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MERKKIVUOSIA 
Vuosi 1917 vastaa vuotta 5377-78 .juutalaisten ajan

laskun mukaan, joka alkaa uuden vuoden (5378 maailman 
Juomisesta) 23 p:nä syyskuuta 1917. Muhamettilaiset las
kevat aikansa siitä kun Muhamet muutti Mekasta Medi
naan v. 622 j. Kr. 13 p:nä tammikuuta 1917 alkaa mu
hamettilaisten vuosi 1335. 

Vuosi 191 7 on järjestyksessä 19 6 2: n juliaanisen ka
lenterin, 335 :s gregorianilaisen ja 217 :ta parannetun ka
lenterin voimaan ·saattamisesta, 547:s ruudin keksimisestä, 
435:s Amerikan löydöstä, 308:s kaukoputken, 259:s heilu
rikellon, 219:s höyrykoneen keksinnöstä, sekä 80:s sähkö
magneettisen sanom·alaitoksen toimeensaattamisesta lu
kien. 

TÄRKEIMMÄT LAILLISET JUH
LAPÄIVÄT YHDYSVALLOISSA 

JA ERI VALTIOISSA 
1 p. Tammikuuta u.udenvuodenpäivä kaikissa muissa 

valtioissa, paitsi Massassa ja Kansasissa. 
12 p. Helmikuuta Lincolnin syntymäpäivä useimmissa 

pohjoisism valtioissa. 
22 · p. Helmikuuta Washingtonin syntymäpäivä kai-

kism Yhdysvaltain valtioissa. · · 
19 P . . Huhtikuuta patrioottien päivä Mainen ja Mas

san valtioissa .. 
30 p. Toukokuuta hautainkukituspäivä · lraikissa poh

joisissa valtioissa. · 
4 p. Heinäkuuta Yhdysvaltain itsenäisyyden julistuk

sen muistopäivä kaikissa Yhdysvaltain valtioissa. 
Työnpäivä kaikissa Yhdysvaltain valtioissa. ensimäi

nen maanantai Syyskuussa. 
12 p . Lokakuuta Columbuksen päivä useissa Yhdys

valtain valtioissa. 
Kiitospäivän julistaa Yhdysvaltain presidentti vietet

täväksi kunakin vuotena, tavallisemmin Marraskuun vii- · 
meiseksi torstaiksi. Kiitospäivää vietetään kaikissa val-
tioissa. · 



1917 TAMMIKUU 1917 

I M. Uusivuosi 
2 T .. Aapeli, ::iet 
3 K. Eenokki 
4:·T: Root 
5 P. Lea 
6 L. Loppiainen 

7 S. Aukusti 
8 M. Gunnar · 
9 T. Veikko 

ro K. Sigurd 
II T. Osvald 
12 P. 
13 L. 

Toini 
Nuutti 

14 S. Feelix 
15 M. Siviä 

16 T. Ilmari 
I7 K. Anton 
18 T. Laura 
19 P. Heikki 
20 L. Fabian 

21 S. Aune 
22 M. Tiera 
23 T. Meri 
24 K. Kaukovalta 
25 T. Paavali 
26 P. Polykarpus 
27 L. Viljo 

28, S. Kaarlo • 
29 M. Valtteri 
30 T. Gunilla 
31 K. Alli 

SUOMALAINEN SOSIALISTI
JÄRJESTÖ 

Järjestetty suomalainen sosialistiliike Amerikassa alkoi v. 1903, 
jolloin Gardnerissa, l\fass. pidettyjen "kansa llisten kesäjuhlien'' 
aikana pidetyssä kokouksessa peruste ttiin ''Imatra'' -nimine n t yö
väenyhdistysten liitto. Seuraavana vuot~na pitivät Imatraan liit
tyneitten yhdistys_ten edustajat kokouksen Clevelandissa, jossa pää
tettiin liittää suomalaiset työväenyhdistykset Amerikan sosialisti
puoilleeseen. V. 1906 Hibbingissä, ~1inn., pidetyssä suomalaisten 
sosialistlosastojen edustajakokouksessa päätettiin perustaa kaikkia 
suomala isia osastoja yhdistävä keskustoimisto sosialistipuolueen 
päämajan yhteyteen. Se alkoi toimintansa tammikuun 1 päivänä 
v. 1907, ollen ensimäinen vieraskielinen federatsioni Yhdysvaltain 
sos. puolueessa. 

Järjestön k ehitys ilmenee seuraavissa numeroissa: 

Vuosi 
1906 
1907 
190'8 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
lf1l6 

Jäsenmäärä 
2450 
3,465 
3,960 
5,384 
7,767 
9,139 

11,535 
12,651 
11,833°*) 

8,809 
9,266 

Osastoluku 
53 

103 
141 
153 
173 
217 
248 
260 
229 
212 

Tulot 

$- -
7.,311 

10,0'69 
15,445 
18,836 
20,646 
3'2, 736 
44,162*) 
47,705 
23,939 

s. s. järjestön osastojen yhteenla skettu omaisuus m enee ny
kyä än toiselle miljoonalle dollarille, huomioon otettuna t ässä 
myöskin kustannusyhtiöoma.isuudet, jotka ovat välittömästi osasto
jen oma isuutta. Yhteenlasketut velat lienevät ·$400.000· palkkellla. 
Osastojen yhteenlasketut vuositulot tekevät noin $250,000. Kirjal
lisuutta levitetää n noin $57,000 edestä vuod essa ja sanomalehtien 
kustantamiseen kulutetaan $135,000 vuodessa.. 

Tilästo (puuttee lline n) v. 1911 osotti, että osasto.ien keskuudessa 
toimi 86 agit. toimikunta a, 126 kirj a llisuuden levitysto imikuntaa, 
12 naisltomiteaa-, 107 vakituista nä-yte)mäseuraa, 23 soittokuntaa, 23 
laulu.Seuraa, 53 voimistelu- ja urheiluseur aa. Eaglanninktelen kurs
seja pidettiin 203 viikkoa, kurssiluentoja 59 ½ viikkoa 4,776 kuuli-
jalle, pi!ripuhujien luentoja j a puheita 1,0 14, 69,061 kuulijalle. · 

Avustuks ia hätää n joutuneille' jäsenill een keräävät osastot vuo
sittain tuhansia dollare.ita. Suomen sosia listipuolueen tukemiseksi 
on eri vuosina kerätty $5,651, lukuunottariiatta yksityisten osastojen 
keräyksiä e rinäis ille Suomen työväenyhdlstyksille. Kaikkia suuria 
lakkotatsteluita on varoj en k eräyksill ä tu e ttu. Michiganin kupari
kaivoslakkol a isill e kerättiin järjestön ·keskusviras ton välityksellä 
vv. 1913-14 $20,915.01. . 

*) Tähän sisältyy '.Michiganin _lak~_col3.!s ille· kerättyjä: , l~kkoavus
tusvaroja $11,846. 

**) Syndikalistien rios_taman r e ttei"ön vu0ksi eros i 8 osastoa, ero
tettiin 25 ja kiellettiin oikeU:d e t järjtstössä .6 osastolta, .. yhdeensä 38 
osastoa. 



1917 HELMIKUU 1917 

I T. 
2 P. 
3 L. 

Bertta 
Kynttelinp. 
Huugo 

4 S. Ansgarius 
5 M. Armi 
6 T. Dörotea 
7 K. Rikhard 
8 T. Laina 
9 P. Naima 

IO L. Elina 

II S. Eufrosyne 
12 M. Elma 
13 T Sulo 
14 K. Walentin 

15 T. 
16 P. 
17 L. 

Sipri 
Julia 
Väinö 

18 S. Rusko 
19 M. Kauppo 
20 T. Hulda 
21 K. Keijo 
22 T. Tuulikki 
23 P. Terttu 
24 L. Matti 

25 S. Viktoria 
26 M. Nestor 
27 T. Torsti 
28 K. Onni 

SOSIALISTINEN INTERNA TIO
NALE 

Vuonna 1847 Lontoossa· perustettu "Kommunistinen liitto" on 
ensimäinen y ritys sosia1istisen In ternationalen p erusta miseksi. Se 
otti ohjelmakseen Marxin ja Engelsin kirjottaman .. Kommunisti
sen manifestin". 

v. 1864 Lontoossa pidetysså t yöläisten kansainvälisessä. kokouk
sessa laskettiin perustus ''Va nhalle Internationalelle'', 

Vanha Inte rnational e toimi v irallisesti v:ta. 1864 v:teen 1875, 
jolloin Va nha n Inte rnationalen pääkortteeri siirrettiin New Yorkiin. 
Sen ylejsesti vaikuttava toiminta lakkasi. _ . 

Ranskan sosialistipuolueitten alkuunpanosta pidettiin "Uuderi 
Jnternationalen'' p e rtistava kokous Pariisissa v. 1889. Tällöin pidet
tiin asiallisesti k aksi kansainvälistä kongressia, toinen marxilais
ten (395 edustajaa) ja toinen r e formistien (600 edustajaa.). 

v. 1900 P a riisissa pidetyssä kongressissa perustettiin Internatio
nale n sihteeristö. 

Uuden Interna tionalen jäseniksi hyväksytään: 
1. Kaikki yhdistykset, jotka tunnustavat sosialismin yleiset 

periaatteet : tuotannon · ja vaihdon välineHten sosialiseeraamisen; 
työläisten kansain välisen yhteyden ja toiminnan; sekä yle isen val
lan valtaamisen köyhälistön luokkapuolueen voimalla. 

2. Kaikki s ääntöperäiset järjestöt, jotka hyväksyvät luokka
taistelun ja tunnustavat poliittisen toiminnan . tarp~ellisuuden 
(Jainsäädännöllise n ja parlamenttarisen), vaikka eivät suoranaisesti 
toin1ikaan valtiollisella a lalla . 

Kulla kin maalla on oikeus v a lita kansainväliseen sihteeristöön 
3 jäsentä. 

Sihteeristö . . kokoontuu sääntömääräisesti k erran vuodessa, yli
määräisesti toimeenpanevan komitean kutsumana. Komitean ko
koonpano on seuraava: Camille Huysmans (sihteeri), E . Vander
veld e (puheenibhta ja),' E. Anseele ja · L. Bertrand: Sodan aikana 
muuiettiin toimeenpaneVa·~ kÖTllitea · :ffollantiin. ·,.-Sen osote on: 
Thresiastraat 49, Hague, Holland. Komit~an valitsi Hollannin sos. 
puolue. Sihteerinä ed.e lleen G. Huysmans: · 

Intern:ationaleen kuuluu ·2s ··maan sosial tstilluoluee t. Amerikasta 
Yhdysvaltain, . . Qanadan ja. Atge·ntiinan. Intern8.tionalee"n. liittyneillä 
puolueill a on yhteensä 12,500,000 ä.äni'v_altaista. kanri.attajaa ja· noin 
25,000 näillä äänillä valittua edustajaa parlamenteissa, kunnallis
hallinnoissa y. m. yleisillä vaaleilla· täytettä vissä · edustaja-asemissa. 

Edustajain Juku- ja äänimää rä kan.sainväli'Sissä• kongresse issa 
m äärätää n kunkin maan sosialistipuolueen .,ja työväenliikkeen tär
keyden· 'nojalla. Siten, esimerkiksi, Yhdysvaltain sosiaUstipuolueella. 
on 20 ääntä j::i, 120 edustajastjaa, kun sitävastoiri Suomella 8 ääll.tä 
ja 48 edustajasijaa. ;, 

Kansainvälisen "Sihteeristön kokous pid.ettiin viimeksi sodan 
aattopäJ vinä. Kokous s uunnitteli keinoja sodan välttämiseksi. .:Tä
män jälkeen on slhteeristö ollut pakotettu ja osaltaan halutenkin 
toimimaan, kunnes vakavampia toimintaedellytyksiä . ilmaantuu·: 

Zimmerwaldissa, Sve itsissä kokoontui syksyllä v. 1914 itsenäi
sesti toimivien sosialistien edustajakokous, painostaak:'Seen tYö
väen kansainvälisen toiminna n ja luokkasoclan tärkeyttä kapitalis
tisen ·sod a n lopettamisen t a rkotuksessa. ' Tämä ·kokous va_I.itsi 
asjaansa ajavan pysyvän komitean siihen saakka, ·kun· virallinen 
kansainvä lin en sihteeristö ryhtyy jälleen työhönsä. 17 maan so
sialistipuolueet ovat ilmottaneet kannattavansa Zimmerwaldissa 
laadittua julistusta. 



1917 MAALISKUU 1917 

1 T. Alpo 
11 

16 P. Herbet 
2 P. Fanny 17 L. Kerttu 
3 L. Kauko 1, 

i 18 s. Edward 
4 S. Adrian 1 

19 M. Jooseppi 
S M. Laila 1 20 T. Jaakkima 
6 T. Ruudolf 

1 21 K. Pentti 

7 K. Perpetua 22 T. Vihtori 

8 T. Vilppu 23 P. Akseli 

9 P. Edvin 24 L. Gabriel 

10 L. Aura 
25 s. Maaria 

s. Kal.ervo 
26 M. Immanuel 

II 27 T. Soini 
12 M. Gregorius 28 K. Armas 
13 T. Ernesti 29 T. Joonas 
14 K. Matilda 30 P. Usko 
15 T. Risto ii 31 L. Irma 

AMMATILLINEN INTERNA TIO
NALE 

Ammatillinen työväenliike on kehittänyt kansainvälistä yh 
teyttä kuluneen 20 vuoden ajalla. Voimakkaammat ammattijärjes
töt ovat pitäneet k eskenään kansainvälisiä kong r essej a ja valinneet 
kansainvälisen komitean asi ansa aja1nista varten. Eri maiden am
mattiyhdistysliittojen kansainväline n sihteeristö perustettiin v . 1901. 
Kansainväliseen ammattijärjestöj en liittoon kuuluu nykyään 21 
maan yleiset järjestöt. Kansainväl isen ammattijärjestöliiton tar
kotukse na· on eri maiden ammattiyhdistysliikkeen kokemusten ja 
edistyksen tunnetuksi teken1inen · kaikissa n1aissa. T ä t e n liit tyn e i
den ammattijärjestöjen yhteinen jäsenmäärä tekee 7,395,361, kaik
kien maailman a1nmattiyhdistysten jäsenmäärän ollessa noin 
15,000,000 . 

Seuraavassa ilmenee k ehittyne impien maiden amm3:ttiyhdistys
liikkeen voima v. 1914: 

Englanti 
Itävalta 
Belgia 
Tanska 
Ranska 
Saksa 
Hollanti 
Unkari ... , ......... . .. . 
Italia ..... , . . . .. . •..... 
Norja 
Ruotsi 
Yhdysvallat 

Jäsenmää rä 
3,023,173 

534,811 
23 1, 805 
139,012 

1,064,413 
3,317,271 

169,144 
111,966 
500,000 
60,975 

Austraalia . . ...... . .... . 

121,866 
2,496,000 

433,224 
20,983 
86,313 

100,000 

Suomi 
Sveitsj .. 
Espanja 

Yhteensä 12, 771,458 

Rah astot 
$27 ,850, 450 

3,138,600 
924,570 

l ,6'67, 145 

22,890,175 
' 849,175 
140,225 

465,475 
542,445 

$58,457,760 

Vuositulot 
$14,683,770 

2,077,050 
1,117,275 
1,179,160 

22, 891, 175 
496,990 
486,210 

552, 110 
658,750 

$44,139,490 

Järjestäm1styöhön, hallinnon ylläpitämiseen, sanomalehtien ja 
kirjallisuuden julkaisemiseen kuluttavat ylläma initut amm attijär
jestöt yhteensä $11,659,5.20, ' lakkojen tukemiseen $9,422,335 ja työt
tömyys-, s~iraus-, tapaturma- ja b~utausayµstuksiin $18,386,985. 
Mutta ylläolevissa' numeroissa ei tule näkyv.l°lle ammattiyhdistys
liikk€en kokonaisase ma ja voima. 

Paitsi yleistä ammattijärjestöjen k a nsain.vä listä liittoa, on 32 
ammatti- ja teollisuusalan :amma'ttfjärjes.töllä oma kansainvälinen 
toimisto. · 

Sa1'"san ammattijärjestö on t\lnnustefusti p arhaiten järjestetty, 
ollen kiinteässä yhteistoiminnassa sosi-alfstipuolueen kanssa j a suun
naten pyrkimyksensä kEskite ttyyn toimintajärjestelmää n. 

Mainittakoon, että 2. ½ miljoonaa jäsentä kuuluu Saksassa 47 
ammattijärjestöön, klln sitävastoin Yhdysvalloissa vähemmäll ä kuin 
2 :lla miljoonalla ·jäSenellä on 11 4 tois,tensa ~a-nssa hyvin löyhässä. 
yhttydessä. olevaa ammattijärjestöä. 

Kaikki." Europan · ~mmattiyhdistYsjärjestöt ovat yhdellä t a ikka 
toisella tavalla yhteydessä ja yhteistoimin n assa sosialistipuolueit
ten kanssa:~· paitsi kristilliset ammattiyhdistyK:set. 



1917 HUHTIKUU 1917 

I S. Haarald 
2 M. Pellervo 
3 T. Ferdinand 
4 K. Ambrosius 
5 T. Irene 
6 P. Vilho, Wille 
7 _L. Helvi 

8 S. Suoma 
9 M. Otto 

10 T. Hesekiel 
II K. Verna 
12 T. Julius 
13 P. Sievä 
14 L. Tellervo 

15 S. Linda 

16 M. Jalo 
17 T. Eljas 
18 K. Ikäheimo 
19 T. Pernhard 
20 P. Amalia 
21 L. Anselm 

22 S. Aliina 
23 M. Yrjö 
24 T. Albertiina 
25 K. Seppä 
26 T. Visa 
27 P. Antamo 
28 L. Tuure 

29 S. Tyko 
30 M. Marianna 

AMMATTIYHDISTYSLIIKE YH
DYSVALLOISSA 

Joulukuussa v. 1868 perustettiin Yhdysvaltoihin "Ylhäinen ja 
kunnia-arvoisa Työnritarikunta''. Parhaimmilleen päästyä lasket
tiln sen jä,senmäärä "500,000-800,000. Tarkotustaan vastaamaton 
järjestömuoto ja kehno t yötaisteluta ktiikka tuottivat sille t a ppio~ 
toisensa jälkeen. Ritarikunta rappeutui ja h äv isi, tehdäkseen tilaa 
Amerikan Federatlon ·of Laborille, joka syntyi Pittsburgissa, Pa., 
pidetyssä ammattiunioitten edustaja kokouksessa m arraskuun 15 
p :nä v. 1881, käyttäen kumminkin viitenä ens imäisenä toiminta
vuotenaan toista nimeä. 

Paitsi A. F. of L:n järjestöjä, toimii Yhdysvalloissa joukko 
·itsenäisiä uniojärjestöjä, voimakkaimmat niistä rautatiehenkiWkun
nan veljesjärjestöt, joiden jäsenmäärä lasketaan 400,000 ja rahas
tot $15,000,000. 1\.1uur.arien ammattijärjestö on nUnikäå n -itsenäinen, 
johon kuuluu noin 80,000 j8.sentå. 

I. W. W.-liiton jäsenmääräksi lasketaan 10,000. Tuo liitto ei 
kumminkaan ole muodostunut mitenkään kiinteäksi ja yhtenäiseksi 
järjestörakenteeksi. 

A. F. of L. pääkortteerl on Washingtonissa. Vira llisessa poli
tiikassaan kieltää A. F. af Labor liittoutumisen minkään poliitti
sen puolue en kanssa, mutta käytännössä A. F . of L. johtavat hen
kilöt ajava t ja kannattavat demokraattipuolueen politiikkaa nykyi
sin. Toinen osa A. F . of L :n jäsenistä kannattaa sosialistipuoluetta. 

A. F. of L:r! järjestöä ja järJ estötyötä valaisevat seuraavat 
tilastolliset katsaukset: 

Vuosi Jäsentä A. F. of L. tulot Osastoja 

1890 50,000 $ 23,849 
1900 · 548,321 71,1 25 5,737 
1910 l,562,U2 193,470 18,0Q0 
1915 1,946,347 271,'626 21,887 

A. F. of L:n kuuluu nykyään 110 amma ttiliittoa (niiden tu
loista ei ole tietoa, kaikkien yhtein e n Jasenmaara ilmenee ylläole
vassa), 44 valtiojärjestöä, 673 kaupunkijärjestöä, 21,8B7 paikallis-
osastoa ja 489 sekatyöläi~ten osastoa. ·-... · · · 

Ammattijärjestöt kuluttivat v.' 1·915 hautaus-. sairaus .. -, mat
kustus- ja työttömyysavustukseen yhteensä $3,483,037 Ja lakk6tais
teluihin $3,418,018. ,11.mmattijärjestöJen varoista .ia rahastoista ei 
ole olemassa yleisiä tilastotietoja; arvioimalla sanoen lienevät"'· fre 
15-20 miljoonan dollarin_ v·a ih~illa. . 

Lakkoja oii vuoden kuluessa kaikkiaan 1,004, jolhill otti osaai 
yhteensä.144,923 työläistä. 552 lakkoa voitettiin, 115 päättyi sovit
telulla ja 11.9 ·hävittiin täydellisesti. Voit~tulsta lakois ta tuli hyö
tymään yhteensä 99,543 työl ä istä. 

Nelj ä ll ä kymmenellä ammattialalla pn · järjestyneitfen työläis
t en työpäivä &-tuntinen. 

Kuink,a paljon a mmattijärjestöt yhteensä ja erikseen kulutta
vat järje~ämis-:- j~ valistustyön tekemiseen ei ole tietoa. A. F. af 
L. kulutti .. v. 1915•· 'i•F 'ederatlonist''-nimisen kuukausijul_kaiSun ulos
ant a l'.iiseen ja organiseeraajain palkkoihin yhteensä $110,073.· 

Puolustautumiseen oikeussyytöksiä vastaan on A . F. of L. · ku
luttanut 16 vuoden aikana yhteensä $218,504. 



1917 

l T. 
2 K. 
3 T. 
4 P. 
s L. 

Vappu 
Atanasius 
Ristin päivä 
Roosa, Ruusu 
Jenny 

6 S. Aleksandra 
7 M. Helmi 
8 T. Agda 
9 K. Timo 

rn T. Aino 
II P. Osmo 
12 L. Lotta 

13 S. Floora 
14 M. Eedit 
15 T. Sohvi 

16 K. 
17 T. 
18 P. 
19 L. 

Ester 
Alma 
Tiera 
Emilia 

20 S; Liina 
21 M. Kosti 

1917 

22 T. Hemminki 
23 K. Lyydi 
24 T. Alarik 
25 P. Urpo 
26 L. Miina 

27 . S. Vuokko 
28 M. Leuto 
29 T. Oiva 
30 K. Taimi 
31 T. Elli 

OSUUSTOIMINNALLINEN INTER
NATiONALE 

Vuodesta 1844 alkaa jo mahtavaks i paisunut kansainvälinen 
osuustoimintaliike (Rochdalen ura nauka isijat), vaikka jo vuodesta 
1820 alkaen oli Engla nnissa osuustoiminnallista h arrastusta, Robert 
Oweni n aatteisiin perustuvaa. · 

Karl Marx a rvosteli ensin osuustoitnintaliikettä merkitykseltään 
vähäiseksi, jopa köyhäfistöä vapauttavasta luokka talstelusta syrjä
teille vieväksi, sii s toisin kuin_ L assalle, joka ajatteli valtion tuke
mista tuotanto-os uus kunnista tul evan köyhälistölle orjuudesta va
pauteen johtava porras. 

:Marx selitti myöhemmin: Työläislen osuuskunnat ovat van
han järjestelmän ensimäisenä sisäisenä murtumana. vaikka niissä 
pakosta ilmenee kaikki vanhan järjestelmän puutteellisuudet, 
mutta ku1nminktn pääoman ja työn välinen v astakohtaisuus on 
niissä lakkautetti.1. 

Niin Owenin ·kuin Lassallenkln ja muiden huomattavien osuus
toimintaope ttaji en suunnit~lmien ja ajattelun esineinä olivat tuo
tanto-osuusku ll.n å.t, mutta käytä ntö on t e hnyt kulutusosuuskunta
liikkeeSili mahtavan ja vain suhteelli sesti vähän kehittänyt e nsin
maintttuja. 

Osuustoimintaliikkeellä on kolme käytännöllistä toimintaperus
tetta: 

a.) tavarain myynti päivän hintoihin, k ä teisellä; 
b) ylijäämän palauttaminen jäseninä ole ville kuluttajille t a kai

sin h eid än ostoksiensa muka isessa suhteessa; 
c) kaikkien jäsenien t asa-arvoisuu~ osuuskunnan hallinnon vaa-

lissa· sekä täydellinen liittymisen ja eroamisen vapaus. . 
Osuustoimintaliikkeen suhde työväen luokkataisteluliikkeeseen 

on kolmenlainen: 
Belgia la-in en' :· kiinteä yhteys · ·sosialistipuolueen kanssa. Osuus--· 

kunnan jäs enet osuuskunt-i:en kautta sosialistipuolueen jäseniä. 
Saksalainen: osullstoi:rnlntaj[r jeStöt . erillään puoluejärjestölstä, 

mutta -muut oin ystäväll_iset ; ja toisiaan tukevat välit. ·._ 
Englan,tilain·e n: · qs.uusliike k okonaan itsenäistä ja : politiikassa 

puolueeton ta, _jo.1:t'a nttn ·1a8,j ~t kulutta.iapiirit ku1n suinkin voivat 
liittyä y1eiseel1 _o_suus~?i min taliikk~eseen. , _ · : 

·· Englannissa t Qli_ v:-. . ~9-14 1,.390 ·osuuskuntaa, 3.054.297 jäsentä, __ 
pääomat $232,000,00.0 ··j a; ·puhdas. vuosivoitto $68 ,0 00,000. Belgian 
sosialistisissa .tis uuskurlri 1Ssa oli v. 1911 157.000 jäsentä; Saksa:Ssi, 
v. 1911 . . 1,325;000 ' jäsenfii;·' Ranskassa, v . 1909, 800,000 jäse ntä. 
OsuuStoiinilltayhdistyksiin pittyn e: iden lukumäärä Europassa las
kettiin ·e·nnen sotaa ·, noin· : 8,000,000. Saksan ja B elg ian sosialistinen 
osuustoimintaliike k asvoi. ja edisty i lähe mpin ä vuosina ennen · sotaa 
suhteellisesti n opeammin kl.iin Englannin puollleeton Iilke. Puo
lueeton osuustpimint3,liike -i::raremmin taa ntuu kuin kasvaa saksassa 
ja Belgiassa; · · · · 

SOsialistisen oSuus"toimin.tal_iik,ke€n menestys kumoaa sen :vä:t
tcen·, ":.että työväen luokkaJ)Öli.tiikan · asetla.ni..inen osuustoimi'n.nan 
kul-mald~'.eksi,._·ku\)lettaa ~s'u\J.sto\ipintal ii.kkeef1 kasva1nisv.oima l1 .. 

Valt~va eiiem·mistö l{aikk,iefr maiden osuustoimlntaliikkeissä on 
sosialisti~ . .€ s ti 3.Jattelevaa. työ,vakeä. S ikä:li kun sosialistitlen . .tietoi..: 
suus voittaa alaa työläiste n keskuudess3.. lisääntyy· m yös"kiri , tYö
vätn osuuskuntien jäse n- ja kannattajajoukot. Luokka-asemaansa, 
aatteitansa ja työläisten järjestymistarvetta ymmärtämättömät 
työläiset e ivät liity osuustoimintayrjtyksiinkään. 



1917 KESÄKUU 1917 

I P. 
2 L. 

Teemu 
Venla 

3 S. Viola 
4 M. Toivo 
5 T. Bonifasius 
6 K. Kustaa 
7 T. Robert 
8 P. Salomo 
9 L. Ensio 

IO S. Impi 
r r M. Barnabas 
12 T. Esko 
13 K. Eedla 
14 T. Elias 
15 P. Vieno 

16 L. Justiina 

17 S. Urho 
18 M. Tapio 
19 T. Siiri 
20 K. Lilla 
21 T. Ahtj 
22 P. Pauliina 
23 L. Aalto 

24 S. Johannes 
25 M. Uuno 
26 T. Jeremias 
27 K. Onerva 
28 T. Leo 
29 P. Pekka 
30 L. Päiviö 

YHDYSVALTAIN SOSIALISTI
PUOLUE .. 

Heinäkuun 4 p:nä v. 1874 perustettiin "Pohjois-Amerikan Sosia
lidemokraattinen Työväenpuolue". Sitä seurasi myöhemmin Socia
list Labor Party, jossa p a rhaimmillaan, v. 1899, oli 350 osastoa. 
s. L . P :ssa valloilleen päässyt anarkistinen ja unionistiselle työ
väenliikkeelle vihamielinen kiihotus lakkautti puolueen edelleen 
k e hittymisen. Elokuussa v. 1901 ' syntyi Socialist Party. Seuraa
vassa ilmenee Socialist .Partyn asem.a ja saavutukset: 

Jäsenmäärä: 

Vuosi Jäsenmäärä Vuosi Jäsenmäärä 

1903 15,975 1910 58,011 

1904 ········ ·• ·· 20,763 1911 84,716 

1905 23,327 1912 · ···• · · ····· 118,045 

26,784 
1913 . . . . . . . . . . . . 107,432 

1906 . . . . . . . . . . 1914 . . . . . . . . . . . . . 93,575 
. 1907 29,270 1915 79,374 

1908 ······ · ····· 41,75 1 1916 ...... .. noin 100,000 

Sanomalehdistö: En-glanninkiellslä päivälehtiä 2; vieraskielisiä 
päivälehtiä 10; englannin kie lisiä vtikkolehtiä 151; vieraskielisiä 
viikkolehtiä 34; englanninkielisiä kuukausilehtiä 31; vieraskielisiä 
kuukausilehtiä 4. Yhteensä 232. Täh ä n luetteloon s.isältyy myös
kin ne ammattiy hdistysle hde t , joita toimitetaan sosial ismin periaat
teitten mukaisesti. V. 1912 vaalitaiste lun aikana levitti sosialisti
puolue 2,158,412 Ientokirjasta. 

·vieraskieliset järjestöt: Puolueen yhteydessä toimii nykyään 
15 vieraskieli stä järjestöä, joilla ·on oikeus tehdä sosialistista aat
teenl evitystyötä puolueen toimeenpanevan komitean ja valtiojär
jestöjen tarkas tuksen alaise na. Vieraskielisten 'jär jestöjen osastot 
kuuluvat puolueeseen valtiojärjestöjen kautta sam·a lla tavalla kuin 
kaikki muutkin osastot. 

Puolueosastot: Sosialistipuolueeseen kuuluu 6,500 osastoa, ollen 
osastoja kaikissa Yhdysvaltain valtioissa. 

Sosialistipuolueen äänimäärä tilastoa: 

Vuosi 
1902 
1904' 
1906 

Xänestä jiä 
223;494 

.... . , ... 408,230 
.......... 331,043 

Vuosi 
1908 
1910 
1912 

Äänestäj iä 
.. . . .. .... 424,488 
......... 607,674 
........ 901,062 

1->uolueen ra.baHise-t tnlot: Kuki.n osasto hankkli menoihinsa tar
v ittavat varat jäsenverotuk"sella ja muilla sopiviksi valitsemillaan 
keinoilla. Kaupu nki- , k au nti-, valtio- ja kansallis.iärjestöt saavat 
vakinaiset tulonsa vakituisilla ja tilapäisillä verotuksilla. Kansal 
lts järjestön vakituiset tulot jäsen veroista ova t nykyään noin 
$50 ,000 vuode~sa. Vaalitaiste lurahasto .ia kootaan vapaae htoisilla 
k eräyksillij.. Sosialistipuoltleen järjestö- ja aatteenlevitystyöhön 
käytetään . Yhdysvalloissa varo ja, peru_stuen laskelma arvioimiseen, 
noin $1, 100,1)00 v u odessa ja sosialistisen san omalehdistön kustanta-
miseen noin $1,l:i60,00.0 vuodessa. · 

Valittuja edustajia: Valtioitten lainlaatijaltuntiin ja kunhal
lishallintojen jäseniksi sekä muihin yleisiin virkatoimiin ·sosialisti
puolueen vaalilistalla valittujen lukumäärä v. 1913 oli 314; kongres.:.. 
s issa vain yksi edustaja nykyään. Äänimääränsä nojalla, jos suh
teellisen vaalitavan inukaan edustajat valittaisiin, voisi sosialisti 
puolue valita noin 20 kongressimiestä. 



. , 

1917 HEINÄKUU 1917 

I S.: Aaro · 
2 M. Ihanti 
3 T. _Arvo 
4 K. Ulla 
5.T, Unto 
6 P. Esa 
i'L. Klaus 

8 S. Toivottu 
9 M. Lyyli 

IO T. : Saima 
II K. Noora 
12 T. · Herman 
13 P. Joel 
I4 L. Aliisa 

15 ·s. Rauni 
16 M. Reino 

17 T. 
18 K. 
19 T. 
20 P. 
21 L. 

Aleksi 
Freedrik 
Saara 
Margareeta 
Hanna 

22 S. Matleena 
23 _M. Olga 
24 T. Kirsti, Kitti 
25 K. Jaakko 
26 T. Martta 
27 P. 7 Unikekoa 
28 L. Haakon 

29 S. , Olavi, Uoti 
30 M. Eriika 
31 T. Helena 

MAAILMAN SODAN HÄVITYS
TILASTOA 

Suuri maailman sota, kestettyään kaksi vuotta ja vedettyään 
nieluunsa 15 valtiota, nä.yttää seuraavanlaisen kamalan uhri- j a 
hävitysluett.elon: · 

Venäläisiä .. 
Saksalaisia 
Ranskalaisia .. .. . . .... .. . .. . .. . 
Itävalta la isia 
Englantilaisia 

Kaatuneita 
1,250,000 

750,000 
450,000 
500,000 
250,000, 

3,200,000 

H aavottuneita 
3,500,000 
2,000,000 
1,550,000 
1,200,000 

600,000 

8,850,000 

KaiJrkien sodassa olevie n maide n menetykset lasketaan 3 ½ mil
joonaa kuollutta j a 9 % mlljoonaa h aavottunutta . 

Sodan ensin1äisinä kuukausina olivat- kaikkien valtioitten sota
menot päivää kohden noin 40-50 miljoonaa dollaria, mutta nykyä än 
menee kaikilta sotainailta yhteensä 100 milj. d ollaria päivässä. 

Sota on niellyt varoja kahden vu0den ajalla 45 biljoonaa dolla
ria, ottamatta lukuun väUll isiä häviöitä. Tästä summasta tulee 
e r:.simäisen sotavuoden osalle 1 7 biljoonaa j a toisen 28 biljoonaa dol
laria. 

Vuoden 1916 elokuun 1 p:ään m ennessä oli sota kuluttanut 
seuraavat summat varoja eri valloilta: 

Saksa ....... . 
Itävalta .... . 
Turkk!· 
Bulgaria 

$10,500,000,000 
6,000,00 0,000 

800,000,000 
200,000,000 

17,500,000,000 

Englanti 
Ranska 
Venäjä 
Italia 

9,225,000,000 
8,750,000,000 
7,000,000,000 
1,800,000,000 

26,775,000,000 

Valtioitten velkoja ennen sotaa ja nykyään va~aisee seuraava 
tilasto: 

Ennen sotaa 
Englanti . . . . • . . . . . . $3;500,000,000 
Ranska 6, 500 ,000 ,000 
Venäjä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,600,000.000 
Saksa 1,250,000,000 
Itävalta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,750,000,000 

Valtioitten velat, laskettuna kutakin h enkilöä 
den eri maissa, tekevät: 

H e nkilöä kohden 
Ranska 
Englanti 
Saksa .... . 
Venäj ä ...... , .. 
Itäval ta ............... : . ....... . 

$372 
322 
194 
150 
176 

Elok. v. 1916 
$14,500,000,000 

14,500,000,00·0 
15,000,000,000 
12, 250,000,000 

9,000 ,000,000 
ja perhettä koh-

Perhettä k ohde n 
$1,850 

1,610 
970 
750 
880 

Jo ennen sotaa olleet . valtiovelat, joita vastaamassa osaltaan 
oli "tuottavaa omaiSq.tta", rasittivat europal3.isia yhteiskuntia. 
Mitä sitten kun valtiOvelat ova t monenkertaistuneet ja velkoja vas
taa1nassa ei ole mitään, Paitsi hävitystä, h ävi tettyjä maa-alueita, 
hävitettyjä kaupunkeja, t ehtait·a ja ra'pptotilaan kulutettuja lii
kennevälineitä, s iis tuotantovoiman hävitystä! Ja p a rhain ja voi
makkain osa tuottavan työn armeijasta · on sodassa tapettu ja 
raadeltu . 



1917 

1 K. Taina 
2 T. Katri 
3 P. Tarkki 
4 L. Mar ia 

5 S. Salme 
6 M. Sirkka 
7 T. Lahja 
8 K. Oma 
9 T. Veli 

IO P. Lauri 
Sanna II L. 

12 S. Klaara 
13 M. Kanerva 
14 T. Onerva 
15 K. Marjatta 

ELOKUU 1917 

16 T. 
17 P. 
18 L. 

Aulis 
Verneri 
Lemmitty 

19 S. Maunu 
20 M. Samuli 
2 1 T. Sulho 
2 2 K. Iivari 
23 T. Auvo 
24 P. P ärttyli 
25 L. Loviisa 

26 S. Ilma 
27 M. Toimi 
28 T. Tauno 
29 K. Iines 
30 T. Eemeli 
31 P. Arvi 

SUOMALAISET AMERIKASSA 

Suomala ista asu tust a Amerikassa valaisee 
1910 väenlaskutilastoista kootut n u m erot: 

seuraavat, v uoden 

Main e ....... . .... . 
New Ha1ni.;s1~l re ...... . . . . . . . 

Suom . synt. 
831 

1,198 

Ve r mon t .......... . . ... .. . 
Massach use tt s 
Rhod e I s land 
Conn ecticut ..... . .. . . . ...... . 
N ew Yor k . 
New JerSey 
Penn sy lvan ia . . .. . . .. . .. . .. . 
Ohlo .. . ... · ...... . . . .. .•. ... . . 

Indiana 
Il linois 
Michlgan 
W isconsin 
M]nn esot a 
Iowa 
Missou ri 
North Dakota .. 

• ,• •· ···• ··· 

Sout h D a kot a ... .. . . ...•.... . 
N ebraska 
Kansas 
Montan a ......•... • .• .... , .. 
Idaho ........ • ...• • .. • .. .. .• 
Wyom ln g ...... . ...... •. _ ... . . 
Colorado . . ..... • .... • . .. . ... . 
New l\-1exico ... . ...... .. •.. . . 
Arizona .. . .... . ...... •• ..•.. 
Utah 
Neva.t'la , . , . , ... _ ..• , . . . , , , . , , 
Washin gton , . . .•. , .. . , , . . . , , 
Oregon ............... . ..... . 
Californl a 
17 eteläval tiossa . ........... . 

293 
10,744 

297 
776 

8,760 
1,640 
2.413 
3,988 

215 
2,390 

31.H4 
6,705 

26.637 
140 
120 

1,186 
1,381 

79 
49 

4,11 1 
652 

1, 380 
1, 239 

26 
560 

1, 012 
1 7-4 

8,719 
4,734 
6,159 

928 

Yhteen·sä , . , .. , , , .. , . . . , .. , , 129,680 

.A.m. synt. Yhteensä 

383 1 ,214 

636 1,214 
174 467 

5,426 16,170 
1 65 462 

455 1,231 
2,746 11,506 

619 2,259 
1 ,275 3,688 
3,313 7,30 1 

100 315 
792 3,182 

24,404 65 , 548 
3,991 9,696 

17,826 44 ,463 
51 191 
64 184 

1,424 2,610 
1,694 3,075 

46 125 
15 64 

2,612 6, 623 
302 954 
77 4 2,164 
618 1,857 

26 
139 699 
623 1,536 

59 233 
4,539 13,258 
2.977 7,711 
2,836 8,995 

479 1,407 
---.-.-

81, 357 211,037 

lasketaan n e,. joiden van -Amer ikassa syntyneiksi suomalaisiksi 
h emm at o~at syntyneet Suomt:ssa, tt_1utta ei e nää Ame

1

rikassa syn-

tyneitten "suo1nalaisten" lapsia. 

Siir to laisuus su·orriesta Amerikaan on lähtösln 1860-!uvun loppu

vuosilt.a, ensin oll e n siirt0l aistei:t ·1ähtöpaikka syvä pohjone n, laajen
tuen vähi te ll en kaut"ta maan. I-Colm astoista osa:· Suomen kansasta 
asuu n ykyään Amerikassa ja myöskin pysyväisesti jää A1nerikaan . 
Canadassa asuvien suomalaisten määräksi lasketaan 20,000. 



1917 SYYSKUU 1917 

r L. Gottfrid 

2 ·S. Toora 
3 M. Serafiina 
4 T Mooses 
5 K. Maino 
6 T. Sakari 
7 P. Regina 
8 L. Taimi 

9 S. Evert 
ro M. Kaleva 
rr T. Volma 
r2 K. Aleksanteri 
r3 _T. Jorma 
r4 P. Ida 
r5 L. Runo 

i6 s. 
r7 M. 

Mielikki 
Elisabet 

r8 T. Tyyne 
r9 K. Fredriika 
20 T. Augusta 
21 P. Matteus 
22 L. Mauri 

23 S. Tekla 
24 M. Alvar 
25 T, Kullervo 
26 K. Cyprianus 
27 T. Kaino 
28 P. Lennart 
29 L. Mikael 

30 S. Nyyrikki 

NAISTEN ÄÄNIOIKEUSLIIKE 
· Äänioikeus kaikissa yle isissä vaaleissa samoilla perusteilla kuin 

miehillä on nais illakin seuraav1ssa Yhdysvaltain valtioissa: Colo
rado, Uta.h, Idaho, Washing ton, Californta, Arizona, Kansas, Oregon, 
N evada ja Montana. 

Kouluvaaleissa on naisilla äänioikeus seuraavissa valtioissa: 
Connecticut, D e law are, K e ntucky, Thia ssa chusetts , l\:1ichigan,. Minne
sota, l\.Usslssippi, Nebraska, New Hampshire, New J ersey, N ew Me
xico, New York, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Dakota, Yer-
1nont, Wisconsin ja Alaska. 

Naisilla on yle inen valtlol1 1nen äänioikeus seuraavissa maissa: 
uu·dessa ·seelantissa, AustraJiassa, Suomessa, Norjassa, Tanska ssa 
ja Islannissa. 

Nai s t en ä änioikeusasiain aj a mista varten toimii kansainvälinen 
naisten yhdistys j ohon kuuluu 26 maasta naisten äänioikeusasiaa 
ajavat naisy hdistykset. Kansainvälisen yhdistyksen virkailijoina 
toimivat: Carric Ch a pman,, New Yorkista, presidentti -; . Mll~icent 
Carrett F avvcett, Lontoosta, v a rapresidentti; Annie Furuhj elm, 
Suomesta, toine n vara.presidentti; Stauton Colt, Lontoosta., rahas.
tonhoitaja. Yhdistyksen pääkortteeri on Lontoossa. 

I(aikkien sosialistipuolueiden ohjelmissa vaaditaan täysien • kan
salaisoikeuksien luovutta mista naisille. Myö skin A. F. af L. vaatii 
ohjelmassaan ä ä nioikeutta na.isille. 

Yhdysvalloissa johta a naisten äänioikeusliikettä ' 'National Ame
rir.an Woman Suffrage Association" ja "Congressional Union for 
Woma n Suffrage'', viimeksi mainitun erikoistarkotuksena ollen sel
laisen muutoksen ajaminen Yhdysvaltain p erus tuslakiin millä myön
nettäisiin naisille koko Yhdysvaltoja. käsittävä äänioikeus. 

Republikaanipuolueen presidenttiehdokas Mr. Hughes ilmotti 
kanna ttavansa vihneksimatnittua perustuslakimuutosta, jota.vastoin 
presid entti Wilson tahtoo jättää tämän asian kunkin valtion erik
seen ratkaistavi ksi. 

Yhdysvalloissa toimii myöskin puoli tusinaa miesten j a· nais ten 
yhdistystä naisten äänioikeusliikkeen vastustamista· varten. 

V. 1915 yleisissä valtiovaaleissa äänestettävänä ollut naisten 
äänioikeusehdotus sai puolesta ja vastaan seuraavat äänimäärät: 

Valtio 

l\1assacsusetts 
N ebr a ska .... . 
New J erse.y ...... . 
New York .. . 
Fennsy.lvania · 

Puolesta 
162,406 

90,738 
133,2 82 
644,457 
284,538 

Vastaa n 
29 6,4 89 
100,842 
184, 390 
732,770 
337,560 

Canadassa on naist€.n ä änioil~:eusolot nykyään seuraavana· taval
la järjestetyt: 

Qllebec: Ään"ioikeus kunnallisvaaleissa kiinteätä omaisuutta 
omistavil la ja omaa t:aloutta pitävillä leskillä ja n a imattoffiilla n.'ai
silla. Ontariossa: Kunnallinen äänioikells kiinteätä omaisuutta 
on1istavilla leskillä ja naimattomilla naisilJa. New .Brunswickissä: 
Kunnalltne n äänioikeus veroa maksavilla ·1eskillä ja n a imattomilla 
naisilla. No,;ra Scotia: Kunnallinen äänioike us kaikilla kiinteätä 
omaisuutta omistavilla naisilla, paitsi lliillä, joiden tni ehillä .on ääni
oikeus. Manitobassa: Äänioikeus samalla tavalla kuin miehillä. 
Saskatch~wa-ssa: Äänioikeus ·samalla tava!!a kuin. ;nie )lillä, Alber
tassa: Kunnallinen·· ä ä nioikeus -kiinteätä omaisuutta omistaviila nai
silla. Brltish Coluril.biassa: Kunnallinen äänioikeus kiinteätä omai
suutta omistavilla leskillä ja naimattomilla naisilla. 



1917 LOKAKUU 1917 

r M. Valio 
2 T. Ludvik 
3 K. 
4 T. 
5 P. 
6 L. 

Hyväneuvo 
Frans 
Inkeri 
Bruuno 

7 S. Birgitta 
8 M. Hilja 
9 T. Ilona 

ro K. J osefiina 
II T. Otso 
12 P. Valfrid 
r3 L. Mielipäi.vä 

14 S. Elsa 
15 M. Hela 

r6 T. 
17K. 

Hellin 
Lucina 

18 T. Luukas 
19 P. Uljas 
20 L. Kasper 

.2I S. Irja 
22 M. Vaito 
23 T. Severi 
24 K. Taito 
25 T. Hilda 
26 P. Amanda 
27 L. Sahiina 

28 S. Simon 
29 M. Lieto 
30 T. Kustaa va 
31 K. Artturi 

VAPAATA (HOMESTEAD) MAA
TA YHDYSVALLOISSA 

:Maavir aston heinäk. 1 p:ltä. 1911 antamain Iaskelmain mukaan 
on Yhdysvalta in eri valtioissa vapaat maata seuraavasti: 

Va ltio .tai teritori Ulosmi- Mittaa ma- Yhteensä 
tattua tonta 

Eekerlä Eekerlä Eekeriä 

Alabama 100,200 ··· ·· ··· ·· 100,200 
Alaska 368,011,291 368,011,2 91 
Arizona 12,040,428 28,982,455 41 ,022,883 
Arkansas • •' ••·-· · ·· · · · ··· 515,455 .......... 515,455 
California 18,012,90 3 5,350,061 23,362,964 
Colorado ·········· · ··· 19,069,624 1,52 9, 476 20,599,100 
Florida ······ ······ · 321, 638 155,53 1 477,169 
Idaho ··· · · · · •· ·· •···· 6,180,332 17,942,705 24,123,037 
Kansas ... ·· · ·· · ·· ····· · 108,402 · ········· 108,402 
Louisiana . . . . . . . . . . . . . . 70,313 70,313 
Michigan .. ···· ···• ·· ·· 105,130 .... .. ... . 105,1 30 
Minnesota 1,759,027 45,965 1,804,992 
Mississ1ppi 51,960 · ···• •' ••·· 51,960 
Missouri ... 1,4 83 . ......... 1,483 
Montana 15,283,718 16,746,928 32,030,646 
Nebraska 1,336,499 .......... 1,336,499 
Nevada . . . . . . . . . . 28,924,771 26,058,377 54,983,148 
New J\f.exico ... 23,093,519 10,677,848 33,771,3 67 
North Dakota ..... .... 1,8 00,333 . ......... 1,300,333 
Oklahoma ··· ··· ····· ··- 42,919 ····· · ···· 42,919 
Oregon ··· · ·········· ··- 13,2 57,24 6 3,99 6,929 17,253,17 5 
South Dakota ···· ·· ·· ·· 3,650,573 122,7 20 3,673,293 
Utah 11, 587,569 23,447,035 35,034,604 
Washington 1,196 ,2 31 781,560 1,977,791 
Wisconsin . 13,500 . . . . . . . . . . 13,5-00 
Wyomlng 30,9 65, 363 2,6 64,2 42 33,62 9,605 

Yhteensä kaikkiaa n ... .. 188, 88 9,136 506,512,123 695 ,4 01,259 < 

MAAN VILJELLYT ALUEET 
Seuraava taulu osottaa, kuinka monta prosenttia allalu.etelluiss1.1, 

maissa on viljeltyjä a1ue ita: 

1'-1aa Pros. Maa, .- Pros. 1vraa Pro~. 
Argentina 2 Yhdysva!l:it 21 Porto :Rico 21 
Australia 1 Kreikka 22 P ortugali 25 
Belgia ~" - Ha.waiji .. 7 Run1ania 43 
Guba 67 Hollan t i 62 Venäjä (Eur.) 24 
Tanska 70 Intia . . . . . . . . . . 20 Serbia 30 
Egypti ......... 4 Italia 71 Esi>an_ja 25 
Engl. ja Walf'S 74 Irlanti 22 Ruotsi 8 
Filippi \'nit U usi Seelanti .. 20 Saksa . . . . . . . . . . 4Z 
Ranska ........ 48 Norja ········· · 1 Itävalta 35 



1917 MARRASKUU 1917 

I T. Pyh. miest. p. 
2 P. Topias 
3 L. Erland 

4 s. Hertta 
5 M. Malakias 
6 T. Kustaa Adolf 
7 K. Engelbert 
8 T. Veik.ko 
9 P. Teuvo 

IO L. Martti Luth. 

II S. Martti 
12 M. Konrad 
13 T. Kristian 
14 K. Vesa 
15 T. Leopold 

1 

1 

1 

11 

16 P. Aarne 
17 L. Eino 

18 s. Maksimus 
19 M. Aili 
20 T. Ilmari 
21 K. Hilma 
22 T. Silja 
23 P. Aimo 
24 L. Lempi 

25 S. Katariina 
26 M. Dagmar 
27 T. Bitalis 
28 K. Steen 
29 T. Terttu 
30 P. Antero 

MAANOSAT JA IHMISRODUT 

Ib1nisrodut. Ihmiskunna n jako e ri rotuihin on vielä ratkaise
matta. ,Taatusta vaikeuttaa se, e tteivät rodut ole pysy v1ä, v aan 
aikain kuluessa k e hittyneitä: ; s iten ovat rodut katsottavat saman 
ihmislajin m u u n noks lks l, saman kantahelmon jälkelälslksl. E s i
tämme kuitenkin seuraavassa erään uusimmista jaotukststa, jonka 
on laatinut ·v e n ä läinen tutkij a D. I. Korvin-Velednltsklj . 

Rodut Asuinpaikka 
r. Kelta inen rotu ......... . ........... .. .... . 

1. Mongolilainen h aara. .As ia, ·Bulgaria ...... ... . . 
2. Ura lilainen haara, Itä-Eur., Unkari, Suomi ... . 
3. Malajilainen haara, I{aakkots-Aasia . . . . . . . . . . 
4. Intianien haara, Am erikka . .......... . 

1 L Valkoinen rotu .... ..... ... .... .. .... ... .. . . . . ... • 
1. Arjalainen h aara, JiJuropp., L o unais-Asia .... . . . 
2. H aamil a in en haa ra, Pohjois -At'r., Kaukasia. ... . 
3. Seemilä inen h a".ara, Syiria, Arabia . . .. .. . . . 

111. Musta rotu ... .. .... .. • . .. . .... .. . ..... ... ..... . . 
1. Afrlkalalnen h aara, K eski-Afr., Amerikka . ... . 
2. Aasialais -austr.· haarä , Intia, Australia· ....... . 

[\". Tumma nruskea rotu, Austr., Aasia, Afrikka . . . .. . . 

Luku 
860,000,000 
55 5,000, 000 

20,000,000 
250,000,000 

35,000,000 
750,000,000 
685,000,000 

33,000,000 
32,000,000 

150, 000,000 
147,000,000 

3,000,000 
1,000,000 

Ratkaisevana jakoperus t eena on t ässä k ä ytetty ihon v ä riä, 
m yöskin pään eri omina isuuks ia j.n.e. Tätäkään jaotus ta ei voi 
pitää täysin· onnistunee na. Suomalaiset esim. ovat lasketut "kel t a i
seen'' rotuun kuuluviksi, vaikka viime aikoina on erotettu erikoinen 
ura li!alne n rotu, jok a o n yhtä lähe ll ll. a rjalaisia kuin mongolejakin. 

llIAANOSAT. 
Maanosat Pinta -ala km2 Asuk.kaita As. km2: lla 

Europpa .... 9,89 7,010 430,0 88,00 0 46 
Aasia 44, 284 ,784 828,676,000 19 
A frikka ..... . . . .. 30 , 061 , 673 129 ,55 2,00 0 4 
Amerikka <1 8,995 ,15 2 165,249,000 5 
Australia · ..... .. . . .. .. 8,954, 421 6,849,000 0. 8 
Na1)amaat .. ·· · · ······ 12,669,510 13,000 -

Yhteens:i. 144,8 52,5 50 1,660, 425,00 0 11 

Euroi>a n väklluku lisääntyi vuode.sta · 180 0 vuoteen 19.09 lähi
m ain k a ksi j a puoli k ertaa . . Ensin1ainittuna vtiotena ·oli EU.rOpa.ssa 
asukkaita 188 rniljoollaa ja viin1erna initt6n a 425' miljoonaa. 

. . . . . . 

Yhdysvalta in väkiluku lisääntyi samana ·aikana 5 :tä rp.iljoon asta 
91 :teen m iljoonaan, o1le n n äin nopea ja voimakaS lisää~tYminen 
Europan s iirtol a is uud en a nsio. 

Siirto la isuus YhdysvaltqJhin on sodan . vaikutuksesta välienty~·yt. 
Vuoden 1915 · aik a na saapu i · Yhdysvaltoihin ulkoma llta 9G8,8 37 h en ·-
ke, vähe mm_äii. kun v. 1914. o 



1917 JOULUKUU 1917 

1 L. Valio 

2 S. Beata 
3 M. Vellamo 
4 T. Kyllikki 
5 K. Niilo 
6 T. Selma 
7 P. 
8 L. 

Agaton 
Anna 

9 S. Aira 
10 M. Juudit 
II T. Taneli 
12 K. Talvi 
13 T. Lucia 

Hyvä 
Heimo 

14 P. 
15 L. 

16 S. Jouko 
17 M. Ignatius 
18 T. Abraham 
19 K. Nikolai 
20 T. Jaakoppi 
21 P. Tuomas 
22 L. Rafael 

23 S . . Israel, Isko 
24 M. Aatami, Eeva 
25 T. Joulupäivä 
26 K. Tapani 
27 T. Johannes 
28 P. Viatt. last. p. 
29 L. Rauha 

30 S. Taavi 
31 M. Sylvester 

RAHAT, MITAT JA PAINOT 
Dollareissa•) 

Raha $' C P!tuusmltat 

A1ankomaat 1 Guiden= 100 cent .. .40,20 l Elle=l m 

Belgia 1 Franc = 100 cent ... .19,30 1 Metri 
Brasilia .... 1 M!lreis = 1000 r els .. . 54,62 1 
Chile · ······ 1 Peso = 100 centavo .36,50 1 
Englanti .... 1 Punta= 20 shilllng 4.86,65 Yard= 0,91 m 

Espanja .. .. 1 Peseta = 100 cent .19,30 1 Metri 

Ital'la i Lire = 109 centesime .19,30 1 
Itäv.-Unkar! 1 Krone = 100 hel\er .20,26 1 
Japant · l Yen·= 1_00 sen · .. , . .'. .-49,85 ,1 Shakukane- 0,30 rn 
Kiina ······ 1 Tae! = 1000 kash .52,96 1 Covid = 0,37 m 
Kreikka .. . 1 Drakma = 100_ lepta .19,30 1 Pikt =1 m 

Norja 1 Kruunu .= 100 äyriä-. .26,80 1 Metri 
Ranska , .... 1 Franc = 100 cent .19,30 1 
Rumania ... 1 Leu = 100 ban para .19,30 1 

Ruotsi 1 Kruu nu = 100 äyriä .26,80 1 
Saksa 1 Reichsmark == lOO pf .23,82 1 

Serbia 1 D!nar = 100 para .19,30 1 
Svei t s i 1 Franc = 100 rappen .19,30 1 
Tanska ·•· 1 Kruunu= 100 äyriä .26,80 1 Alen= 0,63 m 

Ven.äJä, ··••, •· . ,1 Rupla= 100 kop. ... .51,46 1 Arshin = 0,71 m 

Painot ja tllavuusm!tat ovat metriset kaikissa Europan maissa, 
paitsi Englannissa, T anskassa ja Venäjällä. . · · · 

Englannin Ja Yhöysvaltain mitat: P ltuusmltat: yard = 3 feet 
(jalkaa) :-a 0,914 m; 1 foot (ja1ka) = 12 lnc.hes (tuumaa) = 96 
parts=0,30!8 m. 

