaan saamme kyselyn perusteella tie

tää seuraavaa. Rakennustyöläisen päiväpalkka vaihtelee 
seuraavasti kaupungin suuruudesta riippuen:

Suurimmissakaan kaupungeissa työläisen palkka ei ole 
edes kahta ruplaa päivässä! Voidaan kuvitella, miten kur
jasti nämä työläiset elävät nykyisenä kalliina aikana 
joutuessaan elättämään perhettään, joka asuu useinkin 
toisessa kaupungissa tai maaseudulla. Sitä paitsi rakennus
työt ovat kausitöitä, ne eivät jatku ympäri vuoden. Työläi
sen on ansaittava muutamassa työkuukaudessa niin paljon, 
että hän pystyisi elättämään perheensä ja itsensä koko 
vuoden.

Työläisten elämä on kurjaa, heidän toimeentulonsa ei ole 
lainkaan turvattu — siitä nuo edellä esitetyt numerotiedot 
kertovat.

Rakennustyöläisten on vaikeampi yhdistyä ja järjestäy
tyä kuin tehdastyöläisten. Sitä enemmän on valveutuneiden 
työläisten pidettävä huolta rakennustyöläisten valistami
sesta ja yhteenliittämisestä, sillä näillä ei ole odotettavissa
kaan apua muualta kuin omalta työväenlehdeltään, omalta 
työväenliitoltaan, valveutuneemmilta proletaaritovereil- 
taan.
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alle 5.000 asukasta ....................... 1 rpl 33 kop
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