Plntamltat: 1 acre = 43,560 squarefeet (0 jalkaa) = 0,40 5 ha t 
squarefoot == 0,093 m2. _ . _ , 

Tilavuusmltat: 1 quarter = 8 bushels = 64 gallons = 290,79 !. ;· 
1 lmperlal gallon == 1 quarts = S plnts = 32 gi!ls = 4,54 L; Lcubl•~ 
foot (kuutiojalka) = 1,728 cub!e inches = 28,3 1. · 

Painot: .1 h undredweight (Cwt) e i! centner = 4 quarters 8 
stones = 112 pounds avoirdupo!s = 50,S kg; 1 pound (naula) = 16 
ounces (unssla) = 453,6 gr; 1 to n = 20 centners = 1016 kg. 

Venäjän mitat. P!tuusmitat, 1 f ut (ja.lka) = 1- engl. jalka= 
0,305 m: 1 sashen (syli) = 7 fut = 3 arshin = 48 vershok = 2,133 6 
m; 1 versta (v irsta) = 500 sashen =.1066,8 m. , 

P intamitat: 1 D fu t =. 0,093 m2; 1 D sa_sh_en = 9. Q arshin = ; 
49 D fut; 1 desjatina = 1,0925 ha; 1 O virsta ,= 1,138 O km . . 

Tilavuusmitat: 1 t shetvert = 2 osmina = 8 tshetverik = · 2,097 
hl; juoksevat aineet: 1 botshka = 40 vedro; 1 vedro = 10 krushka 
= 12,299 1. 

Painot: 1 berkovets ~= 10 pud (puutaa); 1 pud = 40 funt = 
16,38 kg; 1 funt = 96 solotn lk = 409,51 gr. 

Tanskan mitat. Pituusmitat: 1 alen (kyynärä) = 2 fod (.jal
kaa) = 24 tommer (tuumaa) = 0,6277 m; 1 mii (peninkulma) =-
7,5325 km. . . . ' 

Plntamltat: 1 D fod ~ 0,0985 m2; 1 töndeland (tnrinala) =· 
5516,23 m2: · ' 

Ti!avuu'smitat: 1 kande (kannu)= 2 p otter === 1,932 1. 
Painot : 1 centner = ·100 pund ·(naulaa)~ 50 kg; 1 pund = 

100 kvinter = 1,000 ort = 500 gr. 

• > Tässä merkitään rahan normaallarvo. 



Ammatillisen työväenliikkeen 
saavutuksia 

. on ollut ammatillisesti järjestyneiden 
Kulunut vuos~ . Yhd svalloissa. Tämän vuoden 

työläisten m~r~:ivut:s~ansiin Ynousevat työläisjoukot voi~
at jall\ ~~:11:s~ ~:hdeksantunnin työpäiv~n, huom~itavia 
anee . ·a t öolojen parannuksia. Sama a on 

palkaiikor~tuks:~ _J _ _Y •.• määrä kasvanut ennen kuu
lähes jokaisen J8::.~e~to~ Ja:;vin järjestetyt työläiset ovat 
lumattomassa maa:a ssa. d k,seen käyttäen sruavuttaneet 
vilkasta __ tu~tan~oaika~ .. ~k~ ammatillisen työväenliikkeen 
kaikki nama voitot, e'.va utukset rajoitu yksinomaan 
taisteluj~.:1 . t~~?kse\. Ja .~aav K mmenet ja sadat tuhan
näiden J~nestoJer_i Jaset;~· t cfsrrnntelevät järjestymättö
net samoilla teollisuus_a 0 ~ a • _:!" arannuksia olosuhteisiin
mät työläiset ovat saanee_ myos P ·· ·• ·· ·a· kuin J"ärjes-. .. h k.. .. niin suuressa maarass 
sa, mutta ei la es aan t t·· män hyödyn järjestyneiden 

t He ovat saanee a 
tynee · . h .d .. kusta nnuksellaan. 
työläisten toimesta, ei a n eroilla osottaisi järjestyneiden 

Mutta ellemme num .. i eemme olisi ylimal-
työläisten _vo'.ttojen suu

1
ruhuytet:, kl~s~uksen lcunkin suuren 

k · en Siksi luomme Y . .. • j" ' ain_ . . T .. .. 1i·i·ttoon kuuluvan kansainvallsen ar-Amerikan yovaen 
jestön saavutuksiin. 

Hillenlrnivaja,t; 
. . . j" "ärjestöllä (United Mine 

Amerikan hnlenka iva ien J .. .. d 1916 aJ·ana 
• ) oli suuri tehtava vuo en · Workers of Amenca . ·· ·•fflä kovan . · · hiilikaivosten omistaJien va i 

Sopimuks~_t se1; ~a.. lueilla päättyivät maaliskuun 31 
ja pehmean kivi~'.~l~n t~n oli ryhdyttävä neuvottelem aan 
päivä, v. 1~16. . arJes . 400 000 nousevalle hiilenkaiva
uusista ~_opimuk:t.\a ~~~~ajien'. järjestön konventsionissa, 
ja-arm_eiJal'.~· i~ en lussa Indianapolis' issa laadittiin ne 
joka pidettnn :vuo en a vottelu ·en alkaessa kaivoskapita
vaatimuks~t, ~?tka n eu 11 äJätettiin että hiilenkaiva jat 
listeille esitettun. Sama a P ' • opimukse n pää 
eivät noudata entistä m enettelytapaa Ja s 
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tyttyä lakkoudu siihen asti kuin uusi sopimus on saatu 
aikaan, vaan pysyvä t työssä neuvottelujen ajan. 

Neuvottelut alkoivat maaliskuulla. Lyhytaikaisten 
neuvottelujen p er ä stä p ehmeän hiilen kaivosten omistajat 
Illinoisisea , Indianassa, Ohiossa ja Pennsylvania ssa suos
tuivat antamaan työiäisilleen viidestä lrnlmeentoista pro
senttiin palka nkorotusta ja n. s. "minesrun-systeemin", 
joka m.erkitsee sitä, että· hiili punnitaan ja työläisille 
maksetaan sen mukaisesti. Hii!enkaivajain jä rjestön vir
kailijat sanovat , että viimeksi mainittu voitto on· hiilen
kaivajil!e yhtä tärkeä kuin itsenäisyyden . julistus Ameri
kan kansalle. 

Neuvottelut kovan hiilen kaivajien ja kaivosten omis
tajien välillä venyivät pitemmälle. He ' palkankorotuksen 
ohella vaativa t itselleen 8-tunnin työpäivää ja järjestönsä 
tunnustamist a. Mutta lopulta hekin voittivat ·ilman lakkoa 
kahdeksan tunnin työpäiviin, 71/2-10 prosentin palkan
korotuksen ja ·ensim_äisen kerran· tämän maan historiassa 
hiilenka ivajien j ä rjestön presidentti allekirjoitti sopimuk
sen kaivosten .omista jien ja kaivostyöläisten vä lillä. Hillen
kaivajat pakottiva t kaivoskapitalistit tunnustamaan järjes
tönsä. 

Nämä voit.ot s~avutettiin iiman lakkoa: ·. Tosin kyllä 
pienempiä la kkoja on tapahtunut tämän vuoden •ajalla 
Ohiossa ja P ennsylvaniassa sopiniusten tulkinnasta, mutti<
nekin on sovittu työläisille edullisesti. 

Vuosi 1916 on ollut loistovuosi hiilenkaivajen järjestön 
historiassa. Edellä lueteltujen voittojen lisä ksi järjestön 
jäsenmäärä on huomattavasti lisääntynyt. West Virgi
nian hiilenkaiva ja t, jotka työläisille epäedullisesti päätty
neen lakon jä lestä ovat olleet erossa pääjärjestöstä , ovat 
uudelleen liittyn eet siihen. Coloradon hii!enkaivaja t ovat 
myös alkaneet uudelleen järjestyä mahtavan United Mine 
Worke:i-sin yhteyteen . · 

Kirvesmiehet. 
Kirvesmiesten ja puuseppien (United Brotherhood or 

Carpenters a nd Joiners of America) veljesjärjestöllä on 
ollut enemmä n taisteluja tämän vuoden a ja lla kuin kos
kaan en'neil yhtä pitkänä ajanjaksona. Noin kolmesataa 
piirijärjestöä j ä rjestön sihteerin Frank Duffyn lausunnon 
mukaan pyysivät pääjärjestön toimeenpanevalta komite
alta lupaa saada tehdä työpäivän lyhennys- ja palkankoro
tusvaatimuksia isä nnille. Järjestön jäseniä, jotka palkan
korotusvaatimuksia tehdessään työskentelivä t yhdeksän ja 
kymmenen tuntia päivässä, kehotettiin pää järjestön ta
holta tällä kertaa antamaan suurempaa huomiota k a hdek
santunnin työpä ivä n saamiselle. Piiri- ja paikallisjärjes
töt nouda ttiva t t ä tä lrnhotusta ja nyt melkein kaikki j ä rjes
tön jäsenet nauttivat kahdeksantunnin työpäivästä. 
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Järjestön toimeenpanevakomitea on tämän vuoden 
ajalla· noudattanut · hieman erilaista menettelytapaa kuin 
mennema vuosina. Kun piiri- tai paikallisjärjestöt ovat 
pyytäneet lakkolupaa, lupa on annettu sillä ymmärryksellä, 
että lakkoa ei julisteta alkavaksi ennen kun järjestön pre
sidentille tai hänen edustajalleen on annettu tilaisuus so
vitella riitaisuuksia. Tästä menettelytavasta oli sellainen 
tulos, että vaikka järjestöllä oli keväällä rakennustöiden 
alkaessa lähes kolme sataa palkankorotus- ja työpäivän
lyhennysliikettä, niin siitä huolimatta puhkesi vain kym
menen sellaista lakkoa, joissa pääjärjestön rahastosta 
täytyi lakkoavustusta maksaa. Näistäkään lakoista ei yk
sikään kestänyt kuutta viikkoa kauemmin. 

Näiden lakkolilkkeiden ohella kirvesmiesten järjestö 
on ollut boikottia vastustavan liiton ankaran hyökkäyksen 
alaisena. Viimeisten seitsemän tai kahdeksan vuoden 
ajalla on sanotun liiton toimesta nostettu kaksitoista jut, 
tua järjestöä vastaan boikotin harjottamisesta. Tärkein 
näistä on Oshkoshissa, Wisconsinissa olevan Payne Lum
ber Companyn nostama juttu, joka on nykyään Yhdysval-
tain ylioikeuden ratkaistavana. ·· 

Kirjaltajat. 

Kirjaltajien järjestö (International Typographical 
Union) on kuluneen vuoden ajalla uudistanut sopimuksen 
Amerikan sanomalehtien kustantajien liiton kanssa viiden 
vuoden ajaksi ja tätä kirjotettaessa paraallaan neuvotte.
lee samanlaisesta sopimuksesta muiden kirjapainojen omis
tajien liiton kanssa. Tämän lisäksi järjestiJ on tehnyt 277 
paikallista sopimusta. Järjestön jäsenten keskimääriUnen 
ansio vuoden ajalla on ollut $1,041.19. Koko jäsenistön 
vuotuinen ansio on ollut $62,711,805, eli noin $1,556,520 
dollaria suurempi kuin edellisenä vuotena. Jäsenten vuo
tuinen ansio on vuodesta 1909 kasvanut seuraavasti: 

1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 

' • . .. .... ... . . . .. . .. . 

Sikaarintekijät. 

$897.00 
953.00 
97 4.00 
992.00 

1,023.00 
1,042.00 
1,026.51 
1,041.18 

Sikaarintekijäin (Cigarmakers' International Union of 
America) järjestö on myös onnistunut taistelussaan kulu
neen vuoden ajalla. American Tobacco Comp.any ja useat 
toiset suuret tupakkayhtiöt ovat useampien vuosien ajan 

30 

koettaneet -saada järjestymättömiä naisia ja lapsia työs
kentelemään tehtaissaan sellaisilla paikoilla, joilla nais
ten on . mahdo!_onta kunniallisesti elää. Näitä työläisiä on 
m~nne1syydessa ollut melkein mahdotoin järjestää. Tä
ma~ v.1:1.?de~. _ajalla järjestö on kuitenkin onnistunut jär
jestamaan na1den tehtaiden miespuolisia työläisiä korotta
maan heidän palkkojansa ja lyhentämään työaik~ kahdek
saan tuntiin päivässä. Useissa tapauksissa nämä voitot 
saavutettiin• ilman lakkoa, toisissa lakkotaistelun kautta. 

Graniitin hakkaajat. 

Gra~iitin hakkaajien järjestö (The Granite Cutters' 
Internat10nal Association of America) saavutti keväällä 
":~?nna 1916 suurimman voittonsa. · Kaikki tähän järjes
toon kuuluyat työläiset, joiden alin palkka viime kevää
seen__ a~!i oli $3.20 ja $3. 60 päivältä, saavat nyt $4.00 alin
ta paivapalkkaa yli maan ja nauttivat 44 tunnin työviikos
ta. K8:ikkia tämän järjestön ja ·graniittitehtailijain välillä 
nyt v01massa olevia sopimuksia ei tehty tämän kevään 
ajalla. Useat niistä on tehty aikaisemmin, mutta jokai
sessa ennemmin tehdyssä sopimuksessa oli pykälä jonka 
mukaan alin palkka nousi tähän summaan v. 1916'. Noin 
7_? pro~~~!issa paikkakuntia, joilla uusia sopimuksia teh
tun, tyola1sten palkka nousi 75 sentillä päivää kohden 
Palkat useilla. paikkakunnilla ovat yläpuolella tämän mi~ 
nimin. M. m. Californiassa on alin palkka 60 senttiä tun
nilta, 
. T~män palkankorotuksen lisäksi järjestö sai suuria 
J~- palJon merkitseviä parannuksia työoloihin. Uusien työ-
18:)ste~ .. terv~ydelle vahingollisiksi osottautuneiden koneiden 
kayttoa raJotettiin ja työnantajat palrntettiin pitämään 
tehtaam;:a puhtaina. 
. __ Jä:.jestön presidentti James Duncan puhuessaan jär
Jeston~'.1- saavutuksista lausuu; että 44 tunnin työviikko 
Ja· n~_lJ_an dollari':_ alin päiväpalkka ei ole järjestyneiden: 
granntm_ hak~aaJ1en pyrkimyksien lopullinen päämäärä. 
Se on va:n levahdyskohta. Sen jälkeen alkavat uudet tais
telut uusien parannuksien puolesta. · 

Maalarit, koristelijat ja paperoitsija,t. 

.. __ Maalarien; koristelijain ja paperoitsijain veljesjärjes
tossa (Brotherhood of Painters, Decorators and Paperhan
gers of _A~erica) oli kesäkuun lopussa v. 1916 yhteensä 
83,853 taysm maksanutta jäsentä. Järjestön toimitsija J. 
~: ~kemp arvelee järjestön jäsenmäärän lyhyen ajan si
salla nousevan sataan tuhanteen. 

_Kuluneen vuoden ajalla on tehty enemmän vaatimuk
sia Ja saatu enemmän parannuksia kuin yhtenäkään yhtä 
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pitkänä ajanjaksona ennen järjestön historiassa. Noin sa- · 
dalla eri paikkakunnalla on saatu työpäivän lyhennyksiä, 
palkankorotuksia ja työolojen parannuksia ilman lakkoa. 
Siellä missä kävi välttämättömäksi julistaa lakkoja, rre oli
vat lyhyitä ja päättyivät_ työläisten voitolla. Palkankoro
tuksen suuruus vaihtelee 12½ sentistä dollariin päivältä. 
Tämän lisäksi maalarien järjestö sai maalarityönantajalii
ton tekemään sopimuksen kanssansa. ·Tämä on ensimäi
nen kerta kuin tällainen sopimus on _aikaansaatu. Se jo 
yksinään oli taistelemisen arvoinen. TämiL voitto kuitenkin 
saavutettiin vain sen kautta, että maalarien järjestön yh
teyteen otettiin vuosi takaperin entinen Internation'al 
Painters'. Union, juutalatsten ,maalarien järjestö. · · 

Useat paikallisjärjestöt saivat lauantaina puoli päivää 
vapaaksi. Boston kuitenldn teki poikkeuksen entisestä ta
vasta. Siellä · tehtiin sopimus maalarientyönantajien liiton 
kanssa entisellä palkalla, mutta sopimuksen · mukaan maa~ 
larit työskentelevät vain viitenä päivänä viikossa, siis yh
teensä 40 tuntia. Bostonin maalarit ovat tästälähtien ko
ko lauantaipäivän vapaana. Yleisenä pyrkimyksenä maa
larien järjestön : keskuudessa on ollut pitempiaikaisten so
pimusten tekeminen. Ennemmin sopimukset tehtiin vain 
vuodeksi kerrallaan. Enemmistö tämän vuoden ajalla 
tehdyistä sopimuksista on tehty kolmeksi vuodeksi. Mut
ta kaikkialla maalarit ovat pidättäneet itselleen oikeuden 
mennä myötätuntoisuuslakkoon toisten rakennustyöläisten 
puolesta. · ' 

Järjestämistyötä maalarien järjestö on myös tehnyt huo
mattavalla menestyksellä. Vuoden ajalla on saatu jär
jestetyksi · San . Franciscon ja Seattlen laivain maalaajat. 
Tämän 1isä ks( on maalarien -järjestöön liitetty Amalga
mated Glass Workers' Internationai Association. Tästä on 
ollut seurauksena, että järjestö on tehnyt useita eri sopi
muksia, useissa tapauksissa työläisille sangen edullisia, 
lasitehtailijain kansrn. 

Höyrylapiocyöläiset. 
Höyrylapiotyöläisten järjestön (International Brother~ 

hood of Steam-Shovel and Dredgemen) sihteeri E. M. 
Foley kirjottaa, että järjestön jäsenfä on ollut tavattoman 
paljon työttöminä viimeisten vuosien ajalla. Tämä työt
tömyys on johtunut siitä kun rautatiet eivät alkaneet suu
rempia rakennustöitä ja . kun järjestön jäsenistö mennei
syydessä työslrnnteli pääasiallisemmin rautateiden raken
nuksilla. Viime vuoden ajalla höyrylapioita ja muita 
maankaivuvälineitä on alettu käyttää muillaldn alo-illa, 
joten niiden käyttäjien työ on tullut pysyväisemmäksi. 

Mutta huonosta työajasta huolimatta järjestö on pa
rantanut jäsentensä työoloja, lyhentänyt työpäivää ja ko, 
rottanut palkkoja useilla paikkakunnilla. 
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Rauta.teiden sähköttäjät. 

Rautateiden sähköttäjien järjestöllä (Rai!road Tele
graphers') on ollut v~ 1916 ajalla vain yksi huomattavam
pi paikka.-juttu rautateiden kanssa. Järjestii esitti .New 
York_ Central, Lake Shore and Michigan ja New York,' Chi
cago & St. Louis rautatieyhtiölle useita vaatimuksia tämän 
vuoden alussa. Useita kuukausia kestä neiden neuvottelu
jen jälestä yhtiöt suostuivat alistamaan työläisten vaati
mukset sovintolautakunnalle. Kuulustelut alettiin Heinä
kuu.n 6 päivänä New Yorkissa. Sovintolautakunta antoi 
päätöksensä elokuun ens!mäisenä päivänä. Tämän pää
töksen mukaan sähköttäjät saivat kymmenen prosentin 
palkankorotuksen itäisillä teillä, kahdeksan prosentin .ko
rotuksen läntisillä teillä, y!ityömaksun sunnuntai-työstä ja 
ja seitsemästä kymmeneen päivään lomaa täydellä palkal
la joka vuosi. Sovintolautakunnan päätöksestä hyötyi 
4,300 sähköttäjää. 

Sähkörauta.tieläiset. 

Sähkörautatieläisten järjestö (Amalgamated Associati
on of Street and Electric Railway Employees of America) 
perusti vuoden 1916 ajalla 36 uutta osastoa ja lisäsi jäsen
määräänsä 4,500. Mainitun vuoden elokuun ensimäiseen 
päivään mennessä järjestöllä oli ollut 20 lakkotaistelua, 
joista 16 voitettiin. Neljä lakkoa tätä kirjoitettaessa oli 
käynnissä. Kuudestatoista työnsulusta järjestö voitti kuu
si, kolme hävittiin ja viisi ei ollut elokuun ensimäisenä 
päivänä vielä päättynyt. Nämä lakot koskivat 10,668 työ
läistä, joista 10,216 kuului sellaisiin paikallisosastoihin, jot
ka voittivat taistelunsa. Useimmissa tapauksissa lakkojen 
syynä oli palkankorotusvaatimus. Työläiset ovat saaneet 
lakkoj en ja rauhallisten neuvottelujen kautta palkankoro
tusta, jonka yhteenlaskettu summa nousee $6,262,000 vuo
dessa. Tästä palkankorotuksesta pääsi osalliseksi 64,000 
järjestön jäsentä. Korotus on keslcimääräisesti 12 pro
senttia. ! · ;_Ii •I •1 ·J 

Lakkoavustuksien ohella järjestö maksoi vuoden aja!-. 
la $262,500 työttömyys-, sairaus-, vanhuus~ ja hautaus
avustusta. 

Kutomotyöläiset. 

Vuosi 1916 oli kutomotyöläisten järjestölle (United 
Textile Workers of America) suurin voittojen vuosi, mitä 
sen historiassa tunnetaan. Vuoden 1915 lopussa useilla 
kutomoteollisuuden aloilla alkoi ilmetä huomattavaa vilk
kautta. Kutomotyöläisten järjestö tilaisuutta hyväkseen 
käyttäen· saman vuoden lokakuulla pidetyssä konventsio
nissaan päätti alkaa yleisen palkankorotusliikkeen yli 
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maan. Tammikuussa v. i916 alettiin kaikissa puuvillaku
tomoteollisuuden keskuksissa yleinen agitatsioni kymme
nen prosentin palkankorotuksen puolesta. .Sitä seurasi sa
manlainen agitats:oni villateollisuuden alalla. Menestys 
kummallakin alalla oli oivallinen. Ei ainoastaan järjesty
neiden, mutta myös järjestymättömien kutomotyö!äisten 
palkkoja korotettiin kymmenellä prosentilla. Tosiasia on, 
että palkankorotus joillakin pa:kkakunnilla nousi ainoas
taan viiteen prosenttiin, mutta työläiset näillä paikkakun
nilla olivat joko kokonaan järjestymättömiä tai sitte . kuu
luivat seUaisiin järjestöihin, joilla ei ole minkäänlaista yh
teyttä muun tämän maan työväenliikkeen kanssa. 

Tämän vuoden huhtikuulla alettiin agitatsioni toisen 
10 prosentin palkankorotuksen rnamiseksi. Tähän sisältyi 
vielä erikoinen kymmenen prosentin palkankorotusvaati
mus huonoimmin palkatuille työläisille. Nämäkin pall~ka
liikkeet onnistuivat erinomaisesti, niin että kutomotyÖ!äis
ten palkat ovat ·nyt 20-35 prosenttia korkeammat kuin 
mitä ne olivat vuoden 1Dl5 lopussa. Näistä pal.kankoro
tuksista on osallisiksi päässyt noin puoii miljoonaa työ
läistä. Etelävaltioiden kutomotyöläisten palkat ovat kui
tenkin yhä edelleen alhaiset. Tämä agitai:sioni ei oie ulot
tunut näihin "orja valtioihin". Siksi kutomotyöläisten jär
jestö on nyt kääntänyt kaiken huomionsa näiden työ
läisten järjestämiseen ja heidän olosuhteittensa paranta
miseen. 

Höyry koneiden länunittäjät; . 

Höyrykoneitten lämmittäjien järjestön (International 
Brotherhood of Stationary Firemen) jäsenmäärä on vuo
den 1916 ajalla lisääntynyt 2,500. Neljä tuhatta. järjestön : 
jäsentä ovat saaneet &-tunnin työpäivän ja 8,000 järjestön 
jäsenen työviikko on saatu muutetuksi kuusipäiväiseksi. 
Noin 75 prosenttia• järjestön jäsenistä nauttii nyt &-tun
nin työpäivästä ja ansaitsevat $19~$24 viikossa. Noin 
viisi vuotta talmperin tämän alan työläiset työskentelivät 
seitsemän pä,ivää viikossa ja ansaitsivat keskimääräisesti 
kaksi dollaria päivältä. Viiden vuoden taistelulla on saa
vutettu 48 tunnin työviikko ja palkat ovat lähes kaksin
kertaistuneet, 

Mallisepät. 

Malliseppien järjestö (,Patternmakers' League of North 
America) on vuoden 1916 ajalla saavuttanut monia huo
mattavia voittoja, lyhentänyt jäsentensä työaikaa ja korot
tanut palkkoja keskimäärin 10 prosentilla. Järjestö on 
erikoisesti taistellut kahdeksantunnin työpäivän tai toi
sinsanoen 44 tunnin työviikon saamiseksi. Nämä taistelut 
ovat melkein kaikki voitetut. 

Vaikeimmat taistelut tällä järjestöllä on ollut Detroi
tissa. Sikäläiset lakot eivät olleet vielä tätä kirjoitettaes
sa päättyneet. Siellä työnantajat ryhtyivät estetuomioiden 
avulla murskaamaan työläisten rintamaa. Siellä oikeus
laitos $10,000 sakon uhalla kielsi järjestön jäseniä sala
liittoutumasta tarkoituksella pelottaa työnantajat myön
tymään työläisten vaatimuksiin tai johonkin osaan niistä. 
Samassa estetuomiossa kielletään työläiset asettamasta 
Jakkövartijoita lakcinalaisten tehtaiden luo, käymästä rik
kurien asunnoissa ·tar'·kotuksella saada nämä- miehet eroa
maan työstään. · Senlisäksi lakkolaiset kiellettiin sanoma
lehdissä ja lentolehdissä boikoteeraamasta kantajien lii-
kettä. . ,, . . : . . 

Näistä •inhoittavista estetuo~ioista huolimatta_ malli
seppien jii,rjestö' uskoo voittavansa nämä taistelunsa; 

. _Pl\tkityöläiS!Ct. 

Putkityöläisten. järjestö ' (United Association of Plum
bers and Steainfii:ters of the United States and Canada) 
perustettiin lokakuulla v. 1889, jolloin siihen yhtyi 23 pai
kallisosastoa, jois,a oli yhteensä 1,800 jäsentä. Touko
kuun 1 päivänä• v. 1916 järjestöön kuului 673 paikallis
omstoa, joissa oli yhteensä 44,245 jäsentä. · Vuosien 1889 
ja i9.00 . välillä. järjestöllä oli 341 lakkoa ja työnsulkua, 
joi~ta 276 päättyi työläistE!n täydellisellä voitolla ja 65 so
vittiin molemminpuolisilla myönnytyksillä. 

· Vuodesta 1900 kuluvan vuoden toukokuun ensimäi
seen päivään saakka järjestöllä oli 1,318 lakkoa ja työn
sulkua, joista 1:184 päättyi työläisten täydellisellä voi
tolla, 102 sovittiin molemminpuolisilla myönnytyksillä ja 
32 hävittiin. Viimeisenä ajanjaksona tapahtuneisiin lak
koihin otti osaa· yhteensä 36,607 miestä. Lakko-, sairaus
ja hautausavustuksina maksettiin tänä aikana $1 ,285,798. 
Vuoden 1916 ensimäisellä puoliskolla järjestöllä oli 22 
lakkoa, jotka kaikki voitettiin. 

Vuonna 1904 · järjestön jäsenet ansaitsivat $3.20 päi-: 
vältä. Vuonna 1915 alin päiväpalkka oli viisi dollaria. 
Järjestön jäsenet työskentelevät kahdeksan tuntia päi
vässä ja lauantaisin vain neljä tuntia, eli yhteensä 44 
tuntia' viikossa. 

Hotelli- ja ravintola.palvelijat ja ,,iinurit. 

Hotelli- ja ravintolapalvelijain . ja viinurien järjestöt 
(Hotel and Restatirant Employes' International Alliance 
and Bartenders' Inte1·national League of North America) 
kumpainenkin ilrriöittavat vuoden 1916 olleen ankaran 
järjestöilleen. Vuoden 1914 vaaleissa · äänestettiin useita 
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kaunteja Ja valtioita kuiviksi , joten tuhannet järjestöjen 
jäsenet joutuivat työttömiksi. Järjestöjen jäsenmäärä 
aleni noin kymmenellä tuhannella. Järjestöillä on ollut 
täysi työ saada Jäsenmääränsä kohoamaan siihen missä 
se oli ennen vaaleja. 

Samanlaisen raportin antaa oluenpanijaln järjestö 
(International Brewery Workers' Union). Sekin sanoo, 
että kieltolaklen voimaanastuminen on aiheuttanut työt
tömyyttä järjestön jäsenten keskuudessa, heikentänyt 
järjestön voimaa palkkaliikkeissä ja pienentänyt jäsen
määrää. 

Kukin näistä järjestöistä ovat katkeralla mielellä· toi
sia järJestyneitä työläisiä kohtaan siitä, että ainakin osa 
niistä ön kannattanut kieltolakeja Ja työskennellyt niiden 
aikaansaamiseksi. 

Puku työläiset. 

Pukutyöläisten järjestölle (United Garment Workers 
of America) on vuosi 1916 ollut merkkivuosi siinä suh
teessa, että se on saavuttanut huomattavia parannuksia 
pukuteollisuude:il alalla työskenteleville työläisille tarvit
semalla turvautua lakkoon vain harvoissa tapauksissa; 
Lähes kaikissa pukuteollisuuskeskuksissa, joissa valmis
tetaan miesten pukuja, on saatu kahdel{Santunnin työ
päivä aivan yleiseksi ilman palkanalennusta. Leikkaajat, 
Jotka ovat nauttineet kahdeksantunnin työpäivästä jo 
useita vuosia, ovat saaneet palkankorotuksia. 

Mutt.a tällä järjestöllä on ollut taisteitava ei yksistään 
työnantajia, mutta myös kilpailevaa järjestöä Amalgama
ted Clothing Workers'ia vastaan, Joka joitakin vuosia ta
kaperin erosi pukutyölälsten valtajärjestöstä ja joka sen
jä!estä . on tehnyt kaikkensa häiritäkseen pukutyöläisten 
Järjestön toimintaa. Kuluneen· vuoden ajalla se on vär
vännyt lakkorikkureita niille baltimorelaisille liikkeille 
joiden järjestyneet työläiset ovat olleet lakossa. ' 

Ruukinkantajat ja rakennustyöläiset. 

Ruukinkantajien ja rakennustyöläisten järjestöön 
(International Hodcarriers, Building and Com:mon Labo
rers Union) on v. 1916 ajalla yhtynyt 20,000 uutta jäsentä. 
Vaikka järjestö on menettänytkin paljon jäseniä niin 
hyvälle puolelle jää useita tuhansia. Järjestö on ~aanut 
jäsenilleen palkankorotuksia joiden suuruus vaihtelee 
2 ½ sentistä 11 ½ senttiin tunnilta. Järjestön jäsenet 
nauttivat yli maan kahdeksantunnin työpäivästä. Järjes
tön sihteeri A. Persion leikillisestL huomauttaakin, että 
siihen asu kun tämän maan järjestynyt työväestö ottaa 
tunnussanakse•en seitsemän tunnin työpäivän kahdeksan-

tunnin työpäivän asemasta, heidän järjestöllään ei ole 
mitään tekemistä tässä suhteessa. 

Järjestöä vastaan annettiin Massachusettsin ylioikeu
desrn yksi mitä inhoittavampi estetuomlo, mitä tässä 
maassa tunnetaan. 

Leipurit. 

Leipurien järjestö (The Bakers' International Union) 
perustettiin v. 1885, eli 31 vuotta takaperin. Ennen sitä 
leipurit asuivat työnantajiensa luona, työskentelivät 18 
tuntiakin päivässä ja saivat palkkaa kolmesta kahdeksaan 
dollariin viikossa. Järjestö on perustamisestaan asti käy
nyt väsymätöintä taistelua työpäivän lyhentämiseksi, 
palkkojen korottamiseksi ja työolojen parantamiseksi. 
Tämä taistelu on ollut tuloksia tuottava. Vuoden 1916 
toukokuulla nautti kaksi tuhatta leipurien järjestön jä
sentä 8-tunnln työpäivästä, 18,000 yhdeksän tunnin työ
päivästä ja kaikki saavat yhden vapaapa1van viikossa. 
Leipurien (järjestyneiden) palkat vaihtelevat nyt $17 ja 
$30 välillä viikossa. 

Rautateiden kirjurit. 

Rautatiekirjureiden järjestö (Brotherhood of Rail
way Clerks) on myös alkanut edistyä viimeisten vuosien 
ajalla, vaikka kaikki rautatieyhtiöt ova·t jonkunlaisella 
"rock•efellerismillä" koettaneet estää näitä työläisiään jär
jestymästä vaatiaksensa pfl-rempaa palkkaa ja lyhempää 
työpäivää. Tähän asti ei ole vielä yleisemmin käsitetty 
minkä .tärkeän osan nämä työläiset rautateillä muodosta
vat. Arvellaan, että rautateiden palkkalistoilla on yh
teensä noin 250·,000 kirjuria. Mutta vaikka kirjurien jär
jestö onkin vielä nuori ja heikko on se saanut aikaan huo
mattavia voittoja. Uuden Englannin rautatiet olivat vuo
den 1916 ajalla. pakotettuja korottamaan tähän luokkaan 
kuuluvien työläistensä palkkoja, parantamaan heidän 
työolojansa ja antamaan heille lauantaisin puoli päivää 
vapaata yli vuoden. 

Järjestön jäsenistö oh . kuluneen vuoden aJalla yleis
äänestyksellä päättänyt ottaa jäsenyyteensä rahtitavaran 
käsittelijöitä, varastohuonetyöläisiä, pakaasimiehiä ja 
muita asematyöläisiä. Kun kaikki nämä työläiset on 
rnatu järjestettyä yhteen unioon, tulee siitä mahtava jär
jestö, joka pelkällä uhalla pakottaa rautatiet taipumaan. 

Postikonttorityöläiset. 

Amerikan Työväenliittoon kuuluva postikonttorityö
läisten järjestö (National Federation of Post Office 
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Clerks) on myös saanut huomattavia voittoja lainsäädän
nän kautta. Kongressin istunnon alussa yritettiin näiltä 
työläisiltä riistää kahdeksantunnin työpäivä ja vapaa 
sunnuntai. Nämä yritykset teki järjestö toisten järjesty
neiden työläisten avustaman tyhjäksi. Postikonttori
työläisten palkkoja korotettiin, heidät vapautettiin työstä 
vuoden seitsemänä pääa:siallisirnpana juhlapäivänä, se 
aika, jonka työläiset saavat olla työstä poissa sairauden 
takia ilman että heitä poistettaisiin palkkaluettelosta, on 
jatkettu yhdeksi vuodeksi, kaikki postilaitoksen työläiset 
on saatettu hallituksen työläisten tapaturmavakuutuslain 
alaisiksi, rautateillä oleville postityöläisille annettiin 15 
päivän vuotuinen loma j. n. e. Järjestön sihteeri Thos. 
H. Flaherty huomauttaa, että ennen· kun nämä työläiset 
yhtyivät · Amerikan Työväenliittoon ei saatu sanottavasti 
postilaitok,sen työläisiä hyödyttäviä lakeja. 

Stereotypeeraajat. 

Stereotypeeraajien jiirjestö (International Stereo
typers . and Electrötypers' Union) on hyvässä kunnossa. 
Järjestöllä' on 122 paikallisosastoa, joista 32 saivat uuden 
rnpiinuksen aikaan työnantajien kanssa tämän vuoden 
ajalla. - Järjestöllä on yleissopimus Amerikan sanomaleh
tien lmstantajien liiton kanssa ja paikalliset sopimukset 
läheisimpien työnantajiensa kanssa. Jokainen stereoty
peeraaja Mississippi joesta länteen, lukuunottamatta kol
mea työpajaa, kuuluvat järjestöön. Ei-union pajat ovat 
Los Angelesin Times, Salt Lake City Desert News ja Min
n'eapolis Tribune.· Canadassa ei ole yhtään ei-union työ
pajaä. Pohjois-Amerikan stereotypeeraajista on 9 2-9 5 
prosenttia järjestyneitä. 

' '. ) .. -~: . :-

Rauta,-, ,teräs ja tinatyöläiset. 

Rauta-, teräs- ja tinatyöläisten järjestön (Amalgama
ced cAssöcfation of Ifon, · Steel and Tin vVorkers of North 
America) jäsenistö ja, kymmenet tuhannet järjestön ulko
puolella olevat rauta- ja terästeollisuuden työläiset ovat 
saaneet vuode-n '1916 a;ialla huomattavan suuria palkan
korotuksia. .Järjestyneiden saaman palkankorotuksen 
~uuruus vaihtelee' 12:sta 61:een ·prosenttiin. Järjestö on 
ryhtynyt entistä pontevammin toimimaan järjestymät
tömien terästeollisuuden työläisen järjestämiseksi. 

Opettajat. 

Vuoden 1916 ajalla perustettiin opettajien kansallis
liitto (The American Federation of Teachers), joka yhtyi 
Amerikan Työväenliittoon. · Jä'rjestöllä on vasta muuta-

missa kaupungeissa paikallisosastoja. Siitä huolimatta se 
on saanut maistaa omistavan luokan vainoa. Jo' edelli
senä vuotena antoi Chicagon koululautakunta julistuksen, 
että ellei Chicagon opettajien yhdistys eroa Chicagon 
Työväenliitosta, opettajat erotetaan. Opettajat hakivat 
estetuomion, :ioka kielsi koululautakunnan voimaanpane
masta tätä päätöstään. Kun koululautakunta hävisi tässä 
jutussaan, se ryhtyi kukistamaan opettajien järjestöä 
erottamalla toimivimmat opettajat palveluksestaan. Tais
telu on yhä edelleen käynnissä. Clevelandin järjesty
neillä on ollut samanlaisia kokemuksia sikäläisen koulu
hallinnon kanssa. 

Teurast:a,jat. 

Mikäli tunnetaan ernsimamen teurastaj.ien järjestö 
(The Butcher Workm~n) muodostettiin v. 1891. Tällöin 
teurastajat työskentelivät kello viidestä aamulla•, yhdek
sään illalla viitenä päivänä viikossa ja lauantaisin viidestä 
aamulla yhteentoista illalla ja sunnuntaisin seitsemästä 
aamulla yhteen päivällä, tehden yhteensä sataviisi tuntia 
viikossa. Nykyisin teurastajat työskentelevat vain 62 tun
tia viikossa, saavat olla vapaina. sunnuntai- ja juhlapäi
vät sekä saavat $16.50 alinta viikkopalkkaa ja lisämaksun 
ylityöstä. Unio on näinmuodoin tällä ajalla voittanut 
jäsenilleen 43 tuntia viikossa vapaata aikaa ja $7.50 pal
k.ankorotusta viikkoa kohden. Jäsenet ovat saaneet nämä 
voitot maksamalla jäsenmaksuja keskimäärin noin yh
deksän dollaria vuodessa. 

Pcsulaitostyöläiset. 

Pesulaitostyöiäisten järjestö (Laundry Workers' In
ternational ·Union) on myös kuluneen vuoden ajalla hil
jalleen edistynyt. Elokuun ensimäiseen päivään men
nessä oli perustettu 22 uutta paikallisosastoa. Yhdeksän 
pientä paikallisosastoa lopettivat ,toimintansa vuo'den 
ajalla, joten voitonpuolelle jäi 13 osastoa ja 470 uutt!j, 
jäsentä. 

. Radankorjaaja,t. 

Radankorjaajien järjestöön (International Brother
hood of Maintenance-of-Way Employes) kuuluvat kaikki 
rautateiden ratojen ja siltojen kunnossa pitäjät. Suurin 
osa näistä työläisistä on hajallaan pienissä kaupungeissa, 
kylissä ja erämaissa. Vain pieni osa järjestön jäsenistä 
työskentelee suurissa kaupungeissa olevilla pääteasemilla. 
Kun nämä työläiset eivät voi läheisesti seurusteila tois
tensa kanssa, käydä yhteisissä suurissa kokouksissa, hei-
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dän järjestämisensä on ollut vaikeata. Tästä huolimatta 
järjestö on ,viimeisten kolmen vuoden ajalla saanut var
man jalansijan rautateillä. 

'l'ämä järjestö on myös saavuttanut voittoja vuoden 
1916 ajalla. Kflsäkuulla korotettiin Canadan hallitukse n 
rautateillä työskentelevien radankorjaajien palkka $2.00-
$2.20 päivältä ,Ja työnjohtajan palkka . $3.35 päivältä. 
Chesapeake a11d Ohio rautatieyhtiö korotti radankorjaa
jiensa palkkoja noin 45 dollarilla vuodessa miestä koh
den, Northern Pacific antoi 2,000 työläisilleen palkankoro
tusta, jonka yhteenlaskettu summa nousee $100,000 vuo
dessa. Useita toisia pienempiä voittoja on myös kuluneen 
vuoden ajalla saavutettu. 

Rautatievaunujen korjaajat. 

Rautatievaunujen korjaajien järjestö (Brotherhood 
of Railway Carmen of America) vuoden 1916 tammikuun 
alussa uudisti sopimuksensa neljäntoista rautatien kanssa 
Yhdysvaltain kaakkoisosassa, saaden jäsenilleen palkan
korotusta 1 ½ sentistä viiteen senttiin tuntia kohden. Tä
män lisäksi on tehty ·uusia sopimuksia Canadan läntisillä 
rautateillä, jossa työläiset saivat 10 prosentin palkanko
rotuksen ja sen lisäksi sopimuksia useiden terminaali
yhtiöiden kanssa. 

Järjestön jäsenmäärä oli kesäkuun 30 päivänä v. 
1916 päättyneenä vuotena lisääntynyt 8,366. Vaikka vuo
den ajalla Ca,nadassa vallitsi ankara pula, niin siitä huoli
matta järjestön onnistui perustaa sinne 15 uutta paikallis
osastoa 1,098 jäsenellä. 

Tynnyrisepät. 

Tynnyriseppien (Coopers' International Union) onnis
tui saada uusia sopimuksia aikaan tehtailijain kanssa 30 
kaupungissa ja korotettua jäsenten palkkoja $1.50-$3.00 
viil{koa kohden. Järjestöllä oli kolme lakkoa vuoden 
ajalla. Näistä lakoista kaksi voitettiin ja kolmas oli tätä 
kirjoittaerna ratkaisematta. 

Rautateiden junamiehet. 

Rautateiden junien kuletuskuntiin kuuluvien työläis
ten, veturinkulettajien, lämmittäjien, konduktöörien ja 
jarrumiesten järjestöt (eivät kuulu Amerikan Työväen
liittoon) joissa Iasketa_an olevan yhteensä 400,000 jäsentä, 
saivat vuoden 1916 ajalla ehkä loistavimman voiton. Näi
den neljän järjestön toimitsijat kokoontuivat maaliskuulla 
Chicagossa neuvottelemaan ja päättämään rautatieyh
tiöille tehtävistä vaatimuksista. Tällöin päätettiin vaatia 

kaikilta yhdysvaltalaisilta rautateiltä kahdeksantunnin 
työpäivää ja puolitoistakertaista ylityömaksua näld-en jär
jestöjen jäsenille. Vaatimusten teko alistettiin kunkin 
järjestön jäsenistön yleisäänestyksellä hyväksyttäväksi. 
Yleisäänestyksen päätyttyä kesäkuun alussa kokoontuivat 
rautatieyhtiöiden ja järjestöjen edustajat New Yorkiin 
neuvottelemaan näistä työläisten vaatimuksista. Kun 
rautatieyhtiöt hylkäsivät vaatimukset, niin järjestöjen 
edustajat alistivat jäsenistön päätettäväksi lakkoon me
non. Vitltavan suuri enemmistö järjestöjen jäsenistä kan
nattivat lakkoon m-enoa siinä tapauksessa, jos rautatiet 
lopullisesti kieltäytyvät antamasta heille kahdeksantun
nin työpäivää. Uudet neuvotteJut alettiin New Yorkissa 
elokuun ensimäisenä päivänä. Nämäkin neuvottelut päät
tyivät ilman mitään tulosta. Lopulta presidentti Woodrow 
Wilson ryhtyi välittäjäksi. Hän kutsui k-ummankin riita
puolen edustajat ·washingtoniin ja ehdotti, että rautatie
yhtiöt antaisivat työläisilleen kahdeksan.tunnin työpäivän 
entisen kymmentuntisen työpäivän palkalla ja että työ
läiset Juopuvat puolitoistakertaisen ylityömaksun vaati
misesta. Työläisten edustajat hyväksyivät presidentin esi
tyksen, mutta rautatieyhtiöt" hylkäsivät senkin, vaa_tien 
riidan alistamista sovinto-oikeudelle. Kun sovintoa ei 
näyttänyt tulevan, lähti oEa työläisten edustajista pois 
pääkaupungista ja yleinen rautatielaklj:o julistettiin alka
vaksi Työnpäivän (syysk. 4 p.) aamuna. Tällöin tuli 
hallitukselle kiire. ,Presidentti Wilson edustajahuoneen 
ja kongressin yhteiselle istunnolle pitämässään puhe'Pssa 
ehdotti laadittavaksi 8-tunnin työpäiväl-ain rautatieläisille 
ja sillä tavalla välttämään uhkaavan lakon. Laki laadit
tiin ja presidentti allekirjotti sen syyskuun kolmannen 
pa1van a:amuna. Rautatieläisten yleislakko vältettiin yh
dennellätoista hetkellä. 

Tämä on ehkä suurin yksityinen voitto Amerikan 
työväenliikkeen historiassa. Se osotti työväestölle mitä se 
voisi tehdä, jos se olisi hyvin järjestynyt. 

Konetyöläiset. 

Konetyöläisten järjestöä (International Association of 
Machinists') on kuluva vuosi hyödyttänyt ehkä yhtä pal
jon kuin rautatieläisiäkin. Europan sota vilkastutti kone
teollisuutta täällä ennen kuulumattomassa määrässä. 
Konetyöläisten kysyntä oli suuri. Järjestö huomatessaan 
ajan olevan otollisen saada· palkankorotuksia, työpäivän 
lyhennyksiä ja muita parannuksia, alkoi kolrn maata käsit
tävän agitatsionin kahdeksantunnin työpäivän puol-esta. 
Lukemattomia lakkoja puhkesi vuoden 1915 loppupuolella 
ja vuoden 1916 alussa. Suuri osa näistä lakoista päättyi 
työläisten 'täydellisellä voitolla ja toiset sovittiin• molem-
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minpuolisilla myönnytyksillä. Presidentti Johnstonin ra
portti järjestön konventsionille, joka pidettiin kesäkuun 
loppu- ja heinäkuun alkupäivinä Baltimoressa, osottaa 
järjestön jäsenmäärän kohonneen useilla kymmenillä· tu
hansilla. Kymmenet tuhannet järjestyneet ja järjesty
mättömät konetyöläiset ovat saaneet palkankorotuksia, 
joiden yhteenlaskettu summa• nousee 60-70 miljoonaan 

.dollariin vuodessa. 

Hattu- ja lakkityöläiset. 

Hattu- ja lakkityöläisten järjestöllä (United Cloth 
Hat and Cap Makers of North America) on c llut monta 
palkkataistelua vuoden 1916 ajalla. Vuoden 1915 lopussa 
järjestö esitti naisten hattutehtailijain liitolle vaatimuk
sia, joihin m. m. sisältyi viiden dollarin alin päväpalkka. 
Kun liitto hylkäsi union vaatimukset, kutsuttiin työläiset 
lakkoon useista tehtaista. Lyhyen lakon perästä tehtai
lijat olivat pakotettuja suostumaan työläistensä vaatimuk
siin ja sovinto saatiin aikaan. Sopimus koskee 6,000 työ
läistä. Helmikuulla oli 2,000 järjestön jäsentä lakossa 
New Yorkissa, Brooklynissa ja Philadelphiassa. Kaksi 
viikkoa kestäneen lakon perästä tehtailijat olivat. pakotet
tuja korottamaan työläistensä palkkoja .20-25 prosentilla. 
järjestön jäsenmäärä on kuluneen vuoden ajalla lisään
tynyt kuudella tuhannella. 

Katukivien hakkaajat. 

Europan sota alussa vaikutti tuhoisasti katukivien 
hakkaajien järjestöön (Paving Cutters Union). Suuret 
kaupungit pienensivät menojaan ja se· mukanaan toi hil
jaisen ajan tällä teollisuusalalle. Canadassa sodan seu
raukset tunnettiin vielä kipeämmin kuin Yhdysvalloissa. 
Siellä suuret määrät järjestön jäseniä joutui työttömäksi. 
Yksi osa heistä yhtyi armeijaan ja toiset etsivät työtä 
muilta _aloilta. 

Tällaisten olosuhteiden vallitessa oli vaikea saada 
uusia edullisia sopimuksia Uuden Englannin valtioissa, 
joissa sopimukset union ja työnantajien välillä päättyivät 
kevääl]ä v. 1916. Sopimusten saantia vaikeutti vielä se, 
kun järjestöä vastassa näissä valtiois,a oli voimakas Gra
nite Paving Block Manufacturers' Association of United 
States. Työnantajat olivat jo aikaisemmin onnistuneet 
saamaan kaikki sopimukrnt päättymään samana aikaa, 
sillä se oli heille edullista. Elinkustannusten kohoaminen 
pakotti kuitenkin jäsenistöä tekemään palkankorotusvaa
timuksia. Nämä vaatimukset johtivat useilla paikkakun
nilla lakkoihinkin. Lakot olivat kuitenkin jotakuinkin 
lyhytaikaisia. Ne voitettiin ja työläiset rnivat paikanko-
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rotusta kymmenestä viiteentoista prosenttiin. Jotkut pai
kaUisosastot saivat sopimuksen aikaan ilman lakkoa. 

Penm,y:Jvaniassa ja useissa toh,,iss-a vrultioissa . kuin 
myös Canadassa saatiin 15 prosentin palkankorotus ilman 
lakkotaistel ua. 

Saha työläiset. 

Sahatyöläisten järjestö (International Shingle ':7'ea
vers' Union of America) on oUut kiivaissa pa!kkataist~
luissa vuoden 1916 ajalla. Union sihteeri W. H. Reid 
sanoo, että järjestön toisessa piirissä, joka käsitt~ä- suur
ten järvien alueet, asema on hyvin lupaava mikall ~~~e
vaisuus on kysymyksessä. Useat puutavaratehtail1Jat 
ovat korottaneet työläistensä palkat union asettamalle 
tasolle ja union organiseeraajat ovat onnistuneet perusta
maan useita paikallisosastoja alueella, jossa työläiset ovat 
viimeiset kaksi vuotta taisteUeet mitä tukalimmassa ta
loud-ellisessa asemassa. Ensimäinen piirijärjestö, joka 
käsittää Tyynen meren rannikot, piti konventsion.in _h1".~
tikuun alussa. Tällöin päätettiin että toukokuun ensimai
senä päivänä• tehdään yleinen palkankorotusvaatimus sa
halaitosten omistajille. Ehdotettu pa!kkatariffi oli sama, 
joka saatiin voimaan kahdeksantoista kuukautt~ taka1'.e
rin, mutta josta työläisten oli pakko luopua myohemmm. 
Työnp,ntajat silloin lupasivat, että kunh:a~ puutava~_an 
hinta kohoaa entiseUeen, vanha palkkatanffi otetaan kay
täntöön . 

. Jotkut työnantajista pitivätkin lupauksensa, olletikin 
sieUä missä työläiset olivat hyvin järjestyneet ja h~i~än 
järjestönsä oli kaikinpuolin taistelukunnossa. Toisilla 
paikkakunnilla työläisten . oli lakkou~:1;tt~va sa'.1-dakse_nsa 
vaatimuksensa Iäpiajetuks1. Jotkut naista lakoista ollvat 
tätä kirjoitettaessa vielä ratkaisematta. Tästä huolimatta 
noin 7 5 prosenttia Washingtonin valtion sahalaitoksista 
maksaa nyt union palkkaa. 

Tunnelityöläiset. 

Tunnelityöläisten järjestöllä (Tunne! and ~ubwa'5'. 
Constructors' International Union of North Amenca) oh 
vuoden 1916 huhtikuulla suurin lakko, mitä on oUut jär
jestön olemassa oloajalla. Useita tui:,ansia New Yor~in 
ja Brooklynin maanalaisten rautateiden rakennuksina 
työskenteleviä työläisiä lakkoutui, vaatien par~mpaa. p~lk
kaa ja järjestön tunnustamista. Lakko kesti kuusitoista 
päivää. Lakko voitettiin. Työläiset saivat palkanko~o
tusta ja senlisäksi saivat maan suurimmat· rakennuttaJa
urakoitsijat tunnustamaan järjestönsä. 

Unio maksaa hautausavustusta kuolleiden jäsenten 
omaisille. Tämän lisäksi järjestöllä on erikoinen virasto, 
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joka avustaa englanninkieltä taitamattomia jäseniä saa
maan vahingonkorvausta tapaturmistaan. 

N ostohissien rakentaJat. 

Nostohissien rakentajien järjestöllä (International 
Union of Elevator Constructors) on Yhdysvalloissa ja 
Canadassa 44 paikallisosastoa, joista 40 uudistivat sopi
muksensa työnantajien kanssa tämän vuoden ajalla. Uu
sissa sopimuksissa työnantajat sitoutuivat pitämään työssä 
vain unioon kuuluvia työläisiä. Ammattilaiset saavat nyt 
keskimääräisesti $5.50 ja apulaiset $3.60 kahdeksantun
nin työpäivältä. Kun lauantaisin on puoli päivää vapaata, 
niin työviikko on 44 tuntinen, paitsi Bostonissa,- jossa se 
on 40 tuntinen. Kaikesta ylityöstä maksetaan kaksinker-, 
tainen palkka. 

E!nnen kun hissien rakentajat järjestyivät, korkein 
päiväpalkka ammattilaisille oli $2.50 · ja apulaisille $1.50 
kymmentuntiselta päivältä. 

Kivenhakkaajat. 

Kivenhakkaajien järjestön (Journeymen Stone Cut
ters' Association) jäseniä vastassa on viimeisten vuosien 
ajalla ollut ·mitä lamaannuttavimmat olosuhtee·t. Ne ovat 
johtuneet keinotekoisen kiven -ja terra-cottan käyttämi
sestä, työtä säästävien koneiden käytäntöönottamisesta ja 
teollisuuden keskittämisestä lähelle murtimoita. Tästä 
huolimatta vuoden 1916 ensimäisellä puol!skolla 21 pai
kallisuniota saivat jäsenilleen palkankorotusta noin 50 
senttiä päivältä. Ainoastaan kahdessa tapauksessa järjes
tön jäsenistön oli turvauduttava lakkoon ja nämäkin lakot 
kestivät vain kahdeksan päivää. Järjestön sihteeri W. W. 
Drayer lausuu, että kivenhakkaajien järjesto on nyt pa
remmassa rahallisessa asemassa kuin mitä se on ollut mo
niin vuosiin. 

Merimiehet. 

Merimiesten järjestöllekin (International Seamen's 
Union of America) . on vuosi 1916 ollut erittäin otollinen. 
Uusi merimieslaki astui voimaan lokakuun neljäntenä 

.päivänä v. 1915, jolloin merimiesten palkat nousivat $50 
ja lämmittäjien. $55 kuukaudessa Tyynen meren ranni
kolla. Ulkomaakauppaa ,käyvien laivojen merimiesten 
palkat ovat $25-$30 ja lämmittäjien $35-$40 kuukau
dessa. Suurilla järvillä merimiesten ja Iämmittäjien pal
kat ovat viidenkymmenen dollarin seuduilla kuukaudessa. 
Atlannin rannikolla maksetaan $25-$30 merimiehille ja 
$30 ja $40 12.mmhtäjille kuukaudessa. · 
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Räätälit. 

Suurimpia tapauksia räätälien järjestölle (Journey
men · Tailors' Union of America) oli vuoden 1916 ajalla 
New Yorkin 1akko ja Denverissä saatu työsopimus räätäli
mestarien kanssa. 

New Yorkin paikallisosaston jäsenmäärä on lisään
tynyt 50-75 prosentilla. 350 jäsenten palkat kohosivat 
10-15 prosentilla ja päivätyöläisten työaika lyheni kuu
della tunnilla viikossa. Tämän lisäksi saatiin 34 vapaa!a 
työpajaa siellä missä ennen ei ollut yh~ään. :"'~:'." Yorkm 
lakko kuitenkin maksoi . enemmän kmn yksikaan l_ak~o 
ennen järjestön historiassa. Vertailtuna N~w Yorkm ~a 
Denverin taisteluita toisiinsa huomataan, etta New Yorkm 
taistelu maksoi järjestölle viikossa enemmän . kui:n De~
verin taistelu olisi maksanut koko vuodessa Ja s1ttenkm 
tulokset olivat _huonot. 

Vuoden 1916 ajalla on. räätälintyöntekijöiden olosuh
teita parannettu useissa kaupungeissa ilman lakkoa. Kaik
lrialla missä lakkoja puhkesi, ne voitettiin, lukuunotta
matta New Yorkia. 

Nämä voitot, joita järjestyneet työläiset ovat saavut
taneet vuoden 1916 ajalla, eivät ole vähäksi arvioitavat. 
Mutta järjestyneellä työväestöllä, val~-~a se __ ei __ haluaisi
kaan lisää, on suuret taistelut edessaan. Taman maa~ 
työnantajat eivät salaa sitä seikkaa:. e~!.ä. ne aikovat ~-eti 
kun rauha palaa maailmaan, tehda JarJestyneen hyok
käyksen valloittaakseen takaisin se_n, mitä_ työläiset o,:at 
saavuttaneet. Tämän maan tehtailijan liitto on valmis
tellut suunnitelmia ja odottelee hetkeä jolloin työväenluo
kan kurjuus tuopi uusia tilaisuuksia riistäjille. Eräskin 
työnantajien äänenkannattaja, "The Forun_i''.. laus_u~. vuo
den 1916 syyskuulla, että Amerikan tehtaillJ3:~ .. :ivat ole 
joutilaina päältä katselleet kun järjestyne-et tyolaiset ovat 
"kyntäneet syviä vakoja heidän vo-ittoihinsa". "_He ovat 
työskennelleet kaikessa hiljaisuudssa ja kun teo!hsuusolot 
jälleen palaavat norm;;i,aliin, niin tul:eva kos_!o enn~s_t_aa 
vakavaa kriisiä. On aivan luonnollista, etta tehtail!Jat 
käyttävät ruoskaa niin pian kuin saavat se1;' haltuunsa" .. 

Rauhan palaaminen Euroopassa merkitse? sodan J~
listusta Amerikassa. Se tulee olemaan armotom_ sota. Sn
hen sotaan ei kutsuta vapaaehtoisia. Jokainen ihmin~~: 
joka tekee työtä palkan edestä, kutsutaan taisteluun. Silta 
ei ole pelastusta. .. , 

Ja järjestyneet työläiset tl€tävät tämän sodan lahesty
vän. Konetyöläisten järjestön presidentti ~o~nston .~?"por
tissaan järjestönsä konventsionille kehotti . jasenlstoa va
rustautumaan tätä sotaa varten. 

Yrjö Mäkelä. 
c;; =-



IHMISEN ÄÄNI 
Kirj. AKU PÄIVIÖ 

Kolkutin honkapälkisen oven 
harmaantuneeseen. jo . pihtipieleen, 
kolkutti ·myös poukamissani -poven, 
raatajan kohtalo kolkutti mieleen. 

- Puskehan sisään. . . . Ka, kunnia suuri, 
harvoinpa vierahat majaani muistaa. 
Sattuipa vierahan varaakin juuri, 
jotta nyt hetkisen juttukin luistaa. 

Pistimme piippuhun rouhenta jäyhää, 
tuohan on tapa niin vanha ja tuttu: 
"rauhan savut kun maailma räyhää" 
ja siita se alkuhun lähti juttu. 

- Kaikkehen ihminen tottuvan näyttää 
ja kaikki se kohtalon jauhinkivi käyttää .. . . 
Näkyy se tottuvan tupakkaan ja viinaan, 
monehen . myrkkyyn ja monehen -roskaan, 
ja viluun ja nälkään ja puutteheri piinaan 
ja moni ei nureksi kohtaloa koskaan .. . . 

Tottuu se käymähän harteilla taakka 
kehdosta hamahan hautahan saakka; 
olemaan oma ja maailman orja 
vaikka on vielä nuori ja norja, 

ja olemaan orjana niin yhä, yhä 
kunnes on niskassa kuoleman ryhä 
ja viimein luhistuu hylkynä läjään ... . 

Tottuu se pitkähän toivottomuuteen 
luottaen sittenkin tulevaisuuteen, 
pettymyksihin, että ei vertaa, 
kokien kaikki ne sa takin kertaa .... 
Ja tottuu se vihdoin u~koo_n jo~ tois~en, 
valheenkin juoksuhun JOS 3onkm m<?1s~en_._ .. 
Ja vaikka sen valhe~1:_ki_n v~l~~~ks1 t1etaa, 
niin tottumuksesta s1tak111 s1etaa . ... 
Niin että, luulen ma, ihminen vai~ka 
käärmehen pihtihin elävänä panta1s 
se tottuis, kärsis ja anteheks antais ... . 

Tuossa on lehti, kai sulle jo tuttu, 
taisikin johtua siitä mun_ juttu, - . 
että on niissä nyt u u t 1 s ta kyllm, 
on sitä ollut ja riittääpä yllin. 

Lehden kun aukaset, niin joka kerta 
on edessä suurena: tuhoa ja verta! -
niin julmin panoksin, si_visty~,kuosii~, 
kuin ennen "raakuudena1kana vuosnn ... . 

Ja siihenkin tottuu, -:-- '.1:-yrl~~Y~ .. syömään, -
verellä ja hengellä le1~kta lyomaan ! 
Ensin se tunnolle tuskia tuottaa, 
viha ja inho on rajaton aivan, 
ja melkeinpä kostaja - J eh~van luottaa 
iskevän keskelle häpeän, - vaivan. 
Vaan panoraama kun si_lmien . eessä 
kauhujen kuvia V\lihtaa_ ja _va!.~_taa 
p~_ivä_stä päivähän, v1;1os1~ p1tkaa!1, .. .. 

1 mm Jopa huomaa: . e1 va1k1;ta. m1tk~a~1 . . . . . 
Moinen ori ihminen, semmmkm he1sta 
ne jotka eroaa kerm~na n:e!~tä. 
Himo ja tottumus kay yh Ja:.en, 
taittaen terveeltä tunnolta · karen .. .. 
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Niin se nyt matonen maailma kiehuu, 
kuohuu ja kiehuu, villeys riehuu, 
sivistyksen asein ihmisyyttä lyödään. 
Uusia muotoja huutaapi veri, 
uusia uomia luo ajan meri .... 

Nouseeko työmies ja onneton kansa 
kuohunnan aalloista oikeuden valtaan, 
vai vaipuuko, jatkaen orjuuttaansa 
lyötynä saadut jo tuetkin altaan? -
tuota ma mietin kun kuohua seuraan, 
kun näen niiden kuin pedon tai teuraan 
syöksevän toistaan, ja syöksyvän surmaan, 
tai näen työväen hajalla-voimin, 
halvoissa riidoissa, repivin toimin 
ajavan yhteistä asiata turmaan. 
Ttmtoni sanoisi: voitto on meidän, 
historian ankara tuomio heidän! -
mutta ma orjien pimeyttä pelkää.n. 

Paljon on rohkeutta, paljon on voimaa 
joukoissa, joilla on selvänä aatteet, 
ja monta on uljasta ihmistä siellä, 
sankariurhoa taistelun tiellä, 
vaikka ei loistele nimi eikä vaatteet. 
Toisaalla taas, oi surkeus suuri, · 
kurjuus ja pimeys on kuni muuri; 
tuskaillen, melkeinpä toiv0tta tuota 
saa katsella niinkuin ikuista suota -
katsella kuinka ne turtana nukkuu, 
kuinka ne luokona liejuunsa hukkuu -
tai raivokuuroin sokeina laukkaa 
seuraten päätöntä johtajaraukkaa .. . . 

Siellä ne on Efialtes ja J uudas, 
sieltä ne pettäjät, pyövelit saadaan, 
joilla tän olotilan jatkoa taataan .... 

Ma sanoin "kaikkehen ihminen tottuu", 
ei toki yhtehen totu se vainkaan : 
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J uudaksihinsa se ei totu lainkaan. 
Petturi aina on kirottu kalu, 
johon on jokaisen sylkemishalu 
jolla on tuntoa, kuntoa hitu. 
Aina kun kuulen ma kurjista noista, 
tai raukkoina lyödyistä jbukkioista, 
mun vereni vanhakin kuohahtaapi 
ja ryhtini rauennut terästä saapi. 
Ja sanon ma silloin, vaikka on ainut 
ylpeys raatajan harmajat hapset: 
noin eipä tekisi tän ukon lapset! .... 

Kuuntelin niinkuin poikanen isää, 
siinä soi työmiehen - ihmisen ääni; ' · 
pyytänyt siihen en koruja lisää, 
kunnioituksesta taivutin pääni. 
- Parasta ehkä, hän lopuksi päätti, 
että ma rauhassa syrjässä täällä 
murtuvat voimani hautahan kannan 
ja nuorten taistella, riehua annan. 
Hepä sen tiensä ja tarpeensa tietää 
ja saavat he työstänsä hedelmät niittää. 
Totta kun puhun, niin heihin .ma luotan, 
päittensä ylitse huom,enta vuotan 
ja toiveista heitä jo sopisi kiittää. 

Jos minä mitään ihailen koskaan, 
niin minä ihailen uljuutta orjan, 
poikani väkevän, tyttöni sorjan; 
ihailen, rajusti, kuin peto lastaan 
ja ylpeänä uskon ne maailmaa vastaan . . . . 
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Muutamia mietteitä pienten 
kansojen tulevaisuudesta 

_ Yhten~ syY.nä liittolaisvaltojen sotaan ryhty
~-1seen __ sehte~t11n olevan pienten kansojen - ensi 
kades_sa Belgian - valtiollisen itsenäisyyden tur
vaammen. Keskusvallat puolestaan selittävät tais
televan~a m~unmua_ssa Puolan itsenäisyyden pa
lauttam1seks1. Belgiassa sanovat saksalaiset aiko-

so 

vansa turvata flaamilaisen kansanenemmistön lai
minlyötyjä ki(,lellisiä oikeuksia. Noista selitte
lyistä ei maksa vaivaa pitemmälti puhua. Ne ovat 
alusta loppuun valhetta ja t~kopyhyyttä, riiinkuin 
koko porvarillinen valtiotaito .. 

Mutta siitä maksaa vaivan puhua, että s osia-
1 i s t i t kaikissa tähän saakka. julkitulleissa rau
hanehtojen suunnitteluissaan ovat etutilalle asetta
neet tuon samaisen pienten kansojen "vapautta
mis"-vaatimuksen. Ainakin muutamille noista 
pikkukansoista ~ niiden joukossa suomalaisille -
olisi annettava tilaisuus itse . ratkaista kansanää
nestyksellä, mihinkä naapurivaltioon ne haluavat 
liittyä, vai tahtovatko olla itsenäisinä. Nykyisten 
suurvaltojen rakenne silti saisi nähtävästi jäädä 
pääasiallisesti entiselleen. Niinpä .• esim. Venäjä, 
jossa sanotaan asuvan kokonaista 140 eri kansalli
suutta - kaikki sorrettuja ja epäilemättä varsin 
halukkaita vapautumaan tsaarivaltiudesta, jos siitä 
vain voisivat toivoa pääsevänsä edes tappelemalla, 
saatikka äänestyksellä. Brittiläisessä · maailman
vallassa on asianlaita jokseenkin sama, paitsi että 
kansallisuuksien lu,kumäärä lienee vielä suurempi 
sekä väri- y. m. eroavaisuudet vielä räikeämmät. 

Jos kerran muutamille· suurvaltojen rajamailla . 
asuville kansoille ofo;i annettava oikeus itse päät
tää valtiomuodostansa, niin eikö silloin kai-
k i 11 e kansallisuuksiJ]e: . niillekin, jotka muodos
tavat kunkin valtakunnan pää väestön? Brittiläi,~ , 
set, ranskalaiset, saksalaiset, venäläiset, italialai- · 
set j.n.e. eivät yksikään ole yhtenäi,stä . puhdasro- · 
tuista kansaa, vaan mitä erila,isimmista aineksista 
aikojen kuluessa sulautuneita - ei kuitenkaan niin 
täydellisesti sulautuneita, ettei niitä vieläkin voisi 
hajottaa alkutekijöihinsä, ainakin teoreettisesti. 
Mutta 

olisiko se käytännöllistä? 

Suurkansat - samaten kuin itse asiassa pie
nemmätkin - ovat tuloksia vuosisatojen, vuositu-
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hansienkin, kehityksestä ja taisteluista. Nyt kun 
niistä on muodostunut jonkunlaisia, vaikka kelvot
tomasti hallittuja kokonaisuuksia, olisi selvää taan
tumusta palata taas sille kannalle, jolta kerran 
hämärässä muinaisuudessa on lähdetty. Sillä joh
donmukaisesti jatkaen jouduttaisiin tässä "kansal
l1smielisyydessä" siihen, että joka kylä olisi _o~a 
valtionsa, niinkuin joskus on ollut ja raakalaisilla 
.vielä on. 

Sosialistien ehdottama kansanäänestys muu
tamien maiden valtiomuodon määräämiseksi tosin 
ei ole sopusoinnussa jyrkimmän kansallismielisyy
den periaatteiden kanssa. UD:k~r_issa -~-sim. ~-än~en 
enemmistö varmaan kannattaisi itsenaisyytta, Jol
loin Unkarin alueella asuvat slaavilaiset pakotet~ 
taisiin edelleen alistumaan madjaarien sietämättö
mään ikeeseen. 

Entä kuinka kävisi Suomessa? Ruotsikot ja 
ehkä enin osa nuorsuomalaisista n. s. perustuslail
lisista kaiketi äänestäisivät yhtymistä Ruotsiin tai 
Saksaan; suomettarelaiset edelleen pysyisivät Ve
näjän vallan turvissa; sosialistit ja ehkä myös 
maalaisliittolaiset vaatisivat itsenäisyyttä. Tus
kinpa . voi kukaan ennakolta arvata, mikä tulisi 
olemaan äänestyksen lopputuloksena. Mutta 
yhdestä asiasta voi olla ihan varma: siitä, etteivät 
häviölle joutuneet kiltisti tyytyisi tappioonsa. 
Aseihin luultavasti eivät tarttuisi - se ei ole suo
malaisten tapaista nykyään - vaan jäisivät juo
nittelemaan tarkotusperiensä saavuttamiseksi. 
Miten mainio kisakenttä siinä olisikaan eri valto
jen diplomatian vehkeilyille, mitkä makeanleivän 
päivät tarjoutuisiv~tkaan ~rkkijoille ja vast~~rk
kijoille ! Muutamien vuosien kuluttua olisivat 
kaikkien porvarillisten puolueitten johtomiehet 
ulkovaltojen palkoissa ja sosialisteillakin olisi täysi 
työ pysytellessä irti kaikista kavaluuden ja tur
meluksen verkoista. Näyttää siis siltä, että tässä 
tapauksessa viimeiset villitykset tulisivat pahem
miksi kuin ensimäiset. 
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Jollakin taholla näY_ttä_~ olevan erityisenä 
harrastuksena luoda piema ''.puskuri"-valtioita 
suurvaltojen väliin, muka niiden rajojen turvaksi. 
Sellaisia on jo olemassa: Sveitsi neljän suurvallan 
raossa, ennen oivallinen palkkasoturien saanti
paikka, nykyään paras kansainvälisten urkkijain 
värväysalue; niitä olivat Belgia ja Luxemburg 
Saksan ja Ranskan välillä, edellinen ollen myös 
tärkeänä Englannin etuvarustuksena molempia, 
sekä Saksaa että Ranskaa vastaan. Melkein sama 
asema on Hollannilla. Tanska ei ole ainoastaan 
Ruotsin ja Norjan, vaan etupäässä Englannin suo
jana Saksaa vastaan. Viimeisen Balkanin sodan 
jälestä yritettiin Albaniasta muodostaa sellainen 
puskurivaltio riitaisten Balkanin valtojen keskelle; 
siinä asemassa se nykyäänkin lienee - paperilla 
- vaikka mahdotonta luulisi olevan saada min
käänlaista valtiollista ja taloudellista kokonai~ 
suutta syntymään keskenään tappelevista raaka
laisheimoista, joilla ei ole minkäänlaista sivistys
elämää, joiden kielissä ei edes ole mitään aatteel
lisia käsitteitä vastaavia sanoja. 

1:-Jykyisen sodan yhtenä tarkotuksena on toi
sille itsenäisen . Elsas-Lotringin muodostaminen 
Ranskan turvaksi Saksaa vastaan, toisilla taas 
vanhan Puolan valtakunnan uudistaminen Saksan 
ja Itävalta-Unkarin suojaksi Venäjää vastaan. 
Vielä on kuultu suunniteltavan Venäjän Itämeren 
maakuntien, Viron, Liivin ja Kuurinmaan itsenäi
syyttä Saksan ja samalla Ruotsin turvaksi mahdoI-· 
lisilta Venäjän laivastohyökkäyksiltä. Sama suur
poliitillinen tarkotus tulisi olemaan myös haaveksi
tulla Suomen itsenäisyydellä. Saksa siten saisi 
Venäjän suljetuksi Itämereltä, samaten kuin Eng
lanti nyt pidättää Saksaa pääseinästä Pohjanme
relle muuten kuin luvan perästä. 

Näiden puskurivaltioitten erirotuisia kansan
aineksia tai muuten eripuraisia puolueita voisivat 
suurvaltojen ovelat diplomaatit mielin määrin tap-
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peluttaa asioissaan. Jos täytyisi suurvaltojen 
itsensäkin joskus sekaantua juttuun, niin puskuri
vallat olisivat mukavana taistelutantereena, joten 
oma alue säästyisi sodan hävityksiltä. Kylmän 
järjen kannalta katsoen siis tuo suunniteltu pien
ten kansojen nimellinen itsenäisyys suurvaltojen 
"puskureina" tulisi todellisuudessa noille pikkukan
soille turmioksi. Itsenäisyytensä harhakuvan säi
lyttämiseksi täytyisi niiden ylläpitää suhteettoman 
raskasta sotalaitosta ja omintakeista hallitusko
neistoa. Eivätkä mitkään uhraukset kuitenkaan 
voisi pelastaa niitä sortumasta ahnaitten suurval
tojen jalkoihin milloin tahansa. 

Mutta ne, jotka pienten kansojen '-'vapau
tusta" harrastavat, ovatkin aatteen miehiä ja 
na1s1a. Hei_tä johtavat (olemattoman) "ikuisen 
oikeuden" ihanteet, joiden tiellä käytännöllisten 
näkökohtien tulee väistyä. - Kaikille kansallisuuk
sille on annettava yhtäläinen oikeus elää omaa 
kansallista elämäänsä, sillä hyvä. Jos kerran peri
aate on oikea, täytyy seuraustenkin osottautua 
siedettäviksi. Niin he päättelevät. Ja heidän aja
tuskantansa on yhtä paikkansapitävä kuin kan
saan mikään muu anarkistinen yksilöllisyyskanta 
sosialistista yhteisö~aatetta vastaan. 

Näiden näkökantojen välillä on ikhinen nsti
riita; eikä se toistaiseksi näytä olevan lopullisesti 
ratkaistu edes niidenkään piirissä, jotka pitävät ja 
ovat pitäneet itseään sosialisteina. 

Täytynee sentähden hetkeksi syventyä ajat
telemaan kysymystä: 

Mitä on kansallisuus? 

Mikä tekee jonkun väestöryhmän kansaksi? 
Rotuko? 

Europassa ei ole enää asiaksi asti puhtaita 
rotuja, vielä vähemmän Amerikassa. Muissa 
maanosissa rodut ovat säilyneet puhtaampina, 
mutta myös sivistystasoltaan alkuperäisempinä. 
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N. s. sivistyskansat ovat mitä moninaisimpia rotu
sekotuksia. Esim. englantilainen kansallisuus 
sisältää aineksia useimmista Europassa eri aikoina 
eläneistä ja nyt elävistä kansallisuuksista · siitä 
huolimatta on kuitenkin englantilaisia pid~ttävä 
verraten yhtenäisenä kansallisena kokonaisuutena. 
Samaten ovat ranskalaiset, saksalaiset ja italialai
se_t muodostuneet sangen kirjavista rotuaineksista. 
Vielä tänäkin päivänä on pohjosranskalainen 
tyyppi ihan erilainen kuin eteläranskalainen · sa
moin pohjossaksalainen jo kaukaa nähden t~ista 
11:aata kuin et~läsaksalainen ja pohjos-italialainen 
aivan vastakkaista rotutyyppiä kuin etelä-italialai
ne_n. Sama. on l~ita _ka\kissa muissa Europan kan
S?,1_s~a, __ suurissa Ja pienissä, itsenäisissä ja epäitse
na1s1ssa. 

Toisaalta taas on olemassa esim. suomalaisia 
heimoja, joita ei voida lukea Suomen kansaan kuu
luviksi, koska ne eivät kuulu samaan valtiolliseen 
ja taloudelliseen kokonaisuuteen. Samoin on ruot
salaista, tanskalaista y. m. rotuja parast'aikaa su-
lautumassa vieraihin kansallisuuksiin. · 

Alkuperäisessä luonnontilassa oltaessa rotu 
0:1 voinut olla r<l:tkaisevana tekijänä kansallisuuk
sien myo_?ostu_m1ses~a, mutta nykyajan kehitty
neemm1ssa oloissa et rotusuhteilla enää ole suur
ta~aan m~rkitystä. __ Niihin vetoaminen ja niiden 
pamostammen on s11s taantumista palautumista 
jo voitetulle kehitysasteelle. ' -

Jos rotu ei kelpaa kansallisuuden perusteeksi, 
niin kelvanneehan 

kieli? 

Sehän se tavallisesti on eri kansallisuuksien 
pettämätön ilmaisija eli tuntomerkki. 

Mutta mikä kieli? Kansan jokapäiväinen 
puhekielikö? 

. ~e __ on_ esim. S1:o~essa _erilaine_1;1 joka pitäjässä, 
mtlte1pa Joka kylassa, vaikka nussä asuu sama 
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kansa. Muissakin maissa puhutaan eri seuduilla 
niin erilaisia murteita, että eripaikkaiset ensimältä 
tuskin ymmärtävät toisiaan. Eikä ne ole esim. 
englantilaisia läheskään kaikki, jotka jonkunlaista 
englanninkieltä käyttävät puhekielenään; niitä on 
jos minkä värisiä - pikimustiakin - jotka eivät 
muuta kieltä osaakaan, mutta brittejä ne eivät 
silti ole. 

Silloin kun kieltä kansallisuuden tuntomerk
kinä mainitaan, tarkotetaan kaiketi enimmäkseen 
k i r j a k i e 1 t ä, eli jonkun samasukuisen kieli
alueen sovittua, enemmän taikka vähemmän keino
tekoista yhteiskieltä, jota aniharvat omissa olois
saan puhuvat, mutta kaikki hiukankin valistuneet 
ymmärtävät, ja jota ka1kessa julkisessa esiinty
misensä sekä kirjallisuudessa käytetään. Suomen 
kirjakieli vastaa länsisuomalaisten murteiden ään
tämistä, mutta itäsuomalaisten murteiden taivu
tuksia ja lauserakennusta. Englannin kirjakieli 
on lähinnä etelä-englantilaista ·puhekieltä, mutta 
englantilaisessa kirjallisuudessa on muitakin mur
realueita runsaasti edustettuna. Ranskan kielellä 
tavallisesti tarkotetaan pohjosranskaa, vaikka suu
resti erilaisella eteläranskan kielelläkin on paljo 
kirjallisuutta. Saksan virallinen kirjakieli on lä
hinnä eteläsaksaa, mutta kirjallisuutta on myös 
melkoisesti toisenlaisella pohjos- eli alasaksan kie
lellä. Samoin muuallakin yhteinen kirjakieli vasta 
taistelee yksinvallasta alueellaan. Kansallisuuden 
perusteeksi se siis - ainakin toistaiseksi - olisi 
vielä koko lailla horjuva. 

Onpa kansoja, joilla ei ole omintakeista kirja
kieltä. Norjalaiset esim. ovat yhtenäisempi, selvä
piirteisempi kansallisuus kuin monet muut. Mutta 
heillä on vuosisatoja ollut kirjakielenä tanska, 
jota norjalaisten on helppo oppia, se kun on lähi
sukuinen heidän omalle kielelleen. Tosin on Nor
jassa käyty kiivasta kielitaistelua oman kansan
kielen korottamiseksi kirjakieleksi; osa uudempia 
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kirjailijoita on esiintynyt tällä n. s. maalaiskielellä, 
mutta heidän arvokkain kirjallisuutensa on edel
leen tanskankielistä. Syrjästä katsoen näyttäisi 
käytännöllisemmältä pysyä siinä, sillä silloin avau
tuu norjalaiselle lapselle, kun lukemaan oppii, myös 
Tanskan kirjallisuus, joka on vähintään vhtä laaja 
j'.1: arvokas ~u~n NorJankin; ja norjalaisella kirjai
h1alla o!l trlais1;1u_? .. ilman_ muuta lähestyä myös 
tanskalaista yleisoa, tarvitsematta pelätä lukija
kunnan sittenkään tulevan liian suureksi. Eikä 
ul~~laisen, joka. tahtoo norjalaisten hengentuot
teihm tutustua, täytyisi sitä varten opetella· vielä 
yhtä kieltä. · · · · · · 

Yhä oudomman ilmiön tarjoavat meille sveit
siläiset. Heillä on kieliä liiaksi : kolme sekä puhe
että kirjakieltä, ja ne kaikki vakaantuneita sivis
tyskieliä. Läntiset kant1:oonit ovat ranskalaisia 
pohjoset saksalaisia, itäiset ja eteläiset italialaisia'. 
Tietysti on väestö sukuperältään yhtä erirotuista 
kuin erikie!istäkin ja eri uskontoja tunnustavaa. 
Kui~en.kin on Sveitsi kiinteä valtiollinen ja talou
dellmen kokonaisuus, ja sveitsiläiset oma ominta
k~inen kansallisuutensa. Nykyisessä sodassa he 
esim. ovat pysyneet tiukasti puolueettomina. Yksi
kään Sveitsin eri kansa-aineksista ei ole osottanut 
heillä olevan mitään yhteistä ulkopuolisten rotu-

. ja kieliheimolaistensa kanssa. Eikä luultavasti 
tulekaan osottamaan - niin kovinkuin heitä onkin 
koetettu puolelta ja toiselta saada sekaantumaan 

•• yleiseen mylläkkään, sekä hyvällä että pahalla. . 
Jos siis ei rotu eikä kieli tee kansaa kansaksi,· 

niin mikä sen siksi tekee? 
"Yhteisesti elettyjen vaiheiden synnyttämä 

kansallistunto", kuuluu kansallisuusperiaatteen 
harrastajien määritelmä. - "Yhteinen tietäminen 
ja tapa", vastaa suomalaisen kansallistunnon herät
t~j~ J. w_. _?n~ll~a~. _Nä~ä o':at kuitenkin subjek
!11_visia, sisaisista mielialoista riippuvia määritelmiä, 
Joilta •puuttuu objektiivista, kaikille ilmeistä ulko
puolista varmuutta. 
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Niinpä on myös epämääräinen tuo paljon huu
dettu 

kansallisuusperiaate, 

"että jokaiselle kansakunnalle on tunnustettava oi
keus muodostaa. valtiollinen kokonaisuus." Se on 
epämääräinen ja häilyvä sentähden, ettei ole mitta
puuta, joka yleispätevästi osottaisi mitkä kans~lli
suudet ovat pidettävät sellaisina "kansakuntma" 
ja siis ansaitsevat tuon oikeuden, mitkä eivät. 
Käytännössä se on jäänyt .aseellisen taistelun rat
kaistavaksi __: vain sotaonnen oikuista riippuvaksi. 
Ne· kansat ovat saaneet valtiollisen itsenäisyyden, 
jotka ovat kyenneet sen asevoimin hankkimaan, ja 
joidenka naapurit uskovat kykenevän se~1 - -ase
mansa edelleen säilyttämään. Sotakunto Ja val
meus taisteluun, eli ·oikealla nimellään r a a i n 
väkivalta on siis viime kädessä se "ikuinen · 
oikeus", johon kansallisuusaatteen harrastajat aina 
niin kaunopuheisesti vetoavat! 

Joissakin tapauksissa on kansallisuusp_eriaate 
vaikuttanut yhdistävästi, kuten Saksassa Ja Ita
liassa. Silloin se on ollut edistyksellinen aate: 
Mutta toisaalla, esim. Itävalta-Unkarissa, Turkissa, 
Venäjällä, sen vaikutus on hajottava, siis ihmis
kunnan yleiseen veljestymiseen nähden taantumuk
sellinen. 

Ja taantumuksellisena kansallisuusaatetta 
yleensä nykyaikana täytyy pitää. Se on v~in_ jat
koa niin porvarillis- kuin proletaaris-anarkist1selle 
yksilöllisyys-aatteelle. Yksilöllisyysaate tahtoisi 
palauttaa meidät alkuperäisen esi-yhteiskunnalli
sen luonnon-ihmisen kannalle. Kansailisuusaate 
johdonmukaisesti toteutettuna veisi esihistorialli~ 
siin heimoyhdyskuntiin. 

Ihan päinvastaiseen suuntaan näyttää käyvän 
historiallinen kehitys, joka pääasiallisesti on talou
dellisista oloista riippuva. Hyvin sekavien rotu
ja kielisuhteiden muodostamat n. s. "kansallisuu
det" eivät tarkkaan ottaen tuskin koskaan ole luo-
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neet omia valtiollis-taloudellisia kokonaisuuksia, 
vaan päinvastoin - niinkuin olemme nähneet ta
pahtuneen Sveitsissä, ja niinkuin näemme parhail
laan tapahtuvan Yhdysvalloissa ja Kanadassa -

valtiollinen ja talcudellinen kokonaisuus muodostaa 
kansallisuuden 

mahdollisimman erirotuisista, erikielisistä, eriväri
sistä, eri tietoisista, eritapaisista j .n.e. aineksista. 
Äsken mainitut esimerkit, Yhdysvallat· ja Kanada, 
tosin ovat selvimpiä ja räikeimpiä mitä olemassa 
on, mutta jos tarkemmin tutkimme minkä hyvänsä 
valtion kahsallisuusoloja, tulemme näkemään asian
laidan olevan pohjaltaan saman. 

Nähtävästi on noissa itseään "kansanvaltai
siksi" nimittävissä kansalliskiihkoisissa- piireissä 
huomattu kansallisuusperiaatteen taantumukselli
nen luonne, koskapa sekä sosialistien että porvari
radikaalien taholta on samalla alettu vaatia Euro
pan Yhdysvaltojen perustamista. SellaisP.ksi yleis
valtakunnaksi liitettäisiin Europan - tärkeimm'ät 
kansallisuudet, joille jäisi itsekullekin oma paikal
linen itsehallintonsa, jotenkin samoilla perusteilla 
kuin Amerikan Yhdysvaltojen eri valtioilla on. Lo~ 
pullisena tarkotusperänä • kuulee jo puhuttavan 
koko "Maailman Yhdysvalloista". 

Varmaan olisi eduksi Europalle, jos se saatai
siin yhdeksi valtiolliseksi ja taloudelliseh.si koko
naisuudeksi. Eikä mikään ole sen oikeammin aja
teltu · kuin että koko maailma itse asiassa on jo 
nyt taloudellinen kokonaisuus, niin mil<si ei sitä 
myös voitaisi muodostaa valtiolliseksi kokonaisuu
deksi? 

Kuitenkin on sangen epäiltävää, voidaanko 
noita tulevaisuuden suunnitelmia koskaan toteut
taa rauhallisilla keinoilla, neuvotteluilla ja sopi
muksilla. Sillä millään alalla ei ole niin paljo 

ennakkoluuloja kukistettavana 
kuin tässä kansallisuuskysymyksessä. 



Porvarillis-isänmaallisista intoilijoista ei maksa 
puhuakaan tässä yhteydessä. He kyllä :unoile".at 
paljonkin kansojen veljeydes~ä ja_haaveks1vat __ yl:_1s
inhimillisiä ihanteita, mutta Jokainen askel kayt_an
nöllistä kansainvälisyyden aatteen toteuttamista 
kohden on heille kauhistus. Se on heidän aat
teensa ainoastaan niin kauan kuin sen nojalla käy 
alistaminen muita kansaJlisuuksia oman kansansa 
ylivallan alaisiksi, mutta jos !ulee . kyse~se~n 
o m a n kansallisen itsekkyyden smstammen, s1llom 
sellaiset veljeysaatteet eivät enää kelpaa mihin
kään. Heti on silloin .kellossa · toinen ääni. Onpa 
nykyisen sodan hi_st?ria_ oso~tanut, että e1;emmistö 
kunkin maan sosiahste1stakm on kansalltsuus-en
nakkoluuloj en sokaisemaa. Vähemmistöläisissä
kin saattaa vielä löytyä niitä, joita arveluttaa alis
tua kaikkiin vaatimuksiin mitä sellainen kansain
välisyys kuin . Europ~_n, ja_ vielä enem!_r.iä_n k~k~ 
ihmiskunnan, yhteenlnttymmen edellytta1s1. E1ka 
sitä tule ihmetellä. ~ysyyhän se sangen suurta 
itsekieltämystä: vaihta;.i. toisiksi kaikki :nti_~et 
kalleimpina pidetyt elämä~-ar':'ot - antaa kayta1;1-
nöllisen järjen kylmänä .v1hunna puhaltaa nurm 
nuoruutemme lämpimimmät, ylevimmät tunteet. 

Mutta ei siinä auta. Valittava on toinen 
taikka toinen: joko tunnustaa ikuinen väkivallan
oikeus, taikka kieltää oma heimo-itsekkyys. 

Asian valaisemiseksi otettakoon pari meitä 
suomalaisia likeltä hiipasevaa esimerkkiä, koetel
laksemme miltä ne maistuvat. 

Jos noille 140 :lle eri kansallisu_udel_le, . j ot~a 
muodostavat Venäjän valtakunnan, Jollomkm pal_
kähtäisi päähän ruveta pyrkimään si_':'istyst~ _kohti, 
niin kansallisuus-aatteen mukaan nulle olisi mel
kein kaikille -'- niillä kun ei sitä ennestään ole -
luot~va oma kirjakielensä ja kirjallisuutensa. Sitä 
varten olisi t1älkäpalkoilla ,- sillä lukijakunta on 
pakosta pieni - tahi pel~ästään asi_~nharr3:stuk
sesta käännettävä tärkem osa snhenastisesta 
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maailmankirjallisuudesta noille 140 :lle eri kielille. 
Sivistyksen leviäminen niiden . keskuuteen siis kä
visi sangen hitaasti ja vaivaloisesti. 

HJstoriallinen kehitys on kulkenut toista tietä. 
Pusertanut nuo kansat Venäjän pakkovallan alle; 
joka antaen palttua kaikille "separatistisille" kan
sallisuusharrastuksille, vaatii jokaisen aikaansa 
seuraavan ja eteenpäin pyrkivän yksilön oppimaan 
auttavasti venäjänkieltä, olipa hän mitä kansalli~ 
suutta tahansa. Tarvitsee siis kääntää maailman 
kirjallisuuden aarteita ainoastaan venäjäksi -
niitä on tähän mennessä jo paljo käännetty, ja 
venäläisellä kirjallisuudella on huomattava määrä 
omiakin · aarteita - niin ne ovat melkein kaikkien 
noissa 140 :ssä. eri kansallisuudessa löytyvien luku~· 
taitoisten ja -haluisten saatavilla; ja sellaisillakin 
olioilla kuin kirjailijoilla on mahdollisuus elää 
työstään. 

Huutakoot siis tunteemme ja ennakkoluu
lomme kuinka kiukkuisia vastalauseita hyvänsä, 
tosiasiaksi jää, että niinkin vastenmielinen histo
rian vaihe kuin Venäjän sortovalta on sittenkin 
ollut askel ihmiskunnan edistyksen tiellä, ja että 
Venäjän palotteleminen eri kansallisuuksiinsa veisi 
takaisin sille asteelle millä joskus · ennen on oltu, 
eli toisin sanoen: olisi taantumista. 

Toin~/n esimerkki, vielä lähemmältä omia 
sydänjuuriamme: 

Ajatelkaamme sitä suunnatonta henkista . työtä 
mitä niin monen mies:polyen ajalla, aina Mikael 
Agrikolan päivistä alkaen, on · suoritettu oman 
suomalaisen kirjallisuuden ja omintakeisen suoma
laisen sivistyksen luomiseksi! Alkeellisempiakin 
tarpeita tyydyttävän yhtenäisen kirjakielen kehit
täminen eri murteista on jo vaatinut tavatonta ah
keruutta, sitkeyttä ja kykyä ensimäisiltä uran
avaajilta; sen edelleen muovaileminen uudenaikai
sia teknillisiä ja tieteellisiä vaatimuksia vastaa
vaksi on pitkin matkaa kysynyt arvaamattomia· 

61 



ponnistuksia kunkin polven parhailta kielineroilta. 
Ja yhä kysyy. Sillä edistyneempiin tarkotuksiin 
käytettävissä oleva suomenkieli ei vielä ole liki
mainkaan vakaantunut, eikä valmis. Yleiseen kan
salaissivistykseen kuuluvaa suomenkielistä kirjal
lisuutta lukiessaan joutuu kansan mies, joka ei 
osaa vieraita kieliä, · ihan ymmälle kohdatessaan 
tuontuostakin vierasperäisiä maailmankieliin syö
pyneitä tiedesanoja, hänelle niin outoja että nii
den merkitystä on mahdoton edes suunnilleen ar
vata. Muutamissa teoksissa on niitä koetettu 
välttää käyttämällä · mikäli mahdollista vain suo
malaisia tiedesanoja. Mutta usein ne ovat yhtä 
vaikeatajuisia kuin nuo muukalaisetkin. Sentäh
den tapaa monen kirjan lopussa luettelon siinä 
käytetyistä teknillisistä sanoista ja niiden vieras
kielisistä. vastineista, että edes muita kieliä taita
vat ymmärtäisivät, mitä noilla sepitetyillä suoma
laisilla sanoilla oikeastaan tarkotetaan. 

Kaikista suomenkielen ja suomalaisuuden har
rastajairi ponnistuksista huolimatta ori kuitenkin 
Suomen oppikouluissa täytynyt opettaa latinaa ja 
kreikkaa, että päästäisiin selville yleisimpäin sivis
tyssanojen merkityksestä, niiden alkujuuret kun 
ovat peräisin noista vanhoista "kuolleista" kielistä. 
Viime aikoina on tosin · oppikouluissa enemmän 
a,nnettu huomiota uudemmille "eläville" kielille, 
etupäässä saksalle, mutta myös ranskan- ja eng-
lånninkielille - puhumattakaan ruotsista ja venä
jästä, joita naapuruussuhteitten vuoksi on täyty
nyt oppia. , 

Miksi niissä opetetaan saksaa ja . muita sivis
tyskielisiä? · 

Etupäässä sentähden, .· että opintiellä ei VOISI 
pitkällekään päästä osaamatta näitä kieliä. Kor
keampi tieteellinen kirjallisui.1s ilmestyy enimmäk
seen näillä kielillä, eikä - kaikista suomenkielen 
erinomaisista mahdollisuuksista huolimatta - sen 
kaiken suomentaminen voi tulla kysymykseen 
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muutamaa kourallista . lukijoita varten. ,Tieteelli
nen elämä nykymaailmassa on niin vilkasta, että 
harva se päivä ilmestyy jollakin nurkalla uusi teos 
tai tutkielma, johon tieteensä edistystä seuraavan 
välttämättä pitäisi tutustua. Kuka niitä kerkiäisi 
sitä myöten suomentaa? Mies1ukuinen Raamatun
kä~n~ösko~itea on hikoillut vuosikymmeniä · pätö 
tyossa, vaikka raamattu. on jo moneen kertaan 
enne°; suo.~ennettu, - ja hietaan näyttää ottavan 
Marxm Paaoman suomentaminenkin. 

. Ha~valu,kuiset suomalaiset · tieteilijät voivat 
ktutenkm verraten helposti pysyä tiedealansa ta
s':lla seuraa~~ll_a. suurilla sivistysl<ielillä. ilmestyviä 
a1kakauslehtia·, Joissa selostetaan kutakin alaa kos
kevat uudet teokset, keksinnöt y. m. tieteellisessä 
suhteessa huomattavat saavutukset. Erikoisetn
man merkkiteoksen voivat silloin tällöin tilatakin 
tutustuakseen niihin tarkemmin. Jos taas suo~ 
m.~lais.~lla _!i~.demiehe_llä on jotain uutta ja mieles
t~an tarkeata sanomista, on hänen julkastava tut
kimustensa tulokset jollakin edellämainituista si
vistyskielisltä, sillä suomea , eivåJ tieteellisessä 
maailmassa ymmärrä muut kuin aniharvat kielen
tutkijat. 

T~ss~. suhteessa siis jo ollaan koko 'pitkälti 
kansamvahsyyden kannalla. · Eikö tätä kansain
välisy~~tä voitaisi ulottaa laajempiin piireihin -
edes mm pitkälle, että edistyshaluinen kansan mies 
k_Ykenisi · 1ukerriaan omankielistä kirjaansa ilmein 
tieto- y. m. sanakirjojen apua? · . 

.. Miks'e.i, j?s pidettäis\in ja . olisi pide~ty enem
man huolta taman nykyisen elämän tarpeista ja 
vähemmän tulevaisista. 

Jos kaikki se aika ja harrastus, mikä Suomen 
k~nsak<?.1:1l~iss_a uhra~a':n uskonnon opetukseen, 
kaytetta1s11n Jonkun s1v1styskielen - sanokaamme 
~aksan- tai_ englann_inkielen - alkuharjotuksiin i 
JOS tuon kielen oppimista pidettäisiin esillä mui
denkin aineiden opetuksessa lähimain saman ver-
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ran kuin mitä niiden ohella nyt tyrkytetään juma
lanpelkoa; ja jos tässä kieliopetuksessa noudatet
taisiin nykyaikaisia käytännöllisiä menettelytapoja, 
niin kansakoulun käyneet voisivat verraten vähällä 
lisäopiskelulla omin päinsä ryhtyä viljelem'ään 
maailman kirjallisuutta. Silloin Suomen kansa
koulu todella tarkottaisi yleistä kansalaissivistystä 
ei~ä, niin~uin nyt, uskonnollisen ja kansallisen pi
m1tyksen Jatkuvaa ylläpitämistä muka valistuksen 
varjolla. 

Mutta mihin sitte joutuisi suomenkieli ja suo
malainen kansallisuus? 

Mahdollisesti säilyisivät yhtä kauan kuin muu
tenkin ja kehittyisivät edelleen yhtä hyvin kuin 
ennenkin, kenties paremmin. Valistuneempi osa 
k~nsallisuudestamme vain tulisi läheisempään yh
teyteen sivistysmaailman ja maailmankirjallisuu
den kanssa. Suomenkieli säilyisi entisessä asemas
saan omassa keskuudessamme ties kuinka pitkät 
ajat; edelleen sillä runoiltaisiin ja kiriailtaisiin, 
mutta teknillisten ja tieteellisten teoksieU: suomen
taminen sekä uusien keinotekoisten sanojen keksi
minen jäisi vähemmälle. Arvaamaton määrä hen
kistä kykyä ja tarmoa vapautuisi siten, käytettä
väksi hyödyllisiin tarkotuksiin. Ylivoimaista haa
veilua on - se täytynee jo saavutetun kokemuk
sen nojalla myöntää - yrittää tähän maailman 
aikaan luoda miltei tyhjästä uutta europpalaista 
sivistyskieltä, kun entisiäkin on liiaksi, kolmemil
joonaista puoliraakalais-kansaa varten, josta 
ainqastaan muutama kymmentuhantinen on tieteel
liseen kirjallisuuteen nähden lukutaitoista. Se on 
pohjaltaan samaa kuin Irlannin kansalliskiihkoili
jain lapsekkaat ponnistukset vanhan gaelin kielen 
uudelleen henkiin herättämiseksi - vaikka heidän 
yrityksensä tosin on vielä räikeämmin epätoivoi
nen, koska lähes koko maan väestö on sellaisen 
sivistys- ja maailmankielen kuin englanninkielen 
taitoista. 

Kapitalistisen maailmankehityksen periaate 

näkyy viimeisten vuosisatojen ajan olleen ja yhä 
olevan sama kuin kapitalistisia liiketapojakin val
litseva ohje: 

"oikein ja väärin 
kokoon käärin." 

Niin suurta elämää kuin Europan sotivat val
lat nyt pitävätkin "kansojen oikeudesta", tulee 
nykyinen sota pakosta johtamaan mitä ankarim
paan korvapuustiin koko kansallisuus-aatteelle. 
Sillä päättyipä tämä sota niin taikka näin, muuta 
ei ole odotettavana kuin entistä laajemmat ja lu
jemmat kansojen ryhmittymät eri vihoEisleireiksi. 
Niihin vedetään - ja on jo vedetty - joko asevoi
malla tai taloudellisella puristuksella sellaisiakin 
kansallisuuksia, jotka tähän saakka tuskin ovat 
tunteneet toisiaan, taikka ovat ennen olleet veri
vihollisia keskenään. Näistä ryhmittymistä saattaa 
kyllä joskus syntyä Europan Yhdysvallat, mutta 
jos kehitys käy vielä jonkun aikaa entistä latuaan, 
tarvitaan siihen toinen ja kolmaskin kahta tuhoi
sampi sota kuin tämä nykyinen. Ihmiskunta · ei 
järkiinny, jos ei hulluja hävitetä · vähemmäksi. 
Isänmaallisuus- ja kansallisuushulluja tulee vielä 
kauan olemaan liian paljo muulla tavoin käänny
tettäväksi tai vaiennettavaksi kuin sillä että anne
taan heidän tappaa toisensa. 

Kapitalistinen tuotantotapa ja sitä tukeva im
perialistinen politiikka hitaasti mutta varmasti 
vanuttavat er( kansallisuus-ainekset yhdeksi taiki
naksi niin Europassa kuin Amerikassa ja muissa 
maailmanosissa mihin kapitalismin vaikutus ulot
tuu. Juuri tätä kirjottaissa Amerikan Yhdysvalto
jen kapitalismi yrittää ennestäänkin moni,puoliseen 
ta~~inaansa sotkea Meksikonkin. Mitä pahaa siinä 
ohs1?. Ettäkö se tehdään kavaluudella, väkival
lalla Ja verenvuodatuksella? Mutta sillä asteella 
oleva kansa kuin meksikolaiset ei pitkiin aikoihin 
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vapaaehtoisesti suostuisi muiden seuraan, vaan 
murjottaisi nurkassaan, kahakoisi keskuudessaan 
ja jäisi syrjään maailman kehityksestä. Sitä ei 
kapitalistisen aikakautemme historia suvaitse. 
Viekö tämä kehityssuunta oikeille vai väärille pe
rille, tulevaisuus ratkaiskoon. Minä puolestani 
luulen sen johtavan koko ihmiskunnan yhtenäi
sempään, yhtärintaisempaan edistykseen kuin kan
sallisuuksien eristämis-aa te. 

Kansallisissa ihanteissa kasvaneita siveys- ja 
oikeusvaistojamme tämä nykyinen maailmanmeno 
monissa säälittävissä taikka ilettä vissä yksityis
kohdissaan syvästi loukkaa, mutta historiallinen 
maailmankehitys on kuin ainakin luonnonlaki: se 
ei tunne sääliä eikä inhoa. 

Kuinka surettaville yksilöllisen onnellisuuden 
raunioille ovatkaan rakentuneet nykyiset nylkyri
trustit ja monopoolit, armotta murskaten kaikki 
siveyden ja oikeuden lait! Ja kuitenkin meidän 
täytyy tunnustaa, että ne ovat välttämätön kehi
tysaste inhimillisen tuotannon edistyksessä. Nii
den poistaminen olisi taloudellista taantumusta -
olisi törkeä erehdys. 

Samaten näyttää kapitalismilla olevan suuriar
voinen historiallinen tehtävä eri kansallisuuksien 
yhteenliittämisessä, veljestyttämisessä ja sulatta
misessa, vaikka keinot ovat arveluttavat. 

Sointula, B. C., heinäk. 1916. 

A. B. Mäkelä. 

Huomattava lainopillinen lau
sunto lyhemmän työpäi

vän puolesta 
Suomentanut T. H. 

Franklin o. Bunting tuomittiin Oregonin valtion Lake 
kauntin piirioikeudessa valtion "kymmenen tunn~n lain:• 
rikkomisesta. Tuomion vahvisti Oregonin valt10n y~i
oikeus. Tästä päätöksestä vetosi tuomi_ttu Y~d,:s;_altam 
ylioikeuteen, edelleen väittäen, että tu~m10 ?1:1: nstirudassa 
Yhdysvaltain perustusla.in neljännentoista llsayksen kan~
sa, joka suojelee kansalaisten "vapautta". _!hd)'.~valtam 
ylioilrnuden lokakuun istuntokaudelle 1915 ,.3ate~~11_;1 ?r_e
gonin valtion lakimiehen Felix Frankfu_rter m yaitoskirJa, 
jonka hän valmisti suurimmaksi osak~1 k_uuluisan b?sto_
nilaisen lakimiehen Louis D. Brandeism Johdon alaisena 
siksi kun presidentti Wilson nimitti B:andeisi~. ~hdy~val
tain ylioikeuden tuomariksi. Sittemmm on ".aitoski~~-ast_a 
julkaissut rajotetuissa piireissä vapaasti levitetyn_ Jalk~
painoksen National Consumers' League, New York1Ssa,. Ja 
sen julkaisu-sihteeri ,Josephine Goldmark on __ a-::ustanut 
jälkipainoksen toimittamista. Tässä seuraa Tyovaen Ka-



1€:nterla varten _ suomennos väitöskirjan johtopäätelmien 
mistä osista, joihin tutustuminen työläisille on tärkeim
mästä merkityksestä. Lyhemmän työpäivän etuisuuksien 
selostelu työnantajan etujen kannalta katsottuna on jä
tetty suomentamatta. Väitöskirja kokonaisuudessaan kä
si_!~ää 1:_021 sivua suurta kirjakokoa ja jokainen johto
paätelma on perusteltu useilla, jopa useilla kymmenillä
kin otteilla Yhdysvaltain ja kaikkien muiden sivistysmai
den vira!Jisista ja epävirallisista, tieteellisistä ja ei-tieteel
lisistä julkaisuista, tilastoista ja teoksista, joten niiden mai
~itseminenkin tämän yhteydessä oli_si vienyt liian paljon 
tilaa. Sosia!istisissakin piireissä on yleisesti tunnustettu 
e_ttä tämä väitöskirja on ehkä laajin, terävin ja uuslmpii~ 
t_1lastoihin ja viimeisimpien tieteellisten tutkimusten tu
lOk!,_iin _ perustuva yhtenäinen selostus lyhemmän työpäivän 
kysymyksestä; Siinä -esiintyy paJjon vanhojakin väitteitä 
mu~ta useita aivan uusia n\äkökohtia, hämmästyttäviä 
palJ~stuksia, _e~ ainoastaan kysymyksen taloudellisilta ja 
)'.~te~slrnnnal!Imlt'.1- puoiilta, vaan suorastaan jokaista työ
laista persoonaIIisesti koskevia seikkoja, jotka osottavat 
että tämä työväenliikkeen yksi tärkeimmistä vaatimuksist~ 
on ea! ainoastaan juhla- ja paraattikysymys, vaan jokaiselle 
työläiselle mitä tärkein persoonallinen elinkysymys. -
Suomentaja. 

KansaUista ·elinvoimaa uhkaava vaara. 

Huomattavin tosiasia kansan terveydentilaan ja kuo
levaisuusprosenttiin nähden Yhdysva.Jloissa on niin kut
s~ttujen rodun rappeutumista osottavien tautien, s. o. sy
dantautien, verestä johtuvien tautien ja munuaistautien 
suhteellinen ja ehdoton lisääntyminen. 

Samalla kun sellaisista taudeista kuin tuberkulosista 
ja tyfoidikuumeesta johtuva kuolevaisuusprosentti on sään
nöllisesti alentunut ja lapsuus- ja nuoruus-aikojen tau
deista johtunut korlcea kuotevaisuusprosentti on huomat
tavasti _alentunut, 1camalla aikaa on rodun rappeutumista 
osotta".1sta taudeista aiheutuva kuolevaisuusprosentti jat
kuvasti ja huomattavasti lisääntynyt. Tämä ennätys ih
misruumiin kaikkein tärkeimpien elimien murtumisessa 
paljastaa amerikalaista elinvoimaa uhkaavan vaaran. 

Vaikka syy näitten rodun rappeutumista osottavien tau
tien niin yleiseen olemassaoloon on vielä osittain tunte
maton, on selvää, että yksi tärkeä avustava tekijä on 
amerikalaisten elin- ja työtapojen kiihotus ja jännitys. 

. _Ro~u~ r'.1-ppeutumista osottavien tautien lisääntyminen 
e1 nahtavasti rajoitu mihinkään yhteen yhteiskuntaluok
kaan tai mihinkään erikoiseen työalaan. Tilastotiedot 
osottavat, että nämä taudit lyhentävät elämän tuottavai
suuden aikaa, parhaimman teollisuustoiminnan aikaa. Ne 
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ovat siten erikoisesti turmiolliset teollisuustyöläisille, jotka 
jo muutenlön ovat alttiit suuremmalle tautien ja kuole
man vaaralle kuin toiset yhteiskuntaluokat. 

Pitkien työpäivien vaåkutus terveyte.en. 

Tiede opettaa, että terveys johtuu pääasiassa yksilön 
riittävästä kyvystä vastustaa tauteja. Terveyden säilyt
täminen ei johdu taudinvaaran välttämisestä, vaan aina 
uhkaavien taudinvaarojen vastustamiskyvystä. 

Ensimäiset tutkimukset niin kutsutuista "ammatti
taudeista" alettiin kalrnisataa vuotta sitte. Kauan ailrna 
on huomattu, että työläiset visseillä työaloilla, ollen huo
mattavasti erikoisille vaaroille alttiita, sortuvat erikoisiin 
tautilajeihin ja ennenaikaiseen kuolemaan. 

VaarallisiIIa ammattialoilla työskentelevät työläiset, 
jotka kärsivät väsymyksestä ja uupumisesta, joutuvat huo
mattavasti pikemmin alttiiksi ammattitaudeiIIe. · Väsymys 
lisää kaikkia erikoisvaaroja ja vähentää kaikkia mahdol
lisuuksia pelastua ammatin erikoisista vaaroista. Ennen 
otaksuttiinkin sentähden, että ainoastaan tuollaisissa eri
koisesti vaarallisissa ammateissa tarvittiin erikoista- suo
jelusta työläisiIJe. 

Myöhemmät tutkimukset osottavat, että ei ainoastaan 
vaarallisissa ammateissa mutta teollisuudessa yleensä on 
olemassa pysyväinen va~ra sairaudelle ja ennenaikaiselle 
kuolemalle väsymyksen ja uupumuksen seurauksena. Tä
mä on kaikkia työläisiä yhtäläisesti uhkaava vaara, vie
läpä hyvienkin työolojen vallitessa, melkein kaiklIIa teh
dasteollisuuden aloilla, lukuunottamatta erikoisesti vaa
rallisia työaloja. 

Tavallisessa tehdastyössä, jossa mitään erikoisen am
mattitaudin vaaraa ei ole, väsymys sellaisenaan jo muo
dostaa mitä uhkaavimman vaaran työläisten terveydelle, 
sillä, ellei sitä Iievitetä, jäytää se elinvoiman ja siten val
mistaa mahdollisuuden monien · tautien syntymiselle. 

Liikarasitus saattaa alttiiksi yhta hyvin tarttuville kuin 
yleisillekin taudeille. Tieteelliset laboratori-kokeilut osot
tavat, että väsymys huomattavasti heikentää veren voi
maa vastustaa baliterioita ja niiden myrkyllisiä tuotteita. 
Niinpä esimerkiksi kahdesta eläinryhmästä, joista toinen 
lepää ja toinen on väsynyt lihastoiminnasta ja molemmat 
ovat saastutetut bakterioilla patologises,sa tarkotuksessa, 
väsyneet eläimet kuolevat nopeammin ja suuremmissa jou
koiEsa. Lepoa nauttineet eläimet -voivat kokonaan vastus
taakin tartuntaa. 

Täten siis Iiikarasitus muodostaa vaaran yleiselle ter
veydelle samoin kuin yksilöillekin, siIIä työläiset, jotka 
ovat liikarasituksen alaisia, sairastuvat nopeammin tarttu
viin tauteihin ja levittävät niitä. 
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Llikarasittuminen liian pitkistä työpäivistä saattaa 
uupuneet työläiset ei ainoastaan tavallisia ja tarttuvia tau
teja vastaanottaviks!, se saattaa heidät myöskin enemmän 
alttiiksi hermostohäiriöille, erittäinkin hermoston murtu
miselle monissa eri muodoissaan. 

Hermoston murtuminen ja muut hermotaudit ovat 
seurauksia hermoel!mistön liiallisesta kiihottamisesta. Kos
ka keskushermoelimistö johtaa kaikkien tärkeimpien eli
mien toimintaa, voi hermoston uupuminen tai murtuminen 
vaikuttaa ruumiin kaikkiin elimiin ja niiden toimintaan. 
Ankara ja pitkällinen väsymys on taudin erikoinen ilmiö. 
Sydämen, verenkierron, erikoisaistien ja ruuansulatusko
neiston epäjärjestyksef ovat yleisiä oireita. 

Hermoston murtumista, joka aivan näihin saakka kat
sottiin yksinomaan aivoilla työskentelijäin ja hyvinvoipien 
sairaudeksi, on huomattu lääkärien ja fysiologistien ta
holta pelottavassa määrässä ilmenevän teollisuustyöläisten 
keskuudessa, jotka ovat jännityksen ja liian pitkien työ
päivien alaisia. Liiallisesta työstä johtunut liikajännitys, 
yhdistettynä sen ponnistuksen lrnnssa, joka johtuu, kun 
työskentelyä jatketaan sen jälkeen kun väsymys on tullut, 
muodostaa tärkeän teldjän tuollaisten hermoston epäjärjes
tysten syntymisessä, jotka esiintyvät työläisten keskuudes
sa ihan samanlaisina oireina kuin toistenkin yhteiskunta
luokkien keskuudessa. 

Läheinen yhtälätsyys alkusyihin nähden liikarasituk
sen ja hermosairauksien välillä on esitetty ulkomaalaisten 
sairaus-vakuutusyhdistysten tilastoissa. Lääkärien toi
mittama läheinen tarkastus niiden työläisten keskuudessa, 
jotka saavat valtion hoitoa tai sairausmaksuja Saksassa, 
ovat osottaneet, että hermosairaudet ovat lisääntyneet huo
mattavan pelottavasti heidän keskuudessaan. Yksilöiden 
lääkärintarkastus osottaa edelleen, että hermoston mur
tumiseen johtavien syiden joukossa on yksi vaikuttavin 
juuri se jännitys, joka vallitsee teollisuustyöaloilla, joiden 
ominaisena luonteena on nopea toiminta ja samanlaisten 
ruumiinliikkeiden yksitoikkoinen uudistaminen. Hermos
ton murtuminen ja hermoston epäjärjestykset ovat niin 
yleisiä, että lääkärit ulkomailla määrittelevät ne nykyai
kaisiksi ammattitaudeiksi. Liian pitkien työpäivien ra
joittaminen katsotaan fysiologiseksi välttämättömyydeksi. 

Koska nopeus ja spesiaaliseerautuminen ovat myön
netysti suuremmassa määrässä vallalla Amerikan teolli
suudessa kuin missään muualla, niin on varmaa, että työ
väestön lääketieteellinen tarkastaminen tässä maassa täy
tyy paljastaa vieläkin yleisemmän hermoston uupumisen 
olemassaoloa. 

Täysi-ikäiset ovat enemmän alttiita hermostohäiriöille 
kuin nuoret henkilöt. Alttius näille sairauksille on huo-

mattu suurimmaksi 20 ja 45 ikävuosien välillä. Sen joh
dosta täytyy liialliselta jännitykseltä,. jok~ a!1:e~!t'.1::1 her
moston uupumista, suojella yhtä hyvm tays1-1ka1s1a kuin 
nuoriakin. 

Alttius hermostohäiriöille voi kulkea perintönä ja voi 
muodostaa huomattavan vastustuskyvyttömyyden toi
sessa sukupolvessa. Työläisten suojelemista liikara~!tuk
selta, joka voi johtaa hermostohäiriöihin, tarvitaan siis ro
dun säilyttämisenkin k a nnalta. 

Hermoston uupuminen alkaa usein huomaamatta. 
Erikoisesti vaarallinen terveydelle on se silloin, kun liial
lisen työskentelyn jälkeen tämänlainen liikarasit~s ilme
nee luonnottomana kiihottumisena, joka salaa vasymyk
sen ja synnyttää valheellista iloisuutta: . Vas~a sitte kun 
terveys on vaarallisesti uhattu tulee lukaras1tus huoma
tuksi ja liikakiihotusta seuraa taantumus ja uupumus. 

Liian pitkistä työpäivistä johtuva väsymys :voi muu!
tua kroonilliseksi ja johtaa yleiseen terveyden p11:3:_an!.':1_m1-
seen. Vaikka se ei johtaisikaan heti sairauteen_ Jaytaa se 
työläisen elinvoimaisuutta ja johtaa yleiseen heikkouteen, 
uupumukseen tai ennenaikaiseen vanhuuteen. 

Jatkuva liikaponnistelu on osottautunut vaarallisem
maksi terveydelle kuin suoranainen köyhyys vississä mää
rässä; ja teollisuuspaniikkien aiheuttama työttö_myys on 
aiheuttanut vähemmä n vahinkoa terveydelle kmn kauan 
jatkuva liikatyö. Työpäivän liiallinen pituus itsessään siis 
jo muodostaa vaaran terveydelle. 

Liian pitkät työpäivät aiheuttavat vakavan vaara? 
silmille. Liian pitkästä työpäivästä ja liian runsaasta· va1-
vaamisesta johtuva silmänrasituksen vaara lisääntyy oi
kean ja riittävän valon puut_teesta työhuoneissa. Ly
hempi työpäivä ei ainoastaan vapauta silmiä lii~arasituk
selta, mutta lyhentää keinotekoisessa valossa tyoskentele-
misen aikaa. . . 

Monet seikat teollisuuselämässä, sellaiset kuin liiall:
nen kuumuus ja kylmyys, pöly, savut y. m. ovat vaaralli
sia kuuloelimille. Kova ja jatkuva melu tehdasteollisui_i
den alalla on tärkeä tekijä kuulon menetykseen, vars!nkm 
konetyöläisten, pannuseppien ja metallityöläisten lceskuu-
dessa. .. 

Viimeaikaiset kokemukset osottavat väsyneiden tyo-
läisten keskuudessa ilmenevän merkittävää kuulokyvyn 
rappeutumista. . .. . 

Milloin tahansa työläisen työn luonne ta, tyon vaatima 
ruumiinasento vaativat erikoisesti jonkun ruumiinosan 
käyttämistä, silloin tuo ruuminosa tai -elin enslmäiseksi 
osottaa li.ikarasituksen merkkejä. 

Liian pitkät työpäivät lisäävät eri ammattialoilla_ ,tuol
laisten ruumiinosien ta! -elimien liikarasitusta ja amoas-
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taan lyhempien työpäivien käytäntöön asettaminen voi 
vähentää tuollaisen liikarasituksen vaaraa. 

Terveyden vaara nykyaikaisessa teollisuudessa. 

Nykyaikaisen teollisuuden luonteenomainen merkki 
on jännityksen lisääntyminen. Koneiston nopeutta yhtä
mittaa lisätään, yksityisten työläisten käyttämien konei
den lukumäärä kasvaa suuremmaksi, työskentelyprosessit 
tulevat enemmän ja enemmän monimutkaiseksi sitä mukaa 
mitä useampia tehtäviä suoritetaan samalla aikaa. Kaikki 
nämä muutokset merkitsevät samassa suhteessa suurem
paa fyysillistä jännitystä työläiselle. 

Paitsi koneiston nopeudesta ja monimutkaisuudesta 
johtuvaa fyysillistä jännitystä uhkaa terveyttä teollisuu
den useiden haarojen äärimäinen yksitoikkoisuus. Spe
siaaliseerautuminen on johdettu niin pitkälle, että muu
tokset ja vaihtelut ovat poistetut vähimpään mahdolli
seen määrään saakka. Työn tarkka jakaminen johtaa 
saman työläisen samanlaisten liikkeiden ja menettelyta
pojen yhtämittaiseen kertaamiseen, edistäen väsymyksen 
tuloa ja vaatien li.evennykseksi lyhemmän työpäivän käy
täntöön asettamista. 

Teollisuuslaitoksissa vallalla olevasta työn nopeu
desta ja yksitoikkoisuudesta johtuvia epäkohtia lisää urak
katyön väärinkäyttö. Kun jokainen työläinen yrittää 
työskennellä nopeammin pienen paikanlisäyksen toivossa 
asetetaan palkinto kiihottamaan työskentelyä, välittämättä 
mitä se maksaa työläisille fyysillis;esti. 

Melkein kaikissa tehdasteollisuuksissa työläisten 
fyysillinen ympäristö voi muodostaa vaaran terveydelle. 
Näiden teollisuusvaarojen joukossa huomattavimpia ja 
yleisimpiä ovat pilaantunut ja kostea ilma, liialiinen kuu
muus ja kylmyys, melu, huono valaistus, tärinä y. m. 
Kaikkia näitä vaarallisia tekijöitä ei tavallisesti ole kai
kissa työpaikoissa; mutta. yksi ja toinen niistä vallitsee 
melkein jokaisen tehdasteollisuuden alalla Ne eivät ra
joitu ainoastaan n. k. "vaarallisiin amma:tteihin", mutta 
ovat yleisiä myöskin työaloilla, jotka katsotaan vaaratto
miksi. Puuvillateollisuutta esimerkiksi ei tavallisesti pi
detä "vaarallisena, ammattina"; ja kuitenkin työläiset 
puuvillatehtairna ovat alttiita ei ainoastaan vaarallisten 
aineiden hengittämiselle, sellaisten kuin puuvillan pöly ja 
tomu, mutta ovat myöskin alttiita sekä kuumuudelle että 
ilman kosteudelle, ankaralle melulle, ilmanvaihdon puut
teelle, koneiden tärinälle ja yökötyttäville lemuille, 

Tutkimukset ovat osottane.et, että nämä tehdaselämän 
yleiset epäkohdat tekevät työläisen alttiiksi väsymyksen 
nopeammalle vaikutukselle. Ne siten vähentävät työläis-

ten vastustuskykyä ja väsymyksen kanssa muodostavat 
lisäsyitä ennenaikaiselle sairaudelle. 

Edellämainittujen yleisten vaarallisten tekijäin lisäksi 
toiset ympäristön vaarat ovat huomatut yleisiksi useiila 
ammattialoilla, Ennen otaksuttiin, että seilaiset vaaral
liset aineet kuin mineraali- ja kasvipölyt, tomut, kaasut, 
savut ja teollisuusmyi;-kyt uhkasivat työläisten terveyttä 
ainoastaan muutamissa vaarallisissa ammateissa, Nyt 
tiedetään että niiden työalojen ja ammattien lukumäärä, 
joissa yk~i ja toinen näistä vaarallisista aineista on vai
kuttamas,sa, on niin suuri, että ne eivät muodosta vaaraa 
ain('.\astaan muutamqI-a erikoisilla ammattiaJoma, vaan 
ovat yleisiä kaikilla tehdasteollisuuden tärkeimmillä 
aloilla. 

Väsymyksen ominaisuudet ja vaikutukset. 

Välttämättömyys liian pitkien työpäivien rajoittami
selle perustuu pääasiassa ihmisen fysiologisiin ominaisuuk
siin. Sillä lääketiede on osottanut, että samalla kuin vä
symys on normaalinen ilmiö - luonnoilinen seuraus ruu
miillisesta ja henkise-stä ponnistelusta -- liikarasitus tai 
uupumus on epänormaalinen ilmiö - seuraus liiailisesta 
työskentelystä, joka on ulotettu ihmisruumiin kestävyys
voimien ulkopuolelle. 

Kaksi prosessia on jatkuvasti käynnissä elävässä ruu
miissa; sulautuminen tai rakentuminen ja hajaantuminen 
tai materian muodostuminen yksinkertaisempiin kemiaili
siin muotoihin, jotka lopullisesti poistetaan tarpeettomina 
tuotteina. Näihin kahteen prosessiin, joita yhdistettyinä 
nimitetään metabolismiksi, perustuu elämä itsessään ja 
tähän elämän perusolemukseen meidän täytyy kääntyä 
saadaksemme selville mitä väsymys on. 

'l'yöskentelyn aikana kemiallisen muutoksen tuotteet 
lisääntyvät. Liiallisesti väsynyt henkilö on kirjaimelli
sesti myrkytetty henkilö, myrkytetty omien liikatuottei 0 

densa vaikutuksesta. Nämä liikatuotteet ovat myrkyllisiä 
jätteitä, jotka syntyvät soluelämän kemiallisista proses
seista. Ne kiertävät veressä myrkyttäen aivot ja hermo
elimistön, lihakset, rauhaset ja muut elimet, kunnes ne 
ovat normaalisesti palaneet veren synnyttämässä ha
possa, poistetut ruumiista maksan tai munuaisten kautta 
tai eristetyt keuhkojen kautta. 

Kun nämä liikatuotteet kokoontuvat vereen, syntyy 
väsymys. Kun ne kerääntyvät suuremmiksi fysiologista 
tai normaalimääräänsä seuraa uupumus ja terveys joutuu 
vaaraan. Liiallisen työskentelyn jälkeen lisääntyy myös
kin energiaa tuottavien materiain kulutus, joka on vält
tämätöntä toiminnan jatkumiseile, Eristämis-prosessi on 
silloin suurempi kuin rakentamis-pros.essi. 
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Liian pitkien työpäivien rajoittamisen välttämättö
myyden tärkeyden osottavat edelleen viimeaikaiset lääke
tieteelliset tutkimukset, jotka vakuuttavat, että väsymys 
johtuu ei ainoastaan varsinaisesta myrkytyksestä, vaan 
vissinlaisesta väsymys-myrkystä, jonka kemiallinen ja fyy
sillinen ominaisuus analysoidaan samanlaisekst kuin tois
tenkin bakteerimyrkkyjen, kuten esim. kurkkumätä
myrkky. Tämä teoria osottaa, että lmn sitä keinotekoi
sesti tartutetaan eläimiin suuressa m äärin niin .väsymys
myrkky aiheuttaa kuoleman. 

Liian pitkien työpä ivien vaarat l!sääntyvät sen tosi
seikan takia, että työläinen useinkaan ei huomaa milloin 
väsymys alkaa. Vasta sitte, kun vahinko on tapahtunut 
ja terveys on vaarassa liian pitkien työpäivien johdosta, 
huomataan se. 

Vaikka väsymys voi tuolla tavalla kehittyä huomaa
matta on väsymyksen lait ja sen kehityksellinen kasvami
nen tarkasti tutkittu tieteellisillä rriittauskoneilla. Ensi
mäinen tuollainen kone - ergograafi - keksittiin mit
taamaan vissin lihaksen tai lihasryhmän väsymystä. Se 
merkitsee pyörivää n silinteriin urat sitä mukaa kuin sor
milihakset supistuvat nostaessaan vissinpainoista painoa 
tai painaessaan vissiin määrään kankeaa vieteriä säännöl
lisillä väliajoilla. Tuollaiset merkit osottavat ensin jatku
vasti lisääntyvää lihaksen supistumisvoimaa ja sitte jat
kuvaa supistusvoiman heikkenemistä, jonka suhde ja sään
nöllisyys vaihtelee eri yksilöiden välillä. 

Sen jälkeen, lrnn vissi määrä väsymystä on syntynyt, 
tulee lihas kykenemättömäksi suorittamaan enempää työ
tä ellei sille tarjota kevyempää painoa tai herkempää vie
teriä tai ellei sen supistumisvoimaa lisätä joko lceinotekoi
sesti kiihottamalla lihasta tai sallimalla riittävä lepoaika 
ennenkuin työtä jatketaan. Ellei väsymys ole kehittynyt 
liian pitkälle riittää tämä poistamaan vahingollisia väsy
mysmyrkkyjä, jotka ovat syntyneet lihaksessa. Kun vä
symys on kehittynyt uupumukseksi tarvitaan paljo pitem
pi lepoaika lihaksen saattamiseksi käyttölmntoon tai voi 
se tulla kokonaan kykenemättömäksi. 

Että vältettäisiin huomaamatta kehittyvän väsymyk
sen liian pitkälle muodostumista on siis estettävä liikarasi-
tus liian pitkien työpäivien kautta. · 

Välttämättömyyttä pitkien työpäivien rajoittamiseen 
painostaa myöskin se seikka, että suurin jännitys liittyy 
siihen työhön, jota harjoitetaan sen jälkeen kun väsymys 
on alkanut. 

Tieteelliset tutkimukset vahvistavat tämän tosiasiaksi 
ja osottavat ergografin kautta, että viimeiset sormilihak
sien pienet supistumiset kuluttava t enemmän energiaa ja 
uuvuttavat enemm ä n kuin ensimäiset laajemmat, jotka ta
pahtuvat ennen kun väsymys on alkanut. 
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Kun työpä ivät ovat niin pitkät, että työtä täytyy jat
kaa sen jälkeen, kun väsymys on alkanut, ovat terveyden 
vaarat sitä mukaa suuremmat. Suurempi vahin!{O on seu
rauksena väsyneillä lihaksilla suoritetusta työstä kuin an
karammasta työstä, joka suoritetaan ennen kun työläinen 
on väsynyt_ Tämä johtuu siitä, että jännitys tai jatkuva 
tahdonvoiman ponnisteleminen on uuvuttavampaa kuin 
työ itse. 

Kaikkein vakavin vaara terveydelle on liian pitkistä 
työpäivistä sen takia, että liiallinen ponnistelu kuluttaa 
hermoston energiaa. Sillä kaikki t eollisuustyö, sisälty
kö önpä siihen lihaksien ponnisteluja tai ei, vaatii her
mostoelimien toimintaa. Liian pitkät työpä ivät voivat siis 
kokonaan uuvuttaa hermoston toiminnan. 

Energia johdetaan hermosoluista; hermoväreilyt joh
tavat sen lihaksiin. Hermoelimistön väsymys johtuu sa
masta kaksoissyystä kuin lihaksien väsymys; myrkyll!sten 
liikatuotteiden kasaantumisesta ja toiminnan ylläpitä
miselle välttämättömien ainesten kuluttamisesta. Tiede
miehet ovat erimieltä hermoston väsymisen vissistä pai
kasta - onko se hermokeskuksessa tai h ermohaaroissa. 
Pääasiassa ovat h e kuitenkin yksimielisiä, nim!ttäin siinä, 
että väsymys aiheuttaa vahinkoa hermoston jollekin osalle 
ja että se siten antaa huomattavaa edistymismahdo!lisuutta 
hermosairauksille, ellei s itä voida korvata levolla. 

Levon aikana poistuu väsymys. L epo on siis fysiolo
ginen välttämättömyys. Nykyaikaisen teollisuuden no
peuden vallitessa yksityinen työläinen voi jatkaa tehoisaa 
työskentelyä ainoastaan sillä ehdolla, että yhtenä päivänä 
syntynyt väsymys korvataan täydellisesti ennen seuraavaa 
pa1vaa. Ellei väsymystä l{OI'vata riittävällä levolla jää 
jälelle vaillinki, jota aluksi ehkä vähän huomataan, mutta 
joka välttämättömyydellä kasaantuu ja lyhemm ä n tai pi
temmän a janja kson jälkeen johtaa täydelliseen fyysilliseen 
murtumiseen. 

Kun yksilö on työskennellyt itsensä uuvuksiin liian 
pitken työpäivien kautta niin normaalinen lepo ei riitä 
sitä korvaamaan. Hän on k irjaimellisesti . "pelannut itsen
sä ulos". 

Työskentelyn kestäessä kemiallisten muutosten tuot
teet lisää ntyvä t. Jonkinlaisen käsityksen palamisesta tai 
kemiallisesta prosessista, joka tapahtuu meidän lihaksis
samme, saa siitä tosiasiasta, että jolcaisella henkäyksellä 
sisäänhengitetty ilma m enettää noin yhden viidennen osan 
happikaasupitoisuudestaan ja lisääntyy hii!iha ppopitoi
suudessaa n enemmän kuin satakertaisesti. Eräs hyvin
tunnettu tieteellinen kokeilu on osottanut, että työpäivän 
kuluessa ihminen hengittää ulos melkein kaksi kertaa niin 
paljo hiilihappoa kuin lepopäivänä. Sisällinen palaminen 
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on vielä nopeampaa .. Mutta levon aikana on lihaskudonnan 
lisääntymisprosessi nopeammassa toiminnassa. Työsken
telyn aiheuttamat vahingolliset tuotteet poistuvat nopeam
min ja lihaskudokset rakentuvat uude lleen. Tämä on pää
syy miksi levon puute on vahingollinen ruumiin elimis
tölle. 

Pitkien työpäivien vaikutus turvallisuuteen. 

Erikoisesti painostaa työpäivän lyhentämisen tarpeel
lisuutta väsymyksen erilaisista seurauksista aiheutuvat ta
paturmien vaarat. 

Tilastotiedot kaikista maista, joissa on pantu mer
kille tunnit, jolloin tapaturmat ovat tapahtuneet, ovat os-Ot
taneet, että tapaturmien lukumäärä näyttää kasvavan vis
si.en työtuntien · jälkeen. Kaikkein •viimeisimpien tutki
musten mukaan tapaturmien luku on tavallisesti kor
kein viimeistä edellisen työtunnin aikana, jolloin lihasten 
kontrolli ja huomiokyky on a limmillaan. Työajan loppu
puolella tapaturmaprosentti voi alentua tuotantoprosentin 
alentumisesta tai levon saannin tietoisuudesta johtuneena. 

Senjälkeen kun väsymys on alkanut on huomiokyky 
vastakaisessa suhteessa kestäväisyyskykyyn ja suoritetun 
työn nopeuteen verrattuna. Kiihkeä yrittäminen vaatii 
aina huomiokylcyä ja huomiokyvyn väsyminen johtuu yri
tysten jatkamisesta ja niiden ylläpitämisen vaikeudesta. 

Fysiologisen vastavaikutuksen a ika on annettu ni
meksi sille väliajalle, joka on jonkun ulkonaisen ilmiön 
tapahtumisen ja sen välillä kuin sen on ilmaissut huoman
neensa joku vissi yksilö. Tähän väliaikaan vaikuttaa suu
resti väsymys. Kun aivot väsyvät niin huomiokyky vel
tostuu ja vastavaikutusaika venyy pitemmäksi. Siis liika
rasituksen jälkeen on väsynyt työmies altis suuremmalle 
vaaralle, koska silloin tapahtuu vastavaikutus hitaimmin 
ja huomiokyky on a lhaisin. 

Pitkien työpäivien huonot vaikutukset moraaliin. 

Pitkistä työpäivistä aih.eutuvat vaarat käyvät sel
ville myöslcin siitä moraalisesta rappeutumisesta, joka joh
tuu liikaväsymylcs·estä. Moraalisten käsitteiden höllenty
minen seuraa fyysillistä heikkoutta. Liiallisen pitkän työs
kente ly n jälkeen on liiallisesti rasittunut työläinen huu
mautunut tai valmis antautumaan törkeisiin huvituksiin ja 
kiihotu !esiin. 

Kun työpäivä on niin pitkä, että mitään tilaisuutta 
ei jää vähimmällekään määrälle lepoaikaa ja virkistystä, 
niin vapautusta työn jännityksestä usein haetaan alkoho
lipitoisista kiihotusaineista; Teollisuustyöläisten keskuu
dessa on halu juopotteluun usein seuraus tehdastyösken-
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telyn ominaisuuksista, sellaisista kuin liiallisesta kuumuu
desta tai pölyn h engittämisestä niillä monilla työaloilla, joiC 
la tuollaisia epäkohtia on olemassa. Juoppous myöskin 
usein johtuu työläisen h a lusta saada jotain kiihotusta 
tai korvausta kulutetulle energialle. 

Pitkien työpäivien huonot vaikutukset yleiseen 
hyvinvointiin. 

Tehdasteollisuusmaide n kokemukset ovat osottaneet 
(iikatyön huonot vaikutukset yleiseen hyvinvointiin. Ter
veys on valtion perustus. Ei mikään kansakunta voi edis
tyä, jos sen työlä iset tulevat vaivasiksi jatkuvasta liilca
ponnistuksesta. Liian pitkistä ty öpäivistä johtuva inhi 
millisen energian menetys on kansallinen tappio ja tulee 
välttämättömyyden pakolla johtamaan kansakunnan hy
vinvoinnin alentumiseen. 

Liiallisesta työstä uupuneiden työläisten menettämä 
moraa linen itsehallitsemiskyky ja yritteliäisyyden puute ·on 
yhteiskunnallinen tappio. Kansakunnan hyvinvoinnille 
välttämätön perhe-elämä tulee hävitetyksi. Pitkien työ
päivien jälkeen työläiset harvoin näkevät nuoria lapsiaan 
eikä heillä ole aikaa tai energiaa työpäivän jälkeen jakaa 
perhe-elämän iloja. He ovat liian uupuneita käyttääkseen 
hyväksee n sellaisia edistyksen välineitä, joita valistuneet 
yhteiskunnat tarjoavat, sellaisia kuin yleisiä kirjastoja, 
luentoja, virkistyslaitoksia y. m. Tämän täytyy välttä
mättä vaikuttaa taannuttavasti yhteiskuntaan yhtä hyvin 
kuin yksilöön. Sillä asujamiston jotenkinkaan huomat
tavan osan rappeutuminen välttämättä alentaa koko yh
teiskuntaa fyys illises ti, henkisesti ja moraalisesti. 

Lyhyen työpäivän hyvät vaikutukset yleiseen hyvinvointiin. 

Historia, joka ori osottanut pitkistä työpäivistä johtu
van rappeutumisen , osottaa ei ensinkään vähemmän sel
västi sen uudestasyntymisen, · joka johtuu lyhemmistä työ
päivistä. Lyhemmät työpäivät ovat olleet hyödyllisiä 
yksilölle ja yhteiskunnalle samalla tavoin missä tahansa 
käytäntöön asetettuna ja ovat kohottaneet kai!ckia elin
staridardeja. Missä riittävä aika on kulunut lyhemmä n 
työpä ivän käytäntöön ottamisesta, siellä seuraava suku
polvi on osottanut tavatonta parantumista fyysillisesti, h en
kisesti ja ,moraalisesti. 

J atkuvan työn jälkeen on vissi m äärä lepoa ja virkis
tystä f ysiologinen välttämättömyys. Työläisen olosuhteet 
määräävät suuressa määrin josko hän käyttää tai ei hy
väkseen itsekehittämis-tila isuuksia tai soveliaita virkisty,s
keinoja. Työläinen, joka ei ole uuvuttanut energiaansa 
liikarasituksella, käyttää vaistomaisesti joutohetkensä pa
remm.in. 
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Näistä tilaisuuksista kaikkein huomattavimmat ovat 
uudet nykyaikaiset kehityksen ja kasvatuksen muodot, 
jotka ovat avoinna palkkatyöläisille. 

Melkein kaikki suuremmat kaupungit Yhdysvalloissa 
ja useat pienetkin kuluttavat aina kasvavia summia asuk
kaidensa kehittämiseksi. Tämän liiklrnen kasvamin.en on 
ollut merkillepan:tava ilmiö. Se a.lkoi leikkipwfäkojen 
varustamisella lapsille. Kaupunkien hallinnot ottavat nyt 
yhä enemmän ja enemmän kunnallishallintotehtäväkseen 
seurustelukeskuksien ylläpitämisen täysi-ikäisille. V. 1915 
johtivat ja ylläpitivät kokonaisuudessaan tai osittain vir
kistyskeskuksia ja leikkipaikkoja jotkut kunnallishallin
non osastot 250:ssä kaupungissa. 133 kaupunkia ilmoit
tivat, että 612 koulu- tai muita rakennuksia käytettiin 
huvi- ja virkistystarkotuksiin. Keskimääräinen osanotto 
kaikkiaan 7 3 tuollaisessa laitoksessa oli 54,865 henkilöä. 

Rinnatusten täysi-ikäisten virkistys-liikkeen kanssa 
kehittyy uusia tilaisuuksia yleiselle kansanopetukselle. 
Paitsi säännöllisiä iltalrnuluja ja yleisiä iltaluentoja kou
lujärjestelmän yhteydessä kasvavat sivuluokat valtion ja 
yksityisissä yliopistoissa nopeasti. Niinpä esimerkiksi 
Minnesotan yliopiston ilta-sivuluokil!e oli kirjoittautunut 
1,600 oppilasta syysk. 1915 ja helmik. 1916 välisellä ajalla. 
Chicagon yliopiston kirjevaihto-osastol!a oli 3,200 oppilasta 
v. v. 1914-1915; Ca!ifornian yliopiston samanlaisella osas
tol!a oli lähes 6,000 ja Wisconsinn yliopiston noin 9,000 
V.V. 1915-1916. 

Kaikki tätnä toiminta silminnähtävästi vaatii, että 
työläisillä on ei ainoastaan jonkunverran joutoaikaa työ
tuntien jälkeen, mutta että heidän ajatuskykynsä ovat riit
tävän virkeät vastaamaan tarjolla oleviin tilaisuuksiin. 

Parhaimmat esimerkit lyhemmistä työpäivistä yhteis
kunnalle ja työläisille koituvista eduista ovat tavattavissa 
Australiassa. Liike kahdeksan tunnin työpäivan saavut
tamiseksi alkoi Victoriassa yli viisikymmentä vuotta sitte. 
Uudessa Seelannissa asetettiin kahdeksan tunnin työpäivä 
käytäntöön 1901. Useimmissa toisissa Australian valtioissa 
palkka-1,ovintolautakunnat tai neuvotteluoikeuslaitolcset 
ovat oikeutetut 1ain kautta määräämään korkeimman työ
päivän pituuden. Austraalian ylioikeuden presidentin, 
tuomari Higginsin mukaan on "yleinen Australian keski
taso" 48 tuntia viikossa. 

·Näissä siirtomaissa on lyhyt työpäivä ollut käytän
nössä riittävän kauan osottaakseen s,euraukset. Tehdas
tarkastajain ja muiden tutkijain todistukset taipuvat va
kuuttamaan todeksi, että työläiset ovat hyötyneet suu
resti voimakkuudessa ja tehokkuudessa ja että koko yhteis
kunnan hyvinvoinnille on lyhyt työpäivä ollut eduksi. 

Lyhempi työpäivä ja kansalaisvelvollisuuksien täyttäminen 
sekä ulkomailla syntyneiden kansalaistuttaminen. · 

Kansanvallan menestys ja turvallisuus riippuu kansa
laistensa persoonallisista ominaisuuksista ja älykkäisyy
destä. Sillä äänioikeuden käyttämisessä ratkaisee äänes
täji.en henkinen ja moraalinen kykeneväisyys. Nykyaikai
sen teollisuuden vallitessa tarvitaan lepoaikaa moraalin ja 
älyn lrnhittämiselle. Tästä johtuu, että lepoaika on tär
lrnä välttämättömyys kansalaisvelvollisuuksien kunnolli
selle täyttämiselle. 

Jos kansanvalta mielitään saada kukoistamaan, niin 
sen kansalaisten kasvatus ei saa päättyä 14 vuotiaana, jol
loin palkan ansaitseminen tavallisesti alkaa. Sen täytyy 
olla jatkuvaa prosessia, jolca saattaa miehet ymmärtä
mään suuret päivän kysymykset mikäli ne esiintyvät, kes
kustelemaan niistä ja muodostamaan mielipiteensä niistä. 

Siis valtion etujenkin tähden teollisuustyö on rajoitet
tava; ensiksi, että lepoa voidaan saada ulkopuolella työ
tuntien; toiseksi, että työläinen ei ole liiaksi uupunut voi
dakseen käyttää hyväkseen joutoaikansa. 

V. 1910 kymmenmiljoonaa yli 10-vuotiaista amerika
laisista olivat syntyneet ulkomailla. Melkein kolme mil
joonaa heistä tai yksi jokaisesta neljästä eivät osanneet 
puhua englanninkieltä. Oli kuuden ja seitsemän miljoo
nan välillä ulkomailla syntyneitä yli 21-vuotiaita valkoihoi
sia· mieshenkilöitä, joista puolet (55 pros.) eivät olleet kan
salaistu tettuja. 

Vuosien 1911 ja 1914 välil!ä siirtolaisuus sen lisäksi 
nousi noin kolmeen miljoonaan. Suuri osa näistä miljoo
nista työskentelee teollisuudessa, erikoisesti suurissa teh
daslaitoksissa, sellaisissa kuin rauta- ja terästehtaissa, 
sotatarvetehtaissa, kutomatehtaissa y. m. 

Kaikkialla maassa aletaan yhä enemmän käsittämään. 
että tärkein välttämättömyys siirtolaiselle on amerikalais~ 
tuminen, se on., tilaisuus oppia lulrnmaan ja kirjoittamaan 
englanninkieltä ja tutustumaan amerikalalsiin tapoihin ja 
laitoksiin. 

Amerikalaistuminen on välttämätön tarve ei ainoas
taan yksinomaan siirtolaiselle, mutta itse tasavallan ole
massaololle. Ellei nykyisiä ja tulevia miljoonia siirtolai
sia tehdä erottamattomaksi ·osaksi kansasta, jotka ymmär
tävät meidän tapojamme ja laitoksiamme, ovat osallisia 
kansanvallan tarkotuksista ja ihanteista, niin itse kansa
kunta on vaarassa. 

Yksikään mies ei voi tulla kansalaiseksi el!ei hän ky
kene puhumaan englanninkieltä. Englanninkielen oppi
minen on siis avain kansalaisoikeuksiin. Se on välttämä
tön ehto amerikalaisten elintapojen hyväksymiselle; osan
otolle yhteiskunnalliseen elämään. Englanninkielen tai-
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tamattomuus on suurin este teollisuuden edistykselle. Se 
estää jaoittamasta yhteen kokoontuneita siirtolaisasutuk
sia. Se lisää teollisuustapaturmien, loukkauksien ja am
mattitautien lukua ,sen vuoksi, kun siirtolainen ei ym
märrä määräyksiä tai terveydellisiä sääntöjä, joita paina
tetaan tai suullisesti a nnetaan teollisuus'laitoksissa. 

Kasvava käsitys amerikalaistuttamisen välttämättö
myydestä on johtanut yli maan ulottuvaan liikkeeseen ilta
koulujen järjestämiseksi englannjnkielen opettamista var
ten ja erikoisen opetuksen antamiseksi amerikalaisten lai
tosten tuntemisessa. Liittovaltion, valtioiden ja kaupun
kien viranomaiset pyytävät suurempia rahaluovutuksia 
näihin tarkotuksiin. On selvästi käsitettävää, että koko tämä amerikalaiS'
tuttamisohjelma on mahdoton ellei joutoaikaa varata 
t y ö t u n t i e n j ä 1 k ,e e n, että työläisillä olisi mahdol.
lisuus käyttää edukseen tarjottuja tilaisuuksia. 

Uuden kielen opettaminen täysi-ikäisille ulkomaalai
sille on melkein toivotonta elleivät he voi tulla sitä opis
kelemaan jossain määrin virkeällä ajatuskyvyllä. Suun
nitelma amerikalaistuttamisesta kukistetaan, jos työpäivät 
ovat niin pitkät, että mitään joutoa ikaa ei ole iltasilla tai 
jos siirtolaistyöläiset ovat liian väsyneitä voidakseen käyt
tää sitä edukseen. 

Vuonna 1252 rakennettu Buddhan kuva. 

JAAPPANI 
Silmäys Jaappanin kehitykseen ja imperialistisiin 

pyrkimyksiin. 

Viime aikoina on tuo kaukana idässä sijaitseva 
maa, Jaappani, tullut yhä laajemman hu?mion es_i
neeksi. Onpa siinä syytäkin. J aappam on perm 
nopeasti viime vuosikymmeninä osa.nnut oma_ksu_a 
kapitalistisen järjestelmän perusteita. Aasiala~
sesta feodalivallasta on se muuttumassa europala1-
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sen suurvallan mukaiseksi. Aivan toisin kuin naa
purinsa Kiina, joka vasta hiljattain, ulkomaaval
tojen avulla, on ottanut pienehkön askeleen kapita
lismia kohden. J aappanin kapitalistuessa, avautuu 
maassa myöskin kaikki kapitalismin seuraukset. 
Työläisten riistäntä tapahtuu nykyaikaisella taval
la, mitä moninaisimmilla keinoilla. Muodostuu 
uusi hallitseva luokka - rahamiesten harvain
valta. 

J aappanin pyrkimys nousta takapajuisuudes
taan nykyaikaiselle kannalle on etenkin nyt Eu
ropan sodan aikana suunnattomasti vahvistunut. 
Imperialistinen politiikka · muodostaa siinä tär
keän osansa. Maan hallitseva luokka näkee im
perialismissa tulevaisuutensa toteuttajan. Muut 
vallat taasen katselevat karsaasti tätä J aappanin 
pyrkimystä. Yhdysvalloissakin saamme yhtenään 
kuulla tästä itäisestä naapuristamme, mitenkä se 
saattaa hyökätä maahamme j. n. e. 

Ennenkuin kuitenkaan käymme lähemmin tar
kastelemaan J aappanin imperialismia ja miksi Yh
dysvaltain kapitalistiluokka sitä pitää silmätikku
naan, luokaamme lyhyt katsaus Jaappanin kehityk
seen ja imperialismin alkuvaiheisiin. 

J aappani maantieteellisen asemansa puolesta 
suuresti muistuttaa Englantia. On saarivaltakun
ta. Sen suuruus on seitsemänkymmentäkuusi tu
hatta neliömailia. Sen lisäksi tulee Korea, jonka 
J aappani anasti v. 1910, jonka suuruus on kahdek
sankymmentäneljä tuhatta neliömailia. Jaappanin 
asukasluku oli v. 1912 52 miljoonaa - noin yksi 
kuudesosa Kiinan asukasluvusta ja vähän yli puo
let Yhdysvaltain asukasmäärästä. Koreassa ja 
Formosassa on kuutisentoista miljoonaa asukasta. 
Yhteensä siis 68 miljoonaa asukasta. 

J aappanin varhaisempi historia on kokonaan 
hämärän peitossa. Vasta viimeaikoina, europalai
sen tutkimustavan tultua tutuksi, on siihen voitu 
edes hieman luoda valoa. Niinpä arvellaan vasta 
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kolmannella vuosisadalla maahan t~odun a~_keelli
sen kirjotustaidon. Mut~~ vasta .. v11de_n~~lla vu_o
sisadalla ensikertaa alett11n tehda mmst11npan0Ja. 

Luentosali Sokohu-Ji temppelin edustalla. Perustettu 
vuonna 1392. 

Erinäisten tutkielmien kautta päätellään, että 
J aappanin valtakunta perustetiin jo v. ?60_ en:1en 
ajanlaskumme alkua_. ~faa on ~ll~t ~-1~lom Jyr
kän itsevaltiuden, m11lo111 puoleksi 1tsena1sten feo-
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daaliherroj en riistettävänä. Näitten voimien vä
lillä käytiin monisatavuotisia sisällisiä taisteluja, 
väestön työtätekevän luokan kärsiessä raskasta 
kuormaa. 

Europalaisia kävi Jaappanissa jo kuudennella
ja seitsemännellätoista vuosisadalla. Olipa siellä 
yhteen aikaan aimo joukko lähetyssaarnaajiakin. 
Näitten "viisauksista" ja europalaisten riistännän 
esimausta jaappanilaiset pian saivat kyllikseen ja 
niinpä seitsemännentoista vuosisadan alkupuolella 
europalaiset suljettiin · kokonaan maasta. Näin 
eristettynä . europalaisista, J aappani pysyi aivan vii
me vuosisadan puoliväliin. 

Kun europafainen vaikutus alkaa saada maas
sa jalansijaa, alkaa myös• vasta maan taloudellinen 
kehityskin edistyä. . Feodaalinen valta murtuu 
murtumistaan. Maan kapitalistiutuminen pääsee 
kehdostaan. Tähän asiaintilaan ei suinkaan jou
duttu sattuman kautta. Siihen oli omat taloudelli
set syynsä, jotka painostivat sekä sisästä että ul
koapäin. Maan sisällinen tilanne muodostui sel
laiseksi, että vallassaolevan luokan täytyi tehdä 
myönnytyksiä hallitsevillekin. Europan maissa 
kapitalismi oli jo - vankalla perusteella, joten se 
saattoi työntää käsivartensa ulommaksikin. Niin
pä joutui J aappanikin sen kanssa tekemisiin. J ou
tui solmimaan liittoja, tel.<emään erinäisiä sopimuk
sia usean ulkovallan kanssa. 

Venäjä alkoi , ulottaa valtaansa kaukaiseen 
itään, antaen siten J aappanille varotuksen. Eng
lannin "ooppiumi-sota" Kiinassa 1840--42 antoi 
taasen J aappanille varotuksen, että se joutuu pian 
tekemisiin muitten kanssa, ellei ajoissa pidetä vaa~ 
ria. Ranskalaiset tarjosivat J aappanille v. 1846 
"suojelusta Englannin ryöstöaikeita" vastaan. Hol
lantilaisetkin varottelivat sitä Englannin tarkotus
peristä. Niinpä . viime vuosisadan keskivaiheilla 
maan hallitseva luokka alkoikin oivaltaa, mikä 
vaara heitä uhkasi ulkovaltojen taholta. 
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Yhdysvaltain teollisuuselämän kasvaessa, Ca
lifornian kulta-alueitten lisätessä maan kultava
roja ja yleensä kapitalismin täällä päästessä· jal-

Jaappanin feudalismin jätteitä. Nagoyan linna, 
rakennettu 1698. 

keilleen alettiin täältäkin käsin silmäillä kauppa
ja riist~paikkoja idässä. J aap~a~ia alettiin . si~
mäillä. Kokeiltiin. Kokeet pettivat. J aappamla1-
set oivalsivat amerikalaisten lähentelemisessä ole-
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van pahaa takana. Niinpä kokeilulle lähteneitä 
laivoja kohtelivat jaappanilaiset kovakouraisesti. 
Tästä sai Yhdysvallat syytä ryhtyä "tepsiviin kei-

Tokion kalaranta. 

noihin" J aappania vastaan v. 1850. Amerikan ka
pita!istilu?~k~ _alk?i tu_~_tea voito~hajua. Niinpä 
hallitus paatt1km lahettaa J aappannn sotalaivasto
osaston, vaatimaan Yhdysvalloille kauppaetuja ja 
"kunnollista kohtelua". 
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Valmistuksia tehtiin huolellisesti, sillä nyt 
päätettiin tositeolla päästä käsiksi Jaappaniin. 
Hankittiin karttoja, palkattiin tulkkeja, tiedemie
hiä, y. m. . Retken johtajaksi pantiin laivastoko
mentaja Perry. Tämä lähtikin laivastoineen mat
kalle marraskuussa v. 1852. Heinäkuussa seuraa
vana vuonna saapui laivasta J aappanin · rannalle, 
Yeddon lahdelle. Nyt syntyi J aappanin hallitse
van ~uokan keskuudessa hämminki. 

Ensikertaa vuosisatoihin, pitivät puoli~itsenäi
set valtaherrat keskinäisiä neuvotteluja. Yhdysv. 
laivastonkomentaja teki suorasukaisesti työnsä. 
Vaati laivalleen jonkun maan korkeimman virkaili
jan. Antoi hänelle J aappanin hallitsijalle Yhdysv. 
presidentin kirjelmän, jossa vaadittiin etuja Yh
dysvalloille. Tämän tehtyään lähti Perry paluu
matkalle, käskien jaappanilaisten antamaan vasta
uksen seuraavaksi kevääksi, jolloin hän palaisi si'
tä ottamaan. 

Seuraavat kuukaudet Yhdysvaltain laivaston 
lähtemisestä olivat J aappanin nykyaikaisen mili
tarismin varsinaisia syntymishetkiä. Kuumeenta
paisella kiireellä alettiin ryhtyä sotilasvalmistuk
siin. Feodaalivallasta ei niin vaan muutamassa . 
hetkessä muuteta nykyaikaista sotilasvaltaa. Sen 
huomasivat pian maan hallitsevatkin. Senpävuoksi 
he katsoivatkin parhaaksi välttää epätoivoista so
taa ja antaa periksi. Kun Perry laivastoineen saa
pui uudelleen J aappanin rannalle, helmikuussa, 
1854, osotti J aappanin hallitseva luokka suuria koh
teliaisuuksia. Yhdysvalloille tehtiin sopimus, että 
amerikalaiset laivat saavat purjehtia erinäisiin 
Jaappanin satamiin, saavat muonituksia j. n. e. 
J aappani oli avattu kapitalismille! 

Tämä sopimus oli alkua. Englanti, Hollanti 
ja Venäjä saivat kohta jälkeenpäin samanlaisen 
aikaan. Varsinaisia kauppasopimuksia ne eivät 
vielä olleet. Senpätakia eivät ne vielä tyydyttä
neet ulkomaisia hallitsevia. Vuosina 1857 ja 1858 
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tehtiin jo uudet sopimukset Yhdysvaltain ja J aap
panin välillä. Ensimäisessä sopimuksessa annet
tiin amerikalaisille oikeus asettua asumaan jaappa
nilaisiin sa tamakaupunkeihin. Jälkimäisessä sopi
muksessa päätettiin, että Yhdysvaltain ja. J aappa
nin välillä sai käydä vapaata kauppaa Yokohaman 
satamassa. Englanti, Ranska ja Venäjä saivat 
myös kauppasopimuksia Jaappanin kanssa. 

Jaappanilaisia kalastajia,. 

Eri hallitsevat luokat joutuivat suuriin eturis
tiriitoihin ulkomaitten sekaantumisen kautta. 
Maassa syntyi sekava, metelinen aika, johon tie
tenkin ulkomaavallat osaltaan vaikuttivat, puris
taakseen lisää hyötyä maasta. Jopa kiellettiin 
uudelleen ulkomaalaisilta maahan pääsy. Tällöin 
kaikki ulkomaavallat yhteisesti asettuivat Jaap
paniin nähden jyrkälle kannalle - uhkasivat so
dalla. 
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Feodaalinen valta saatiin maassa kuitenkin 
kukistettua. Valta keskitettiin mikadon - keisarin, 
ympärille. Y eddon kaupunki muutettiin Tokioksi, 
feodaaliset· jätteet joutuivat ankaran -vainon alai
seksi. Vuonna 1871 feodaalisista etuoikeuksista 
tehtiin loppu ja maata alettiin järjestää kapitalis
tiseen tapaan. Feodaalivalta jäi rippeiksi. 

Kiireisesti alettiin omaksua kaikkia europa
laisia tapoja ja laitoksia. Ryhdyttiin perustamaan 
kouluja, tutkittiin ulkomaisia keksintöjä, teolli
suuslaitteita omaksuttiin j .n.e. Länsimaiseen ta
paan muodostettiin hallituskin. Mikadon rinnalle 
luotiin lainlaadinnallinen valta. Sen lopullinen 
muoto vahvistettiin perustuslaissa y. 1890. Sen 
mukaan mikadon rinnalla on kaksikamarinen edus
kunta - ylä- ja alahuone. 

Kun feodaalinen valta oli murrettu, ulkomaa
lainen pääoma pääsi vapaasti vaikuttamaan maassa. 
Kehitys muodostuikin koko nopeaksi. Teollisuus
ja kauppaelämä muodostui, lyhyeen aikaan nähden, 
tavattoman vilkkaaksi. Maassa syntyi uusi valta
luokka - raha-, kauppa- ja teollisuusluokka. 

Nyt alkaa J aappanissa uusi vaihe. Kapitalis
tisen järjestelmän vahvistuessa, alkaa maassa val
tava impei-ialismi saada jalansija. Sensijaan, että 
vielä vähää aikaisemmin J aappani oli kapitalistis
ten maitten silmissä nieltä vänä palana, alkaa J aap
panin uusi valtaluokka vuorostaan katsella ympä
rille. Eikä pitkälle tarvinnut katsellakaan. Kiina 
oli naapuristossa. 

J aappanin imperialistiset pyyteet eivät suin
kaan syntyneet senvuoksi, että maan teollisuus 
olisi jo käynyt niin voimakkaaksi, että ylituotan
toa olisi syntynyt, joten olisi tarvinnut uusia mark
kinapaikkoja. Nyt vieläkään ei J aappanin teolli
suus vastaa kaikkia oman maankaan tarpeita. Vi
rallisten tilastojen mukaan asuu nykyään noin 64 
prosenttia väestöstä maaseudulla. Maan koko
naistuotannosta käsittävät maanvil j elystuotteet 
noin 70 prosenttia. 
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Vuoden 1907 tilaston mukaan eli 46 prosenttia 
maan väestöstä yksinomaan maataloudella, 22 pro
senttia sai suurimmaksi osaksi tulonsa maatalou-

Inarin tenippelin pylväskäytävän kaupustelijoita - linnun 
myyjiä ja ennustajia. 

dellisilla toimilla ja siinä sivussa tekivät tavalli
sesti jotain teollista kotityötä. Jälellä oleva 32 

prosenttia koko väestöstä jakaantuu eri ammattei
hin, kuten virkamiehiin, opettajiin, taiteilijoihin, 

merimiehiin, käsityöläisiin, y. m. Varsinaista teol
lisuustyöväestöä on siis varsin vähäpätöisesti. Teh
taat ovat yleensä vähäpätöisiä. V. 1907 niissä 
työskenteli miestyöläisiä 257,356 ja naistyöläisiä 
385,936. Näistäkin 57,597 · oli vielä täyttämättä 
neljäätoista ikävuottaan. Viime vuosina on teolli
suus tosin suuresti lisääntynyt. Tehtaita ja teh
daslaitteita on parannettu. Etenkin nykyinen sota 
on vaikuttanut teollisuuselämän kehitykseen häm
mästyttävän suuressa mittakaavassa. Tuskinpa 
sittenkään vielä tätä nykyä varsinaista teollisuus
työväkeä on maassa ainakaan paljoa yli miljoonan. 

Teollisuustuotteita ei siis ole ylijäämäksi ollut. 
Eipä toisin ole maanviljelystuotteidenkaan laita. 
J aappanin maanviljelys ylimalkaan on vielä pikku
viljelystä. Yli 70 prosenttia kaikista maatiloista 
eivät ole täysin hehtaarin suuruisia ja nekin enim
mäkseen vuokratiloja. Niinpä on Jaappani pako
tettu turvaantumaan maataloustuotteisiinkin näh
den vielä ulkomaihin. 

Tämä onkin varsin ymmärrettävää. Sillä ei 
feodaalisesta valtiosta muutamassa vuosikymme
nessä voikaan syntyä täysin kehittynyttä kapita
listista valtiota. Kehitys tosin on ollut nopeata, 
mutta ei sentään niin nopeata, että teollisuuselämä 
olisi voinut päästä täyteen kukoistukseensa. 

Imperialistisen politiikan synnyn syitä saam
mekin hakea toisaalta. Tähän kysymykseen saam
mekin valoa, kun tarkastelemme Jaappanin kehi
tykselle välttämättömiä välineitä - luonnonrik
kauksia. J aapipanissa luonnonrikkauksia on varsin 
niukasti. Raaka-aineita täytyy enimmäkseen 
tuoda muualta. Jonkun verran kuparia löytyy, sa
moin rautaa. Mutta rautakin on laadultaan varsin 
kehnoa. Sisältää suuren määrän vieraita aineksia, 
kuten santaa, y. m. Hiilialueet ovat niukat, ny
kyään melkein tyhjiin imetyt. 

Mutta Jaappania lähellä on maa', joka on ker
rassaan suurenmoinen luonnonrikkauksistaan -
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Kiina. Ja tämä maa on ollut kokonaan koskemat
tornissa viime aikoihin saakka. Siellä on saata-. 
vissä mitä raaka-aineita tahansa. Senlisäksi siellä 
on valtavat markkinapaikat, kunhan sen raaka
aineisiin pääsee käsiksi ja saadaan J aappanissa 
muokattua. Tämän oivalsivat J aappanin vallassa
olijat. Samalla vankkeni maan valtapiirissä yhä 
enemmän heidän toivonsa: J aappani Itä maitten 
yksinvaltiaaksi! Im.perialismi tuli välttämättö
mäksi. 

Sotalaitosta, maajoukkoja ja laivastoa, alet
tiin järjestää nykyaikaiseen tapaan. Suunnatto
masti pantiin kansan varoja militarismin alttarille. 
Ja pian hallitseva luokka sai tilaisuuden koettaa 
päästä kiinni riistäntäalueeseen. 

J aappanin taholta oli ahneesti katsottu Ko
reaan: Ikimuistoisista ajoista oli Korea osotta
nut jonkunlaista riippuvaisuutta joko Kiinaan tai 
J aappaniin tai mölempiin yht'aikaa. Korealaiset 
valtaherra t kävivät "vieraisilla" J aappanissa, j .n.e. 
Mutta lopulta Korea teki kaikesta yhteydestään 
lopun. Nyt J aappani halusi "uudestaan järjestää 
maan itsenäisyyden". Mutta Kiina tulikin väliin. 
Siitä seurasi sarja · diplomaattisia keskusteluja. 
Loppujen loppuna oli sota Kiinan ja J aappanin vä
lillä vv. 1894-95. 

J aappanissa militarismi oli aikaansaanut tulok
sia. Sotajoukot .olivat kypsiä palvelemaan hallit
sevan luokan etuja, etenkin järjestymätöntä Kii
naa vastaan. J aappani ei ainoastaan . anastanut 
Koreaa, vaan tunkeutui Manchuriaan, valtasi Liao
tungin niemekkeen, vallotti sen suuren linnotuk
sen Port Arthurin. Jo uhkasivat lähetä Pekin
giäkin. 

Kiinalaiset pelkäsivät menettävänsä pääkau
pungin ja niin ryhtyivät rauhantekoon. Kiina suos
tui Korean "itsenäistyttämiseen", luovutti J aappa
nille Liaotungin niemekkeen ja Formosan sekä lu
pasi maksaa sotakulunkeja sataseitsemänkymmen-
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täviisi miljoonaa dollaria. Ja ennenkaikkea antoi 
J aappanille suuria kauppaetuoikeuksia. 

J aappanin vastakehittynyt imperialismi oli niit
tänyt suuren saaliin. Saalistaan ei J aa.ppani kui
tenkaan saanut pitää hallussaan . . Venäjä, Ranskan 
ja Saksan tukemana, vaati sillä perusteella, että 
J aappanin vallotukset "häiritsevät kaukaisen idän 
rauhaa", J aappania luovuttamaan Kiinalle takai-

Riisivilje~ys Jaappani'lsa. Vuoren rinteessä on toinen toi
sessaan kiinni riisipengermiä. 

s~n Liaotungin niemekkeen Port Arthur-linnotuk
smeen. 

Jaappanin oli suostuttava. Tämä antoi maan 
militaristisille aineksille uutta yllykettä. Selvästi 
vallassaoleva luokka ymmärsi, että tästälähtien 
sitä joudutaan useinkin tekemisiin joko Venäjän 
tai toisten ulkomaitten kanssa, sillä nekin silmäi
livät saalista itselleen Kiinasta. Laivastoa ja ar
meijaa lisättiin suuresti. 

Muut vallat tällävälin päättivät ajoissa pitää 
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huolta Kiinasta. Nekin huomasivat, mitenkä Jaap
panin imperialismi alkaa vaurastua vaaraksi heille. 
Niinpä Venäjä "sai" Kiinalta oikeuden jatkaa Si
perian rautatietään Manchurian yli Vladivostokiin 
j~ rake1:taa si".'~radan Liaotungin niemekettä pit
km Tahenwanun. V. 1898 otti Venäjä Kiinalta 
Port Arthuriin kahdenkymmenen viiden vuoden 
vuokrasopimuksen. 

Riisipellosta kitketään rikkaruohoja. 

V. 18Q8 Saksa hankki 99 vuoden vuokrasopi
muksen K1au-chauhun. Samoin Englanti ja Ranska 
hankkivat itselleen satamia ja muita etuoikeuksia. 

Näin oltiin Kiinaa jo jakamassa. Ja Jaappani 
sai olla sivusta katsojana. Tulipa sillekin kuiten
~in tilaisuus. N . s. boxarikapinan aikana J aappani 
Ja Yhdysvallat pääsivät sekaantumaan Kiinan 
asioihin. Saatiin "avoin ovi"-politiikka voimaan 
Kiinaa kohtaan. 

. Venäjän taholta kuitenkin jatkui anastushalua. 
Manchuriassa kiiruhdettiin rautatierakennuksia. 
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Tuhansittain sotilaita kuljetettiin maahan Port 
Arthurin linnotuksia vahvistettiin - silmidnähtä
vänä oli, että Venäjä mieli Manchuriaa ja mahdol
lisesti Koreaa. 

Jaappanin omat anastuspuuhat olivat vaarassa. 
Maan sisäinen tilanne ei kuitenkaan ollut suotuisa 
sodan al~amiseen ja senvuoksi haluttiin rauhaa. 
Sotavahmstuksia tehtiin siitä huolimatta kiireellä. 

J aappanin diplomatia tuli avuksi. En~lannin 
kan~_sa tek_i J aappani näet liiton v. 1902. 

0

Yhtei
sessa sopimuksessa luvattiin suojella kaukaisen 
idän "tasapainoa" ja etenkin Kiinan "itsenäi
syy~tä ja kos~~!:-1at_~o;11uut_t<l;"· Jos jompikumpi 
sopimuksen _tekiJ_?1sta ~o_utm_si sotaan tämän kysy
myksen -~ak1a, mm tulisi toisen pysyä puolueetto
m~i:a mm kauan kun kysymyksessä oleva 11taa 
oh_~i s_odas~a. vain yhden vallan kanssa. Jos a vus
taJ iksi tulisi useampia kuin yksi maa rientäisi 
Englanti avuksi. ' 

Jaappanille oli tärkeätä se, että jos se joutui 
u?_eari:m~? . vallan kanssa sotaan itäisistä alueista, 
mm_ t1e_ta1si se saavansa . apua En~lannista. J aap
pam oli saanut suuren d1plomaatt1sen voiton. 

Venäjä joutui kovan painostuksen alaiseksi. 
~up_asi .':.e~ää joukkoja P<?i~,,Manchu~iasta niin pian 
k~m JarJestys palautuisi . Tuntien Englannin 

yo1man takanaan, Jaappani vaati määräaikaa 
J?,n~a kulue_~sa _venäläisten olisi poistuttava. Mää~ 
r~a1ka te_ht!_m½m, mutta _siihen mennessä Venäjä 
et ?llut viela oi_keastaan aikonutkaan poistaa jouk
ko Jaan. S}'.?~yi neu_vottel~ja Jaappanin ja Venäjän 
kan~s~ .. ~nta kesti ka½?.~ .. vuotta. Vihdoin . J aap
pam Julisti sodan VenaJaa vastaan, helmikuussa 
V. 1904. 

Kuten tu~nettua, sota päättyi J aappanin voi
toll~ V,·, 19~5 .. Rauha?,ehd?issa tunnustettiin J aap
pamn polnt!tset, ~ottlaalhset ja taloudelliset" edut 
Koreaan,_ va1kka)nn maan piti jäädä itsenäiseksi . 
Manchunasta oh sekä venäläisten että jaappani-
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laisten lähdettävä. Venäjä siirsi vuokrasopimuk
sensa Port Arthuriin ja Liaotungin niemekk_~~see'.~ 
J aappanille ja l1;10_Pui_ S~khali°:in s~aren etela1sesta 
puolikkaasta, m1ka a1ka1semmm oh ~u?lun:it J aap~ 
panin territoriaan. V. 19.ro J_aa1P.pa~1 v1hdom anastl 
täydellisesti Korean omnn mmnnsa. 

Tämän sodan kautta J aappanin hallitseva 
luokka voimistui suunnattomasti. Nyt ~illä oli_ 1:~
laisuus jatkaa samaan suun~:3-an. S_otala:tosta hs_a
tään yhtenään, niin arme11aa kmn l'.11vasto:3-km. 
Parhaana todisteena tästä on J aapp~mn valt1<?.::e
lan suuruus. Vuoden 1891-1892 t1hvuode?-. paat
tyessä Jaa~pani?- v3:~ti_ovelka kä_~itti 27? __ m1lJO<??-a,a 
yeniä (yem nom ".11s~k~1:i1:'?1-~nta senttia). ynme 
vuosina velka on hirv1ttavastl noussut. Ke~akuun 
30 p :nä 1914, vähää ennen nY:kyistä sotaa, _0~1 J aap
panin valtiovelka noussut JO :,535 ~ilJ_oonaan 
yeniin. Maan asukasluk~un nahden tama v~lka 
on jo melkoinen. Etenkm kun ottaa huo~'.ooi: 
maan suhteellisen kehittymättömyyden. Nnnpa 
onkin työväenluokan verotaakka perin . raskas: 
Useissa osissa maata työläiset saavat suorittaa e~1 
veroihin 20 prosenttia, pienviljelijät 25 prosenttia 
kokonaispalkoistaan tai tuloistaan! 

Kolmas osa maan tuloista käytetään sotilas
menoihin toinen kolmas osa valtiovelan korkoihin 
ja kolma~ kolmannes muihin valtion menoihin, ku
ten valtioeläkkeisiin, y. m. Opetus- y. m. kansan
sivistyspuoleen jää vain rippeitä. 

Näemme, mitenkä imperialistiset pyytee1: ovat 
J aappanin hallitsevan luokan keskuudess:3- .:'01m_~k.: 
kaasti etualalla. Ja huomaammepa ?e1da1;- snn_a 
onnistuneenkin. Erikoisesti nyt yle1smaa1lmalh
sen sodan aikana, johon J aappanikin 01:t3:~ osaa: O?
J aappanin imperi~lismi _:voitokasta._ S1~~a on tilai
suus tällä hetkella tehda anastuks1a Knnassa, kun 
muut vallat ovat viimeiseen saakka kiinni suur
sodassa. 

J aappani käyttääkin tilaisuutta hyväkseen. 
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Viime vuoden tammikuussa Jaappani antoi Kii
nalle viisi osaa käsittävän vaatimus-sarjan. Siinä 
vaadittiin Kiinalta kaikenlaisia myönnytyksiä, 
jopa uhkasi se Kiinaa sodallakin, ellei pikaista 
suostumusta saavu. 

Muitten maitten, etenkin Yhdysvaltojen väliin
tulon takia, oli J aappanin kuitenkin luovuttava 
osasta vaatimuksistaan. Mutta paljon se hyötyi
kin silti. Sai useita eri myönnytyksiä Kiinan luon
nonrikkauksiin, sai satamia, ra:utatiemyönnytyksiä, 
y. m. Ja kaikilta luonnonrikkaimmilta alueilta. 

Yhä edelleenkin J aappani harkitsee ryöstö
jään Kiinassa. Niinpä tämän vuoden heinäkuussa 
J aappani solmi liiton Venäjän, tuon entisen vihol
lisensa, kanssa. Sopimuksessa määritellään, että 
kumpikin maa yhteisesti valvovat kaukaisen idän 
"etuja". Jos niitä loukataan, ryhtyvät he niitä puo
lustamaan. Tätä liittoa solmiessaan J aappani kai 
pelkäsi, että mahdollisesti Yhdysvallat tai ehkä 
sodan päätyttyä Englanti tai Saksa, koettaisivat 
kurittaa sitä, kun se näitten vanhempien valtojen 
riidan aikana, koettaa siepata kaikkien yhteisen 
palan omaan suuhunsa. 

J aaippanin imperialistinen politiikka on pit
källe kehittynyttä niin lyhyessä ajassa. Toiselta 
puolen se ei ole kummeksuttavaa, sillä maan äsken 
syntynyt kapitalistiluokka kuitenkin jo käsittää, 
että ennenkuin maahan kapitalistinen järjestelmä 
saadaan kunnolleen pystyyn, ennenkuin maa saa
daan edes kapitalistisesti varmalle pohjalle, täytyy 
päästä käsiksi raaka-ain~isiin ja samalla markki
na paikkoihin. 

Kuten olemme nähneet, on -Kiinassa edelly
tykset J aappanin kapitalismin nousulle ja kukois
tukselle. Sitä halutaankin ja senvuoksi ryhdytään 
varovaisuuskeinoihin muita valtoja vastaan. Siksi 
laivastoa lisätään ja armeijaa varustetaan. 

Yhdysvaltain kapitalistiluokka näkee selvästi 
Jaappanin imperialistiset tarkotukset. Samalla se 
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oivaltaa menettävänsä itse saaliin, ellei aJoissa 
panna estettä. Tosin kansalle varusteluvouhotte
lijat saarnaavat, että Jaappani voi muka hyökätä 
Yhdysvaltoihin. Se tehdään silmäin peittämiseksi. 
Kyllä Yhdysvallat saavat olla rauhassa Jaappanin 
hyökkäyksiltä, kunhan Yhdysvallat vain antavat 
J aappanin olla rauhassa. Yhdysvaltain kapitalis
tit pitäkööt kätensä pois Kiinan riistännästä. 

Tässä piileekin Yhdysvaltojen sodan vaara 
J aappanin kanssa. _Yhdysvallat eivät suopeasti 
katso Jaappanin imperialistisia vehkeitä, eikä taas 
J aappanin kapitalistit soisi Yhdysvaltain kapitalis
tien päästä kiistelemään kanssaan ryöstösaaliista. 

Kuten näemme, on J aappanin samoinkuin 
kaikkien toistenkin maitten imperialismi kuin tu
lella leikkimistä. Kun nykyinen · maailmansota 
loppuu, niin nämä imperialistiset pyyteet saattavat 
kotvan kuluttua sytyttää uuden maailman palon 
kaukaisen idän kysymyksestä. Ennemmin tai 
myöhemmin se syttyykin, ellei työväenluokka siksi 
jo saa silmiänsä auki ja tee loppua imperialismista 
samoinkuin koko kapitalistisesta järjestelmästä. 
Ja se on sen tekeväkin ! 

Y. H-n. 

Yhdysvaltain oikeuslaitokset 
ja työväenasiat 

1. OIKEUDEN PÄÄTÖKSET AMMATTI
UNIOIDEN ASIOISSA. 

Oikeuslaitosten ja työläisten väliset suhteet 
t~_leva t. yh~ enemmän etualalle Yhdysvalloissa. 
L~hes Jokamen_ lakko ja työselkkaus tulee oikeus
laitoksen ratkaistavaksi yhdessä tai toisessa muo
~ossa. Elleivät työnantajat vaadi estetuomiota · 
Jolla lakkolaiset kielletään sekaantumasta entise~ 
työnantajansa liikk,eeseen, niin he joutuvat oikeu
den ½a!lssa tekemisiin jollakin toi?ella tavalla. Näi
de_n. 111Junktsion~-,. boikotti- ja salaliittoutumistuo
~1~iµen ohella, Joita lakkaamatta annetaan jotakin 
Ja:Jes1xneen . työväestön osaa vastaan, Yhdysval
ta111 oikeuslaitokset ovat anastaneet itselleen lain
s~ädänt_ä vallan työväenasioissa. Valtio-oikeuk
sista ama Yhdysvaltain ylioikeuteen saakka on 

99 



tullut lainsää täjäkuntien ja liittovaltio kongres
sin kolmas huone. Kansanvalitsemilla edustajilla 
valtioiden lainsäätäjäkunnissa, valtiosenaateissa ja 
liittovaltion kongressissa on oikeus säätää . lakeja, 
mutta oikeuslaitoksista riippuu, josko nämä .lait 
tulevat koskaan voimaan. Oikeuslaitokset päättä
vät lakien, erikoisesti työväenlakien perustuslail
lisuudesta. Kongressi tai valtioiden lainsäätäjä
kunnat säätävät tuskin yhtään työväenlakia, joka 
ei joutuisi oikeuden ratkaistavaksi. Tämä oikeus
laitosten vallananastus e1 ole tosin vielä mennyt 
niin pitkäHe, että ne vaatimatta ryhtyisivät päät
tämään jonkun lain perustuslaillisuudesta. Mutta 
työnantajat, suuret korporatsionit, jotka tuntevat 
oikeuslaitosten "vihamielisyyden kaikkinaista yh
teiskunnallista lainsäädäntöä kohtaan, tahallisesti 
tarkotuksella rikkovat lakeja ja antavat valtion 
nostaa jutun lain rikkomisesta. Tällöin "::::iikeudella" 
on tilaisuus päättää, josko laki, jota työnantaja 
rikkoi on todella laki, vaan onko lainsäätäjäkunta 
sitä laatiessaan astunut yli niiden rajojen, jotka 
valtioiden ja liittovaltion perustuslait niiden työlle 
asettavat. Ja jokaisessa huomattavammassa mää
rässä työläisten oikeuksia turvaavassa laissa huo
mataan lainsäätäjäkunnan menneen ulkopuolelle 
perustuslain sille myöntämän vallan. 

Oikeuslaitokset, vaikka ne ovatkin antaneet 
päätöksiä lakkoa, boikottia, lakkovartio1mista ja 
mustanlistan käyttöä koskevissa asioissa vuosi
kymmeniä, ovat tämän lainsäädäntävallan anasta
neet vasta varsin myöhäisenä aikana. Itse eri 
oikeuslaitoksissakaan ei ole vielä vakiintunut usko 
lakia säätävän vallan oikeuksille kuulumisesta. 
Useat oikeuslaitokset ovat päätöksissään lausu
neet, että tämä tällainen valta ei oikeudelle kuulu. 
Mutta suuri enemmistö on omaksunut sellaisen 
katsomuksen, että oikeuksien tehtävä on huoleh
tia, että lainsäädännässä noudatetaan perustuslain 
kirjainta ja henkeä. Ne ovat itse anastaneet itsel-
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leen tehtävän, joka maan perustuslain mukaan e1 
niille kuulu. 

Näistä syistä on mieltäkiinnittä vä luoda sil
mäys tärkeimpiin työväenasioita koskeviin Oikeu
d~:-1 pää~öks_iii:i ja si}hen suuntaan, mihin ne johto
paatelmat, JOthm 01keudet päätöksensä perustele
vat, kehittyvät. 

Työlakko. 

. Varhais_emp_ina aikoina, useita kymmeniä vuo
sia_ t~~aper!n, JO~loi!1 tr_öväenjärjestöt olivat ny
ky1staan he1komp1a Ja imden vaikutus maan talou
d~llisess:i, _ ja politillis~~sa elämässä pienempr, 
?1keusla!_tokset, ½un nnden käsiteltäväksi joutui 
Joku_ tyolakosta Johtuva riita, ryhtyivät ensimäi
s~l~~1 __ tehtävä~s~nsä ratkaisemaan, josko lakko 
smansa on la1llmen. Hyvin usein tällöin lakko 
huo~_attiin laitto~a_ksi Ja ~yöläisten järjestyminen 
salal11ttoutumaks1, Ja s1llom lakkoasia ratkaistiin 
maassa vi•elä voim~ssa .?l_evan sa_laliittolain perus
teella. Yhdysvaltam p1mtuoman Jenkins eräässä 
vuoden 1894 rautatielakosta aiheutuneessa oikeus
jutussa päätöstä antaessaan lausui, että rauhallista 
ja niinmuodoin laillista lakkoa ei ole olemassa
kaan. Lakko ilman väkivaltaa oli tälle tuomarille 
samaa kuin Hamletin esittäminen jättämällä koko
naan pois Hamletin osan. Massachusettsilainen 
t~o1;1ari Loring päätöksessään Reynolds ja Davi
sm JU_tussa ~'.111?0 !akan laillisuuden riippuvan siitä 
ta~ko1tusl?ercts~'.1:'. Jota varten lakko julistettiin. 
Hanen m1elestaan on olemassa sellaisia tarkoitus
periä, joiden saavuttamiseksi julistettu lakko voi 
olla lailli:1en .. Näi_~ä. tarkoitusperiä ovat palkan 
korottammen Ja tyoaJan lyhentäminen. Laittomia 
tarkoitusperiä Loringin päätöksen mukaan ovat 
v~ati_!llu~-~et tunnustaa työläisten järjestö ja ottaa 
ka1tantoo~ sulettu ty?paja_ y; m. sellaiset, jotka 
~pas1:-_orast1. koskevat Jotakm. kolmatta työläisten 
Ja tyonantaJan ohella. 



Lakon laillisuuden ohella oikeudet ovat myös 
tehneet työläisten työstä lakkaamisen laillisuuden 
kyseenalaiseksi. Tuomari Taft erään Thomasin ja 
Cincinnati rautatieyhtiön välisessä oikeusasiassa 
lausuu, että työläisen oikeus lopettaa työnsä ei ole 
absoluuttinen. · Taftin lausunnon mukaan jokai
sella työläisellä on oikeus erota · työnantajansa 
työstä milloin parhaaksi näkee, ellei ole olemassa 
mitään pitempiaikaista sitovaa sopimusta, mutta 
työläisillä ei ole oikeutta salaliittoutua lakkou
tuaksensa ja pakottaaksensa työnantajansa luo
pumaan sopimussuhteista jonkun kolmannen hen
kilön tai korporatsionin kanssa tarkotuksella lou
kata tätä kolmatta henkilöä. Hänkin päättää, että 
ne syyt, joiden perusteella lakkoudutaan ja se 
päämäärä, johon lakolla pyritään, määrää josko 
lakko on laillinen. 

Vasta varsin myöhäisenä aikana ovat tuomarit 
alkaneet pitää lakkoja laillisina .. Tämä muutos on 
kuitenkin tapahtunut hiljaisen kehityksen kautta, 
asteettain. Murroskautena laittomien ja laillisten 
lakkojen välillä tuomarit järkeilivät, että jos yh
delle työläiselle on laillista ja oikeuden mukaista 
lopettaa työnsä ja katkaista suhteensa työnanta
jansa kanssa, niin kaiken johdonmukaisuuden ni
messä pitäisi saman olla laillista ja oikeaa jou
koille. Ensinnä tunnustettiin tämä .oikeus jou
koille siinä tapauksessa jos kukin joukon yksilö 
toimi omasta alotteestaan, ilman kiihotusta ja 
houkuttelua. Myöhemmin kun jo lait ja oikeuslai
tokset yhä yleisemmin tunnustivat työläisillä .ole
van oikeuden järjestyä tarkotuksella saada parem
paa palkkaa ja lyhempää työpäivää ja muita pa
rannuksia olosuhteisiinsa, tämä ehdollinen muoto 
oikeuden päätöksistä enimmäksensä katosi. Mutta 
vielä nytkään se ei ole kokonaan poissa. Aivan 
viime aikoinakin ovat valtioittemme oikeudet anta
neet päätöksiä, joilla ·tuomitsevat erinäisiä työläis
ten työlakkoja epäoikeutetuiksi ja laittomiksi. 
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Oikeudellinen mielipide kehittyy hitaasti Nimi
tettyjen tuomareiden ei tarvitse käydä valhepoli
tiikkaa. He ovat uskollisia sille luokalle, johon 
kuuluvat, nimittäin omistavalle luokalle. 

Boikotti. 

Boikotti samoin kuin lakkokin on yksi amma
tillisen liikkeen taistelutapoja. Se on yhtä yleinen 
kuin lakkokin ja järjestyneet työläiset ovat olleet 
yhtä . usein syytettynä: boikotin harjottamisesta 
kuin laittomasti lakkoutumisestakin. Oikeuslai
toksen on ollut tarkasti määriteltävä mitä sanalla 
"boikotti" ymmärretään, tai oikeammin, mitä oi
keus sillä ymmärtää. Montanan tuomari Halloway 
v. 1908 Lindsay and Companyn ja Montanan Työ
väenliiton välisessä oikeusjutussa antoi määritel
män, jonka oikeuslaitokset ovat sen jälestä ylei
semmin tunnustaneet ja sen perusteella tuomionsa 
antaneet. Tässä määritelmässään tuomari lausuu 
boikotin olevan useiden salaliittoutumista tarko
tuksella aiheuttaa aineellista häviötä jollekin hen
kilölle pakottamalla toisia vasten heidän tahtoaan 
luopumaan hyötyä tuottavista liikesuhteistaan 
boikotin alaiseksi julistetun henkilön kanssa. Toi
seksi boikotti voi olla järjestelmällinen yritys estää 
joku pääsemästä liikesuhteisiin toisten ihmisten 
kanssa. Tämä estäminen voidaan suorittaa hou
kutuksilla, uhkauksilla tai suoranaisella väkival
lalla. Kolmanneksi se voi olla useiden henkilöiden 
liittoutuma tarkotuksella. luopua liikesuhteista j6n
kun vissin henkilön kanssa. 

Tämä tulkinta on useimmiten otettu perus
teeksi boikottijutuissa. Tuomarit melkein poik
keuksetta katsovat boikotin laittomaksi salaliit
toutumaksi. Minnesotalainen tuomari, Brown, 
Grayn ja rakennustyöläisten järjestön välisessä rii
dassa sanoo oi.keuslaitosten yleisesti tuominneen 
boikotin, joka järjestettiin tarkotuksella sekaan
tua jollakin muulla tavalla kuin laillisella kilpai-

103 



lulla toisten liikeasioihin ja riistämään heiltä u ,h
kauksilla oikeus johtaa liikettänsä oman mielensä 
mukaisesti.. Connecticutilainen tuomari Carpen
ter on yksi kiihkeämpiä boikotin käytön tuomitsi
joita. Hän on kirjottanut useita tuomioita tämän
luontoisissa oikeusasioiss2, joita Connecticutin val
tiossa on ollut ehkä enemmän kuin missään muu
alla. Eräässä tällaisessa tuomiossa hän sanoo 
näyttävän omituiselta, että tänäpäivänä näin va
paassa maassa - maassa, jossa laki niin vähän se
kaantuu yksilöiden vapauteen - täytyy tuomiois
tuimelta julistaa jokaisella ihmisellä olevan oikeu
den johtaa liikettänsä oman mielensä mukaisesti, 
että hän voi tehdä mitä haluaa omansa kanssa niin 
kauan kun hän ei tee mitään laitonta ja toimii 
huomioonottamalla toisten ihmisten oikeudet. 
Carpenter sanoo suuren joukon vastuunalaisuu
dettomia työläisiä voimalla ja väkivallalla koetta
van määrätä työnantajan toimintaa. Tällainen 
periaate, jos se saa jalani-ijaa, on luonteeltaan sor
tava ja sitä ei voida helposti pois juurruttaa. "Jos 
suuri_ joukko edesvastuuttomia miehiä saa vallan 
lain ulkopuolelta lain yli, niin ei ole odotettavissa, 
että he tyytyvät sen vallan kohtuulliseen käyttöön. 
Boikoteeraajilla ei ole oikeutta sanoa: sinä teet 
noin, tai muussa tapauksessa me· hävitämme liik
keesi. Vielä vähemmin heillä on oikeutta ryhtyä 
hävittämään jonkun liikettä. Sellaisissa tapauk
sissa päämäärän voidaan katsoa olevan liikkeen 
hävittäminen. Se seikka-, että se on aiottu väli
kappaleeksi jonkun vissin päämäärän saavuttami
seksi ja päämäärä kat_sotaan lailliseksi, ei poista 
toiminnalta sen rikollisuutta." 

Tätä . tuomari Carpenterin lausuntoa voidaan 
pitää tyypillisimpänä boikottijutuissa. Se on kai
kista räikein. Siinä sanotaan suoraan se joka toi
sissa tulkitaan peitetysti suurella . sanapalj oudella. 
Mtitta kaikkien niin valtioiden ylioikeuksien kuin 
Yhdysvaltain piirioikeuksien ja ylioikeuden tuo-
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marit käyttävät päätöksissään samanlaista järkei
lyä. Ne kaikki yksimielisesti julistavat boikotin 
rikolliseksi ja ovat tuominneet jokaisen järjesty
neen työläisen, jota on syytetty ja joka on voitu 
todistaa syylliseksi ankariin rangaistuksiin. 

Boikotti asioissa ei ilmene vielä minkään
laista kehitystä vapaamielisempään suuntaan. 
Yksikään tuomari ei ole vielä sanonut, ·että se mikä 
on oikein yksilölle, on oikein joukoille, kuten lak
koasioissa. Tosin George Gorham Groat kirjas
saan "Attidude of American Courts in Labor Cases" 
ennustelee, että jos järjestyneet työläiset oppisivat 
pitämään boikotin "kohtuuden rajojen sisällä" ja 
"ennemmin häviäisivät taistelun, kun menisivät 
äärimäisyyksiin niin boikotti samoin kuin työlak
kokin saisi lyhyessä ajassa laillisuuden leiman". 
Jos työläiset seuraisivat tätä "neuvonantajansa" 
neuvoa, niin boikotti, sinä hetkenä kuin se tulisi 
"lailliseksi" nienettäisi myös tehokkaisuutensa. 
Jos siitä aina silloin luovuttaisiin kun se näyttää 
menevän "kohtuuden rajojen ulkopuolelle", silloin 
jokainen boikotin avulla käytävä taistelu hävit
täisiin. 

Näyttää siltä, että boikotti pysyy "laittomana" 
siihen asti kunnes työläiset saavuttavat enemmän 
politillista valtaa ja sillä vallallansa uhkaavat tuo
marien pyhiä kammioita. 

Lakkovartioiminen. 

Lakkovartioiminen (picketting) ön myös yksi 
järjestyneen työväestön taistelumuoto. Lakkovar
tioiminen merkitsee sitä, että lakkolaiset asettavat 
suuremman tai pienemmän maaran lakkolaisia 
kunakin päivänä . lakonalaisen työpaikan läheisyy
teen katsomaan meneekö työpaikkaan rikkureita 
ja jos niitä sinne yrittää mennä, ehkäistä niitä 
siitä. Lakkovartioiminen on yksi lakkotaistelun 
tärkeimpiä muotoja. Lakko ilman lakkovartioi
mista olisi merkityksetön, paitsi sellaisessa ta-
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pauksessa, jossa työnantajalla olisi mah~otointa 
saada rikkureita. . Näistä syistä työnantaJat ovat 
taistelleet ja edelleen taistelevat kaikella käytet
tävänään olevalla voimalla lakkovartioimista vas
taan. Oikeusjutut tästä asiasta ovat olleet hyvin 
lukuisia menneisyydessä ja tulevat työväen am'ma
tillisen liikkeen edistyessä päivä päivältä yhä lu
kuisammiksi. Ti.tskin kuluu yhtään päivää,. ettei 
jossakin osassa maata anneta injunktsionituo-: 
mioita, joilla estetään lakkolaiset asettamasta 
lakkovartijoita lakonalaisen tehtaan luo. 

Oikeuslaitosten päätökset tässä asiassa eiv~t 
kuitenkaan ole niin yksimielisiä kuin ne ovat bö1-
kottiasiassa. New Jerseyn ylioikeuden varakans
leri, Stevenson, Fletcher Co. ja International Asso
ciation of Machinist'in välisessä jutussa antamas
saan päätöksessä sanoo, että lakkovartioiminen 
voi olla laillista ja· laitonta, riippuen tarkoituspe
rästä. Jos lakkolaiset koettavat uhkauksilla ja 
pelotuks.illa es~ää. rikkureita. <;1ttam~sta . heidä_n 
paikkojansa, s1llom se on la1tomta Ja 01keusla1-
tosten on estettävä se estetuomioilla. Jos taas 
sen tarkoitus on vain saada tietoja tai antaa tie
toja s~llaisille henkilöille, jotka haluavat nii~ä 
vastaanottaa, silloin lakkovartioiminen on lail
lista. 

Kaikki kuitenkaan eivät myönnä tätä. M1chi
uanin valtion ylituomari Grant sanoo Beckin ja 
Railway Teamsters Unionin välisessä oike1;1sju
tussa antamassansa päätöksessä, että vart101da 
vastaajan liikepaikkaa tarkotuks_ella estää t~öläi: 
siä menemästä työhönsä, on laitonta. Se itses
sään on pelottelua ja epäoikeutettua sekaant1;1-
mista liikevapauteen. Hän sanoo uskovansa Ja 
olevansa vakuutettu, että lakkovartijoita ei nimi
tetä rauhallisesti houkuttelemaan rikkureita jät
tämään työnsä, mutta päinvastoin peloittelemaan 
ja pakottamaan. 

Jotkut tuomarit eivät näe laisinkaan rajaa 
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rauhallisen houkuttelun ja pelottelun välillä täl
laisissa tapauksissa. Jos suuri joukko lakkolaisia 
kerääntyy jonkun tehtaan edustalle, niin heidän 
siinä olonsa jo estää arkaluontoisen miehen (rik
kurin) menemästä työpaikkaansa, olletikin kun 
hän tietää lakkolaisten olevan vihamielisiä itsel
lensä. Näiden tuomareiden mielestä jo pelkkä 
lakkolaisten työpaikan luo kerääntyminen ori lai
tonta ja tuomittavaa. 

Mutta yleensä oikeuslaitokset ovat tunnusta
neet lakkovartio_imisen lailliseksi, tosin vain hyvin 
rajoitetussa muodossa. Jos lakkolaiset eleillään 
osottavat uhkaa, silloin he jo astuvat lakkovar
tioimisen laillisuuden rajan ulkopuolelle. Ja jokai
sessa oikeusjutussa, joka lakkovartioimisen takia 
on käyty, tuomari on havainnut lakkolaisten men
neen laillisuuden rajan ulkopuolelle ja antaneet 
estetuomion, joka kieltää tällaisen laittoman lak
kovartioimisen. 

Mustalista. 

Mustalista (blacklist) on työnantajien taiste
luase järjestynyttä työväestöä vastaan. Mustalista 
merkitsee sitä, että työnantajat pitävät luetteloa 
työläisistä, jotka ovat käyneet heille epämieluisiksi 
järjestäytymistoiminnan tai muun sellaisen kautta 
ja lähettävät näitä luetteloita toisille työnantajille, 
toisin sanoen vaihtavat niitä. Mustalle listalle 
joutuneiden työläisten näinmuodoin on melkein 
mahdotoin saada työtä omal.la ammattialallaan, ·ei 
ainakaan lähiseutuvilla. 

Yhdysvalloissa on käyty lukuisia oikeustafste
luja mustanlistan käytön johdosta. Nämä oikeus
taistelut on alettu yksityisten työläisten t,l.i' työ
väenjärjestöjen taholta. . Vaikka mustanlistan 
käyttö työnantajien taholta työläisiä kohtaan on 
samaa kuin boikotti työläisten taholta työnantajia 
kohtaan, niin siitä huolimatta oikeuslaitokset ovat 
melkein yksimielisesti havainneet mustanlistan 

107 



kii.yton lailliseksi. ja sen käyttäjät lainkuuliaisiksi 
kansalaisiksi. Syy siihen on ilmeisen selvä. Ovat
han tässä syyttäjinä työläiset ja vastaajina työnan
tajat. 

Vanhin tätä asiaa koskeva päätös lienee an
nettu Massachusettsin valtiossa v. 1892. Kutojat 
joissakin kutomoissa olivat tehneet lakon saadak
sensa palkankorotusta. Kutomon omistaja lähetti 
lakkolaisten nimet toisille työnantajille ja kehotti 
heitä · ei ottamaan lakkolaisia työhönsä. Lakkolai
set haastoivat entisen työnantajansa oikeuteen. 
Ylioikeuden ylituomari Field päätöksessään lau
suu, että tässä maassa ei ole sellaista ennakkopää
töstä, johonka vedoten oikeuslaitos voisi kieltää 
vastaajat salaliittoutumasta tarkotuksella ottaa 
näitä kutojia työhönsä. Työläiset luonnollisesti 
hävisivät juttunsa. 

Silloin kun Western Union Telegraph Com
pany yritti kukistaa Commercial Telegraphers' 
Uniota, unia syytti yhtiötä rnustanlistan käytöstä. 
Yhdysvaltain piirituomari Rogers pitkässä pää
töslauselmassaan sanoo, että työnantajalla on 
täysi oikeus erottaa työläisensä sen tähden, että 
nämä työläiset kuuluvat unioon. Hän kuitenkin 
samalla myöntää, että on laitonta pitää kirjaa, 
johon on kirjotettu kaikkien erotettujen työläis
ten nimet, jokaisen nimen kohdalle kirjotettu, 
että mies · erotettiin sen takia että kuului uniaan 
ja lähettää ote tästä kirjasta toisille työnantajille. 
Mutta tuomari ei näe minkä lain tai ennakkopää
töksen mukaan \'Oitaisiin korvausta tuomita mus
talle · listalle joutuneille työläisille. Ja työläiset 
hävisivät juttunsa. 

Marylandin tuomari Henry vuonna 1909 anta
massaan päätöksessä lausuu, että työnantajalla on 
oikeus erottaa työläisensä milloin ja mistä syystä 
haluaa: Hän kuitenkin on sitä mieltä, että mus~ 
tanlistan käyttö työnantajien taholta on yhtä suuri 
rikos kuin boikottikin, jota työläiset hatjottavat. 
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. ys_~issa valtic:iissa on säädetty lakeja, jotka 
k1~ltava_t mustanhstan käytön. Näitä lakeja on 
ku1ten~m !.11<::hd<;>_~o~n voimaanpanna. Jos työläi
set tai tyovaen3af)estöt näihin lakeihin vedoten 
SJ.Y~~ävät_ työna:1t~jaa tuhois_an mustanlistan käy
tosta, . heille, t_o1mmnan salaisen luonteen tähden 
o~ :ya1kea todistaa ~yytös~ään oikeutta tyydyttä~ 
valla ta_valla. Ja c1keuks1en vaatimukset näissä 
tap~uks1s_s3: ovat .. suuret, suuremmat kuin niissä 
as1c:i!~~a, }.◊~~.?a. tyo~antajat etsivät suojelusta työn-
tek13am vaarmteoilta". · 

2. TYöVÄENLAINSÄÄDÄNTö. 

Työpalkkojen maksuajan määräämistä koske
ya_t lait näyttävät_ o_lleen ensimäisiä työväenlakeja, 
JO~den ~-~~u~_tu~l-~illisuudesta . oikeuslaitokset jou
tmv~t. pa3:ttamaan. Rhode Islandi on ensimäisiä 
va_It101ta, Joka laati lain, missä säädetään viikot
t~men palkanmaksu. Työnantajat vetosivat lain 
o_~½e~~-~en. Valtion ylituomari Rogers katsoi lain
sa_ata3akunnan oikeutetuksi säätämään tällaisen 
1~m, k?s~~ __ ty?läise~ kärsivät ikävyyksiä ja aineel
lista hav10ta, JOS heidän palkkansa maksetaan vain 
ker~an kuukaudess~ ktit~n ~iihen asti oli ollut ylei
sena tapana. Califormalamen tuomari Morrow 
per_us!el! p~~ !~ksensä suunnilleen samalla tavalla 
J~. Juli~t1 tyola1sten palkkojen maksuja säädöstele
van 1am perustuslailliseksi. 

Mutta kaikki oikeuslaitokset ja tuomarit eivät 
ole olle_et yhtämi~lt~ tässä asiassa. Indianan yli
tuom~n ~adley Julisti _t~ll.aisen lain perustuslaki
vasta1~e~s1.. Ne syyt, J 01hu~ hän päätöksensä pe
rus_telt a_1sa1ts~vat ulkokulta1suute11sa tähden tulla 
laa3emm1~~ .. ~elit~~yk~i· .. Hän, viitaten valtion ylei
s~n syytta3an va1tte1sun, sanoo, että ne eivät vielä 
01~euta lainsäätäjäkuntaa sekaantumaan kansa
laisten P~:soo_nalli_~i!.~ oikeuksiin ja vapauksiin. 
Hadley esnnty1 tyola1sten - ei työnantajien _ 
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oikeuksien puoltajana. Jokaisella ihmisellä täytyy 
olla oikeus myydä tavaraansa omilla ehdoillaan. 
Työläisillä täytyy olla oikeus sopia työnantajansa 
kanssa · palkanmaksun väliaikojen pituudesta. Oi
keus julisti lain perustuslakivastaiseksi, koska se 
riistää yksilöltä vapauden. 

Marylandin, lllinoisin ja Kansasin oikeudet 
j.ulistivat samoilla perusteilla perustuslakivastai
seksi lait, jotka säätivät, että vissien teollisuuden 
harjottajieri, kuten kaivantojen omistajien on mak
settava työläistensä palkat rahalla, eikä: ta varalla. 
Jokaisen valtion oikeuslaitos "puolusti" työläis
ten oikeuksia. Ne selittivät, että Yhdysvaltain pe
rustuslaki takaa jokaiselle maan kansalaiselle oi
keuden käydä kauppaa omilla ehdoillaan. Työläi
sillä tulee olla oikeus ottaa palkkansa muussakin 
ei vain rahassa, jos hän katsoo sen itsellensä edul
liseksi. Tuomarit antoivat tällaisia ulkokultaisia 
päätöksiä, vaikka työläiset itse olivat vaatineet 
näiden lakien hyväksymistä. 

Tenneseessä hyväksyttiin samanlainen laki ja 
Tenneseen oikeudet tunnustivat sen perustuslailli
seksi ja mikä ihmeel!isintä Yhdysvaltain ylioikeus 
vahvisti päätöksen. 

Kahden valtion, nimittäin Utahin ja Coloradon 
lainsäätäjäkuntien hyväksymät kaivos- ja sulimo
työläisten kahdeksantunnin työpaivälait ovat 
myös olleet oikeuslaitosten ratkaistavina, Utahin 
laki sekä valtion että Yhdysvaltain ylioikeudessa. 
Utahin valtion perustuslaissa on pykälä, joka vel
voittaa lainsäätäjäkunnan hyväksymään lakeja 
tehtaissa, kaivannoissa ja sulimoissa työskentele
vien työläisten elämän ja terveyden turvaami
seksi. Utahin ylioikeus tunnusti lain perustuslail
liseksi ja Yhdysva ltain ylioikeus vahvisti tuomion. 
Oikeus käsitellessään lakia tuli huomaamaan, että 
kaivanto ja sulimotyö on epäterveellistä työläisille 
ja siksi yleisen terveyden suojelemisen kannalta 
on hyödyllistä laatia tällaisia terveyttä suojaavia 
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lakeja. Oi_keus :7ie~ä. vakuuttaa, että vaikka valtion 
P.~.:"11.~~yslaissa e1 olisikaan pykälää, joka tekee lain
saata1akunn~lle p~kol~iseksi laatia tällaisia työläis
t~?,- !.er':'.eytta suo1aav1a lakeja, niin tällainen lain
saadanta kuull)u valtion järjestysvallan piiriin ja 
on niin muodom perustuslaillista. 

. Y aikka_ olosuhteet näissä kahdessa valtiossa, 
mtkah ka1v<?s- _ja Sl)limotyö on kysymyksessä, 
ovat samanlaiset Ja vaikka Coloradon kaivosmies
ten kah_deksantunnin työpäivälaki on suunnilleen 
samanlamen kuin Utahinkin, niin siitä huolimatta 
C<?lora1on 3_7lioikeus julisti lain perustuslakivås
ta1seks1. Oikeuden päätöksen alussa huomaute
!aan, ~ttä va_lt_ion. p~-~~~-t-~slaissa ei ole pykälää, 
JOk<l; 01keutta1~1 .. la_msaataJ~kunnan tällaisia lakeja 
la3:tima<;1-n. Paaas1assa 1~11; kumoaminen johtuu 
~mten~m kokonaan to1s1sta syistä. Tuomari 
J?.ka 01keu~en päätöksen on laatinut, koettaa usei~ 
~.:11: auktonteet~ei~in vedoten osottaa, että valtion 
Ja~3estysval~a tass~. ~uhteessa ei ole laaja. Ja 
va~kka _yalti_ol_)a ?lts1kin: oikeus säätää tällaisia la-
ke~~• m~_n __ silla _et ?le o!keu~ta ___ laatia lakeja, jotka 
hyodytta-:at .. ~a_11_1_ JOtakm v1ss1a ryhmää tai luok
k~a. L_amsa'.'1ta31en tehtäviin kuuluu vain kaik
k1e~. kansalaisten terveydestä huolehtiminen yh
della tavalla. 

. _Naisten työ~~kaa rajoi_ttavien lakien perustus
laillisuus on myos ollut oikeuslaitosten ratkaista
yana. ~~s~ach'.1se~tsissa jo v. 1876 säädettiin laki, 
Joka_ ra301ttr kaikkien alle kahdeksantoista vuoden 
olevien nt:?ruk~\s~_en __ja nais!en työajan kymme
n:~n .. tunti_:': pa_1vassa. Valt10n ylituomari Lord 
p_aatoksessaan, Joka on hyvin lyhyt, sanoo val
ti?l!a olev'.'1n perustus~aillisen oikeuden laatia täl
l~1~!a lake~_a, ko~ka naiset ruumiiltaan heikompina, 
e1vat kes~a .. yhta suu~~~. rasitus_ta kuin miehet ja 
koska hetdan ylenmaarm rasittaminen saattaa 
vaaraan _tuleva?. sukupo_~v~n terveyden. N ebras
kan valt10n yho1keus kas1tellessään naisten työ-
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päivää rajoittavaa lakia sanoo, että vaikka oikeu
della onkin epäilyksiä lain perustuslaillisuudesta, 
niin se ei sittenkään kumoa sitä, "koska oikeuk
sien ei pidä anastaa itsellensä lainsäätäjien tehtä
viä". Oregonin laki, joka . rajoittaa naisten työn 
kymmeneen tuntiin päivässä, vedottiin valtion yli
oikeudesta Yhdysvaltain ylioikeuteen. Ylioikeu
den päätös on hyvin varovainen. Koetetaan osot
taa että nainen ja mies ovat tasa-arvoisia oikeu
den edessä. Tämä tasa-arvoisuus ei kuitenkaan 
ole ehdotointa ja vaikka oikeus myöntääkin nais
ten ja . miesten yhtäläisyyden, niin siitä ei sen 
mielestä seuraa, etteivätkö sukupuoliset eroavai
suudet oikeuta valtiota laatimaan erikoisia sää
döksiä kumpaakin sukupuolta varten mikäli työ
päivän pituus on kysymyksessä: Siksi ylioikeus 
katsoi lain perustuslailliseksi. 

Mutta kaikki oikeuslaitokset ja tuomarit eivät 
ole yksimielisiä edes naisten työpäivän rajoitta
mista koskevien lakien suhteen. Illinoisin . ylioi
keus v. 1895 julisti per.ustuslakivastaiseksi lain, 
joka rajoitti naisten työn kahdeksaan tuntiin vuo
rokaudessa. Oikeus selittää lain riistävän naisilta 
perustuslain neljännentoista muutoksen tuoman 
turvan, s. t . s. tekemästä sellaisia sopimuksia kuin 
haluavat työpäivänsä pituuden suhteen. Oikeus 
ottaa tässä vanhan kaksinaamaisen kantansa. Se, 
vaikka todellisuudessa puolustaa naisten työtä 
riistäviä työnantajia, on puolustavinaan naisten 
vapauksia, . jotka kahdeksantunnin työpäivälailla 
tahdotaan riistää. Nainen on kansallinen ja yksi
tyinen persoona edelläviitatun perustuslakipykä
län mukaan. Kansalaisena naisella on oikeus 
hankkia ja hallussaan pitää omaisuutta ja persoo
nana hänellä on oikeus vaatia tämän perustuslaki
pykälän takaamaa suojelusta, toisin sanoen hänen 
omaisuuttaan, vapauttaan ja henkeään ei saa hä
neltä · riistää kuin oikeuden kautta. 

· · Kun taas on kysymyksessä miesten - kaivan-
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totyöläisiä lukuunottamatta - työpäivän lailla ra'
joittaminen, niin oikeuslaitokset ovat olleet aivan 
yksimielisiä niiden perustuslakivastaisuudesta·. 
Useita vuosia takaperin tutkittiin New Yorkin lei
pomoita, niiden puhtautta ja niissä työskentelevien 
työläisten olosuhteita. Tämän tutkimuksen tu
loksena lainsäätäjäkunta laati leipomoiden puh
taanapitämistä koskevan lain, joka m. m. · sääti, 
että "ketään työläistä ei saa vaatia työskent~le
mään tai sallia työskennellä kauempaa kuin kym.:. 
menen tuhtia päivässä". Leipomoiden omistajat 
rikkoivat lakia ja rikkojat työläisten alotteesta 
haastettiin oikeuteen. Oikeuslaitos, kuten taval
lista, ryhtyi ensimäiseksi tehtä vaksensä ottamaan 
selville, josko kysymyksessä oleva laki on perus
tuslaillinen. Valtion ylioikeus yksimielisesti ju
listi lain päteväksi. Oikeuden päätöksessä selite
tään hyvin järkevästi, että oikeuden tällaisia ky
symyksiä ratkaistessaan on ennenkaikkea otettava 
huomioonsa muuttuneet olosuhteet. Leipominen 
ei ole enää kotitehtävä, se on teollisuus. Leipo
moiden puhtaudesta riippuu paljon niiden terveys, 
jotka leipomoiden tuotteita käyttävät. Leipomoi
den puhtaus taas puolestaan riippuu niiden työ
läisten oloista, jotka leipomoissa työskentelevät. 
Jos työläiset tyyten uuvutetaan, he tulevat ·välin
pitämättömiksi, eivätkä pane kyllin suurta huolta 
puhtaudelle. 

Yhdysvaltain ylioikeus ei tarkastanut asiaa 
tältä kannalta. Se päätöksessään selittää, että lei
purin ammatti ei ole epäterveellinen ja lainsäätäjä
kunnalla ei ole oikeutta sekaantua heidän oikeuk
siinsa tehdä työtä niin kauan kuin haluavat. Vas
tatessaan New Yorkin valtion oikeuden väittee~ 
seen, että yhteiskunnan edun kannalta on- tärkeää, 
että tähän luokkaan kuuluvat ihmiset ovat ter
veitä ja valtio niinmuodoin on oikeutettu käyttä~ 
mään järjestysvaltaansa, ylioikeus lausuu, että jos 
valtiolla tällaisissa tapauksissa on oikeus sekaan-

113 



tu~ kansalaisten _asioihin, siIIoin perustuslain neljäs
toista muutos, Joka turvaa yksilöiden omistusoi
keutta, persoonaII~sta vapautta ja elämää, on vain 
harhakuva. "Laki, joka riistää yksilöiltä oikeuden 
tehdä työtä niin kauan kuin he haluavat, rikkoo 
perustuslain määräyksiä". 

. ~-~~.Yorkin, Georgian, Californian ja Illinoisin 
!ai_nsaataJakunn~t ovat laatineet lakeja, jotka ra
JOittavat partunen työaikaa. Oikeuslaitokset ovat 
antaneet päätöksiään näiden lakien suhteen. Ca
lifoi:nian !a~i kielsi partureilta sunnuntaityön ja 
valt10n yh01keuden tuomari .Henshaw päätökses
sään lausuu, että tämän maan haIIitus ei ole luon
teeltaan paternalistinen. J okaiseIIe ihmiselle anne
taan niin paljon _vapau~ta ~uin hän voi käyttää 
loukkaamatta toisten ihmisten vapauksia. Tuo
marin mielestä laki sortaa partureita koska se ei 
r~istää kaikilta työläisiltä, kuten esim.' kirjailijoilta, 
oikeutta sunnuntai työhön. Jos laki olisi laadittu 
tarkotukseIIa . taata näille työläisille sunnuntaile
vo_n! niin __ :_i_vä~l{ö kaikki toisetkin työläiset tarvit
seisi yhtalaista lepoa. Henshaw ei näe laissa mi
tään muuta kuin parturintyöntekijäin sortamista. 

Illinoisin ylioikeus tuli samanlaiseen päätök
seen, v~ikka .. hiema:1 toi~enl~isen järkeilyn perästä. 
Sen mielesta valt10n Jokaisella kansalaiseIIa on 
oikeus harjottaa tai olla harjottamatta liikettä 
sunnuntaisin niin kauan kun hän ei häiritse rauhaa 
ja yhteiskunnan hyvää järjestystä. Oikeus ei näe 
par_turin ammatissa mitään, joka olisi vastakkaista 
yleisell_e rauhalle ja hyvälle moraalille ja siksi kat
soo 1am perustuslakivastaiseksi. Päät0ksen kir
jot~an~en tu~ma~i:1 mieleen ei johtu!]ut, että. par
tun_tkm tarvitse1sivat lepoa, että lailla tahdottiin 
suoJella parturintyöntekijöitä. 

New Yorkin ja Georgian oikeudet katsoivat 
t~as pu~lestaan lait oikeutetuiksi ja julistivat ne 
pateviks1. 
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3. OIKEUDEN PÄÄTÖSTEN KEHITYS
SUUNTA. 

Kun tarkastaa oikeuslaitosten, erittainkin Yh
dysvaltain ylioikeuden päätöksiä, tutkija_n silmää_n 
pistää niissä eräs hyvin huomattava seikka: Oi
keus on poikkeuksetta huomioonottanut ennakko
päätökset sarrianluontoisissa asioissa ja lain kyl
män kirjaimen. Se että nuo päätökset on annettu 
kymmeniä· vuosia ~itten:. josta __ aja~ta' y!_i.teis½~~
nalliset olosuhteet Ja tyonantajlen Ja tyontek1Jo1-
den väliset suhteet ovat suuresti muuttuneet, ei 
näytä painaneen . oikeµden ya~kala~d~ssa. J_ärje~
tyneiden työläiste:i .oil:euks1~ Ja tyova:nlakeJa k~
sitellessään amenkala1set 01keudet, amakaan ta
hänasti, joitakin poikkeuksia lukuunottamatt~, eivät 
nävtä oivaltaneen, että tuotanto on kehittynyt 
kä;ityöstä tehdasteoHisuudeksi ja suurt~otannoksi. 
Lait, jotka . ennen :iäyttivä~. ta_:P~~tt_?m_tlt~, . . o:':'at 
tulleet tarpeellisiksi, Jopa valttamattom1ks1km; JOS_ 
nimittäin aiotaan ehkäistä suurteollisuuden tap.: 
peuttavaa vaikutusta työväenl~okkaan: .. · .. Mutta 
tuomarit eivät tahdo ottaa huom10onsa na1ta muut
tuneita olosuhteita ja perustaa päätöstänsä niihin. 
Näyttää siltä kuin. vall~tseva?a . ~atsomu_~sena 
amerikalaisten juristien m1elessa ohs1 se, etta olo
suhteet ovat lakia ja oikeutta varten, eikä lait ja 
oikeudet olosuhteita ;varten. Kuten sanottu oikeus
laitokset vitävät kirjaimellisesti kiinni ennen anne
tuista pältöksistä ja _kirjoite_tusta _laista. Se ~ekee 
oikeuden vääryydeksi ja, hyym usem saatta~. ~:ke1;1-
den päätöksen näyttämään _naurettavalta vahankm 
ajattelevalle ihmiselle. 

Amerikalaisia oikeuslaitoksia arvostelevat por-
varilliset kirjailijat näk~vät täs~ä oikeu~sien vAn
hoillisuudessa vaaran sille yhte1skunnalhselle Jar
jest,elmälle, jonka pönkkinä he ovat. Moni huo
mattavassa yhteiskunnallisessa asemassa oleva 
mies on alkanut puhtia tätä "kivettymistä" vastaan. 
Mutta he ovat -arvosteluissaan pintapuolisia, kuten 
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yleensä on porvarillisten vapaamielisten kritiikki 
_porvarillisia laitoksia kohtaan. Arvostelijat eivät 
tunkeudu asian ytimeen. Suurin vika nähdään 
lakimiestemme, tulevien tuomarien kasvatuksessa · 
ja opetuksessa. Luonnollisesti kasvatuksella on 
osansa ;;i.siassa, mutta se tulee esille vain sivuvai
k~tt1~~na. _l~aikki koulut, kansakouluista ylio
p1stmhm asti 1stutta va t porvarillista maailman
katsomusta oppilaihinsa. Ympäristö, johon nämä 
"juristit" joutuvat, on porvarillinen, kokonaan 
erossa , työväenluokan elin taisteluista. He eivät 
opi tuntemaan työväenluokan elämää suoranaisesti 
ja niin heistä tulee ellei vihamielisiä, niin ainakin 
välinpitämättömiä työväenluokkaa kohtaan. 

Kun nämä miehet tulevat virkoihin, ovat he val
miita porvarillisen maailman järjestyksen puoltajia. 
Laki ja ennakkopäätökset palvelevat heitä siinä. 
Niistä kiinnipitäen ja jättäen huomioonottamatta 
olosuhteet ja järjestetyn työväentoiminnan ja työ
väenlain säädännän puolesta puhuvat seikat he 
voivat näytellä puolueettoman ja lakia kum;1ioit
tavan tuomarin osaa ja palvella yksinomaan. omis
tavan luokan pyyteitä ja suojella sitä valtaanpyr
kivän työväenluokan hyökkäyksiltä. 
· ,, Näin on ollut tähän asti, mutta kehitys on jät

tävä jälkensä oikeuslaitoksiinkin. Mikään ei ole 
iankaikkisesti alallaan pysyvää. Muutos ei kui
tenkaan tapahdu siksi; · että oikeuslaitokset huo
maisivat menneen vääräksi ja valheelliseksi. Men
neisyyden vääryys ja valhe on ennenkin huomattu. 
Oikeuslaitosten suhtautuminen työväenlakeihin ja 
työväenluokan järjestettyyn toimintaan muuttuu 
suhteellises_ti siinä määrässä missä työväenluokan 
politillinen voima kasvaa. · Tätä muutosta on huö
mattavis~_a j_? e?nen kun työväenluokka on ehtinyt 
vallata nama laitokset haltuunsa. Sitä nyt jo vaa
ditaan nykyisten laitosten, toisin sanoen porvarilli
sen järjestelmän säilyttämisen nimessä. Huoma
taan luokkatuoniioiden räikeyden synnyttävän tyy-
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tymättömyyttä ja luokkavihaa. }<; on paljo~ ~uo
mareitakin, jotka katselevat as101ta porvanlhs~n 
uudistajan kannalta. Sellaisi<; ovat .. 'X:hdysval~a1_n 
ylioikeuden tuomari Holmes Ja ~h_ka asken m~1-
tetty Brandeiskin. Hei~~n ½al~a151aan tuon:,a~,e1ta 
on valtioidenkin tuom101stmm1lla.. He tyovaen
lakeja käsitellessään o_ttavat ~u.?m10o?sa my~s ?,e 
olosuhteet, jotka vaa t1va t . tyovaenla~1e~ .. laa tim1s
ta. Mutta tällaiset, sano1sim~eko 1lm1ot, ovat 
vielä vähemmistönä. Heidän vaikutuksensa tunn_~
taan vain esittämistään väitteistä j_a vä~~n:_m1~to? 
mielipiteissä eikä lainkaan oikeuksien paatoks1ssa. 

Kehityk'sen kulku on hidasta. Oikeuslaitok-
sissa se on hitainta. 

Y. M. 



Äskettäin valmistunut A . . F. of L:n. toimistorakennus 
Washingt,onissa,. . 

Meksikon ja yhdysvaltain työ
väenliikkeen yhteistyö 

Yhdysvaltain työväenliikkeen edut pakottavat 
yhteistyöhön · Meksikossa heräävän työväenliik
keen kanssa. Ja Meksikon työväenliikkeen edut 
pakottavat etsimään tukea ja epetuksia yhdysval
talaisilta työväenjärjestöiltä. 

Molempien maiden työväenliikkeillä on kieltä.:. . 
mättä suuret ansiot siinä, että kahden naapuri
maan välille petoksilla ja keinotteluilla aikaansaa
dun aseman ratkaiseminen rauhallista tietä on 
voinut tulla painavasti ja pakoittavasti esille, ai
kana, jolloin Yhdysvaltain hallitusta komentava 
kapitalistiluokka pitää itsestään selvänä, että ase
man ratkaiseminen täytyy ennemmin taik;ka myö
hemmin tapahtua asevoimin. 

Meksikon ja Yhdysvaltain työläisten välillä ei 
ole asevoimin ratkaistavaa riitaa, vaan yhdysvalta
laisen pääoman siirtäminen meksikolaiseen teolli-. 
suuteen ja me_ksikolaisten työläisten siirtyminen 
täkäläisille työmarkkinoille pakottaa kummankin 
maan työläiset lähemmäksi toisiansa torjuakseen 
riistäjä vihollisensa sortoa. 

Jo käytännöllisetkin kokemukset ohjaavat yh
dysvaltalaista työväenliikettä lähenemään meksi
kolaisia raatajia, joiden joukosta, ellei työväen
joukkoja valveuttavaa liikettä aikaan saada, voi
daan lakkotapausten aikana värvätä loppumatto-
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mia rikkuriarmeijoita särkemään yhdysvaltalais
ten_ työläis~en tais~~luja. Ja yh?ysvaltalaisia pää
omia M,eks1koon SIJOttamalla voidaan kurjasti pal
katulla meksikolaisella työllä paljon pahentaa ame
rikalaisten työläisten asemaa. Niinpä siis työvä
enliikkeen elvyttäminen Meksikossa on keino, jo
ka suojelee täkäläistäkin työtä, samalla kun ko
rottaa meksikolaista. 

Meksikon työväenliikkeen päästyä vihdoinkin 
reippaaseen nousuaikaansa ja porvarillis-liberaali
sen valtion ottaessa ensimäisiä askeleitaan, olisi 
Meksikon ja Yhdysvaltain välisellä sodalla ensi
mainitun kehitystä hidastuttava ja taannuttava 
vaikutus. 

. Yhdysvalt~laisten kapitalistien tavottelema ja 
toivoma Meksiko on se, jota Diaz hallitsi; ääne
tön, petoksella hallittava, mielinmäärin rosvotta va 
ja pimeä Meksiko. Jos Meksikon valtiollinen val
ta _j~utuisi yhdysvaltalaisten kapitalistien käsiin, 
tekisivät ne tästä, maaperältään rikkaasta maasta, 
tulella ja teräksellä hallittavan, maailman kaikista 
orjavalloista hirmuisimman ja siten tukahduttaisi
vat hyvällä alulla olevan työväenliikkeen kaikkien 
muitten yhteiskunnallisten edistysliikkeitten kera. 

* * 

Diazin vallan ja valtajärjestelmän kumoami
nen oli Meksikon vallankumouksen ensimäinen 
päämäärä. Tähän pyrkimykseen liittyivät kaikki 
kapinalliset joukot, vaikkakaan eivät kaikkien ka
pinallisten luokkien ja luokkaryhmien harrastuk
set pohjaltaan kulkeneet samaan suuntaan. Feu
daJikerroksista polveutuvan porvariston edut ovat 
pohj~l!_~an maaorja~erroksista polveutuvan palk
kat:fola1sluokan etuJen kanssa v.astakkaiset, mikä 
kehityksen myöhemmällä asteella käy ilmiselväksi. 
Mutta kummankin luokan kehityksen ensimäisenä 
esteenä ja yhteisenä vihollisena oli diazilainen hal
litusjärjestelmä. 

120 

Diazin hallitus kumottiin pitkien ja vaivalois
teil taistelujen perästä. Taistelu kest_i kauan, si)
lä diazilaisella hallitusjärjestelmällä oh voimakkai
ta ystäviä ulkomaalaisten saalistajien joukos~a. 
Yhdysvaltalaisten Meksikon ryöstäjien suhde Dia
zin hallitukseen tuli räikeästi näkyville Diazia seu
ranneen Maderon murhassa ja hänen hallituksen
sa murskaamisessa. Sanotaan, että Yhdysvaltain 
silloisen lähettiläänkään kädet eivät ole puhtaat 
Maderon verestä. 

Maderon hallitus alotti Meksikon omia kan
sallisia päämääriä tavottelevan porvar\llis~liberaa~ 
lisen politiikan. Tämän politiikan aJammen oh 
sangen vaikeata, sillä Dia~in ~~-kistu~~sa m~an 
kansallisesta rikkaudesta Ja paaomas1Jotuks1sta 
oli ulkomaalaisten anastajien hallussa noin . 25 
prosenttia. Jokainen . toim~-npi_de, j o½a .. ko_sketti 
anastuksella ja petoksilla. v1era1tten kasun JOUt~
neita rikkauksia uhkasi aiheuttaa selkkauksia nu
den valtojen k~nssa, joiden alamaisia anastajat 
olivat. 

Diazin hirmuhallituksen aikana ei puhuttu mi
tään Yhdysvaltain ja Me~icon välisestä s?das!a, 
mutta heti Maderon halhtukseen tultua Ja sit
temmin Carranzan hallituksen kestäessä on sodan
uhka ollut alituisesti ilmassa, - "ihmisyyden, rau
han ja järjestyksen aikaansaamiseksi vaarallisten 
ja rauhattomien naapurien talossa.'' 

Maderon hallitusta seurasi menestymisen mah
dollisuudet Meksikon työväenliikkeelle. Tähän 
saakka voimassa olleet säädökset, jotka kielsivät 
työväen järjestym'ise?, kokoo1:tum~sei:i ja_ työväen 
asiaa ja asemaa valaisevan ag1tats10nm nkoksena, 
kumottiin. 

Työväenjärjestöjä muodostui nopl:'asti. Ti
lastolliset laskelmat osottavat, että Meksikossa on 
nykyään noin 350,000 järjestynyttä työläistä. Pai
kalliset ammattiyhdistykset muodostuvat koko 
maata käsittäviksi syndikaateiksi ja ne taas liit-
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tyvät yleismaalliseen liittoon, seuraten muiden 
maiden työväen järjestymistä esikuvanaan. 

Carranzan hallituksen aikana ovat työväenjär
j estöt päässeet vauhtiin. Yksi Carranzan halli
tuksen tärkeimmistä perusteista onkin työväen
järjestöissä. Hallitus hankkii ja luovuttaa huo
neustoja työväenliikkeen tarkotuksiin käytettä
viksi. Satoja työväenkokouksia pidetään joka 
päi~ä. Työväenlehtiä ja kirjallisuutta painetaan 
omissa kirjapainoissa, vieiäpä osittain hallituksen 
avustamana. 

Työväenyhdistysten jäsenet kuuluvat Carran
zan hallitust.a palvelevaan sotaväkeen ja ammatti
yhdistysvirkailijat palvelevat hyvin yleisesti myös
kin sotilasosastojen upseereina. · Muutamin pai
koin kutsutaan täten muodostettuja sotaväen 
osastoja "punaisiksi rykmenteiksi;'. 

*· * 

Yhdysvaltain sosialistipuolue on alituisesti 
agitatsionillaan tukenut :Meksikon vallankumouslii
kettä ja kerta toisensa jälkeen vaatinut Yhdysval
toja pysymään poissa Meksikosta, käsittäen, että 
valtiollisella sekaantumisella Meksikon sisäisiin 
asioihin tulisi olemaan yksinomaan täkäläisten saa
listajien tarkotuksia palveleva vaikutus. 

Kåytännöllisesti tärkeätä ja vaikuttavaa osaa 
on A. F. of Labor näytellyt Wilsonin hallituksen 
aikana estääkseen Yhdysvaltain kapitalistiluokan 
aikeitten ja pyrkimysten perille pääsemistä Mek-
sikon suhteen. ' 

Konventioneissaan on A. F. of Labor ilmaissut 
myötätuntonsa työväen järjestymisen mahdolli
suuksia raivaavalle vallankumousliikkeelle Meksi
kossa ja vaatinut vallankumouspakolaisten ahdista
misen lakkauttamista Yhdysvalloissa. 

Yhdysvaltain työväenjärjestöjen suosiollisuu
teen luottaen, ovat Meksikon työväenyhdistysten 
asiamiehet pyytäneet apua naapurimaan järjesty-



neitten työläisten edustajilta. Wilsonin hallituk
sen viivytellessä tunnustuksen antamista Carran
zan hallitukselle, pyysivät Meksikon järj estyneit
ten työläisten edustajat A. F. of Laborin presi
denttiä esittämään presidentti \Vilsonille, että tä
mä lopultakin tunnustaisi Carranzan hallituksen. 

Samuel Gompers kirjotti syyskuussa v. I9J5 
pyydetyn esityksen, perustellen esitystään mones
sa kohdassa ylläolevassa mainituilla asioilla. Kuin
ka painavasti Gompersin esitys ja vetoomus vai
kutti hallitukseen, ei ole yleisesti tiettyä, mutta 
jo seuraavassa lokakuussa presidentti Wilson jär
jesti säännölliset diplomaattiset suhteet Meksikon 
kanssa. 

Toisen kerran otti A. F. of Laborin toimeen
paneva komitea kiitettävän ja tärkeän askeleen 
naapurimaiden välisten selkkausten ratkaisemi
seksi rauhallista tietä. 

Kun Villan johtama rosvojoukko oli tehnyt 
ryöstö- ja murharetken Yhdysv:3-ltain. puol~lle (il
meinen sotaprovokaattonen t01menp1de) Ja kun 
Wilsonin hallitus, puolueensa vaalimenestystä sil
mälläpitäen, antoi Meksikoon lähettämälleen ran
kaisuretkikunnalle niin laajoja toimintamääräyk:. 
siä, että niiden täyttäminen alkoi jo näyttämään 
visseissä kapitalistipiireissä kauan toivotun Meksi
ko-hyökkäyksen alulta ja ilmisota oli odoteti?viss_a 
minä hetkenä hyvänsä, esitti A. F. of Laborm toi
meenpaneva komitea, Yhdysvaltain ja Meksikon 
työväenedustajain yhteisen konferenssin pitämistä 
keskustellakseen keinoista, joilla vältettäisiin on
neton ja häpeällinen sota. 

Tämä esitys voitti puolelleen Meksikon työ
väenedustajain innostuneen kannatuksen, sillä he 
käsittivät, että mitään vakavampaa onnettomuutta 
ei voisi tulla kuin sota, joka keskeyttäisi Meksikon 
valtiollisen ja yhteiskunnallisen kehityksen pit
kiksi ajoiksi. Vetoomuksillaan Yhdysvaltain työ
läisiin he jo ennemmin olivat selvittäneet asemaa 
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ja pyytäneet täkäläisiltä työv_~enjärj~stöiltä t~ös_~ 
kentelyä ja vaikutusta sotak11~ott~J_1en . vehke1lya 
vastaan. Parempaa vastausta e1 ohs1 vomut odot
taa kuin oli niiden työväenjohtajain asiaan käsiksi 
käyminen, joilla on vaikutusvaltaa Yhdysvalta~n 
hallituksessakin ja joiden vaikutus Yhdysvaltam 
kansan yleisen mielipiteen kypsyttämisessä mer
kitsee hyvin paljon. 

Maailman tiedoksi ei ole kuulutettu millä ta
valla Wilsonin hallitus oli osallinen A. F. of Labo
rin toimeenpanevan komitean esityksen syntymi
seen mutta kaukana totuudesta ei oltane kun 
otak'sutaan, että hallituksen myötävaikutus ja 
suunnitelmat liittyivät läheisesti siihen, sillä ase
ma oli muodostunut hallituksellekin hyvin vaka
vaksi ja sillekin siis oli tilannetta lieventävä toi
menpide tervetullut. 

Vaikkakaan kahden maan työväenedustajain 
konferensissa ei menty kohteliaisuuksien vaihta
mista pitemmälle, niin kum_?:inkin __ ti~:3-ntee~sa ta~ 
pahtui käänne parempaan pam. Taman noJalla ~1 
kylläkään ole oikeutta väittä_~'-· _että Y~d;ysvaltam 
ja Meksikon järjestyneet tyola~set estivat so~~n 
puhkeamisen pakot~amalla ~alhtu½se~ pysyma:3;11 
alallaan sillä Meksikon hallitus valtti sotaa mm 
pitkälle' kuin suinkin mahdol_lista j3: Yhdysvaltain
kin hallitus pelkäsi sotaa, vaikka oh pakotettu ka
pitalistisen ·sanomaleh~istön painostuks:.~ vuok~i 
ja anastajajoukon vaatimuksesta ry~tymaan sot3:~
siin hankkeisiin., Mutta kummankm maan tyo
väenjärjestöt olivat tä~s~½in ta_PaUksessa .. n~ 
luonnolliset tukikohdat, J 01hm noJ aamalla ka v1 
päinsä lauhduttaa vehkeilypOlitiikan aikaansaamaa 
ilkeä tä tilannetta. 

Jos tämä ei osotakaan sitä, e~tä työ-y_äen luok
ka voima haihdutti uhkaavat sotap1lvet, mm osottaa 
se kumminkin sitä, että työväen asema kansain
välisessä kriisissä on rauhaa ylläpitävä, että vi
hollisuussuhteisiinkin syöksyvien valtojen työläis-



ten luokkasolidarisuus lähentää niitä. Tämä viit
too tietä tulevaisuuteen. Kun eri maiden kapita
li_stiset olot ajavat hallitsevia luokkia katkeriin ja 
hävittäviin taisteluihin, niin työväenluokat kaikissa 
maissa näkevät siinä vihollistensa työtä. 

Tämä on työläisten luokka-aseman vaikutusta 
ja luokkaihanteitten ilmiö, viittaus siihen, että tu
levaisuuden maailmanvalta, kapitalistisesta riisto
järjestelmästä vapaaksi pyrkivä luokka, voi voi
tollaan vapauttaa koko maailman kauheita verisiä 
taisteluja synnyttävistä vastakohdista. 

F. J. S-ä. 

Kasvannainen, 
joka pelasti miehen joutumasta 

sotarintamaan 

Nuoren pojan e,lämä se on 
niin moness' -vaarass': 
se on kuin ihana naurismaa 
tuoII' valtamaantien haarass'. 

Timo oli äsken tullut tukkitöistä kaupunkiin. 
Olisi pitänyt vaihtaa palkkalappujaan rahaksi, 
mutta eipä se tahtonut onnistua. Metsätöitä teet
tivät tähän aikaan vähävaraiset yrittelijät. joiden. 
alkuunpääsemisen ensimäisenä edellytyksenä oli, 
mikäli mahdollista, jättää työmiestensä palkat 
maksamatta. He kyllä 1 u p a s ivat hyvänlaista 
palkkaa ja kirjottelivat senmukaisia maksuosotuk
sia. Mutta kun niitä tarjosi pankkiin, sanottiin 
siellä ei olevan vastinetta: työnteettäjän pankki
tili oli joko tasassa tahi jo ennestään liikaa velo
tettu. Joillakin tiettävästi oli muuta omaisuutta 
- kiirtteimistöäkin kaupungissa ja sen ympäris-
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töllä - mutta ne oli jo hyvissä ajoin ennen tukki
y rityksiin ,ryhtymistä siirretty vaimon tai lasten 
nimiin. · Työmiehille ei jäänyt muuta keinoa kuin 

. yahtia heidän .tukl,(ilautt6jensa· saapumista ja laki
fniesten avulla,ikoettaa niitä takavarikoida palkka
saatavis,taan. ; Mutta sekään ei aina onnistunut; ja 
mil19in ,onnist1,1ikin, tuli siitä kallista jälkeä. Sitä
paitsi ai~aa, kului , hukkaan vartoillessa. 

Timo hyvin tie~i, että olisi ollut edullisempaa 
työskenneHä vanhemmille ja vakavaraisemmille 
yhtiöille, ,vaikka ne maksoivat halvempaa palkkaa. 
Niiltä toki, sai mitä . oli tulevaa. Ne olivat jo läpäs
seet sen alkuvaiheen, jolloin täytyi keplotella työ
miehen • työ · ihan · ilmaiseksi ja . saa.ttoivat nyt 
esiintyä rehellisinä ja reiluina maksajina. Mutta 
niitä oli tätä nykyä vähän, joten ainoastaan pieni 
osa tukkimiehistä voi päästä niille · töihin. H eti 
sota-ajan alussa olivat enimmät vanhoista saha
ja tukkiyhtiöistä menneet nurin, lopettaneet liik
keensä. Nyt oli uusi kasvu pahimmoiksi alulla. 

J uopommat toverit olivat polusta 
vaihtaneet maksulappunsa kapakoitsijoille, jotka 
kyllä pitivät huolen niiden perimisestä, mutta pi
tivät myös kaiken minkä niistä: saivat, itsellään. 
Timo ei. ollut m.ikään juoppo mies eikä muuten
kaan kevytmielinen, vaan aina eteensä katsova ja 
asioita harkitseva nuorukainen, joita ei ole paljon, 
sen ikäisiä. Nyt kun syksyn ja talven tullen ei 
metsätöistä olisi ollut senkään vertaa toivoa kuin 
oli ollut kesän aikana, hän käytti joutoaikaansa 
tiedustellakseen työnsaannin mahdollisuuksia 
muilla aloilla. 

Omituisiksi hän huomasi olojen nyt muodos
tuneen. 

Valkoisia miehiä ei paljo ollut työttöminä -
mutta töissä niitä oli vielä vähemmän. Tuhansia 
oli värvätty sotamiehiksi, ja yhä oli värväys kiih
keässä käynnissä, niin . että tuskin tohti kadulla 
näyttäytyä. Sen ohessa oli konetyöläisiä ja kai-
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vosmiehiä joukottain viety meren _poikki. E~~-gl_an
tiin ammattitöihinsä. Niiden paikat oh _JarJ~s
tää~ täytetty kiinalaisilla, japanilaisilla, hmdu1lla 
ja niillä "vihollismuu~al~is\lla", joita. sc:idan al
kaessa oli koottu vankileireille .. Ne oh s_mn~ _tel
jetty saksalaisina, itä valtalaisin~ Ja ~ulgana!ais~n~; 
nyt takaisin tuotaessa ne <;>l~vatkm bel~ialai_sia, 
serbialaisia ja montenegrolais_ia. S_ah':laito~si_s~a 
ei ollut eikä niihin otettu muita kmn Japamlais~a 
ja hinduja; kaiv~ntoihin_ ei ½elva_nneet 1:1-uut kmn 
kiinalaiset ranmkolla Ja viholhsmaalaiset sis3:
maassa. Samaten olivat konepajat, kannutuslai
tokset, rautatietyöt, kalast~s - ~ana~!a s<1;noen, 
melkein kaikki työpaikat, kmn yhtei_ses~a sopi~_uk
sesta, suljetut maan omal!a varsmaise_l_ta v3:es
töltä. Jos meni sinne ta_qolle, vastatti!:n h~il!_e, 
ettei heitä t ä ä 11 ä tarvittu, vaan ~t~a heid_a~ 
maansa ja kuninkaansa tärkeästi tarvitsivat heita 
toisaalla. . . .. .... 

Timo piti itseään maan varsmaise~n vaestoon 
kuuluvana, ja täydellä syyllä. -~än oh Kanad~ssa 
syntynyt, vaikka tosin suo1:1;ala1~~sta _v~nhem~ista. 
Senpätähden hä? ei oll_u! n!m k~i~koisann:iaallmen, 
ettei tämä tällainen asiamtila olisi pahasti karvas
tellut hänen mieltään. Hän näki liian selvästi, 
kuinka miehet houkutellaan ja väkisin pakotetaan 
lähtemään täältä muka hyvinäkin sankareina puo
lustamaan isänmaata ja valtakuntaa - ja sill'~ikaa 
aasialaiset tai viholliskansaiset valtaavat amoa_n 
mitä heillä tässä maassa on menetettävänä: hei
dän työpaikkansa, elämisen mahdollisuut~ns_a ! 

Näihin asti Timo oli verraten helposti sivuut
tanut värvääjät, jotka kadulla ank~rasti ~ät~ytte
livät kaikkia työmieheltä näyttäviä. Oh kayn:yt 
puhtaasti puettuna, joten ei ~a~vinnut mu~ta .. ½.1::n 
huomauttaa olevansa liikeas10illa, kun varvaaJat 
heti peräytyivät. "Vai olette te liikemies", sanoi
vat, kohteliaasti anteeksi pyydellen. 

Sillä eihän sodan tarkotuksena koskaan ole 
liikemiehiä teurastaa, vaan työläisiä. 
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Eikä Timo, siivokäytöksinen mies, vahingos
sakaan joutunut rettelöihin poliisin tai oikeuslai
toksen 'kanssa, josta näinä aikoina tavallisesti oli 
seurauksena käsky valita joko muutamien vuosien 
linnatuomio taikka armeijaan yhtyminen .. 

· Vaikka työnsaanti näyttikin harmaalta, ei Ti
.molla ollut vähintäkään aikomusta ruveta sotamie
heksi. Hänellä ei ollut siihen täyttä pakkoa. 
Isällä oli kohtalainen maatila, jossa aina oli ruo
kaa ja työtä saatavana. Timo vaan ei olisi keh
dannut sinne mennä tyhjin taskuin, ktm niinkin 
kauan oli ollut '_'tienaamassa". Mutta aikaa myö
ten alkoivat vaatteet nuhraantua ja mies itsekin 
ränsistyä. Samassa suhteessa kävivät värvääjät 
tungettelevammiksi. Ei enää auttanut vedota 
"liikeasioihin". 

Mutta tällä välin oli Timolle karttunut muuta 
asevarastoa heitä vastaan kävtettäväksi. 

Niinpä eräänä iltana värvääjät pysäyttivät hä
net kaupungin parhaalla liikekadulla. Kuten aina, 
oli niitä kaksi yhdessä. Toinen pisti' pitkän sau
van hä_nen eteensä jalkakäytävän poikki, toinen 
samoin hänen taaksensa, ja heti kertyi pöhlöä 
isänmaallista yleisöä kadun täydeltä ympärille. 

"Kuninkaasi ja maasi tarvitsevat sinua", alot
tivat värvääjät tapansa mukaan. 

"Tosiaanko" ! vastasi Timo, silmät pyörein~. 
"Ja minusta kun on päinvastoin alkanut tuntua 
siltä, että minua ei kukaan kaipaa." 

"Taidat kävellä työn haussa?" 
''Vähän sinnepäin." 
"Ja olet rahaton?" 
"En varsin. · Enkä koditon.'; 
"Siispä käy suojelemaan. kotiasi, torfumaan 

vihollista siellä, missä maasi kohtalo ratkaistaan!" 
"Se onkin aikomukseni." 
"Liittyäkö armeijaan? Lähdet siis mukaan?" 
"En lähde mihinkään, vaan pysyn paikallani 

täällä." . 
"Mitä tarkotat ?" 

. __ "Te ~an?tte, __ e~tä maa n i minua tarvitsee, ja 
mma myonnan s1ma olevan perää. Kuninkaan tar
peista en tiedä, hän on niin kaukana. Mutta Ka
nada on tässä likellä. En tahdo pettää maatani: 
e~ ~avaltaa sit~ aasi_~lai_sille ~nkä _vihollis-europpa
la1s1lle. Hankm tyopa1kan Ja pidän sen enkä 
suott~ v~isty vie:asten _vall'?ttajien tieltä. Jos 
maam mmua tarvitsee, e1 sumkaan minun silloin 
sovi pakoon lähteä. Vai• mitä arvelette?" 

"Tu.rhaa viisastelua! Riennä toisten urhool
listen poikien avuksi rintamaan! Voitko sietää 
heidän siellä vuodattavan vertaan ja panevan hen
kensä alttiiksi sinun ja sinun omaistesi puolesta?" 

"Taistelkoot, ketä haluttaa näiden kiinalaisten 
ja vankileiriläisten leivän puolesta. Jos sieltä hen
gissä selviytyvät, niin heidän on parin vuoden ku
luttua yhtä kodikasta mennä Kiinaan tai Japaniin 
kuin tulla tänne valkoisilta suljettuun Aasialais
Columbiaan." 

. Väkijoukost_~ _alkoi kuulua paheksumishuutoja 
T1molle. Se yha mnostutti värvääjiä jatkamaan: 

"Ma_~ta_y_a br_~tti_'.~inen _tna~ilmanvalta on kyllin 
kykeneva sa1lyttamaan kaikki rannikkonsa omalle 
rodulleen. Ja on myös · halukas pitämään mitä 
parhaimman huolen puolustajistaan. Sija sen tais
telijasankareitten rivissä on kallis etuoikeus, va
rattu vain aniharvoille valituille." 

"Enpä minä tahdo riistäii paremmiltani niin 
himottua· tilaisuutta." 

"Kenelle se kuuluisi paremmin 
joka olet nuori, terve ja voimakas? 
omaisesti sotilaan takki istuisikaan 
sorealle varrelle !" 

kuin sinulle, 
Kuinka erin~ 
nom uljaalle, 

Yleisö hurrasi innoissaan; varsinkin ulisivat 
naiset mitä joukossa oli. 
.. "Sit~pa!~s_i", h?omautti _toinen värvääjistä 

hrl3emmm, smun e1 ole luvallista aiheuttaa liik
keen tukkeutumista ja katurähinää." 

"M i n ä k ö sitä olen aiheuttanut?" tiuskasi 
Timo, tulistuneena. 



"Vähennä suunsoittoasi !" vastasi toinen vär
vääjä. "Voit joutua vastaamaan sanoistasi." 

Silloin Timo paikalla käänsi kelkkansa ja sa
noi välinpitämättömällä äänellä: 

"Turhaan tässä menetätte aikaanne: minä en 
kuitenkaan läpäse sotilastarkastuksessa." 

"Oletko koettanut?" 
"En. Mutta asia on varma. Minussa oleva 

vika on liian ilmeinen ja parantumaton." 
"Miks'et sitä heti sanonut?" 
<'Näkeehän sen jokainen, jolla on terveet sil

mät." 
"Mikä vika se on?" 
"Minulla on kasvannainen selkärangan päässä, 

enemmän kuin kolmen naulan painoinen veripahka. 
Lääkärit sanovat, että sen poist.iminen leikkauk
sella tuottaisi kuoleman silmänräpäyksessä." 

Hetken värvääjät vielä epäröiden tarkastelivat 
miestä. Varma se näytti olevan asiastaan: vilpit
tömän vakaat harmaat silmät kohtasivat heidän 
katseensa. Eikä sitä tässä kadulla, naisväen näh
den, voinut ruveta kopeloimaan.... Niin ottivat 
pois sauvansa ja menivät matkojaan. 

Mutta sille osalle isänmaallisesta yleisöstä, 
mitä siihen vielä oli jäänyt epäluuloisena tölistele
mään,. Timo selitti : 

"Se minun kasvannaiseni on selkärangan 
y 1 ä-päässä, ja sen nimi on a i v o t. Lienettekö 
kuulleet sellaisesta? - Sotamieheksi ei kelpaa 
kellä niitä on." 

Toiset kiristelivät hampaitaan, toiset eivät 
voineet olla nauramatta. 

Kuitenkin näki Timo olevan viisainta lähteä 
aikanaan pois kaupungista. Jos vielä uudestaan 
ärsyttävät värväyksellään, hän ajatteli, niin ei 
ehkä tule kyllin tarkoin punnituksi puheitaan, jo
ten voi niistä joutua "helisemään". Niin lähti, 
jätettyään palkkainsa perimisen kokonaan laki
miesten huolellisuuden varaan. 

Kaapro Jääskeläinen. 

Katsaus taaksepäin 
Suomen toverien vaalivoiton johdosta. 

Suomen viime kesäisissä valtiopäivämiesvaa
leissa sai sosialistipuolue enemmistön, tosin pie
nen, mutta kuitenkin enemmistön. Se on tapaus 
ainoa laatuaan tähänastisessa maailman historias
sa, ei vielä koskaan ennen selvästi luokkatietoinen 
sosialistipuolue ole saavuttanut sellaista voittoa 
missään maassa. Suomi on ainoa maa missä kan
san enemmistö on sosialistinen, - ei tosin vielä 
sielläkään valitsijain enemmistö, mutta jos ottaa 
huomioon äänioikeuden rajotukset, mitkä suurim
massa määrässä koskevat köyhää kansaa ja siis 
sosialistipuolueeseen luonnostaan kuuluvaa kansan
ainesta, niin voi aivart perustellusti sanoa, että 
Suomen kansa tavallaan on maailman kehittynein 
kansa, koskapa sen enemmistö ymmärtää sosialis
missa olevan ainoan pelastuksensa. Hyviin syi
hin nojautuen voimme kuitenkin vakavasti toivoa, 
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ettei kansamme kauan tarvitse yksinään olla tuos
sa kunnia-asemassa, vaan että suuremmat, itsenäi
set ja mahtavat kansat seuraavat peräs_s~. Joll~i 
Europaa nyt järisyttäisi sodan myrs_kyt, Jcii~~n vai
kutus tuntuu syvästi yli koko maailll!:an. mm pal
joa suurempaa huomiota her~ttäisi k<1:ik½ialla ~u? 
sosialistein ensimäinen todellinen vaalivoitto, . silla 
vaikkei yksi pääsky teekään kesää, ;riii~ ensim~i
nenkin pää,sky sentään ennustaa pikaista kesan 
tuloa. Meissä täkäläisissä suomalaisissa himmen'
tää tuon tärkeän; maailmal}historiallisen tapauksen 
arvoa taas se seikka, että se on tapaq.tunut · -
Suomessa: sillä olemmehan· tottuneet . p.iiri perin
pohjin ha'lveksumaan . ~~.<?.mea ja _sen ol<;>jå?. ett~i 
siellä mielestämme mitaan. merkitykselhsta voi'
kaan tapahtua. • Täällähän väitetään, ettei pienillä 
kansoilla ole mitään merkitystä, että sen parempi 
mitä pikemmin ne sulautuvat ympärillä oleviin suu
rempiin, välittämättä s_iitä, e~tä pienet ~.aat, kuten 
Sveitsi, Tanska, Ruotsi, Noqa, Hollanti Ja Austra
lian valtiot kelpaavat monessa suhteessa suurem
mille esimerkiksi. Mitä taas Suomi olisi, jos se 
olisi sitä miksi sen kansa tahtoisi ja kykenisi sen 
tekemään, jos se itse saisi asiansa määrätä ja ho~
taa siitä lienee turhaa puhua, mutta varmaa km
tenkin on että sen lainsäädäntö ja olot herättäisi
vät koko' maailman huomiota. Olipa sen kanssa 
miten tahansa mutta vielä varmempaa on, että 
olipa Suomen 'vastainen kohtalo ja sen osuus ih
miskunnan edistystaistelussa mikä tahansa, niin 
kuitenkin sosialistipuolueen viimekesäinen vaali
voitto, ensimäinen laatuaan koko maailmassa, tul
laan aina mainitsemaan köyhälistön luokkataistelu
historiassa jonkinlaisena saavutuksena ja että siten 
yksinomaan sen kautta Suomen kansa on ikuisik
si ajoiksi piirtänyt nimensä koko ihmiskunnan 
kulttuurihistorian lehdille. 

Suomen sosialistien vaalivoiton käytännölliset 
seuraukset voivat kuitenkin supistua hyvinkin pie
niksi niin kauan kuin Venäjällä säilyy nykyinen 
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hallitussuunta ja hallitusjärjestelmä. Jos taas 
ensimäisen duuman aikainen henki pääsee valtaan 
Venäjällä, mikä ehkä ei olekaan monien vuosien 
kysymys, silloin voi taas Suomessakin alkaa kiih
keä · ja syvälle ulottuva uudistus- ja luomistyö. 

* * * 
Sosialistien keskuudessa usein, ja hiljattain 

mukaan tulleitten parissa erittäinkin, kuulee vali
tettavan, miten hitaasti ja vaivaloisesti yhteiskun

. nallisen · uudistuksen tiellä voittoja saavutetaan. 
Kyllähän tällaisen tyytymättömyyden voi ymmär
tää tietäessään miten kiihkeästi parempia öloja toi
votaan ja m.iten syvällisiä uudistuksia kaivataan. 
Mutta sittenkin aiheutuvat sellaiset vaikutukset 
pintapuolisuudesta ja hetkellisyydestä, sillä jos 
vertaa oloja nyt · ja vaikkapa vaan parikymmentä 
vuotta sitte, niin onhan ero suunnaton, ollaanhan 
näi.den parin vuosikymmenen aikana edistytty 
enemmän kuin parin · vuosisadan aikana sitä en
nen. Ja kysykääpäs vanhoilta, millaiset . olot oli
vat 50 vuotta sitte; niin he tietävät 'kertoa muu
toksista, joita kukaan ·ei olisi rohjennut niihin ai
koihin uneksiakaan, he tietävät kertoa täydellises
tä ja kaikille aloille ulottuvasta vallankumouksesta. 
He ehkä eivät osaa selittää sen syitä, mutta ilmiöt 
sen paremmin. Ainoastaan inaterialistinen histo
riankäsitys pystyy selittämään perinpohjaisemmin 
sen mitä me itse omilla aisteillamme havaitsem
me' nim. millaiset seuraukset ovat olleet pikaisesta 
sii/tymisestä läänityslaitoksen aikaiselta luontais
talouden kannalta kapitalistiselle rahatalouskan
nalle, kuten Suomessa viime vuosikymmeninä on 
tapahtunut. Suomi nyt ja Suomi parikymmentä 
vuotta sitte - ero on niin suuri, ettei enää se, 
joka sieltä on ollut pois· tuon ajan, koko maata sa
maksi tuntisi. Ja sittenkin valitetaan kehityksen 
hitautta! Pitäisi muistaa, ettei kehitys· riipu tai 
johdu meidän tahtomisestamme; puhumattakaan 
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toiveistamme, vaan tuotantotavasta, sen luontees
ta, kehityksestä ja vaihteluista; ne ne määräävät 
lopulta meidän toiveemme ja tahtomisemmekin. 
Ken kehityksen hitautta valittelee ja siitä syytte
lee joko sitä tai tätä, hän ei vielä laisinkaan kä
sitä, millä tavalla tuotantotapa ja sen yhteydessä 
olevat omistusoikeussuh teet, siis taloudelliset te
kijät, vaikuttavat koko yhteiskunta-elämään. 

* * * 
Työväenliike on heijastusta taloudellisista olo

suhteista. Jos tahtoisi esittää oikein ja selvästi 
jonkin maan historian, minä aikana tahansa, täy
tyisi ensin selvittää sillä aikaa vallinneet talou
delliset olosuhteet ja niiden muutokset. Samoin 
täytyisi menetellä, jos tahtoo saada kuvan jonkin 
maan työväenliikkeestä, joka tietysti on osa ja 
ehkäpä tärkein osa yleisestä historiasta, sillä sii
nä kuvastuvat yhteiskunnalliset olosuhteet, risti
riidat, voimasuhteet ja niiden muutokset kaikkein 
selvimmin. Siksipä voi hätätilassa menetellä päin
vastoinkin: luomalla kuvan jonkin maan työ
väenliikkeestä, voi ainakin tarkkaavalle lukijalle 
juuri tämän heijastuksen avulla antaa käsityksen 
niistä olosuhteista, jotka tämän kuvan ovat syn
nyttäneet. Se tietysti on nurinkurista, mutta eri
näisissä tapauksissa helpompaa. 

Minkään maan työväenliike ei siis synny kei
notekoisesti. Täytyy ensin olla perusta, kapitalis
tinen tuotantotapa, suurteollisuus ja sen kohoava 
teollisuusarmeija, ennenkuin nykyaikanen, sosiali
demokratinen työväenliike missään jalansijaa saa. 

Ensimäiset työväenyhdistykset Suomessa ei
vät syntyneet luokkatietoisuuden eipä edes luok
kavaistonkaan vaikutuksesta, eikä niillä siis voi
nut olla luokkataisteluluonnettakaan; ne syntyi
vät aikana, jolloin Suomen työväki ei ymmärtänyt 
eikä voinut ymmärtää luokkavastakohtia - suur
teollisuus oli silloin vielä pientä ja nuorta, ja oppi
pojasta tuli sälli ja sällistä voi päästä "mestarik-
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si", itsenäiseksi liikkeenharjottajaksi. Pääomat 
olivat pieniä ja hajallaan, eivät olleet vielä kasau
tuneita. Työväenyhdistyksiin kuului kaikenkar
vaista väkeä, senaattoreita, kenraaleja, tirehtööre
jä, taiteilijoita, professoreita, maistereita. porvari
lehtien toimittajia ja varsinaista palkkaväkeä -
sekin työväen kermaa - kaikista vähemmän. 
Myöhemmin syntyneissä ammattiyhdistyksissä oli 
usein enemmän työnantajia kuin työläi,;;iä. Työ
väenyhdistysten ja niihin muodostettujen ammat
tiyhdistysten tarkoituksena olikin - estää luok
katietoisuuden syntyminen, yhdistää ja koota työ
väki ja työnantajat työskentelemään samojen pää
määrien, - yhteisten etujen - hyväksi. Helsin
gin Työväenyhdistyksen kuuluisa ja monivuotinen 
puheenjohtaja, tehtailija V. von Wright, lausui 
useammankin kerran julkisestikin, että tarkoituk
sena on työväen tilaa asteettain parantaen estää 
sellaisen luokkataistelun syntymisen, mikä jo sil
loin ulkomailla, varsinkin Saksassa, missä hän itse 
oli oleskellut, . oli alulla. 

Ne reformivaatimukset, mistä näissä yhdistyk
sissä keskusteltiin ja joita esitettiin toteutetta
viksi - mitään "vaatimuksia" ei toki saanut julki 
tuoda - olivat siksi kainoja ja viattomia, että 
jossain toisessa maassa ne olisivat kelvanneet 
vanhoillisimpainkin porvaripuolueitten ohjelmaan. 
Työväenyhdistyksissä ei oltu vielä kehitytty edes 
lähellekään porvarillista radikalismia - sosialis
mista ei uskallettu puhua sanaakaan, se oli vielä 
hirveä kummitus, jota kauhistuttiin ja pelättiin, 
vaikka oltiinkin varmoja siitä, et'tei se koskaan 
rauhalliseen ja vanhoilliseen Suomeen pääsisi. Sa
moin kuin kirkko suojeli ihmisiä perkelettä vas
taan, samoin piti työväenyhdistyksen varjella työ
väkeä sosialismin vaaroilta. 

Etteivät tällaiset "työväenyhdistykset", Joita 
ennen vuotta 1890 oli ainoastaan parikymmentä, 
joista työväki loisti poissaolollaan, joissa muuta
milla oli kapakka-oikeudet ja joissa kymmenkunta 
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miestä istui iltasin totilasin tai olutpullon ääress_ä 
"politiikkaa" pu~umassa, et~eiv_ät ~-e ?ll~~t halli
tukselle tai yhteiskunnalle piemmmas_~a½aa~ maa
rässä vaarallisia, varsinkaan kun :11111~ ei ollut 
edes minkäänlaista yhdyssidettä - JO_kamen ?~.1?
masi itsekseen oman päänsä mukaan, ilman m1taan 
yhteistä ohje1_1;Ilaa -::-: se ._on itse_stään ~el".~ä. Mutta 
kuitenkin oltnn ylailmo1ssa to~sta mi_e~~::1-- . 

Kun vuonna i891 syntyi aJatus p1taa y_htem~n 
työväenyhdist)'.sten edu~-~ajakokous _Ja m?men ~it
källisten valmistusten Jalkeen saat1m_ <1;sia ~se11?
missa työväenyhdistyksissä päätety½_s1k1:~, n11:1 sil: 
loin kenraalikuvernööri Heyden yhtak½1a yle1se½si 
hämmästykseksi kielsi kokou~~-e~ p1_~~:1· H~n 
nähtävästi erehtyi luulemaan na1ta tyov3:eny_hd1s
tyksiä nimensä arvoisiksi, hän pelkäsi k_a1:keti, ~t
tä kokouksessa tultaisi esittämään t?d~lhsi3:_ uud1~
tusvaatimuksia ja hän is~l~i.sesti _selitti_, ~t~~ hal~:
tus ori ryhtynyt tarpe_ell1s11:n t01menl?it~is1:11:. ty~
väen aseman parantamiseksi - tarkoit~1 silla k3::
keti komiteaa, joka oli asetettu __ tutk1m~~l:. t)'.o.: 
väen tapaturmavakuutuskJ:symy~ta: - Suna s1ta 
sitte oltiin. Tämä kielto a1heutt1 01k~utettua ~at
keruutta sillä sen kautta työväenyhdistysten Joh
tohenkilöt tulivat huomaamaan, miten aiheetto
masti maan korkein hallitushenkilö heitä epäili, 
syyttömästi loukatun viattomuuden katkeruut~a. 
- Sellaista oli, sivumennen huomautettuna, se siu
nattu hyvä aika ja "laillisuuden". a_ika en~e~. B?b
rikoffia. Ei siinä kiistelemistä ohs1. - Tama kiel
to vaikutti kuitenkin samalla tavalla kuin muut
kin samallaiset: herätti hallitusvastaista henkeä ja 
kiertämistä; vaikka kokousta ei pidettykään, niin 
hankittiin kuitenkin aijotuille keskustel_ukysymy½
sille alustukset (ja ne alustukset ovatkm m~r~ilh
siä todistuskappaleita ajan hengen vanh_(;11lhsu1:
desta ja siitä, miten vähä ja millä __ ~av_~l~a si1:~en ai
kaan yhteiskunnallisia kysymyks1a kasitett1111), ne 
painatettiin ja lähetettiin t. yhdistyks_ille kes½us
teltaviksi. Kielto menetti siten merkityksensa. 
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Vuonna . 1893 syntyi uudelleen kysymys työ
väenyhdistysten edustajakokouksen pitämisestä ja 
silloin ei sille enää esteitä asetettukaan. Kaiketi
pa herrat senaattorit-työväenyhdistysten-jäsenet 
olivat saaneet kenraalikuvernöörille selitetyksi mi
ten yhteiskuntaa säilyttäviä nämä yhdistykset oli
vat. Kokous ei muuten herättänyt yleisempää 
huomiota, ei ainakaan työväestön keskuudessa -
eikä se sitä ansainnutkaan. Keskustelukysymyk
set käsittelivå.t porvari5säädyn äänioikeusoloja, 
työpä:,ivärt lyhentämijstä\ amniattitarka:stusta y. 
m. s. Tärkein toimenpide oli "työväen valtuus
kunnan" asettaminen yhdyssiteeksi siihen kuulu
vain yhdistysten kesken. · Sen jäseniksi valittiin 
tehtailija V. v. Wright; tohtori Aug. Hjelt, faktöri 
J. Pehkonen ja maisteri Tekla Hultin, varajäse
niksi kirjansitoja V. Virta, insinööri R. Hindström 
ja turkkuri A. N. Lahtinen. Varajäseniksi kelvan
neista kahdesta työmiehestä oli Lahtinen vanhoil
linen, mutta V. Virta oli yksi Suomen lahjakkaim
pia työläisiä ja jo silloin lähellä sosialismia. 

Ei ollut vielä Suomessa työväenliikettä min
käänlaista, jos kohtakin oli _ työväenyhdistyksiä. 
Tässä ensimäisessä työväenyhdistystep. . edustaja
kokouksessa lienee . ollut pari työläistä, kaikki toi
set o_livat - herraskaisia_. Varsinainen köyhälistö 
ei harrastanut mitään, nukkui vielä' ja teki 12-14 
tuntisia työpäiviä. Mutta heräämisen merkkejä 
alkoi jo näkyä . . 

Rakennusteollisuus Helsingissä alkoi kehittyä 
jo suuremmoiseksi, monia tuhansia työläisiä työs
kenteli jo sillä alalla. Samaten elpyi saha- ja pa
periteollisuus ja jo alkoi metalliteollisuuskin he
rättää huomiota. Helsingin rakennusmiehet alkoi
vat vaatia lyhempää työpäivää, rn-turitista, ja kun 
rakennusmestarit eivät siihen · suostuneet, alkoi 
keväällä 1896 muuiarien, kii'vesmiesten, kivimies
ten ja yleensä koko _rakennusalaa koskeva lakko. 
Lakkoliike levisi nopeasti. Suutarit, maalarit, rää
tälit esittivät myöskin omat vaatimuksensa: Työn-
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antajat olivat röyhkeitä, eivät missään suostunee~ 
hyvällä, joten heitä t~ytyi pako~~aa_. Ja lopu~s~ 
he nöyrtyivätkin - vom1an edessa. Hauskaa ohs1 
kuvata näitä lakkotaisteluita, joissa ei avustusta 
yleensä jaettu, sillä rahastoja ei ollut, mut~a siihen 
ei tila riitä. Pääasia on, että työväenyhdistyksen 
huoneusto luonnollisesti tuli lakkolaisten kokous
paikaksi, lakko)aiset ~u.omasiyat välttän:iät~ömäk_~i 
liittyä ammatt10sa~~o1~msa, Jote? Hel_sm~m ty?
väenyhdistykseen l11tty1 runsaasti varsma1s~.a ~yo
läisainesta, joka sitäpaitsi sillä kertaa uhkm kmk
kusta taisteluhenkeä ja jolle juuri niinä viikkoi
na selveni yhteiskunnan luokkaluonne. 

Alkupuolella vuotta 1895 oli Helsinkiin pe
rustettu kerran viikossa ilmestyvä "Työmies", työ
väen oma äänenkannattaja. Portviinissä .ensimäi
nen malja sen hyväksi on juotu mainitun yhdistyk
sen ravintolassa. Ei se lehti vielä silloin ollut so
sialistinen. Sen toimittaja kuului nuorsuömalai
seen klubiin ja syvästi loukkaantuneena leimasi 
erään ruotsinkielisen katulehden ilmiantajaksi, kun 
se oli syyttänyt "Työmi~stä" ~os~alisti~e~si. .. . 

Niin maltillinen kmn Tyom1es ohkm, heratti 
sen ilmestyminen kuitenkin vanhoillisten leirissä 
kamalaa kiukkua. Sen toimittajalla oli valittavana 
joko luopua lehdestä ta~ tulla· erotetuk~i t~im~~
taan · kansakoulunopettaJana. Luonnollisesti ha_n 
halusi säilyttää virkansa, sillä ei silloin vielä . V\H
nut kerran viikossa ilmestyvä lehti maksaa to1m1t~ 
tajalleen sellaista palkkaa, että sillä olisi elänyt. 
Vaikka vanhoillinen sanomaehdistö varsin anka
rasti hyökkäsikin "Työmiestä" vastaan, ei .~: .. kui
tenkaan saanut suurempaa kannatusta tyola1sten 
keskuudessa. Painos oli ainoastaan parin tuhan
nen korvilla. 

Tänä "suurena lakkokesänä" alkoi siinäkin 
suhteessa tapahtua muutos. Suometar, jota va
rakkaampi työväki suurimmaksi osaksi siihen as
ti oli lukenut, asettui kokonaan lakkolaisia vas
taan ja se niitä tietysti suututti. Tietysti ei aino-
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akaan suorastaan porvarillinen sanomalehti us
kaltanut tai tahtonut asettua lakkolaisten puolelle. 
Se pakotti työväen oivaltamaan mikä merkitys on 
työväen omalla sanomalehdellä ja "Työmies" sai 
paljo uusia tilaajia. Siitä huolimatta pysyi kui
tenkin edelleen porvarillisen sanomalehdistön vai
kutus työväkeen suurena, sillä täytyihän työväen 
niitä vielä edelleen lukea, kun "Työmies" ilmestyi 
ainoastaan kerran viikossa. 

Työväenyhdistysten radikalisin aines · alkoi 
näihin samoihin aikoihin tuskastua ja tulla tyyty
mättömäksi siihen itse asiassa vanhoilliseen her
rasjohtoon mikä vielä melkein kaikissa yhdistyk
sissä oli vallassa. Johtokunnan jäsenten ja mui
denkin toimitsijain vaaleihin alettiin kiinnittää suu
rempaa huomiota. Ja kun oli lähestymässä Hel
singin kokouk_sen päätöksen mukaan toinen työ
väenyhdistysten edustajakokous, joka pidettiin 
Tampereella 9-II p :inä heinäk. 18g6, niin jopa 
suunniteltiin koko liikkeen suunnan muuttamista 
jyrkemmäksi. Jo oli syntynyt ajatus varsinaisen 
työväenpuolueen perustamisesta, vaikkei sellainen 
suunnitelma silloin vielä voinutkaan yleisempää 
kannatusta saavuttaa. Mutta: Suunta jyrkem
mäksi! se oli tunnussanana Helsingin, Turun, 
Tampereen ja Viipurinkin yhdistysten "punasien" 
keskuudessa. Niinpä käytiinkin ensi kerran jon
kinlaista pientä vaalitaistelua näissä yhdistyksissä 
edustajakokouksen edustajapaikoista. · Tampereen 
kokoukseen tahdottiin saada "jyrkkä" enemmistö. 
Se jyrkkyys, mitä siihen aikaan sillä sanalla tar
kotettiin, ei kuitenkaan vielä ollut sen suurempaa 
tai perusteellisempaa kuin että nuorsuomalaisten
kin kehittyneimmät ainekset täyttivät siltä vaadi
tut ehdot. 

Kokoukseen sitte tulikin "jyrkkä" enemmistö. 
Patavanhoillisia oli noin 17 ja edistysmielisiä noin 
35; sen lisäksi oli joitakin siltä väliltä. 

Puheenjohtajaksi valittiin tietysti V. v Wright, 
joka avauspuheessaan lausui m. m.: 
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"Lopettaessani viime työväen edustajain 
kokouksen, sanoin silloin m. m., että se koko
us oli todistanut Suomen työväen voivan käyt
täytyä niin, ettei hallituksella ole syytä estää 
tällaisia työväen kokouksia. Sellaista ei ole
kaan tapahtunut; hallitus ei ole mihinkään es
tämisyritykseen ryhtynyt. Toivoisin, että 
Suomen työväki vastaisuudessakin käyttäytyisi 
tavalla, joka on sille kunniaksi luettava." 

Kyllä tämä V. v. Wrightin lausuma toivomus 
on loistavasti toteutunut, loistavammin kuin ku
kaan olisi silloin rohjennut odottaa, mutta var
masti myöskin kokonaan toisella tavalla kuin mitä 
sen lausuja' silloin tarkoitti. 

Tärkeimpänä ja mielenkiintoisimpana asiana 
oli tietysti porvaris- ja talonpoikaissäätyjen ääni
oikeusolot. Siihen aikaan ei vielä puhuttu sanaa
kaan yksikamarisesta eduskunnasta, eipä edes 
aatelis- ja pappissäätyjen etuoikeuksien poistami
sestakaan; ei myöskään vielä vaadittu yleensä nai
sille äänioikeutta. 

Kokoukselle oli hankittu kaksi alustusta por
varissäädyn vaalioloista ja samoin talonpoikais
säädyn. Suomettarelaiset ja heidän alustajansa 
tohtori K. Grotenfelt olisivat tahtoneet saada työ
väen tyytymään sellaiseen parannukseen, että kor
kein äänimäärä · porvarissäädyn vaaleissa alennet
taisi rn :neen, mutta muuten pysyttäisi ennallaan. 
Talonpoikaissäädyn · vaaliolojen korjaukseen näh
den oltiin sillä taholla vielä ihan epäselvälla kan
nalla, koskapa sen suunnan edustaja, suurtilallinen 
A. · Meurman ehdotti alustuksessaan ainoastaan, 
"että työväenyhdistykset toimivat anomuksen saa
miseksi ensi valtiopäivillä, jossa hallitusta kehoite
taan ryhtymään tarpeellisiin tutkimuksiin, millä 
ta voin sopisi laventaa äänioikeus talonpoikaissää
dyssä ja poistaa säädyn nykyisessä vaalitavassa sil
minnähtävät epäkohdat." 

Nuorsuomaaliset olivat jyrkempiä. Heidän 
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edustajansa, tohtori K. J. Ståhlberg, ehdotti "va
rallisuuteen perustuvan" ääniasteikon kokonaan 
poistamista ja että ainoastaan "lailliset pestatut 
palkolliset isännän ruuassa sekä vakinaisen sota
väen miehistö" (ja tietysti, vaikkei erikseen sanot
t1;11:~, -~ai~ut naiset, joilla itsellään ei ole tuloja 
e:v~tk_~ .. s:i~ maksa n_iyöskään kunnallisveroa) jäi
s_iva t aamoikeutta vaille. Talonpoikaissäådyn vaa
lien ~uhteen asettui edustaja, kauppias S. Alkio jo
te~km suoralle kannalle ehdottaessaan, että "jo
kamen hyvämaineinen, ·itsenäinen veroa maksava 
21 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen, joka asuu 
maalaiskunnassa, on oikeutettu valitsemaan edus
miestä ja tulla itse valituksi Suomen talonpoikais
säätyyn" ja "että ääniasteikko näissä vaaleissa 
kokonaan poistetaan." 

Näissä äänioikeuskysymyksissä tapahtui ko
kouksessa ankaria vastakkaisten mielipiteitten 
yhteentörmäyksiä. Suomettarelaiset tahtoivat 
johtaa kokouksen yhtymään heidän rn-äänen oh
jelmaansa, saadaksensa siten tuolle heidän val
taanpääsykeinolleen työväestönkin kannatuksen 
jota vastoin nuorsuomalaiset yksiääni-vaatimuk~ 
sellaan kalastelivat heikoille riveilleen heräämäi
sillään olevan työläisluokan tukea päästäksensä 
sen voiman avulla suurempaan valtaan. Näillä 
porvarispuolueilla oli siten kysymys siitä, kum
n_iank~ _1ohtoo1: työväenyhdistykset jäsenineen ja 
siveelhsme vaikutusvaltoineen jäisivät. Selvänä
köisimpien työväenmiesten laskelmat kulkivat taas 
ih~n toisia ~ria._ Paitsi sitä, että työväen ohjelma 
oJi lu_on::o!_hsesti saa ta va mahdoJlisimman jyrkäk
s~, _?h talla kerta8: 1;11:orsuomalaisten a vL1lla pääs
tava eroon vanh01lhsista suomettarelaisista sitte 
kyllä helpommin suoriuduttaisi yksinään jääneistä 
nuorsuomalaisistakin, · kun aika kypsyttäisi olot 
suotuisemmiksi. itsenäisen sosialistisen työväenpuo
lueen perustamista varten. Tämä suunnitelma to
t:utuikin sitte k?lme. vuotta myöhemmin pidetys
sa Turun edustaJakokotiksessa. 
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Hauskan surullisen kuvan saa sen aikaisten t. 
yhdistysten kannasta lukiessaan kokouksen pöy:.. 
täkirjasta eräitten edustajain lausuntoja. Niinpä 
esim. Vaasan yhdistyk. edust. toimittaja 0. An
sas lausui m. m.: 

"Yksi ääni nykyisissä olosuhteissa on mah
doton. Onko todellakin suotava, että Suomen 
kansa panisi valtiollisen olemisensa vaaran alai
seksi reformin kautta, joka ulkomailla on tuotta
nut yhtä paljon vahinkoa kuin hyötyä(!) - - -
Tällaisista pontevista vaatimuksista asia vain va
hingoittuu." 

Joensuun edustaja lehtori Ronimus kaukonä
köisyyttään näyttäen varoitteli: 

"Väitettä · työväen kypsymättömyydestä on 
sanottu keppihevoseksi, mutta se on kuitenkin hy
vin sävyisä hevonen, verrattuna erääseen toiseen 
ratsuun, joka potkii ja ·piehtaroi ja jota ei ole niin
kään helppo saattaa talliin takaisin, jos se sieltä 
on kerran ulos tuotu; se on hurja kansanvalta." 
Tällaisen mahdin tuomista työväenyhdistyksiin ei 
puhuja voinut hyväksyä ja siksi hän vastusti yhden 
äänen vaatimusta ja lisäsi vielä: "Äänestä mie
heen ei aina ole hyviä seurauksia, sillä se voipi 
hävittää todellisen vakuuden ja muuttua sorto
vallaksi". - Mitähän mahtanee Ronimus nykyi
sin ajatella, jos vielä elossa lienee, nähdessään 
yksikamarisen eduskunnan, josta silloin . vielä ei 
rohjettu untakaan nähdä, ja siellä sosialistisen 
eduskunnan. 

Talonpoikaissäädyn äänioikeus- ja vaalikysy
mys ei synnyttänyt enää yhtä kiihkeätä väittelyä 
kuin edellinen, sillä edellisen saatua ratkaisunsa 
nuorsuomalaiseen suuntaan oltiin jo selvillä myös
kin siitä, että päätös tässäkin asiassa tulisi käy
mään Alkion alustuksessa ehdotettuun suuntaan. 
Mutta kuvaavana seikkana ansaitsee mainita, että 
vaikka jyrkkiä olikin suuri enemmistö, eivät he 
kuite_nkaan uskaltaneet tai tahtoneet vaatia ääni-
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oikeutta maaseudun palkollisväestölle, vaan heidät 
nimenomaan näissä vaatimuksissakin jätettiin ala
ikäisten asemaan, jotka eivät äänioikeutta osaa 
järkevästi käyttää! 

Toiset kysymykset olivat vähemmän mielen
kiintoa herättäviä; ne koskivat tilaston keräämis
tä työväen elantosuhteista, kansakoulun muodos
tamista yleiseksi pohjakouluksi, työväen asuntoky
symystä, työpäivän lyhennystä (ro-tuntiseksi), 
koko maata käsittävän työnvälitystoimiston pe
rustamista, raittiusasiaa, ammattitarkastusta ja 
irtolaiskysymystä, joissa kaikissa tehtiin niin mal
tillisia tai paremmin sanoen vaatimattomia vaati
muksia, että jossain toisessa maassa ne olisivat 
kelvanneet vanhoillisimpainkin puolueitten ohjel
maan, mutta siitä huolimatta Tampereen kokouk
sessa osa työväenyhdistysten edustajista piti nii
tä hulluina, mahdottoman jyrkkinä ja "työväen
asiaa vahingoittavina", kuten siellä moneen ker
taan vakuutettiin. 

Parhaan kuvan Suomen silloisesta yhteiskun
tatilanteesta saa ehkä tutustumalla täss'ä "jyrkäs
sä" kokouksessa paranneltuun 

Suomen Työväen Ohjelmaan. 
Se kuuluu seuraavasti: 
"r. Kaikki rajoitukset, jotka ehkäisevät työ

väen osanottoa kunnallisvaaleihin, ovat mitä pi
kemmin poistettavat, äänioikeus kunnallisvaaleissa 
koko työväestölle myönnettävä ja äänimäärä rajoi
tettava.*) 

2. Valtiollisissa vaaleissa on varallisuuteen pe-
rustuva ääniasteikko poistettava ja äänioikeus laa
jennettava niin, että se kaupungeissa tulee kai
kille muille paitsi vakinaiselle sotaväelle ja maaseu
dulla kaikille muiHe paitsi palvelusväelle ; vaalisen
sus on erotettava kunnallisesta veroäyristä ja la
vennettava niin, ettei se nouse 400 mk. korkeam-

*) Huom.! Ei kuitenkaan vaadittu ääniasteikon pois
tamista. 
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malle kaupungeissa eikä 200 mk. korkeammalle 
maalla*). 

3. Maamme työväki pyrkii pontevasti 10-tun
tisen lainsäätämän työpäivän saavuttamiseen am
matti- ja teollisuusaloilla; kuitenkin myönnettä
köön pitempi työaika kun se nähdään välttämättö
mäksi määrätyilä teollisuusaloilla määrätyksi ajak
si vuotta sillä ehdolla, · että niin ollen työväelle an
netaan va;pautta sopivaan aikaan. 

Siksi kun työpäivän pituus "yllämainitulla ta
valla tulee lain kautta rajoitetuksi, tulee työväen 
virittämällä yleisen mielipiteen vaatimuksensa puo
lelle ja lujasti organiseerattujen yhdistysten esit
tämien vaatimusten kautta koettaa saada työaika 
lyhenemään. 

4) Yleinen koulupakko ja maksuton opetus 
riiissä oppilaitoksissa, jotka tarkotta vat yleisen 
kansalaissivistyksen alkeita, on saatava aikaan ja 
kansakoulu järjestettävä pohjakouluksi oppihalui
sille sekä näiden molempien kurssit asetettava sel
laiseen sopusointuun sisäänpääsövaatimusten ja 
oppikoulujen suhteen, että nykyiset epäkohdat · tu
levat poistetuiksi ja kansan lapsille käypi mahdol
liseksi siirtyä oppikouluun ilman eri valmistuksia 
ja siitä syntyviä kustannuksia. 

5. Tilaton väestö on maahan kiinnitettävä, ' 
maan vuokraamissuhteet järjestettävä molemmin
puolisia etuja silmällä pitäen ja toimenpiteet maan 
palstoittamiseksi helpotettava t. 

6. Ammatintarkastajain luku on lisättävä vä
hintäin 4 :ksi ja työväenyhdistyksille suotava ti
laisuus ottaa osaa toimitettaviin tarkastuksiin. 

7. Työväestö tunnustaa ehdottoman raittiuden 
oikeaksi periaatteeksi ja tahtoo puolestaan vaikut
taa siihen suuntaan, että kunnat saavat täydellisen 
määräysvallan kaikkien yli 2% · alkohoolia sisältä
vien väkijuomien suhteen." 

*) Siis vielä tämänkin ohjelman mukaan köyhimmät 
olisivat jääneet äänioikeutta vaille. 
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Sen kummempi ei ollut siihen aikaan Suomen 
työväen ohjelm<l; ! Verr<;tka~_pa s.itä ~ämä~ maan 
kapitaJistipuolue1tt_en o_hJ_elmnn ! Tosm . 0:,1 tehty 
päätöksiä muissakm ~.s1_?1ss~;. mu~ta ne e:vat olle~t 
siksi tärkeitä että nnta ohs1 oh1elmaan otettu Ja 
ne olivat, jos' mahdollista, vielä vaatima~tomampia 
kuin nämä. Jos vertaa Suomen porvanston suh~ 
tautumista tähän ohjelmaan, niin huomaa todeksi 
sen, mitä työväenyhdistysten. _kaikis~<l:. jy~kemm~_s
sä piireissä jo silloin sanott11n: m1ta vahemman 
vaatii, sen vähemmän saa. . . . . . 

Kaikista kuvaavinta lienee s1ll01s11le oloille 
se seikka, että kun Tampereen kokouksessa val!~
tiin uudet jäsenet Työväen valtuuskuntaan, mm 
silloin valituksi tultuaan, ilmoitti Helsingin t. yhd. 
puhee~johtaja V. v. Wright, että h~n luop~u tästä 
hänelle uskotusta toimesta. Puhup sanoi kuulu
vansa niihin miehiin, jotka eivät tavottele ma~dot
tomia. Nyt on työväenliikk~ess~. il~e~tY1:,Yt J-Y.r~
kä suunta, jota ei voi hyvaksya, e1ka han luon~ 
tahdo kantaa sen tuottamaa edesvastuuta. Sanoi 
olevansa rauhallisen · reformityön mies, eikä tah
tovansa kannattaa tätä uutta suuntaa". - Tä
män eroamisen johdosta sai vielä _O. Ansas ti_lai_~ 
suuden pauhata "muutamilla tahoilla kylvety1~ta 
vihan siemenistä" ja uhkailla, että "jos samalla1s
ta menettelyä jatkuu, voi pian k_oko yhte~skunta 
olla työmiehiä vastassa". Tu?llamen peloitteleva 
äänensävy oli muuten melk~m kok~. koko~ksen 
ajan suomettarelaisten pu~e1~~-a.,, Isa~~'.1alhsuus 
ja "työväenasia joutuu k_ärsimaan .. --::- s11na. ne val
tit, joilla tahdottiin Johtaa ty?vaenyhd1stykset 
vieläkin kulkemaan suomettarela1suuden vana ve
dessä. 

Suomettare1aiset sanomalehdet päästivät tä
män kokouksen jälkeen pahan poruri nähdessään 
miten työväen valistun~in ~sa wrki itse:7-ä_~syyteen, 
uhkauksia ja varotuks1a ei ~Ulnkaan silla ta~olla 
säästetty. Mutta , ne vaikuttivat. koko1:'.1~.n _t01sel~ 
la tavalla kuin· mikä tarkotus oh. Tyovaki alkoi 
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ymmärtää miten paikallaan on rukous: jumala 
varjele minua ystävistä, vihamiesten kanssa itse
kin toimeen tulen. 

Tämä kokous herätti jo työläispiirien huomio
ta kokonaan toisella tavalla kuin kolme vuotta 
aikaisemmin Helsingissä pidetty. Suomettarelai
set jäivät pois t. yhdistyksistä, mutta varsinaista 
työväkeä tuli monin kerroin tilalle. Oli todellakin 
onni, että Suomen porvaristo oli siksi typerää ja 
vanhoillista, että se ulvoi valitus- ja uhkausvirsiään 
aina kun työväki teki tai tahtoi mitä tahansa heil
tä lupaa kysymättä, se valveutti työväkeä niihin 
aikoihin kaikista parhaiten ja se antoi pontta vä
hä myöhemmin alkaneelle varsinaiselle agitatsioni
työlle työläisten keskuudessa. Ei olisi tänäpäivä
nä Suomessa yksikamarista eduskuntaa ja siinä 
sosiali~tis~a enemmistöä; jos porvarit olisivat älyn
neet aikomaan suostua työläisten sangen kainoi
hin vaatimuksiin. Suomen porvaristo Bobrikoffin 
keralla on tehnyt perusteellista valmistavaa työtä 
sosialistipuolueen kasvattamiseksi ja tekee kai
keti vieläkin, vaikkei se ehkä aina siltä näytä. 

Kolme vuotta myöhemmin, Turussa v. :t899, 
perustettiin itsenäinen koko maata käsittävä työ
väenpuolue (sitä ennen oli jo työväki suuremmissa 
kaupungeissa sanoutunut irti porvaripuolueista ja 
perustanut paikallisia työväenpuolueita), jonka pe
rusta oli sosialistinen, vaikkei vielä uskallettu so
sialistinimeä julkisesti omaksua. Tässä kokouk
sessa laadittiin jo kokonaan uusi ohjelma ja jo 
lausuttiin äänioikeuskysymyksen ponsissa suurlak
ko viimeisenä keinona äänioikeuden valloittami
seksi, jolleivat muut keinot .auta. 

Kaksikymmentä vuotta Tampereen kokouk
sesta, joka merkitsi työväenliikkeen alkuaskelia 
ja 17 vuotta työväenpuolueen perustamisesta tar
vittiin aikaa sosialistisen enemmistön saamiseksi 
Suomen kansan eduskuntaan. Se ei ole todella
ka~n pitkä aika, jos ajattelee kuinka syvälle ja 
laaJalle ulottuvaa vallankumousta kansan ajattelu-
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tavassa ja elämänkäsityksessä tuo edistys merkit
see. Tietämättömästä, välinpitämättömästä, por
varien ja pappien talutusnuorassa ku~ket1;eesta trö
väenluokasta on kehittynyt luokkat1etomen, ta1s
teluhaluinen ja taistelukykyinen sosialidemokrati
nen puolue. Eivät johda enää papit Suomen kan
saa, ei vapise se enää perkele- ja helvettiuskon 
kahleissa, vaan keskellä sodanvaaraa, kärsiessään 
välttämättömimpien elintarpeitten kauheata · puu
tetta porvariston leikatessa kymmeniä miljoonia 
sotavoittoja ja ankarien sotalakien estäessä sen 
kokoontumis-, paino- ja puhe-oikeuden . sekä nä~
dessään törkeintä laittomuutta ja väkivallan 01-
ketiden kaikkialla rehoittaessa se näkee tulevaisuu
tensa kauniina, loistoisena, ruusunhohteessa tietä
essään miten mahdotonta on estää sosialismin 
voittokulkua, sosialismin, joka takaa kaikille ihmi
sille ja kaikille kansoille hyvinvoinnin ja vapauden. 

Jos tämä on tapahtunut Suomessa 20 :nen vi:?
den kul~essa, niin mitä mahtaakaan tapahtua mm 
Suomessa kuin Amerikassakin ja koko sivistynees
sä maailmassa seuraa vien 20 :nen vuoden kuluessa. 
Katsokaa taaksenne, niin näette tulevaisuuteen
kin. 

T. Tainio. 

· .. - · r--..r 
( I 



Miten paljon ihmiset syövät? 

Ensi silmäyksellä näyttää vaikealta vastata 
kysy1:1ykseen, miten paljon ihmiset syövät. Vas
ta'.:1ks1~han :7oi olla_ mon~nlaisia. Yksi syö enem-
rn:3-~ ___ hha_a Ja muma, tomen enemmän perunoita, 
le1paa, v1ha:1neksi~, Y: m. Kuinkapa silloin voi 
v_~s~ata, palJonko 1hm1set syövät! Mutta kun täs
s_akm ~ysym:y_ksessä tarkastamme asiaa perusteel
hs~mmm, . mm ·· lopul~a .. tähänkin kysymykseen 
voimme antaa tyydyttavan vastauksen. 

Ihmisen syönnin tarkotuksena on korvata se 
menetys, mikä tapahtuu elämäntaistelussa Kaikki 
el~mä on ~l~_llisten af.neitten häviämistä ·ja pala
m1s~a. Me1dan ruurn111:1me solujen täytyy alitui
sesti saada .t~or~_tta ravintoa; etteivät lyhyen ajan 
k~t!_uessa_.. ol!s1 mm kuluneita, että kuolisivat näl
k:3-an. ~~vmto_ ant~a korvausta solujen elollisen 
ameen n11lle osille, Jotka elärnisenprosessissa ovat 
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kuluneet. Tästä seuraa, että ravinnolla täytyy olla 
määrätty aineellinen yhteys. Kun syömme lihaa, 
munia, leipää, perunoita j. n. e., niin aina otamme . 
ra vintoainetta sen takia, että se sisältää aivan 
määrättyjä aineita, joita elolliset solut käyttävät. 
Kemiallisesti tutkimus ihmisen ja eläinten käyttä
miin ravintoaineisiin nähden osottaa niiden sisältä
vän suuremmassa tai pienemmässä määrässä seu
raavia aineita: ·munanvalkuaisaineita, hiilihydraat
tia ( tärkelys, sokeri), rasvaa, suolaa ja vettä. 

Nyt voimmekin jo vastata kysymykseen, mitä 
ihmiset syövät. He syövät munanvalkuaisainetta, 
hiilihydraattia, rasvaa, suolaa ja vettä. Tämä ei 
kuitenkaan vielä vastaa, miten paljon he syövät. 
Siihen vastaaminen ei olekaan perin helppoa. 

Yksinkertaisintahan olisi laskea paljonko ih
minen nii.istä aineista päivä päivaltä ottaa ravin
nokseen ravintoaineitten muodossa. Syököötpä 
ihmiset miten erilailla tahansa, niin ennakolta on 
kuitenkin selvää, että määrättyä rajaa alemmaksi 
emme voi jäädä. Emme saa syödä liian vähän, 
muutenhan vähitellen joutuisimme nälkäkuoleman 
uhriksi. Mutta sekin on selvää. että emme saa 
syödä liian paljon: "liikasyönti ori epäterveellistä". 
Yleensä kuitenkin on siten, että työväenluokan 
keskuudessa syödään liian vähän. Tilastothan 
kouraantuntuvasti osottavat, mitenkä työläiset 
useassa tapauksessa ovat pienen palkkansa takia 
pakotetut "kiris_tämään suolivyötään". Mutta 
yleensä kuitenkin voimme olettaa, että ihmiset 
pyrkivät saamaan vissin määrän ravintoa ja että 
ilmenevistä liian paljon ja liian vähän syömisistä 
huolimatta kuitenkin on olemassa pyrkimys nor
maalimäärään, syödä niin paljon kuin todellisuu
dessa tarvitsee elämänsä ylläpitämiseksi. Ravinto
oppia tutkivat henkilöt ovatkin koonneet suuren 
määrän aineistoa tämän suhteen selville saami
seksi. On otettu selville, kuinka paljon yksityi- . 
nen ihminen päivän kuluessa käyttää ravi_ntoai
netta ja kuinka ,paljon tämä ravintoaine on sisäl-
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tänyt munanvalkuaista, hiilihydraattia ja rasvaa. 
Tutkimukset ovat osottaneetkin, että suuressa 
kokonaisuudessa kuitenkin on olemassa jonkinlai
nen määrätty määrä. Pintapuolisesti katsoen tut
kimus tosin osottaa päinvastaista. Helsingin yli
opiston professori R. Tigerstedt, joka toimitti tut
kimuksen melkein sataan henkilöön nähden, sai 
näet selville, että joukossa oli sellaisia, jotka päi
vässä käyttävät ravinnokseen 71 grammaa mu
nanvalkuaista ja taas sellaisiakin, jotka käyttivät 
sitä 246 grammaakin. Hiilihydraatin käyttö vaih
teli 250 grammasta 968 grammaan ja rasva aina 
31 grammasta 309 grammaan! Mitenkä sitten 
voisi puhua jostakin keskimäärästä! 

Mutta vastauksen saakin toista tietä. Onkin 
tutkittava ravinnon energia-sisältöä. 

Kemiallisia muutoksia voidaan näet tutkia 
muultakin kannalta kuin vain niitten aineellisten 
muutosten perusteella, joita kukin kemiallinen ta
pahtuma osottaa. Me voimme kemiallista tapah
tumaa tutkia myöskin energiamuutoksen perus
teella. Energialla (toiminta) tarkotetaan kykyä 
suorittaa työtä. Esimerkiksi paino, joka on nos
tettu jonkin matkaa maan pinnan yläpuolelle, voi 
pudotessaan suorittaa työtä. Niinpä ylösvedetty 
kellon luoti panee alaslaskeutuessaan kellon ko
neiston käyntiin. Tällaista, esineen asemasta joh
tuvaa energiaa sanotaan potentsiaaliseksi ener
giaksi. Sitten on liike-, sähkö-, kemiallista- ja 
lämpöenergiaa. Kaikki nämä muodot voivat muut
tua toisiinsa. Siten muuttuu höyrykoneessa hiilen 
ja ilman kemiallinen energia lämmöksi ja tämä 
taas mekaaniseksi liike-energiaksi. Dynamoko
neissa synnyttää mekaaninen työ sähköä, sähkö
moottoreissa taipahtuu päinvastoin. Sähköpatteris
tossa synnyttää kemiallinen energia sähköener
giaa ja senkautta mekaanista energiaa. Kaikkien 
näitten muutosten suhteen on huomattava, että 
määrätty paljous jotakin energian lajia antaa 
muunnettaessa määrätyn paljouden toisenlajista 
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energiaa, riippumatta tavasta, miten muutos ta
pahtuu. Elollisessa aineessa ilmaantuvat tapah
tumat ovat munanvalkuaisen, rasvan ja hiilihyd
raatin jakaantumista ja palamista ja m~ voi111:~e 
senvuoksi niitä aineita - munanvalkua1sta, huh-

Kivenbakkuri tarvitsee ankaran työnsä synnyttämän ku-
lutuksen korvaaniiseksi 4,500 kalol'iasta . ylÖspäin. 

hydraattia ja rasvaa, - )oi~a annetaan ~li~_i_~t?n 
ravinnoksi arvostella myoskm sen energ1amaaran 
mukaan, 'mitä n e p a 1 a e s s aan e Ii in i s
t ö s s ä e d u s t a v a t. Niinpä voimme esimer
kiksi sanoa "yksi gramma munanvalkuaisainetta" 
sanontatavan asemasta puhua siitä energiamää-
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rästä, mikä yhden gramman munanvalkuaisainetta 
palaessa vapautuu siitä lämmön muodossa. Läm
mön mittana käytetään · k a 1 o r i a a. Kaloria 
tarkottaa sitä lämpömäärää, mikä tarvitaan läm
mittämään yhden litran vettä yhden asteen läm-

"Lumberjackin" työ on· raskasta. Niinpä tarvitseekin hän 
päivässä ravinnokseen 5,000-·7,400 kaloriaa. 

pöseksi. Tutkimukset ovat osottaneet, että yksi 
gramma munanvalkuaisainetta on lisännyt elimis
tön energiamäärää 4, I kalorialla, yksi gramma 
hiilihydraattia samoin 4,1 kalorialla ja yksi gramma 

· rasvaa edustaa 9,3 kaloriaa. Ja niinpä saammekin 
tämän kautta määrätyksi yleisen mitan, jonka 
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kautta __ a!_amme päästä selville, kuinka paljon ihm1-
set syovat. 

~uten jo 1?ai!1itsimme, osottivat Tigerstedtin 
tutkimukset syom1sen olleen vaihtelevaa. Kaloria
~itt':ka~vaa käy~täen saatiin kuitenkin määrätyksi 
3onk_1_nlamen asteikko kokeiltujen suhteen. Niinpä 
saatun taulukko, joka jaettiin kokeiltavien ravin
non suuruuden mukaan kuuteen eri luokkaan. 
Taulukosta näemme, mitenkä paljon kunkin ryh
män yksilöt käyttivät ravinnokseen munanval
kuaista, rasvaa ja hiilihydraattia sekä mikä oli 
ravinnon keskimääräinen kaloriapitoisuus. Sarak
keissa olevien poikkiviivojen . yläpuolella olevc.1-t 
numerot osottavat montako .grammaa kutakin ai
netta keskimääräisesti käytettiin ja alapuolella 
olevat numerot, mikä oli alin ja mikä korkein 
määrä -(minimi ja maxiimi). Taulukko muodos- , 
tui seuraavaksi: · · 

Ryhmä Kokeiltu- Ra~innon · lVIunanvalk. Rasvaa H!llihydr. 
· "jeri Juk. kalorlasls. gramm. gramm. gramm. 

109 89 348 
I 21 2501-3000 . . 

71-135 31-140 . 250-.488 
120 99 438 

11 25 3·001-3500 
82~163 . 42-180 · 315~576 

132 111 507 
III 14 · 3501-4000 

88-166 63-191 375-659 
158 124 658 

IY 15 4001-4600 
108-191 71-205 392-669 

158 134 652 
V 7 4501-5000 

112-226 76-223 468-780 
177 196 785 

vr 12 5001-7400 
112-246 93-309 431-968 

Mitä näyttää meille nyt tämä taulukko? Ensi
näkemältä jälleen sen, että ihmiset eivät kaikki syö 
samalla tavalla: näemmepä että energia määrätkin 
ovat aivan erilaisia. 
. Ku~en aika~.s~mmin mainitsimme, näyttävät 

t:_last?ttedot, etta ilmaantuu tapauksia, jolloin mää
rattya ravintomäärää ei ihminen saa. Niinpä Yh-
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dysvaltainkin tilastotiedot osottavat työväenluokan 
yleensä saavan liian pientä palkkaa ja että, jos on 
perheellinen, niin perhe hädintuskin tulee toimeen. 
Tällöin on aina vaara tarjolla, että ravintoa saa
daan liian vähän. Samoin yllämainitussa taulu
kossa esiintyvien kokeiltavien suhteen voidaan 
olettaa, että niiden joukossa on ollut sellaisia, jotka 
ovat jääneet liian vähälle ravinnolle. Kokeet ovat 

Lihastyötä suorittavat työläiset, kuten Wrvesmiehet, maa~ 
larit, ym. tarYitsevat kunnossa pysyäkseen keskimäärin 

3,500 kaloriaa päivässä. 

näet osottaneet, että täysikasvuisen ihmisen vaa
timuksia ei riitä täyttämään energiamäärä, joka 
sisältää 2,000-2,500 kaloriaa tai vielä siitäkin ylem
mäksi. 

Helposti voidaankin saada selville, mikä on 
pienin energiamäärä, jonka ihminen tarvitsee, täyt
tääkseen ruumiissaan tapahtuvan menetyksen. 
Tarkastetaan näet, kuinka suuri energiahukka ta
pahtuu, kun ihminen on täydellisesti nälässä, eikä 
tee mitään ruumiinliikuntoja. Mitenkä tämä koe 
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tapahtuu, sen selittäminen ei ole tässä tarpeellista. 
Lopputulos on se, että on huomattu 70 kilon pai
noisen täysikasvuisen ihmisen 24 tunnissa menet
tävän 2,100 kaloriaa. Mutta tämä ei ole riittävä 
määrä ravintoa, sillä ihmiseltä menee hukkaan ra
vintoa käyttämättömänäkin ja sitä k11luu vielä 
purema- ja suolilihaksien ruokkimiseen. Niinpä 
näemmekin, että ihmisen ravinnoksi ei riitä päi
vässä 2,100 kaloriaa, vaan tarvitsee hän siihen 
noin 2,700 kaloriaa. Tosin löytyy "nälkätaiteili
j~_ita", jotka pienemmällä määrällä pelastuvat näl
kakuolemasta, mutta yleensä on välttämätöntä, 
että täysikasvuinen ihminen saa ravinnokseen vä
hintäin noin 2,700 kaloriaa päivässä. 

Senlisäksi on vielä otettava huomioon eräitä 
muita tärkeitä seikkoja. Yllämainitussa taulu
kossa olevat numerot ovat saadut tarkastelemalla 
työtä te k e v i ä ihmisiä ja työtä te k e mä t
t ö m ä 11 e ihmiselle riittää päivässä vasta 2 700 

kaloriaa ravinnoksi. Niinpä näemmekin, että tau
lukon ensimäisessä sarjassa olevat, eivät ole saa
neet riittävästi ravintoa. Mutta kun taulukossa 
ilmenee sellaisiakin henkilöitä, joiden ravinnoksi 
on mennyt 7,400 kaloriaakin, niin tuntuu eroavai
suus tavattoman suurelta. Sitä on siis lähemmin 
tutkittava. Niinpä huomaammekin, että kokeillut 
henkilöt ovat eri työaloilta. Esimerkiksi kuuden
nessa ryhmässä kokeillut 12 henkilöä olivat amma
teiltaan seuraavia: kuusi oli metsätyöläisiä Ameri
kassa, kaksi bayerilaista metsätyöläistä, yksi ruot
salainen puusahuri, yksi saksalainen maatyömies, 
yksi suomalainen atleetti ja yksi suomalainen maa
työläinen. Tämä osottaa, että kun työtätekemä
tön ihminen tulee toimeen ravinnolla, joka sisäl
tää 2,700 kaloriaa, niin mitä raskaammassa ruu
miillisessa työssä ihminen on, niin sitä suurem
man kaloriamäärän hän tarvitsee · ravinnokseen 
e!tä raskaassa työssä oleva ihminen yleensä tar~ 
v1tsee sen kaloriamäärän, mikä sisältyy taulukon 
kuudenteen ryhmään. Tos.in samassakin työssä 
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työskentelevät syövät eri lailla, mutta ko~onai?uu
dessaan eivät he kuitenkaan ole tarpeeksi ravittu
ja vähemmällä kalorimääräUä kuin mitä kuudes 
ryhmä os ottaa. . . . .. .. . 

Nyt olemme päässeet mm p1t~alle, etta. tie
dämme pienimmäksi. määräksi ravmtoa_ vaaditta
van täysikasvuiselle ihmisel~e 2,700 ½al?n.~a, ~utta 
kuitenkin on otettava huomioon, etta talla ravmto
määrällä elää vain työtätekemätön ihmi_nen. Mu_tta 
tuleepa nyt esille toinen ~ysyt_I:ys: ku~nka pal1on 
ihmisen pitää syödä kuta½m laJ!a ?_ Km_i;.~a palJon 
munanvalkuaisainetta, kumka palJon h11hdyd_raat
tia ja kuinka paljon rasvaa? Tämä onkin tårkeä 
kysymys. 

_ Katsokaamme taas taulukkoamme. Otamme 
vain esille ensimäisen ryhmän siitä. Sen mukaan 
vähin määrä, mitä täysikasvuinen ihminen tarvitsee 
ravinnokseen, on IIO :stä 120 :een grammaan mu
nan valkuaista noin 90 :stä 100 grammaan rasvaa 
ja noin -~50 :stä 450 :teen gramm~an h~ilihyd:aattia. 
Ruumiillista työtä tekevät ihmiset tieten~m .. tar
vitsevat enemmän, jonka näemme ryhmasta VI 
edelläolleesta taulukostamme. 

Tärkein puoli tässä kysymyksessä on munan
valkuainen. Ihminen syököön minkämäärän ras
vaa ja hiilihydraattia t_ahansa, mutta n:iu.:1~nval
kuaista täytyy pakostakm olla mukana, silla 1~~an 
sitä ihminen lopulta kuolisi _nälkään._ Se~s~_Ja~~ 
voidaan elää esimerkiksi ravmnolla, Joka sisaltaa 
vain munanvalkuaisainetta, eikä ollenkaan rasvaa 
ja hiilihydraattia, mutta terv~ell~nen ravinto _vaa~ii 
niitä kaikkia. Munanvalkua1sametta runsaimmm 
sisältävä ravintoaine on liha. Tämä selittääkin, 
mitenkä työläisten keskuude_ssa. ylee1;sä tav~ta':n 
runsasta lihan syöntiä. Tosm ltha ei ole valtta
mätöntä ravinnoksi, sillä kasviaine_etkin sisältä
vät munanvalkuaisaihetta. Mutta työläisten on 
vaikea, jopa melkein mahdotontakin saada itselleen 
sellaista kasviravintoa, joka tyydyttäisi sen munan
valkuaisainetarpeen, minkä ruumiillinen työ syn-
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nyttää. Suuresti riippuu myöskin ruokalajien laa
dusta, kuinka paljon ihminen tarvitsee munanval
kuaisainetta ruumiinsa kulutuksen peittämiseksi. 
Työläisten ravinnon yksitoikkoisuudesta ja työn 
kovuudesta seuraakin, että työläinen todellisuu
dessa ei voi tulla kunnollisesti ravituksi munanval
kuaismäärällä, joka vaihteleisi IIO :stä 120 :een 
grammaan, vaan tarvitsee menettämäänsä munan
valkuaisainetta vastaan kaksi, jopa nelikertaisesti
kin tämän määrän. 

Se merkitsee työväenluokalle sitä, että ruoka
pöytää on parannettava. Palkat saatava kohoa
maan ja ravinto paremmaksi. 
· Kansantajuisemmin osottanee tämän välttä

mättömyyden seuraava tilasto. Se osottaa kuinka 
paljon keskimäärin n. s. henkinen työmies tarvitsee 
ravintoa päivässä. Se näyttää amerikalaisen "bis
nesmiehen", kauppa-apulaisen, konttoristin j. n. e. 
ruokalistan hintoineen ja kaloriamäärineen: 

Ruokalajin nimi Kaloria 
sisältö 

Rypälehedelmä (Grape fruit) 75 
2 keitettyä munaa (n. s. toastin 

ja voin kanssa) .. . ......... 365 
Kahvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 

"Ham sandwich" . . . . . . . . . . . . . . 200 

Lasi maitoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 

Ka_sv~ssoppaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 
Paistia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 
Omenapiirakka ... . .. .... ...... 335 
Kahvia ....... . . ... . . . ... ... . . . 195 

1,690 

Hinta ra
vint'olassa 

$ .IO 

.20 

.05 

.05 

.05 

.IO 

.35 

.05 

.05 

$1.00 

Siis n. s. henkisen työntekijän ravintoon me
nee keskimäärin $r.oo päivässä henkeä kohden, 
saadakseen ruumiinsa menettämän energian ti-
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!alle r,690 kaloriaa. Mutta kun ruumiillisen työn
tekijän tarvitsee korvata ruumiinsa energiamene
tys aina 7,400 kaloriaan saakka, kuten ensimäinen 
tilastotaulukkomme osotti, niin merkitsee se tun
tuvaa rahaerää päivää kohden. Ja kun perhe on 
vielä suuri ja jokainen tarvitsee osansa! Kun pal
kat ovat mitättömän pienet, niin eipä siinä jää 
muuta tehtäväksi kuin käyttää vain niitä ravinto
aineita, mitkä ovat halvempia, huolimatta siitä 
tulipa ruoka kuinka yksitoikkoiseksi tahansa ja 
vastaako se täydellisesti ruumiin vaatimuksia. 

Ravinto.kysymys on työväenluokalle suuresta 
merkityksestä. "Liian vähän syömiset" ovat työ
läisten keskuudessa lukuisimpia kuin "liian paljon 
syömiset". Jos kohta työläiset eivät kuole suo
rastaan nälkään, niin kuitenkin useassa ta'pauk
sessa tämä nykyinen yhteiskuntajärjestelmä pakot
taa työläisiä kuolemaan nälkäänkin vähitellen. 

Ravintokysymyksen järjestäminen uudelle to
lalle, joka vastaisi ruumiillisen työn tekijöitten 
tarpeita kunnollisella tavalla, kyetään kuitenkin 
ratkaisemaan vain ybteiskunnallista tietä. Ei sitä 
lopul~isesti ratkase se, että riidellään, kumpiko olisi 
edull1se~paa kasvin vai lihan syöminen. Sen rat
kase~ vam ~e, että työläiset oppivat vaatimaan pa
re:11p1a. olo.Ja, t?levat luokkatietoisiksi. Lyövät 
~asaks1 . nykyisen yhteiskuntajärjestelmämme, 
Joka ravmtokysymyksenkin on saattanut tälle to
lalle. 

Senpävuoksi niittenkin, jotka erikoisesti ovat 
innostuneet ravintokysymykseen, on ennenkaikkea 
liityttävä mukaan työväen luokkataisteluun. Siinä 
ta~mok½aasti toimimi!len jouduttaa sitä aikaa, jol
l?,11:. r~vmtokys~my~km r~tkastaan kaikkia tyydyt
tavalla tavalla, Jolloin yleinen hyvinvointi ja onnek
kuus vallitsee ihmisten keskuudessa. 

Osuustoiminnan merkitys luok
kataistelussa 

Osuustoiminta on viime vuosina Amerikassa 
tullut entistä suuremman huomion alaiseksi. 
Osuusliikkeitä on perustettu suomalaistenkin kes
kuudessa ympäri maan melkein kaikille paikka
kunnille, missä suomalaisia suuremmassa · määrin 
asustaa. Mutta perin harvoja poikkeuksia lukuun
ottamatta, ei osuusliikkeitä ole perustettu köyhä
listön luokkataistelua varten, eikä niitä ole käsi
tetty luokkataistelujärjestön osiksi. Niitä ovat 
pitäneet perustajat vain jäsenten itseauttamisvä
lineinä. Tällaisten käsitysten vallitessa on useim
pien osuusliikkeiden toiminta suuntautunut paikal
lisiin pikku askareihin, jotka eivät ole juuri mis
sään suhteessa eronneet pikkuporvarien naperruk
sista. Osuustoiminnan ja sosialistisen liikkeen vä
lit ovat pysyneet vieraina. Tosin sosialistinen 
liike on lausunut myötätuntonsa osuustoiminnalle 
ja antanut joitakin pieniä tilapäisiä avustuksia, 
mutta pitemmälle ei ole yhteistoiminnassa päästy. 
Osuustqimintaväki puolestaan ei ole tehnyt edes 
näinkään paljoa sosialistiselle liikkeelle, vaan on 
katsottu kaikinpuolin edullisemmaksi pysyä "kai
kista puolueista erossa". 

Tällainen suhde osuustoiminnan ja sosialistis
ten luokkataistelujärjestöjen välillä ei ole omi-
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naista yksinomaan Amerikassa, vaan siteP 6n ollut 
asianlaita työväenliikkeen. · alkuaikoina ikaikissa 
maissa. Lukuunottamatta Robert Oweniii aikoj~ 
yjime' vuosisadan ensimioiisil_lä kymmenillä Englan-

. !11Ssa, on osuustoiminta pysynyt sange11 vieraana 
E_ngla111:1i~ s_6siali~tiselle liikke~lle. Eikä Engla.n.~ 
nm sostaltstmen luke ole ollut paljoakaan siiosiuJ
lisempi osuustoiminnalle. Saksassa viime vuosi
sadan puolivälin tienoossa Schulze-Deliztschin 
perustamat . osuuskunnat eivät . saaneet lasallelai
s·ifta m·inkäänlaista tun11tisttista, 

1

päinvast6iii l~sal
lelaiset kaikin V:oimins<J. vastustivat ja pilkkasivat 
k~ko liikettä .. Lasalle kyllä itsekin ajoi osuustoi
mmtaa, .mutta hän kannatti tuotanto-os1mstoimin
taa, sensijaan k,uin ensin . mainittu ajoi-. kulutus:- ja 
luotto-osuuskuntien asiaa. Lasallenkin ajama 
osuustoiminta sai osakseen ankaraa vastustusta 
Saksan s_'?s\alidemokrat_iselta liikkeeltä . . Kun puo
lu~ Berlnnm kongressissa ,v. 1892 otti . osuustoi
mmnan keskusteltavakseen, hyväksyi se seur:aavan 
~usunnon: . . 

. "Se - Saksan sosialidemokratinen· puolue -
voi hyväksyä osuuskuntien perustamisen vain siinä, 
missä niitten tarkotuksena on • hankkia yhteiskun
nallisia toimeentulomahdollisuuksia · va.ltiollisessa 
tai amma tiilisessa taistelussa vainotuiksi tuleille 
tovereille tai missä niitten avulla pyritään helpot
tamaan agitatsionityötä ja vapauttamaan se kai
kista vastustajain ulkopuolisista vaikutuksis:ta. 
Muttc: kaikissa näissä tapauksissa täytyy puolue
tovenen asettaa kannatuksensa riippuvaksi siitä, 
että osuustoiminnallisella yrityksellä on riittävät 
varat terveen rahallisen pohjan luomiseksi toi1tiin
nall~en ja takeita a~ianymmärtävästä johdosta ja 
hallmnosta, ennenkum osuuskunta herätetään elä
mään. 

"Muussa ~tapauksessa on puoluetoverien vas
tu_stett_avc: osuustoiininnallisen liikkeen perusta
mista Ja Joka tapauksessa vastustettava sitä uskoa, 
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että osuuskunnat kykenevät vaikuttamaan kapita
listisen tuotannon ehtoihin, .kohottamaan . työläisiä 
luokkana ja lakkauttamaan tai edes Iievent.åmään 
luokkataistelua valtiollisella tai ammatillisella 
alalla." · · 

Tämäkin lausunto tarkoitti vain tuotanto
osuuskuntia. Kulutus-osuuskunnat katsottiin niin 
merkityksettömiksi, että niistä ei katsottu tar
peelliseksi lausua mitään. 

Ranskan sosiaistitkaan eivät tehneet alkuai
koina sanotta·vaa poikkeusta edellisistä, vaan tuo
mitsivat osuustoiminnan vähintäin toisarvoiseksi. 
Tällä kanna11a olivat myös sosialismin parhaat 
teoretikot, Marx ja Engels. Hekin ens1mäisen 
Internationalen kokouksissa osottivat osuustoimin
n"n mitätt0myyden, varsinkin kulutusosuuskun
tien. Sensijaan annettiin tuotanto-osuuskunnille 
i0nhm aikaa hieman parempaa huomiota ja myö
tätuntoa, mutta sekin loppui, niiden epäonnistuessa. 

Suomessa asetuttiin alkuaikoina osuustoimin
taan hyvin . kylmälle kannalle. Osuustoimintaan 
osanottamista ei nyt sentään sanottu puoluerikok
selr~i . m11tta · yleensä hyvin epäillen suhtauduttiin 
kaikkiin -niihin tovere:hin, jotka olivat mukana 
osuustoiminnassa. Suomessa omaksuttiin niinä 
aikoina täydellisesti saksalainen kanta osuustoi-
mintakysymyksessä. · 

Ainoa maa Eurnpassa, jossa alustapitäen on 
snhtauduttu suosiollisesti osuustoimintaan, on Bel
rria . · Siellä alottivat osuustoiminnallisen liikkeen 
sosialistit. _He:dän vaikutuksestaan muodostuivat 
sikäläiset osuusliikkeet · selfaiselle pohjalle, jolta 
lähtien ne hyväksyivät luokkataistelun ja selitti
vi:it osuustoiminnan •. osaksi sosialistisesta. luokka
taistelusta. Siellä muodostui sosialistipuolueen ja 
osuustoimintaliikkeen välit mitä suopeimmiksi, 
jopa niin ystävälliseksi, että osuustoiminnasta 
muodostui sosialistipuolueen "lypsylehmä", joka 
huomattavassa määr in suoritti puolueen varsinai
sia menoja. 



Belgialaisen osuustoiminnan ansioksi lienee
kin osittain laskettava se, että varsinkin vii~e 
vuosikymmenellä tuli kaikissa maissa lähemmm 
keskustelun alaiseksi osuustoiminnan suhde sosia
listiseen luokkataisteluun. Toisena aiheena näille 
keskusteluille lienee ollut se tavaton menestys, 
jonka osuustoiminta oli saavuttanut kaikissa sivis
tysmaissa, missä osuusliikkeitä oli olemassa. Näi
den keskustelujen tuloksena oli v. 1910 Köpenha
minan kansainvälisessä sosiailstikongressissa hy
väkytty lauunto, josa m. m. sanotaan: 

"Siihen nähden:, että osuuskaupat eivät ai
noastaan voi omille jäsenilleen tarjota välittömiä 
aineellisia .etuja, vaan niiden tehtävänä on · myös 
taloudellisesti vahvistaa työväenluokkaa välikau
pan syrjäyttämisen ja järjestettyä kulutusta toi
mivan itsetuotannon kautta ja parantaa sen elin
ehtoja; 

"kasvattaa työläisiä omien asiainsa itsenäiseen 
johtoon ja senkautta auttaa valmist.amaan yhteis
kunnan kansanvaltaistuttamista ja yhteiskunnal
listuttamista, 

"selittää kongressi, 
"että osuustoimintaliike, vaikkakaan se ei yk

sinään milloinkaan voi aikaansaada työläisten va
pauttamista, voi kuitenkin olla vaikuttava ase 
luokkataistelussa, jota työväenluokka käy saa
vuttaakseen horjumattoman päämääränsä - val
tiollisen ja taloudellisen vallan valloittamisen tar
koituksella yhteiskunnallistuttaa kaikki tuotannon 
ja vaihdon välineet -, ja 

"että työväenuokalle on mitä tärkeintä käyt
tää tätä asetta. 

"Kongressi kehottaa senvuoksi mitä kiinteim
min kaikkia puoluetovereita ja kaikkia ammatilli
sesti järjestyneitä työläisiä tulemaan ja jäämään 
toimiviksi jäseniksi osuuskauppaliikkeessä ja toi
mimaan osuuskaupoissa sosialistisessa hengessä, 
estääkseen osuuskauppoja muuttumasta arvok-
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kaasta keinosta työväe~luok_an_ järjes~ymistä .. _ja 
kasvattamista varten kemoksi, JOila he1kennetaan 
sosialistista yhteenkuuluvaisuuden henkeä ja kuria. 

· "Kongressi velvoittaa sen-yuoksi I?_uoluetove
reita vaikuttamaan osuuskaup01ssaan sllhen suun-
taan, . . ... . 

"että voittoa ei käytetä yksmomaan 3asen:lle 
jaettaviin voitto_-os~uksiin, vaan .. myös rahasto~en 
muodostamiseksi, Jotka tekevat osuuskaup01lle 
mahdolliseksi, joko itse tai liittoj ens~ j_a ke~kus
liikkeittensä kautta siirtyä ·osuustoimmnalhs_een 
tuotantoon ja huolehtia jäsentensä kasvatu_ksesta 
ja sivistämisestä samoinkuin niiden avustamisesta; 

"että niiden henkilökunnan palkka- ja työolot 
järjestetään yhteisesti ammattiyhdistysten kanssa; 

"että niiden omat liikkeet ovat kaikissa suh
teissa mallikelpoisesti järjestettyjä; sekä 

"että tavaroita ostettaessa riittävästi otetaan 
huomioon ne ehdot, joiden alaisina niitä valmis
tetaan." 

Kansainvälisen sosialidemokratian omaks_1;1ttua 
tällaisen . kannan osuustoimintaan nähden, kur_uh
tivat sosialistit Saksassa, Suomessa, y. m. ma1s_sa 
hyväksymään samansuuntaisia . päätösl~uselmia. 
Näissä lausunnoissa samaten kmn edellaolevassa 
kansainvälisen kongressin lausunnossakin, tunnus
tetaan osuustoiminta yhdeksi köyhälistön luok~~-
taistelun aseeksi ja erikoisesti painostetaan sita, 
että sosialistien tulee yhtyä oman maansa kulutus
osuuskuntiin jäseniksi ja h:1o~ehtia siitä, ~-tt~ 
osuuskunnat omaksuvat sosialistisen hengen. Talla 
jo nämä laus:1nnot pe:i~pohjin. poikkeavat aikai
semmin samoJen sosiahstipuolue1den omaksumasta 
osuustoiminta vastaisesta kannasta. · 

Köpenhaminan sosialistikongressin. laus_un
nossa on eräs toinenkin merkittävä puoli, se mm., 
että nyt puhutaan vain osu1;1skaupoista,_ s. s._ kulu
tusosuuskunnista, jotavastom ennem~m oh. k_oh
deltu suopeammin tuotanto-osuuskuntia: Kaikissa 
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maissa saavutetut kokemukset olivat opettaneet, 
että pienillä pääomilla, alkeellisilla tiedoilla ja 
puutteellisilla työnjohtaja.voimilla ei voitu menesc 
tyksellisesti pitää yllä tuotanto-osuuskuntia, joi
den tuotteille oli hankittava markkinat ulkopuo
lelta osuustoimintaväen, s. o. oli ryhdyttävä kil
pailemaan suurien kapitalististen laitoksien kanssa 
kunkin maa.n ja kansainvälisilläkin markkinoilla. 
Sensijaan oli havaiUu kulutusosuuskuntien menes
tyvän juuri senkautta, että osuuskuntien jäsenet 
käyttävät niitä tavaroita, mitä osuuskunnan myy
mälöissä on myytävänä. Oli tehty myös se ha
vainto, että kulutusosuuskuntien laajetessa ja nii
den liittyessä yhteen, voitiin ryhtyä harjoittamaan 
menestyksellisesti . · tuotantotoimintaakin. Tällöin 
tuottaminen on aivan eri asia kuin edellisessä ta
pauksessa, sillä tällöin ei tarvita hakea kuluttajia 
maailman markkinoilta, vaan löydetään ne omista 
kulutusosuuskunnista. Ja pääomatkin ovat tällöin 
jo suuremmat; sekä kokemuksetkin kaikissa suh
teissa ovat kasvaneet. 

Tältä pohjalta lähtien ovat kaikkien Europan 
sivistysm.a{den osuusliikkeet viime vuosina huo
mattavasti edistyneet. Niiden liikevaihto on kas
vanut ja jäsenmäärä lisääntynyt, joten niiden mer
kitys kunkin maan luokkataistelussa on käynyt 
entistä ilmeisemmäksi. 

Parhaan· kuvan tästä antaa Belgian osuustoi
minta - kysymyksessä on sodan edellinen aika -. 
Siellä osuuskunnat maksoivat jäsentensä jäsen
maksut puolueelle; antoivat rakennuksissaan -
Kansantalot vapaan toimintamahdollisuuden 
niin sosialis6puolueelle kuin ammattiyhdistyksille
kin; avustivat huomattavilla rahaerillä puolueen 
sanomalehtiä, jopa toisia niistä kokonaan kustan
sivat; pitivät vireillä ja kustansivat valistustyötä, 
joka tuntuvassa määrin helpotti puolueen menoja 
valistustyössä; jakoivat rahallista avustusta työt~ 
tömyyden .tai. sairauden tähden kärsimään joutu-
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neille ____: m. m. Brysselin Kansantalo antoi lääkäri
ja lääkeapua v. 1910 108,081 :42 mk.; jakoivat huo
mattavia eriä leipää ja muita ravintoaineita köy
himmille, - mainitun Kansantalon leipämyymä
löistä jaettiin mainittuna vuotena. 315,152 :_55 mk.; 
j. n. e. Kaikki tämä tuottaa suu~_ta hu_oJ~ni:iusta 
niin yksityisille työläi~ille ~uin myos ~?s1~hs:~1puo
lueelle ja ammattiyhd1styks1lle. Ja etta nama suh~ 
teet eivät sodankaan aikana ole huonontuneet, voi 
sen päättää siitä, kun sodankin i~loissa 01: Belg_ian, 
samoin kuin- Ranskankin, osuuslukkeet vam laaJen
neet. Kuinka suurta huojennusta ne ovat sodan 
jaloissa sorretulle työ:'°äenluokalle' tl).ottane~t, ei 
ole tämän kirjoittajan tiedossa, mutta kuten Jb on 
sanottu, vähäiseksi sitä ei sovi arvostella. 

Näin Europassa. Mutta Amerikassa on asiat 
toisin. Täällä ei ole osuustoiminnalla menestymi
sen mahdollisuuksia. Näin on sanottu ja sa.notta
nee vielä edelleenkin. Väitetään, että täällä trus
tiutunut kapitalismi tukehduttaa osuus~oiminn~_n 
alkuunsa. · Tämän· käsittäen eivät Amerikan tyo
läiset ole perustaneetkaan osuusliikkeitä, väitetään. 
Jos osuusliikkeelle olisi toivottu jotakin me~~i-~ 
tystä, niin olisi pitänyt ryhtyä perustamaan nu~a 
jo puolen vuosisataa sitte, sanotaan. Onkohan ta
ten asian laita? 

Jos osuustoiminnalla. ei _olisi Ame:,ihs~a .. ~i
tään menestymisen m_ahdolhsuutta, mm ~1k_ohan 
Köpenhaminan sosialistikongressin osuust01mmtaa 
koskevassa lausunnossa olisi sitä sanottu? Kun 
muissa kysymyksisä on joku maa -'--·esim; Ame
rika siirtolaiskysymyksessä - ollut poikkeusa~e
massa niin on se kongressien lausunnossa ama 
sanott~. Ja eivätpä ne Englanti, Saksa,· Ranska 
ja Belgiakaari ole olleet kovin paljoa takapajulla 
kapitalistisessa kehityksessä. Varsinkin Saksassa 
nykyinen osuus!oimi~tali~ke. alkoi _va~ta _mu1;1tama 
vuosikymmen s1tt_e, Jollom J? __ ka~llt~hs~1 oh ".~r
sin pitkälle keskittynyt. S1tapa1ts1 na1den va1t-
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teiden paikkansapitä väisyyttä panee epäilemään se, 
että kaikista tuomioista huolimatta on osuustoi
minta tässäkin maassa edistynyt huomattavasti, 
vaikka hiljaisin askelin. Asia pikemminkin lienee 
siten, että kuten jo tämän kirjoituksen alussa on 
viitattu, on tässäkin maassa käsitetty osuustoimin
nan merkitystä luokkataisteluliikkeenä varsin 
puutteellisesti. Täälläkin on suhtauduttu osuus
toimintaan aivan samaten kuin Europassakin al
kuaikoina. Vasta sitte kun kansainvälinen sosia
listikongressi antoi tunnustuksensa osuustoimin
nalle ja tunnusti sen yhdeksi luokkataisteluväli
neeksemme, on tämänkin maan sosialistipuolue kii
ruhtanut antamaan tunnustuksensa sille.· · .. 

Samaten on käynyt S. S. Järjestössä. Hib
bingin edustajakokouksessa v. 1906 lausuttiin 
osuustoimintavastainen kanta. Mutta senjälkeen 
perustetut osuusliikkeet ovat osottaneet käytän
nöllisellä toiminnallaan ja menestyksellään mainitun 
kannan paikkansapitämättömyyden. Siksipä sen
jälkeen onkin järjestömme kanta muuttunut, on 
lausuttu virallinen myötät~nto osuustoiminnalle. 
Mutta siihenipä se onkin loppunut myötämielisyys, 
joitakin perin pieniä poikkeuksia lukuunottamatta. 
Edelleenkin on katsottu osuustoimintaa suurella 
ennakkoluuloisuudella. Voiko täten jatkua edel
leenkin? Ei se siftä näytä. Osuustoiminta työn
täytyy täälläkin päivän polttavaksi kysymykseksi, 
jota ei voida sivuuttaa jollakin puheenparrella. 

Myönnettäköön kernaasti, että osuustoimin
nallisen liikkeen on sitä vaikeampi täällä kehittyä, 
kuta vankemmin on kapitalistiluokka ehtinyt jär
jestyä poliittisesti ja keskittyä taloudellisesti trus
tivallaksi. Mutta samalla ei voi myöntää, että 
osuusoiminnallisen liikkeen menestyminen ja sen 
merkitys tämän maan luokkataistelussa olisi men
nyttä. On muistettava, että aivan samaten kuin 
osuustoiminnankin kanssa, pitkälle kehittyneissä 
kapitalistisissa maissa, on myös muiden työväen-
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liikkeen taistelumuotojen kanssa. Kuta pitem
mälle työväenluokalta jää taistelukeinoihinsa tart
tuminen, sitä vaikeampaa on taistelun alkaminen. 
Täten on tosiasiassa valtiollisen taistelumuodonkin 
kanssa. Tällä ei suinkaan kukaan sosialisti voine 
myöntää, että kun sosiaiistisenliikkeen alkaminen 
on jäänyt niin myöhään - nykyinen sosialistipuo
lue perustettiin vasta v. 1901 - niin koko sosia
listinenliike on mahdotonta. Kysymyksessä ei 
kuitenkaan ole maan pitkälle kapitalistiseeraantu
minen, vaan se, että työväenliike tarvitsee menes
tyäkseen, oliipa kysymyksessä sitte mikä muoto 
tahansa, sitä suuremmat voimat. Pääasiallisim
pana syynä osuustoiminnan huonoon menestykseen 
tässä maassa on ollut työväestön harrastuksen 
puute osuustoimintaan, ei ole sitä· ymmärtänyt, 
eikä niin ollen ole voinut käyttää sitä aseenaan 
luokkataistelussa. Mutta kun työväestö oppii an
tamaan sille kannatuksensa ja sosialistinen työ
väestö antaa sille sosialistisen hengen, niin me
nestyy täälläkin osuustoiminta, jollei niin hyvin 
kuin esim .. Belgiassa tai jossain muussa Europan 
maassa, niin kuitenkin niin hyvin, että siitä on 
vastaavaa hyötyä maan luokkataistelussa. Luok
kataisteluvälineittemme voima ei riipu pääasialli
sesti niiden muodosta, vaan niitä käyttävästä jouk
kovoimasta. Ja osuustoimintakin on vaan joukko
liikettä, kuten kansainvälinen sosialistikongressi 
on sen tunnustanut. . . 

Jos os.uustoiminta olisi tuomittu täydelliseen 
häviöön tässä maassa, niin niitäkään vähäisiä 
osuusliikkeitä ei olisi voinut syntyä, mitä kuiten
kin on olemassa meidän suomalaistenkin keskuu
dessa. Juuri niiden olemassa olo osottaa päin
vastaista. Ja uusia liikkeitä syntyy, ei ainoastaan 
suomalaisten, vaan kaikenkielisten keskuuteen. 
Ovatpa jo eräät suuret uniojärjestötkin olleet pa
kotettuja sellaisia perustamaan, havaitessaan lak
kotaistelujen·sa epäonnistuvan osittain siitä syystä; 
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kun lakkolaiset ovat kaikenkarvaisten välikäsien 
armoilla. Tämä tultiin kokemaan Kuparisaaren 
lakkotaistelussa, samaten kuin suurissa kivihiili
kaivajien lakkotaistel1.1;issa. · _Ai_ka:3- myöten tule
vat yhä. useammat umot sos1ahst1puolueen o~~~la 
huomaamaan osuusliikkeitten suuren .arvon vahl
lisesti lakkotaisteluissa; samaten kuin muissa_kin 
luokkataistelun erimuodoissa. Vain pihtapuolinen 
työväenliikkeen kehityksen tarkastelija ei tätä 
huomaa. 

Suurinta ennakkoluuloisuutta osuustoimintaa 
vastaan synnyttää meidän. suomalaisten ke~kuu
dessa omat ost:iusliikkeemme. Ne monivuotisesta 
toiminnastaan huolimatta kituvat siinä elämän ja 
kuoleman vaiheella. Niiden toiminta, liihvaihto, 
on hyvin pientä; ne ~iv~! ky_kene t_~rjo~ma~n ½u
luttajille enempää kum Jasemlleenkaan JUUn mm-

. käänlaisia etuja; niissä useassa ta.pauksessa on 
tavara ainakin yhtä kallista kuin pienissä porvaril
lisissa liikkeissä ja kalliimpaa kuin suurissa ruOka
tavarakaupoissa; ne eiv_ät. o~ota ju1;ri_ minkään
laista suosiollisuutta sosialistiselle t01mmnalle; ne 
eivät tee järjestelmällises_ti ~gi!~tsio~.i~ _ja va~is
tustyötä; ja ne eivät juun nnssaan ~aan~ korpa 
palveluksessaan olevien työläisten työe~toJ_a, .. va~_n 
koettavat niitä riistää mahdollisimman p1tkilla tyo
päivillä ja alhaisilla palkoilla. Sanal!a .... sanoe?, 
osuusliikkeistämme ei näytä olevan m1taan hyo
tyä. Tästä vedetään se jokapäiv~i?en j~h_!?päätö.~, 
että · koska niistä ei ole ·nyky a a n m1taan hyo
tyä, niin niistä ei v a s ta i s u u d e s s a k a a n sitä 
tule olemaan. 

Mutta eikö samaten ole usein sosialistiosasto
ienkin kanssa? Eikö niiden toiminta _useilla pai~
·kakunnilla supistu yleisön tanss!tta11:1seen, ha~lm 
velkojen maksamiseen j~ k~nee\hsesti ~~kouks_~~-sa 
käjiniseen ja· niissä :7arsm viralh~_te~ a_s101deny:1at
tärriiseen, lähemmin syventymatta itse as101den 
ytimeen? · Pintapuolinen katselija voi tästä vetää 
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sen johtopäätöksen,. että sosialistiosastoillakaan 
ei ole mitään merkitystä, niillä ei ole kehittymis
mahdollisuutta ja niin ollen joutavat ne romukop
paan. Tällaisen johtopäätöksen vetävätkin ne jä
senet, jotka luo,puvat osastoista ja jäävät jo "ke
hittyneinä' sosialisteina odottamaan sosialismin 
"toteutumista". Ja että tämä ei ole järjestös
sämme mikään tilapäinen ilmiö, käy selville, jos 
vaan viitsii tarkastaa järjestömme jäsentilastoa 
muuta.mari vuoden ajalta. Se osottaa järjestömme 
jäsenmäärän vaihtelevan siinä . kymmenen tuhan
nen kahtapuolta, milloin. oUen hiukan yli ja taas 
toisen kerran siitä alle. Ja samaten on asianlaita 

. yksityisissä osastoissakin, kuten esiin. järjestömme 
voimakkaimmat, Fitchburgin ja New Yorkin, osas
tot osottavat. Tähän kyllä voidaan viiittää, .että 
jäsenmäärän kohoamista · osastoissa estää jäsenten 
paikkakunnalta alituinen siirtyminen, ll)-Utta sa
malla ei voitane selittää järjestömme jäse'rii:näärän 
suhteellista paikoillaan pysymistä. . Sivumennen 
sanoen, tähän ilmiöön lienee suurimpana syynä _sel
laisen käytännöllisen toiminnan puute, joka tuottaa 
välillisiä parannuksia. Jollei niitä saada, niin toi
mintaan väsytään, tai joudutaan 'epätojv6isiin yri
tyksiin lentämällä milloin syndikalismiin, milloin 
johonkin muuhun harhaoppiin. , Mutta jtiuripa täl
täkin kannalta katsoen olisi sitä suurempi syy kiin
nittää huomiota osuustoimintaan, joka oikein ajet
tuna tuottaa välillisiä parannuksia, jos saa uskoa 
Köpenhaminan kongressin' lausuntoa ja erimaiden 
osuustoimintaliikkeiden saavuttamia fuloksia. 

' Missä on vika osuusliikkeittemrne huonoon 
menestykseen? Meissä itsessämme!· Se, että ne 
heiluvat siinä· elämän ja kuoleman vaiheella; :että 
niiden liikevaihto ori pien'i, että rie eivä't kykene 
tarjoamaan kuluttajille · eikä jä~ehille mitään _etuja, 
että niissä on tavara yhtä kallista: jollei kalliim
paakin kuin porvarillisissa liikkeissä, että ne eivät 
osota minkäänlaista suosiollisuutta sosialistista lii-



kettä kohtaan, että ne evät tee agitatsioni- ja va
lisustyötä ja että ne .eivät korjaa työläistensä 
oloja, johtuu meistä kaikista sosialisteista yhtei
sesti. 

Me emme ole välittäneet osuusliikkeittemme 
kehityksestä . . Jos me olemme kuuluneet jäseninä 
osuuskuntiin - jota ei suurin osa sosialisteista 
kuitenkaan voine sanoa - niin olemme jättäneet 
osuuskuntien johdon muiden käsiin, olemme näet 
pysyneet osuuskuntien kokouksista poissa. Siten 
on osuuskuntiemme säännöt ja toiminta päässyt 
muodostumaan ahdasmieliseksi ja pitkälle pikku
porvarillisuuteen. Emme ole muistaneet sitä Kö
penhaminan kongressin osuustoimintaa koskevan 
lausunnon kohtaa, jossa velvoitetaan meidät vie
mään "osuuskauppoihin sosialistinen henki". 
Osuusliikkeemme ovat pysyneet niin visusti "puo
lueettomina", että useallakaan niistä ei ole mitään 
erotusta synodalaisen seuran tai osakeyhtiön 
kanssa. Me emme ole huolehtineet osuuskunnillem
,me kunnollisten toimitsijoiden valinnasta, emme 
niiden liikevoiton kunnollisesta käyttämisestä, em
me niiden agitatsioni- ja valistustyöntekemisestä, 
enempää kuin muistakaan qsuusliikettä koskevista 
asioista. Kummako sitte. jos ne osottavat kaikkia 
niitä puutteita, jotka edrllä on lueteltu! 

Mutta eihän niiden taloudellinen asema, eikä 
niiden liikevaihto olisi sen suurempi, vaikka oli
simme käyneet kokouksissakin! Olisi. Sosialis
tien osanotto osuuskuntiemme toimintaan antaa 
niille elinvoimaisuutta, agitatsionityön kautta han
kitaan uusia jäseniä, kunnollisten toimitsijoiden ja 
niille annettuj en evästyksien kautta hankitaan 
osuusliikkeeseemme kunnollista tavaraa, ja teke
mällä kaikki ostoksemme omista liikkeistämme 
kehitämme niiden liikevaihtoa. 

Kaiken tämän lisäksi on vielä huomioon otet
tava se, että vain sosialistien vaikutuksesta voi
daan liikkeitämme kehittää eteenpäin. Ja eteen-

päin on kehityttävä, jos mietitään parempia tu
loksia. Niinkauan kuin liikkeemme toimivat kukin 
erikseen, välittämättä toisistaan mitään ei voida 
niihin tavaraa ostaa siten, että kykenisimme kil
pailemaan porvarillisten kauppojen kanssa. Vain 
yhteistoiminnan kautta päästään siihen, että tava
rat ostetaan suurissa erissä ja silloin, kun niitä 
saadaan halvimmalla. Yhteisostot kehittämällä 
mahdollisimman laajalle alueelle, voidaan ostaa 
ta vara suoraan tuotantolaitoksista. Ja vhtymällä 
toiskielisten osuusliikkeitten ja liittojen kanssa 
yhteistoimintaan, voidaan ostaa tavaraa vieläkin 
suuremmissa erissä ja senkautta myös halvem
malla kutakin kauppaa kohti. Kun kuluttajakunta 
saadaan täten riittävän suureksi, voidaan täälläkin 
ruveta Europan malliin ajattelemaan omien tuo
tantolaitoksien perustamista, joista ta varat saadaan 
tuotantokustannuksilla, siten saaden vieläkin hal
vemmalla tavarat kauppoihimme. Ja kun tätä 
tietä kuletaan, niin varsin pian kykenemme kil
pailemaan porvarillisten kauppojen kanssa tava
roiden hyvyydellä sekä halpuudella; kykenemme 
tarjoamaan jäsenillemme voittoja edellisten ohella; 
kykenemme järjestämään liikkeemme ajanmukai
seen. kuntoon; kykenemme työläisillemme anta
maan unioiden vaatimat työehdot; kykenemme 
avustamaan niin unioita kuin valtiollistakin toi
mintaa raha-avustuksilla; kykenemme tekemään 
voimakasta agitatsio'ni- ja valistustyötä, jolla me 
johdatamme yhä suurempia joukkoja · niin valtiolli
seen kuin ammatilliseenkin liikkeeseen; kykenem
~: järje~tämää? avustuskassoja, joiden turvin työ
la1set va1~euks1en kohdatessa pääsevät eteenpäin, 
saaden sairaus-, ta1paturma-, y. m. avustusta; ja 
sanalla sanoen, kykenemme hankkimaan erittäin 
~arpeellisia välillisiä parannuksia työväenluokalle 
Ja senkautta kasvattamaan niiden taistelukuntoi
suu!ta päämäärällistä taisteluamme, yhteiskun-, 
nalhsta vallankumousta varten. Juuri siinä onkin 
osuustoiminnan oikea merkitys. 
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Tähän suurifaa·n ollaan jo kulkemassa. Tä
män maan suomalaiset osuusliikkeet ovat ryhty
neet · yhdistämään voimiaan, · perustamalla viime 

· heinäkuussa A. S, Osuustoimintaliiton. Kun en
nakkoluuloisfarnrne vapaudumme ja yhdymme yh
. teist;0imintaan, vie se juuri edellä viitoitettua· tietä. 
Ehrtenpitkää joudutaan niin läheiseen yhteistoi
mintaan, että voidaan ryhtyä tekemään yhteisos
toja. Siitä johdutaan kehityksen kulettamana yh
teistoimintaan toiskielisten · 0suusliikkeitten kanssa, 
j. n: e. Onpa jo ryhdytty sU:unnittelemaari keski
näisen sairaus- ja hautausapuyhdistyksen perusta
m.ista osuusliikkeittemme yhteyteen, jolla me tur
vaamme jasenemnie sairauden · varalta. ·. Ja se jo 
sellaisenaan olisi kunnioitettava välillinen · paran
ims ' siihen auttamattomaan keräyslistatulvaan, 
joka ·pyrkii hukuttamaan osastojemme toiminnan. 
Mutta kaikki tämä ·vaatii valistustyötä, mielipitei
den kehittämistä yhteen suuntaan; ja se ' ottaa 
oman aikansa. · 

Tähän sarnaan suuntaan (kuten jo edellä on 
htfottiautettu unioiden toiminnasta) kulkevat tois
kieliset työlåi?etkin olojen pakottamina.· Tahtoi
vatpa: he eli ei, on heidän ertnenpitkää 'turvaudut
tavi luokka taistelussaan myös -·· osuustoimintaan. 
Täten kasaantuu Yhteen joukkovoima,jolle trustit 
enempää kuin muutkaan kanitalistrset l11okkavoi
mat eivät 'mitään mahda.- Kuta enemmän ·tämän 
maan keskittynyt kapitalismi yrittää:tätä -jöukko
voimaa kuristaa, sitä kiihkeämmäksi käy luokka
taistelu, sitä kiinteämmin suuret ' työväen joukot 
otfavat siihen . osaa ja · sitä · runsaampia ovat ne 
tuiokset mitä osuustoimtnta valtiollisen ja unionis
tisen liikkeen · ohella taistele_valle - köyhälistölle 
tuött:;i.a. · · ··· · 

··· Osuustoiminta on ludkka taisteltraseemme. 
Huolehtikaamme sen terävyydestä ! 

W.It 

• 

Ohjeita puhe- jo esiintymistai= 
dossa sekä kokouksissa 

Viime aikoina ori· jo enemmän annettu puhe" ja esii·n
tymistaidon opetukselle arvoa, siellä missä järjestöt ovat 
siihen suinkin olleet tila:isuudessa. M. m. S. s. järjestön 
keskuudessa toimeenpannuilla agitaattorikursseilla •on 
puhe- ja lausunto-opetusta anneth.i. Mutta kun vain har
vat ovat ollee t tilaisuudessa niihinkin opetustilaisuuksiin 
osaa ottamaan, saattaa lyhyt · selostus puhe- ja esiintymis
taidosta . olla jäsenistöllem:me ja muillekin asia:nharrasta
jille vähäiseksi hyödyksi, sillä vaikka suullisessa e·sityk
sess_ä on kylläkin pää-asia esityksen sisällys - mitä esite" 
taan, ~ niin ei pal joa vähemmästä · merkityksestä ole esj•· 
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tystapa, - miten esitetään. Hyväkin asia näet saattaa 
mennä pilalle huonosti esitettynä. 

Puhekoneisto. 
Joka-ainoan puhujan, lausujan y. m. suullisen esittä

jän on ensisijassa tunnettava sen koneiston toiminta, jonka 
avulla suullinen esitys, puhuminen, aikaansaadaan. Tie
tenkin olisi sangen tarpeellista selostaa eri ääriielimet yksi
tyiskohtaisesti, mutta kun tällä kirjotuksella ei ole tarko
tuksena olla mikään täydellinen puhe- ja esitystaidon opas, 
vaan pieni ohjaus alkaville, selostettakoon tässä vain ly
hyesti, millä tavalla puhekoneistoa olisi käytettävä. 

0 i k e a h e n. g i t y s ta p a on kunnollisen suullisen 
esittäjän ensimäiseksi opeteltava. Useimmat ihmiset käyt
tävät rintakehä- eU kylkiluuhengitystapaa. Paitsi sitä, 
että tämä hengitystapa ei kykene tyydyttämään suullisen 
esittäjän ilmantarvetta riittävässä määrässä, on siitä va
hinkoa hengityselimille, se kun rasittaa liiaksi keuhkojen 
yläosaa, aihe1,1ttaapa ääntä pilaavia äänielintautejakin, 
Suullisen esittäjän on harjauduttava käyttämään pallea
eli vastahengitystä, joka suoritetaan pallean (rinta- ja 
vatsaontelon välillä oleva lihaksinen "välikatto") ja vatsa
lihasten välityksellä. Tätä h engitystapaa . käyttäen saa
daan ilmaa riittävästi. Sisäänhengityksen on tapahdut
tava suun avoinnakin ollessa nenärt kautta, uloshengityk
sen suun kautta. Naisten on ehdottomasti hyljättävä ku
reliivien, miesten suolivyön käyttö, sillä ne estävät pallea
hengitystä. Ta.vallisin palleahengityksen harjotustapa on: 
Asetutaan selälleen makaavaan asentoon, kädet rinnan yli 
ristissä, otetaan. keuhkot . ilmaa täyteen, alotetaan uloshen
gltys laulamalla kuuluvasti jotakin ääntä ja jatketaan sitä 
niinkauan kuin vähänkin ilmaa keuhkoissa riittää. Sitten 
heti voimakas, syvä sisäänhengitys, jolloin pallea laskeu
tuu alas ja vatsa laajenee. Harjotettakoon useampia ker
toja päivässä, ei hyvin kauan yhteen mittaan, eikä väsy
mykseen ' asti. Harjotukset on suoritettava ehdottomasti 
:raittiissa ilmassa. Näin harjotellen muuttuu hengitys vä
hitellen· luonnolliseksi, itsestään suoriutuvaksi. 

K a u l a on pidettävä vapaassa, luonnollisessa asen
nossa nielun supistumisen välttämiseksi, kita pidettävä 
avoinna. 

K i e 1 i täytyy totuttaa vapaaksi, liikkuvaksi ja var
maliikkeiseksL Sitä on harjotettava työntämällä ulos 
suusta ja takaisin, ensin hitaasti, sitten nopeammin ja 
myöskin liikuttaen kieltä suun sisällä kaikella tavalla. 

Suu n tulee puhuessa olla avoinna niin paljon, että 
peukalo mahtuu hyvästi etuhampaiden väliin, Kun mo
nellakin on suun niin avoinna pitäminen puhuessa vai
lceata, on sitäkin harjoteltava: · Suu auki, alaleukaa liiku
tetaan vaakasuorasti oikeaan ja vasempaan; senjälkeen 

pieni kiertolllke, niinikään vaakasuorassa asennossa. 
Lauletaan vuorotellen E ja I ääntiöitä suu mahdol!isimman 
avoinna. 

H u u 1 e t on pidettävä avoinna senverran, että etu
hampaiden latvat hiukan näkyvät, eikä huulia saa puris
taa hampaisiin kiinni, ei myöskään työntää · kovin kauas 
eteenpäin, eikä supistaa toista suupieliä ja toista liiaksi 

Näissä kuvissa näkyy palleapalkeen toiminta. 

avata. Useilla ovat huulet veltot ja toimettomat. Harjo
tuksella on keskitettävä ääni huuliin, niin että ne tehoi
sasti ottavat osaa äänenmuodostukseen. Alotetaan laula
malla möm-möm-möm-möm keskittämällä ääni huuliin 
ja jatketaan laulamalla y, ö ja o ääntiöitä, siksi, kunnes 
huulet ovat vapautuneet tenhottomuudestaan. 

Oppikirjoista, joita tältä alalta on kunnollisia olemas
sa, saadaan halutessa lisää hyviä ohjeita. 

Kielioppi. ja korostusobjeita. 
Y k s i t y i s ä ä n te i d e n m e r k i t y s puhuessa 

on tärkeä. Puheen selvyys riippuu niiden oikein ja se!-
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västi lausumisesta. Kielen äänteet jaetaan kahteen ryh
m aa n: ä ä n t i ö i h 1 n (Ruomenkielessä a, e, i, o, u, y, 
ä, ö), jotka ,:aattavat yksinää nkin muodostaa tavuja ja 
kera k k ·e i h i n , (imomenkielessä d, h , j , k, 1, m , n·, 
p, r, s , t, v), jotka a inoastaan ääntiöiden kanssa muodos·
tavat tavuja_ · Ää ntiöt on harjoteltava lausumaan 'oik.ein. 
Vältettävä sellaisia· epä,m ääräisiä vivahduksla, kuin ·esim. 
u:n muuttuminen m elkein o:ksi tai a:ksi e:n muuttuminen 
ö:ksi ·tai o:ksi j, n. e . Erikoisella huol~lla on 'itse kunkin 
tarkistettava äänt_iöiden lausumisensaja jos vUrna huomaa, 
harjoteltava ne oikein lausµmaan. Kerakl~eet•,olisi opetel
tava la usuma an kuult1vasti; terä västi ja voimakkaasti; suo
menkielessä, joka on äät1t1iöistä rikas, on · erikoinen syy 
omistaa huomiota kerakkeiden selvälle ja kuuluvalfe lau
su_miselle. _D~eaffe vaikea_s,ti o~~tta".an d kerakkeen lausu-_ 
m1sesta mamittaltoon , . etta · d:ssa pamautuu .ki,elen etupinta 
p ehmeästi hamr;na_svalli a vastaan hieman _' ylempänä kuin 
t :ssä, jota 1a u s4ft_åissa · k'i_eli toimii voimakl<.aasti. Muuten on 
yksityisäänte iden,/, niin · ääntiöideri !{:Uin · kerakkeidenkin , 
la usumisessa yleisenä sää~tönä, ,ettei'. puhuja saa niellä 
yhtään äännettä, . ;sii"Iä· sellåi'I;len tapa pilaa puheen selvyy
den, niin ettei kµufö a -:-t1seinjrnan . saa selvää puhujan pu
h eesta, vaikka t ä_~a-,::puhui~i kUinkåkin jyriseyällä ää-
nellä · ' · · · · - · ·- ·:; · . 

Ta V u on -\ \{_ie[jöpin mukaisesti -f ~e äli.nnemäärä, 
joka tuotetaan'. yhdellä· h engä hdyspa,ina;lluksella. 

Sanat muodj:{stuvat tavuista. ,Sanoja on yk~i- ja use
a mpitavuisia. '!:,au~uttaessa eivät kai,k;ki . tavut ole · pal
nokkuudessa sa~a:tj.arvoisia. .' Toiset , tav,ut lausutaan suu
remma lla painoldru_udella kuin toiset._- ,: Mutta si.Iom enkie
lessä voidaan kj.Iiten)dn tarkalleen +- -erästä harvinaista 
poikk eusta lulefuunottamatta: tapaaksiss::i., jolloin yksi 
sana muodo~faa lausee~ 1 

- m ä,äritellä:· _ että: suurir, 
painokkuus, p.ääkorko, on _:a ina sanan ensimäisellä tavulla. 
Samoin saattta jokseenk1n tarkalleen ':sanoa,'·, että 4-ta
vuisissa sanoi~sa on pääkd>ron j äl:keen suurempi painok
kuus, n. s. sivukorko 3:lla tavulla, . kuin sensijaan 5:si ja 
useampitavuisiss'a sanoissa sivukoron paikka o·n vaihtele
va. Kieli_oppi , määrittelee_, että sivukorko asettuu niille 
t a vuill e, jotka sisältävät tärkeimmät johto- ja taivutus
päätteet. Sivulrnrk,o muuttuukin usea~pitavuisissa sa
noissa, riippuen siitä, lausutaanko sana hitaammin tai 
nope_a)nmin, Esjm. sanassa .. t a v _a 11 i -s esti on _hitaasti 
la us\,\en sivukorlrn t avll,llisesti, mutta nop_east! la usuen ta
vallisesti.. 

Lause e k si sanotaan . _sånaryhmää, jolla· puhuja iJc , 
maisee jonkun-- ajatusyhteyden. Aivan samoin kuin sa
noissä on eri tavuilla , erilainen painokkuus, k orko. on lau
sees,a eri sanoilla e rilainen pa inokkuus, ll,l'Voko1·ko. Sitä 
on kolmea eri lajia. Peruskorko on se äänenpaino, jolla 

lausutaan sanat irra llisina. _Nousukor9ksi sanotlj,_ll.,n sitä 
suurempaa painokkul,\tta, joka annetaan tär~eytensä_ vuok
si huomattavimmille sanoille _ llL!lSeessa. Korottt>m:ia _ ovat 
sanat, .ioill:;i. · la useessa ei ole . t jirlc_eätä ~erkit!stä. ·: Lau
seessa sano_taan tavallisest_i _ joku teke_rµm en Jost~km te
kijästä. San aa, joka ilm!cl,isee fause~Il t e)djän · sanotaan 
alukseksi j a · sanaa j_oka ilmaisee ,aluksen · t ekemisen, sano
taan maineeksi.· Alus, tekijä, on_ lauseert perusjäsen ja on 
korostuksenlj:in perus, j9n,ka tähden se s::i.a lause~-~~-': pe~us.
!{oron. · Maine, tekeminen, toinen. lauseen _paaJasen1sta, 
SlJ;aPi - hie1'.'an ~uureinm å n korostul,iien: ensim_~isen ___ aste~n 
nousukoron. Mutta lauseessa on muita kin · Jasenia kuin 

. a lus ja inai~e. Niitä _ ._san_otaan y hteisellä nimellä __ mää~ 
räyksiksi, sillä ne lä hemmin määräävä_t j9ko . alus\3:_ .. tai 
mainetta, e li molempia. Korostamisen suhtee!} .. on saan
t ön ä ;· että jokainen ' m ääräys saa · hiukk,asen kbrk_ea~ma_n 
koron kuin se san a, jota se m äärää. · ·.(Esimerkiksi v01-
simm e _riierkitli · erf san ojen kor~oarvon,:_ selvyyden vuo_k_si 
seuraavasti: Hyvä puh11ja · puhuu kadulla .. . T_ekiJa, 
p u h u j a , · lausutaan t a,valliiie1la ää~ertPainolla'. _ tek~~1-
nen, p :u h u u. ' hiu kan paiµokkaammm Ja samom t ekiJan 
määräys, h y v ä, joka ilmaisee milla inen pu_huja on, mutta 
_teh tävän määräys, missä puhuja puhuu,· kadu 11 ~• huo
. mattavasti painokkaammin.) Tottumaton korosta~a, pyr
ldi painostamaan · eroavaisuudet liia n voimakkaast1. .. S~~
laist a tapåa · on vältettävä. Painokktiuserotus on va,ha1-
nen eräissä · t apauld,fssa tuskin 'huomattava. _ ,Arvokorko 
on _'1rnrostus, jonka sanat saavat tavallisei-1,a k~;_ttelyssä, 
ilman mitään erUrnistarkotusta. _ Mutta k_un jo~kut ~anat 
Jause~ssa syystä tai toisesta joutuvat iki),äpku,iri_ vastak

. !{a:n joiden kuiden _-mu:den ~anain !{an_ssa, _· mu_uttuu 11.oros
tus sillä n ämä vastak!rnin· joutuneet _ sanat ovat korostet-
tav'at' . tavaliista painoklrnamn1in. , Tätä ]rnrostusta s~no
taan vaEtakkaiskoroks:i. - Vastaklrn(sutidet ·voivat olla ,Jok_o 
samassa iausees~a cesirri, S i n ä olet r \ .1:<, ,a s, mutta: ~ i
n ä k ö "y h ä), tai aivan .eri la u seissa ('esim._ Rikkaat _viet
tävät jm.iluMa _ylelHsyydessä. _H ~_ill_ähän ori ' siihen riistet
tyj ä . rahoja. Mutta köyhät ~va'.t __ joo.1;~a~b - P';1uttcessa._) 
Toiset vastakkaisuudet ovat tarke_a mp1a kum toiset. 1 M-ei
käläiseri tulee useinki:n verrata oman aatteemme parem
muutta iofh '.nkin toisiin aatteisiin. Silloin on a nnettava 
niille , sa~oille _ tai la u_se ille, joilla osotetaa~ aatteemme pa
remmuus; , huomatta(Vasti suurem_pi patnostus. ) V a~tak
kaiskoron k äyttäminen on p uhujalle _ ja lau suja!I_e ".aik~t
tava n .esityksen ensisb,föja. · Sitä, on -~ils _er_~koisestI opit
t ava käyttämää n . ·_ T ä män , ;xh~eydess~. viela .~1'ornaute!
talioon välimerkkien tli,rlrnäst_a merlntyksest a. -_N EO, ei
vät ole pelkkiä k irjo tusm erk_kejä, vaan lauseen kore~tm,
m erkkejä, jotka vaativat esittäjä n erikoista huom10t_a. 
Ken osaa ottaa vä limerkit hyvin huomloon, osaa hyvm 
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esittääkin. Pitemmältä nHtä selittämättä merkittäköön 
niiden merkitys pysähdysmerkkeinä. Piste (.): täysi py
sähdys, - huudahdusmerkki ( ! ) : täysi pysähdys, - ky
symysmerkki ( ?) : täysi pysähdys, - puolipiste (;): puoli 
pysähdystä, - kaksoispiste (:): puoli pysähdystä, - aja
tusviiva (-) : kolmeneljäsosa pysähdystä valmistavana 
huomionkiinnityksenä ja yksi n eljäsosa pysähdystä väli
lauseen erottajana, - pilkku -(,): - yksineljäsosa pysäh
dystä, - sulkumerkki ( ) : yksineljäsosa pysähdystä. 
Pysähdysaikojen pituutta ei voida sekunneissa määritellä. 
Vilkkaassa esityksessä ovat pysähdykset lyhempiä, hitaassa 
esityksessä pitempiä. Puhuttaessa siis täysi-, puoli- ja 
neljännespysähdyksestä tarkotetaan erilaisten pysähdysten 
pituutta toisiinsa · verrattuna. Muistettakoon, että liian 
pitkät pysähdykset ovat väsyttäviä, liian lyhyet tekevät. 
esityksen vaikeatajuiseksi. Sellaisissa kohdissa, joissa ei 
ole välimerkkiä, ei saa pysähtyä.-Edelläoleva selostus ko
rostuksesta käsittelee puheen ymmärrettäväisyyttä. Yh
teisellä nimellä kutsutaan sitä a.jatuskorostukseksi. Sitä · 
väritystä, minkä puhuja tai lausuja antaa esitykselleen, 
kutsutaan; tunnekorostukseksi. Ajatuskorostus kylläkin 
jo antaa esitykselle ymmärrettäväisyyden, mutta tunne
korostus antaa kullekin sanalle, lauseene, kappaleelle ja 
koko esitykselle oikean värityksen, - kauneuden. Ne kei
not, joita tunnekorostuksen ilmaisuvälineinä etupäässä 
käytetään, ovat: äänen väritys, esityksen nopeus pysäh
dyksineen, esityksen yltyminen, sekä esittäjän ryhti, liik
keet ja kasvonilmeet. Äänen väri on _äänen suurempaa 
tai pienempää heleyttä tai tummuutta, korkeutta tai ma-

· taluutta, suurempaa tai pienempää voimaa ja pituutta, 
sisäistä lämpöä tai kylmyyttä, vienoutta tahi kovuutta, va
kavuutta tahi hilpeyttä j. n. e. Äänen värejä on luke
maton joukko ja äänivärityksen käytäntöala on äärettö
män laaja. Kaikki aistimin tajuttavia käsitteitä, luontoa 
ja sen ilmauksia kuvaavat sanat voidaan äänellä värit
tää niin sttuvasti, että kuulija tajuaa niiden sisällyksen. 

· (Sellaisia san9ja esim. syvänne·, rotko; musta, valkea; kir
kas, himmeä; suhisee, ritisee ; elpyy, kuihtuu j. n. e.) 
Kaikki henkisen elämän piiriin kuuluvat käsitteet - kaik
ki tunteita ja mielialoja ilmaisevat sanat voidaan'. ääni
värityksen avulla lausua niin, että kuulija saa niitä vas
taavan vaikutuksen. (Esim. hyvyys, pahuus; toivo, epä
toivQ; rai:~aus, viha; siveys, riettaus; nuoruus, vanhuus 

·j. n . e.) Aänen värityskeinona voidaan käyttää keskiään
tä, korkeata ja matalaa ääntä. Esityksen ollessa tyyni 
rauhallinen ja vakuuttava käytetaän keskiääntä; eloisis~ 
sa ja hilpeissä mielialoissa korkeata ääntä; synkässä ja 
surullisessa esityksessä matalaa ääntä. Synkkää käsitet
tä väritettäessä on käytettävä matalinta ääntä. Lämpi
missä värityksissä vaihtelee ääni eloisasti, kylmissä on 
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se yksitoikkoisempi. Puheen nopeudella on tärkeä mer
kitys. Kaikki aikaa, avaruutta, laajuutta, vankkuutta, 
liikettä ja toimintaa - ilmaisevat lcäsitteet ovat erikoisesti 
puheen nopeudella ja hitaudella ilmaistavat. (Siten esim. 
lausutaan nopeasti sellaiset sanat kuin: silmänräpäys, heti, 
klihtyy, rientää; j. n. e., ja hitaasti taasen sanat: _ijäisyys, 
kauan, -tyyntyy, j. ·n. e.) Mainittakoon vielä, että tulinen, 
lämminluontoinen ihminen puhuu vilkkaammin kuin kyl
mä ·ja miettivä; tuntehikas nainen nopeammin kuin ajat
televa mies; eloisa nuorukainen vilkkaammin kuin va
kaantunut aikuinen; elonvoimuutta uhkuva, terve henkilö 
eloisammin kuin kivuloinen, sairas j. n. e. Vaikuttava 
suullisen esityksen korostuskeino on n. s. yltyminen, esi
tyksen kohoaminen yhä voimakkaammaksi ja mieltäkiin
nittävämmäksi. (Yltymin-en voi ilmaantua monella ta
valla: luonnonkuvailu voi kohota yhä suuremmoisem
maksl, vastenmielisyys vihaksi, vilkkaus _ tulisuudeksi, tyy
tyväisyys riemuksi j. n. e.) Yhtäjaksoisessa ylty-misessä 
tapahtuu kohoaminen tasaisesti kunnes huippu on saa
vutettu. Asteettainen kohoaminen on jaksottaista, toi
sinaan on eri nousujen välillä tyynempiä lauseita ja sä
keitä, joissa ääni levähtää, jatkaakseen taas kohoamista 
yhä eteenpäin. -Yltyminen voi koskea ainoastaan muuta-

-mia sano-ja lausees!;a, kokonai_sia lauseita ja kappaleita, 
jopa useampia perättäin seuraavia kappaleitakin. Ylty
minen on alotettava matalista, h eikommista -äänistä ja 
kohoamisen on tapahduttava vähin erin, ettei ääni väsy, tai 
"lopu kesken". 

Runon.lausunnossa olisi lausujan tunnettava runous
oppia. Hyväksi lausujaks:i ei muuten voi tulla. Runous
opin selostaminen tässä yhteydessä olisi kuitenkin liiaksi 
vaikea tehtävä. Siksi vain lyhyesti koskettelemme runon
lausunnossa huomioonotettavia seikkoja. Sangen usealla 
on taipumus "hakkaamiseen", tapa, jossa ei välitetä enem
pi sana- kuin lausekorostuksestakaan ja siten tehdään 
runon sisällys melkein mahdottomaksi tajuta. Runon
lausunnossakin on otettava huomioon edellämainitut ko
rostusohjeet. Säkeittäin lukeminen , s. o. että esittäjä pi
tää jokaista ·säettä jonkunlaisena päättyvänä kokonaisuu
tena ja pysähtyy senvuoksi aina säkeen lopus_sa, on ipitä 
virheellisin tapa, sillä runo käy siten. lausuen useassa ta
pauksessa suorastaan käsittämättömäksi. On pidettävä 
mielessä, että lause on lause, esiintyypä se runossa tai suo
rasanaisessa. Siis ellei ,ole pysähdysmerkkiä, siirrytään py
sähtymättä säkeestä säkeeseen, mutta pysähdytään, jos 
on pysähdysmerkld. · Kuitenkaan ei saa, niinkuin usea te
kee, erikoisella vauhdilla kiirehtää säkeestä toiseen. Vir
heellinen lausuntotapa on myöskin . hyvin yleisesti käytetty 
loppusoinnun (säkeen viimeisen · sanan viimetavun) , erikoi
nen korostaminen. Ja Yhtä virheell!nen on lopputavun 
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"nieleminen". Erikoisesti on mieleen .painettava, että kun 
-runo on kaikinpuolin valitump:J,a, huolellisempaa ja tai
teellisempaa rakennetta kuin suorasanai.nen, ja ajatukset 
.runoissa ovat tiivistetyssä, lyhyessä muodossa, ovat ru
not esitettävätkin erikoisella huolella ja asian ymmärtä
myksellä. 

Suullisen esittäjän on edeiläolevan lisäksi otettava tar
koin huomioon, . mitä laatua esityksensä on, kenen aja
tuksia esittää ja missä mielentilassa esitettävä henkilö on 
ollut. Puhujan ja luennoitsiJan esitystapa pääasiassa tulee 
olla tyyntä, rauhallista, selvää ja arvokasta, milloin on 
kysymyksessä vakuuttaa kuulijoille esityksensä tärkeyt
tä, mutta milloin puhujalla on tarkotus innostaa kuulijoita, 
vedota heidän tunteisiinsa, on hänen muutettava esitys
tapansa eloisammaksi, värikkäämmäks!. Lyhyet tiedon
annot on esitettävä rauhallisesti, selvästi, eikä käytettävä 
lainkaan väritystä. Kertomukset, joissa kerrotut tapah
tumat ovat tyyniä, rauhallisia ja yleispiirtein kerrottuja, 
esitettäköön värittämättä, mutta . sellaiset kertomukset, 
jotka kuvaavat tapahtumia elävästi ja ylrnityiskohtaisesti, 
joissa luontoa, henkilöitä ja toimintaa kuvataan kuin edes
sä olevina, ovat esitettävät vilkkaasti ja eloisasti ja äänen
•väritystä on niissä taidolla käytettävä. Tunnelmallisessa 
esityksessä, olkoonpa se runoa tai suorasanaista, on esittä
jän esittäminen niissä esitetyt tunnelmat ja mielialat ikään
kuin ominaan. Niissä siis tunnekorostus, äänen-väritys 
paaasiana. Näytelmälliseen esitykseen emme. tässä ka
joa, se vaatii erikoista laajempaa selostusta. Huvittavat 
esitykset (pilapuheet, pilakertomukset, pilarunot) esite
tään pirteällä eloisuudella, jäljittelemällä ja liioittelemalla. 
Kaikki eivät sellaisten esitykseen kykene. Siinä tarvitaan 
jo luontaista taipumusta. Muunlaisissa esityksissä on lii
oittelua vältettävä. 

Esiintyjän asento, liikkeet_ ja kasvoJenilmeet, 

eli toisin sanoen ulkopiirteet, tulee olla sopusoinnussa suul
lisen esityksen kanssa. Asento vapaa, luonteva, vartalo 
suorassa, pää vapaasti koholla, kädet kevyesti riippuen 
sivulla, jalat joko perusasennossa, tai toinen jalka hieman 
etuviistossa, ruumiin paino molemmilla jaloilla. Hajasäärin 
seisominen on rumaa. Jalka-asentoa voidaan silloin täl
löin muuttaa sopivassa kohdassa. Sangen tavallinen tapa 
kävellä pitkin puhujalavaa ei : ole kaunis, eikä siis suosi
teltava. Erikoistapauksissa saattaa esiintyjä vaikutuksen 
vuoksi ottaa ·voimakkaan asennonvaihdoksen .iohonkin 
suuntaan. Mikään tarpeellinen laitos ei ole pöytäkään 
esiintyjän edessä olemassa. Usealla on näet paha taipu
mus nojata siihen ja siten olla virheellisessä, vinossa asen
nossa, joka ei ole lainkaan kaunista katsella. Kädet ovat 
hankalimmat jäsenet esiintyjälle. Ne tuppautuvat puhu-
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i kiin mahdollisiin ja mahdotto~iin _ _Paik_k_?ihi~. 
e~sa. ka k . .. rr• ei osata tehdä kunnollisia lnkkelta es1-
~;~~~~ ~~~k~~1 

~n parhain opetella pitämään ~e siv1:1~la 
aana riipp~massa, tai toinen käsi povella,_ tome~ rn?.

vap Kun esitetään kirjasta tai liuskoista, p1dett?,-
t~:ias~:- vasemmassa kädessä. Kirjan tai liuskojen y~a
reunan on oltava leuan kohd_?-lla ..... Site_n ei kasvot 1-;?-t= 
keydy kuulijoilta, eikä esiintyjan paa pamaudu alas, mm 

. .. . s kirja tai liuskat pidetään yl~mpä~_ä .. ta! 
kmn kay, J~ädenliikkeet ovat vaikuttavia, JOS n11t3: er 
~~-

8 ~~~~iian usein ja jos ne tehdään oikeissa paikoissa 
a_Y e ... 11 ksen mukaisesti. Kädenliikkeiden luonte-

esityksen s1sa .t. to"' on että jol,aisen liikkeen, ollakseen 
vuuden perussaan , . . "i 

· 1 kulkea aaltomaisessa tai kaar1ma1sessa v1 -
kaum~, t1:1 ee astenmielisyyttä osottavat lifäkeet saavat ?.na 
vass1:, ~aJ~ \kiä Kiivaassa jyrkässä puheessa ovat lnk
suona Ja Jyr · ' •·.. • t" oimakkaita 
keet kiivaita -ja teräviä, voimakas aam vaa n v 
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liikkeitä, vieno puhe viehkeitä liikkeitä, nopea nopeita, 
hidas verkkaita j. n. e. Kun esitys on rauhallista, se ei 
liikkeitä kaipaa. Ennen kaikkea on muistettava, että vain 
tarkoin .harkituilla liikkeillä voidaan jotakin vaikuttaa. 
Kasvoni!meiden oikea käyttäminen on mitä tärkeintä. On 
opittava hallitsemaan kasvolihaksensa täysin rauhall!se
na ja kuvastamaan kasvonllmeillä esityksen sisällystä, elä
mään esityksen mukana. Kasvoni!meitä on huolellisesti 
harjotelta va, on saatava.. kasvo lihakset "tottelevaisiksi", 
niin että esiintyjän kasvoissa kuvastuu sisäinen sielun
elämä. 

Muutamia esityksessä huomioonotettavia seikkoja. 

Esityksen alottaininen kunnollisesti on esityksen on
nistumiselle suuresta merkityksestä. Arvokkaasti, jos 
esitys on vakava, astuu . esiintyjä paikalleen, silmää rau
hallisesti yle.isöön. Kun hiljaisuus on täydellinen, lausuu 
hän - jos esitys on. runo, kertomus t. m. s. - otsakkeen 
ja tekijän nim•en, pitää pienen pysähdyksen ja sen , jäl
keen alkaa esityksen. Jos esitys on huvittav.:.,, leikkisä, 
mennään esityspaikalle reippaasti, hymyhuulin. Sekin 
vaikuttaa. Esityspaikalta ei ole lähdettävä kiireesti. 
Pikku kumarrus esityksen loputtua ja poistutaan samoin 
kuin esityspaikalle tultuakin. 

Puhujan olisi ·aina harjoteltava puheensa niin hyv.in, 
ettei tarvitse paperista sitä esittää. Korkeintaan voisi pitää 
kädessään lyhyen jäsennyksen silloin kun ei ole ihan varma 
esityksestään. · Paperista lukeminen ei ole mikään puhe. 
Runojen ja kertomusten esittäjäin olisi samoin opittava 
esityksensä. ulkoa. Kirja voidaan pitää · kädessä vain 
"kaiken mahdoilisuuden varalta". 

Hieman kokousneuvoja. 

Tämän kirjQJ:uksen yhteydessä sopinee lyhyesti mai
nita muutämista kokoUksenpldossa huomioonotettavista 
seikoista. 

P u h e en j o h t a j a n tulee ollä puolueeton ja tyyni, 
nopea käsittämään asioita ja varma. Käsiteltävät asiat 
täytyy hänellä olla selvlllä ja sanottavansa -on hänen lau
suttava tajuttavasti. Kun kokousta varten on hyväksytty 
e s i t Y s 1 i s t a, työjärjestys, saa·daan siitä poiketa vain 
erikoisesti tehdyllä päätöksellä. Edellisestä kokouksesta 
lykätyistä asioista on asioiden esittäjä n (olkoon 
se sitte puheenjohtaja tai järjestäjä, organiseeraajä) teh
tävä lyhyt selostus ja siinä mainittava, mitä esityksiä kun
kin asian johdosta on edellisessä kokouksessa. · tehty. Pu
heenvuorojen pyytäjät merkitsee puheenjohtaja paperille ja 
saa kukin puheenvuoronsa järjestyksessä. Jos puhuja poik
keaa pitkälle asiasta, voi puheenjohtaja siitä huomauttaa 
ensin napautettuaan pöytään. Huomautuksensa. on pu-
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heenjohta.jan paras . tehdä puheenvuorojen .väliajoilla. -
Keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset on puheenjohta
jan merkittävä paperille ja merkittävä myös, jos ehdo
tuksia. kannateta.an. Puheenvuoron käyttäjiltä on puheen
johtajan vaadittava selvät ehdotukset. Puheenjohtajan 
ei yleensä tule· ottaa. osaa keskusteluun, ainakaan suurem
missa kokouksissa. Kun keskustelu asiasta on päättynyt 
ja siinä on tehty useampia ehdotuksia, telrne puheenjoh
taja. äänestysehdotukset. (Jos asia puheenjohtaja.n mie
lestä ei keslrnstelun päätyttyäkään ole vielä "kypsä" pää
töl{sen tekoa varten, sopii hänen esittää päätettäväksi siitä, 
pannaanko asia pöydälle, tai lykätäänkö se valmistettavak
si johonkin valiokuntaan.) Ehdotuksista äänestetään niin, 
että asetetaan kaksi vastakkaista ehdotusta toisiaan vas
taan ja. se, joka näistä voittaa asetetaan vastaehdotukseksi 
seuraa.val°le ehdotukselle, kui'i.nes kaikista · on·· äänestetty. 
Jos asia. on ehdotettu hylättäväksi, äänestetään siitä vii
meiseksi. Jos joku ehdotus ei ole vasta.ehdotus toiselle, 
äänestetään erikseen sen hyväksymisestä · tai hylkäämi
sestä. Äänestystä ei saa toimittaa · ennenkuin selvä äänes
tysehdotus on hyväksytty. Tava.lHsimpia äänestystapoja 
ovat käsiennostoäänestys, nimenhuutoäänestys ja suljettu 
lippuäänestys. Päätösten jälkeen voidaan ilmottaa vasta
lauseet. - Puhujain on .pyydettävä puheenvuoronsa tois
ten puheenvuorojen lomassa, puhuttava lyhyesti ja. selke
ästi. Ei pitäisi toistaa., mitä toiset jo ovat sanoneet, vaan 
ilmottaa yhtyvänsä niihin. Ehdotus on tehtävä selvästi, 
ja. jos tarvitaan, annettava se kirjalliseen muotoon laadit
tuna puheenjohtajalle. Puheenvuoroja · ei tuli'Si pyytää 
usein, korkeintaan kerran vastata vastaväitteisiin tai oi
kaista. vääriä tietoja. Vä!ihuudahduksia on oikeus tehdä, 
lyhyitä, mutta· niillä ei saa häiritsevästi keskeyttää pu
heenvuoron kayttäjää. - Kun keskustelu venyy tarpeet
tomasti, voidaan puheenvuorot rajottaa ja. samalla mää
rätä puhea.ika lyhyeksi. 

P ö y t ä k i r j u r i n on tarkoin seurattava asioiden kä
sittelyä. Vähemmän merkityksellisistä asioista tarv.itsee 
hänen merkitä pöytäkirjaan vain lyhyesti ehdotukset, ää
nestystulokset · (jos asiasta on äänestyksellä päätetty) ja 
päätöksen. Mutta tärkeistä asioista. ori hänen asian kä
siteltävänä ollessa .konseptiin merkittävä huomattavam
pien puheenvuorojen sisältö ja niistä koottava puhtaaksi~ 
kirjoitettuun pöytäkirjaan ymmärrettävä selostus asian 
käsittelystä - perustelut päätöksen tekoon. Pöytäkirja 
on laadittava aina huolellisesti. niin että siitä vielä pi
temmänkin ajan perästä tarvittaessa saadaan tehd.yt pää
tökset kunnollisesti selville. Pöytäkirjurinkaan ei yleen
sä tulisi ottaa keskusteluun osaa, sillä se estää häntä huo
lellisei,ti asioita seuraamasta. 

J. Kotiranta. 



Kun jokainen kohdaltaan 
ponnistaa 

Hieman kielijärjestöjemme toiminnasta,. 

Täällä uudenaikaisessa Baabelissa, luirnisine eri · kan
sallisuuksineen ja vielä lukuisempine harrastuksineen, saat
tavat saman aatteen kannattajat joutua työskentelemään 
·samalla työmaalla, raataa siinä viikkokausia rinnakkain, 
ja pysyä tietymättöminä siitä seikasta, että ovat - tove
reita sanan täydellisemmässä merkityksessä. 

Varsinkin suurkaupungin hikipajoisba, Joihin etupääs,_ 
sä värväytyy työläisiksi sellaiset, joiden englanninkielen 
taito töin tuskin riittää työssä käytetyn välttämättömim
män sanaston ymmärtämiseen, saattavat yllämainitunlai
·set tapahtumat olla tavallisia. Tämän kirjottaja muistaa 
vielä elävästi hämmästyksensä, jonka alaiseksi joutui, kun 
hänen esimiehensä esitti keräyslistan so,sialistipuolueen 
vaalirahaston hyväksi, hikipajassa, jossa siihen aikaan yh
dessä työskentelimme. Olin vasta Suomesta tullut ja ar
velin viattomassa mielessäni, että työnjohtajan ammattia 
tämäntapaisessa paikassa ei varmaankaan kukaan muu 
kykene hoitamaan kun kapitalistisen järjestyksen hartain 
kannattaja. Siitä hämmästykseni. Myöhemmin olen 
saanut, josku·s ehkä liiankin elävästi, kokea, että ihmisen 
kohtaloa tässä maassa eivät johda halut ja mieltymykset 
vaan ankaran kuiva todellisuus, joka kylläkin saattaa tar
jota joitakin ilahuttavia hämmästyksiä joskus ... · 

Saadakseni eräänä päivänä käsiini muutamia selos
tuksia kielijärjestöjemme toiminnasta, johtui ylläoleva ta
paus uudelleen mieleeni. Ehkä kannattaisi niistä vähän 
pakista? arvelin. Useimmat vanhemmat toverit kaiketi 
tuntevat nämä asiat yhtä hyvin, mahdollisesti paremmin, 
-kun minä; mutta voihan kalenterin lukijain joukossa löy
tyä riittävä määrä sellaisia "viime.i.sen laivan miehiä", joil
le allaolevissa laverruksissa saattaa olla jotakin mieleen 
pantavaa. 

Ruotsalaiset 
ovat meille vanhasta maasta tuttuja. Tiedämme jä_rjesty
mistyön heidän keskuudessaan siellä edistyneen hitaasti. 
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Viime vaaleissa näyttävät osittain kunnostautuneen. Jo oli 
aikakin; mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. 
Tällä mantereella ovat ruotsalaiset sosialistisen liikkeen 
mukana toimineet niin sanoaksemme ammoisista ajoista 
alkaen. Vanhassa sosialistisessa työläispuolueessa olivat 
huomattavana tekijänä. Lienevät sen varmempia kan
nattajia vielä nykyäänkin. Sosialistipuolueessa muodosta
vat oman järjestön tanskalaisten ja norjalaisten kanssa. 

"Rockfordiin, II!. sinun pitäisi mennä, siellä saisit 
nähdä ruotsalaisia sosialisteja toimessa", sanoi eräs ruot
salainen toveri kerran kun jutustelimme Järjestymistyöstä 
heikäläisten keskuudessa. 

Hän oli kieltämättä oikeassa. Rockfordissa on sosia
listipuolueen ruotsalaisen järjestön vankin osasto. Siellä 
muun muassa aljettiin puolulehden "Svenska Sosialisten" 
julkaiseminen jo marraskuussa 1905. Siihen aikaan ei 
ruotsalaista järjestöä vielä ollut olemassa. Joku yksityi
nen ruotsalainen osasto lienee liittynyt puolueeseen vuot
ta aikaisemmin; mutta järjestö p·erustettiin vasta vuonna 
1910. 

Lehti syntyi yksityisestä alotteesta. Sen perusti eräs 
toveri ,Peterson. Yksityisenä liikkeenä sitä johdettiin ai
na vuoteen 1911, jolloin kielijärjestö otti sen haltuunsa. 
Samana vuonna perustettiin tanskalais-norJalain.en lehti: 
"Social-Demokraten" järjestön alotteesta. Molemmat leh
det painetaan nykyään Chicagossa ja ovat skandinavialai
set toverit hommassa perustaa oman painonsa niitä varten. 

järjestön edistymisestä antavat seuraavat numerot 
hieman selvitystä. Vuoden 1912 alussa lrnului järjestöön 
20 osastoa ja 784 jäsentä. Tätä. nykyä lienee jäsenluku 
siinä 1,500 vaiheilla, osastoja on järjestössä 65. Valistus
työtä varten on maa jaettu 7 piiriin, skandinaaveja kun 
on vähän kaikkialla. · Valistustyön tehokkuutta lienee va
rojen ja puhujain puute hieman haitannut. Sama vaikeus 
lienee muuten havaittavissa miltei jokaisessa järjestössä. 

Vaikeuksista huolimatta on järjestö, kuten_ ylläolevat 
numerot osottavat, hitaasti mutta varmasti mennyt eteen
pam. Sikäli kun rivit taajenevat voimistuu keskinäinen 
valistustyö ja järjestö, jonka toiminta on hyvällä pohjalla, 
käynee lupaavaa tulevaisuutta kohti. 

Puolalaiset 
ovat puolueemme vieraskielisistä aineksista aikaisimmin 
järjestyneitä. Jo parisenkymmentä vuotta ovat he yllä
pitäneet omintakeista valistustyötään. Ovat kymmenisen 
vuotta olleet järjestyneitä sosialistiseen liittoon, joka kui
tenkaan ei ole puolueeseen yhtynyt. Yksityisiä puolalaisia 
osastoja lienee matkan varreUa omintakeisesti liittynyt 
puolueeseen siellä ja täällä ja vuonna 1908 pidetyssä neu
vottelukokouksessa järjestyi puolalainen kielijärjestö so-



siallstipuolueen yhteyteen. Oman kansallissihteerlnsä. sai 
järjestö vuonna 1911. 

Alkuaikoina sai järjestö avustusta järjestämistyössään 
kan:salliskomitealta. Se 'teki · m;i.hdol!iseksi suhteellisen 
hyvän valistustyön harjottamisen, joka vaikutti herättä
västi. Järjestön yhtyessä puolueeseen oli sen jäsenlukti 
400. V. 1913 oli jäsenluku jo kohonnut lähes kahteen tu
hanteen ja lienee sen jälestä vieläkin huomattavasti li
sääntynyt. Kansalliset kysymykset lienevät tätä nykyä 
jonkunverran työntyneet etualalle järjestön jäsenistön 
keskuudessa, Puolan itsenäisyyskysymys kun Europan so
dan johdosta on joutunut päiväjärjestykseen. 

Järjestö hallitsee neljää ·sanomalehteä, joista viikko
lehti Robotnik Polski ori vanhimpia täällä mantereella il
mestyneistä sosialistisista lehdistä. Oli aikoinaan puola
laisen sosialistlli.iton äänenkannattaja ennen klelijärjestön 
perustamista. Toinen viikkolehti Gornik Polskl, päivälehti 
Dziennik Ludowy ja pilalehti Bicz Bozy ovat nuorempia 
ljältään. 

Puolalaiset, samoinkuin meikäläis,et, rakentavat omia 
talojaan osastotoimintaa varten, missä se vain on mah
dollista. · Jäsenistö on miltei järjestään maahan siirtyneitä. 
Maa.&a syntineitä on harvassa. Syy lienee siinä, että nuo
riso, englanninklelim opittuaan, yhtyy · englanninkielisiin 
osastoihin, tapa, joka muuten .ei liene miksikään vahin
goksi liikkeelle. 

Saksalaiset 

ovat, niin omituiselta kun se kuuluneekin, kielijärjestönä 
vasta kolmise·n vuotta sitten puolueeseen yhtyneet. Oltu
aan sosialistisen liikkeen alkuunpanijoina maassa ja kai
ken' aikaa vaikuttavana tekijänä kaikkialla, missä sosia
listista järjes-tämistyötä on harjotettu, ovat he vasta myö
hemmih tulleet ajatelleeksi oman kielijärjestönsä perus
tamista. Järjestön perustamisen johti havainto, että va
listustyö oman kansallisuuden keskuudessa tahtoo jäädä 
vähän sivuasiaksi kun osastot ilman kielellistä yhtenäi
syyttä toimivat englanninkielisten kanssa yleisen järjestä
mlstyön edistämiseksi. New Castlessa pidetyssä konvent
sionissa, johon 32 edustajaa, edustaen 90 saksalaista osas
toa, olivat saapuneet osaa ottamaan, kannatettiin yksimieli
sesti oman kie!ijärjestön perustamista ja vuonna 1913 al
koi se virallisen toimintansa. Jäseniä järjestössä oli heti 
alusta alkaen yli 4,000. Valistustyötä tai oikeammin jär
jestämistyötä on järjestö sittemmin harjottanut melko hy
vällä · menestyksellä. Valistusvä!ineistä, joita saksalaisil
la tovereillamme on käytettävänä, ovat useat hyvin toimi
tetut sanomalehdet laajemmalti tunnetut. Niitä on jär
jestön omistamia kolme ja eri yhtiöiden omistamia kaksi 
sek_ä yksityisen. omistama yksi. Järjestön perustamiseen 
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lienee pääasla!isestl johtanut havainto, että Saksa:sta saa
puneet toverit täällä uuden maailman grottemyllyssä, oli
vat sitä turvaa vailla, jota osastotoiminta vastasaapuneil
le antaa. Havainto, joka on ilmaantunut jokaiselle eri 
kansallisuudelle kohdaltaan. 

Böömilä.iset, 

kielitaistelujen ja joukkourheilun luvatun maan kansalai
set, ovat muiden muassa vaikuttavana osana puolueessam
me. Ovat edustettuna omalla kielljärjestöllä, jonka jäsen
luku toukokuussa 1913 oli 1,400 jaettuna 52 osastoon, joita 
oli 16 eri valtiossa. 

Böömiläisillä on valistustyötä edustamassa viisi leh
teä, jotka ovat järjestön valvonnan alaisena. Niistä .on 
yksi päivälehti ja neljä viikkolehteä. Järjestön edistymis
mahdo!lisuksista saa jonkunlaisen käsityksen kun vertaa 
toisiinsa järjestön jäsenlukua vuosina 1912 ja 1913. Edel
lisenä vuotena oli jäsenluku 800 ja jälkimäisen,ä 1,400. 
Jos järjestön lujittuminen samalla tavalla jatkuu eteen
kinpäin, joutuu järjestö piakkoin etumaisimpien jouk
koon. 

Juutalaiset 

ovat meille vanhasta maasta tuttua kansaa. Ilman sen
käärivertaa oikeuksia kun tavallisella muukalaisella yritti
vät siellä tulla toimeen kaupuste!ijoina. Työväenliikkee
seen eivät sanottavasti ottaneet osaa. Täällä ovat he mel
koisena tekijänä puoluetoiminnassa. Oman järjestönsä 
perustivat vuonna 1912. Se alkoi toimintansa virallisesti 
elokuun ensi päivänä mainittuna vuonna, todellisuudessa 
lienee se liittynyt puolueeseen järjestönä vasta marras
kuussa mainitituna; vuonna.. Puolueeseen liittyessä oli 
järjestön jäsenmäärä 900 vaiheilla, jaettuna 24 eri osas
toon. 

Järjestö vahvistui heti alussa huomattavasti. Huhti
kuussa 1913 oli jäsenmäärä kohonnut 2,700, jaettuna 68 
eri osastoon 19 eri valtiossa. Viimeisten tiedonantojen mu
kaan on järjestön jäsenmäärä yli 5,000. Järjestämis
työtä ei näinollen ole tehty ilman tuloksia. 

Merkittävämpänä saavutuksena järjestön tiliin pitä
nevät järjestön jäsenet kuitenkin sitä, että Yhdysvaltain 
kongressiin on saatu edustaja, Meyer London, siitä vaalipii
ristä, jossa järjestön toiminta on voimakkain. Mainitse
mista ansaitsee myöskin se seikka, että heidän lehdistönsä 
joukossa on tällä mantereella enin levinnyt sosialistinen 
päivälehti "Forward", jonka painos on 200,000 kappa
letta. 

Unkarilaiset 
ovat sosialistisen valistustyön valnlolla vanhaa väkeä. 
Eusimäinen unkarilainen soslallstiklubl perustettiin New 
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Yorkiin jo vuonna 1904. Samana vuonna aljettlin Cleve
landissa julkaista ensimäistä sosiallsUsta lehteä Unkarin 
kielellä. Lehtiho))'ima ei kannattanut ja vastlcj, ·. yhdeksän 
vuottå myöhemmin ilmestyi _elinvoimaisempi unkarinkieli
nen sosialistilehti nävttämölle, joka joutui S. L. P. puolu
een . hoteisiin erimi~!lsyyksien ilmaantuessa senaikaisen 
jä rjestön riveissä. 

Sosialistipuolueeseen yht,"ivät unkarilaiset erityisenä 
järjesti'nä vuonna 1912. Järjestön jäsenmäärä oli yhty .. 
essä n:oin· 700 va'heilla. Huhtikuussa 1913 oli jäsenmäära: 
kohonnut 1.ioo ja l_ienee _tätä nykyä vähän päälle · 1;500, 
jaettuna 40 O>"astoon 'eri osissa maata. . 

Valistiwtyön edistämfreksi on maa jaettu n eljäan eri 
purun. Yhtenä tehoisana välikappaleena valistustyön 
harjottamisessa ·on järjestön omistama ;Päivälehti, joka 
nykyään levinnee noin 10,000 suuruisena painoksena, 

Etelä Slaavilaiset. 

Kroatialairnt, ' · sloveenit," · bulgarilaiPet ja serbialaiset 
ovat yhdistyneet yllänimis-een järjestöön, joka on liittynyt 
puolueesePn v. 1911. T ä llöin oli järjestön jäsenmäärä 635, 
jaettuna 36 osastoon. Enimm'stiin jäsenistöstä muodos
tivat kroatia!ais-et ja sloveenit. serbialaisia oli vain muuta
ma jl),_ bulgarialai~ia vieläkin vähemmän. Vuoden 1911 
päättyei,sä oli järje~tön jäsenmfärä jo kohonnu_t 1.266 ja 
vuonna 1914 oli se 2.600. Myöhemmin ljenevät talouq_el
liset .tekijät · vaikuttaneet järjestön jäsenmäärän osittaista 
alentumista. Tätä nykyä lienee .se. vähän .päälle 2.000.' .. 

Jil rje 0 t ö kus:antaa kolmea viikkolehteä, joideri tilaa
jamlllirä jatkuva~ti lisää ntyy. Kirjainkustannusliikettä 
harjottaa järjestö myciskin jciitisellaldn .mene~tyksellä_. 
Sotafapahtumat Europassa. jotka ovat saattaneet jä rjes
töön .kuuluvat kansall:suude,t taisteluun toisiaan vastaan :· 
eivät sanottava..,ti ofe j:Jriestön sisäiseen eheyteen vai-. 
kuttaneet. vai)<.l,akin. isänmaalliset ainekset .1~rjestöön 
kuuluvien kansaliisuuksien ke~kuu<;!Pssa ·.ovat parhaansa 
mukaan ha:aannusta yrittäneet' aikaan~aada. · · 

Italialaiset · 

ovat' rosil).list'isen lipun alle järjestyneet , tässä maassa jo 
niin varhain kun vuonna 1902. Tällöin perustettiin italia
la'nen sosia,Ji;tlliitto, Joka yhtyi sos:alistiseen. työläisjnio
lueese~n. · Oma . sosialistinen · iehti oli italialaisllla jo vuo
de;ita· 1896 alkaen. Se myöhemmin muuttui syndikalisti
seksi ja järjestö , suuntariitpjen haiottamana, erosi työläis
puolueest1a. Bostonissa pddetyd-iä . neuvottelukokoukses
m vuonna 19 0 6 laskivat aikaisemman järjestön sosialisti
set ainekset perustuksen sille järjestölle ,joka myöhemmin 
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yhtyi sosialistipuolueeseen vuonna ·.1910. Järjestön jäsen
määrä lienee t ätä nykyä siinä 1,500 vaiheilla. Valistus
työtä harjotetaan ahkerasti .ja on järjestöllä siinä suurena 
apuna järjes-tön valvonnan alaisena toimiva sanomalehti. 

Liettualaiset. 

Liettua lainen sosialistinen liitto perustettiin , Yhdys
valloissa jo vuonna 1904. Ensimäinen li!ttokolrnus oli 
Newarkissa vuonna 1905.; Alkuailrnina ·kasvoi liiton . jä
senmäärä huomattavasti. Venäjän hallituksen kostoa, .pa
koon kun .tällöin saapui, maahan suuri joukko -- sikäläisiä 
liettualaisia toverei ta. Liittoon lienee n\id!ln:', mulmna yh
tynyt monellaisia aineksia, .päättäen siitä, että liitto sai 
k äydä ankaraa l?Uuntariitaa kansallisten . ja anarkististen 
ainesten mielijohteita vastaan. Nykyään ovat sellai!Jet tais
telut liitossa päättyneet ja taistelu .kohd_istuu kirj{olli1,ia ja 
kansallisia vastvstajia vastaan, jotka kaikin . voimin koet
tavat liiton toimintaa .vaikeuttaa. Vuonna , 1914 i päätti 
liitto pienellä_ enemmistöllä yhyä 1;1osialistipuolueeseen. 
T ä llöin oli' liiton jäsenmäärä 3,500 vaiheilla. )ehtymisen 
jälkeen se. väheni, useat kun eroi;iyat jäsenmaksuJe;n· ko
hottua. Vähennykseen lienee myöskin vaikuttanu.L .työt
tömyys ja muut taloudelliset, tekijä_t. Nyky~än lienee jä-
senmäärä siinä 2,200 . vaiheilla. · 

Sanomalehtiä julkaisee liitto . yhden v,ii]j:kolehde_n ja 
yhden kuukausijulkaisun, joissa pääasiallisesti käsitellään 
teoreettisia kysymyksiä. Paitse sitä · j·ulka:sevat osastot 
ja kustannusyhtiöt yhtä päivälehteä, yhtä viikkolehteä ja 
yhtä kaksi kertaa kuussa ilmestyvää sekä yhtä kuukausi
julkaisua. 

Slovakit, 

Slovakilainen ·. sosialistijärjestö perustettiin jo vuonna 
1904. Samana vuonna, perustettrin myöskin lehti, Rov
nost Ludu, joka viel~Icin on )är;festön lehtenä. Sosialisti
puolueeseen yhtyi järjestö vuonna 1913 599 jäsenellä. Ke
säkuussa 1914 oli j äsenmä:ärä 723 ja nykyään on jäsen
määrä päälle 800, jaettuna 38 osastoon. Paitse ylempänä 
mainittua lehteä, joka ilmestyy viikottain, jullrnisee jär
jestö erästä kuukausijulkalsua sekä erityisen vuosikalen
terin, joka leviää noin 3,000 painoksena. 

Ranskalaiset. 

Ranskalainen sosialistinen järjestö perustettiin jo 
vuonna 1912. Sen jäsenmäärä oli tällöin verrattain pieni, 
ainoastaan 67 jäsen tä. Siitä lähtien on jä rjestö hiljalleen, 
mutta varmasti lisääntynyt, Nykyään lienee jäsenmää rä 
jonkunverran yli 500. 
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jll,rjestcil:in kuuluu paitse ranskalaisia, Canadan rans
kalaisia ja ranskankielisiä belgialaisia. Järjestön äänen
kannattaja ilmestyy Carleroissa, Pa. 

Lättiläiset 

ovat sosialistipuolueen mukana toimineet pitemmän 
aikaa. Olleet varsinkin täällä idän valtioissa toimeUjaana 
osana paikallisissa keskusjärjestöissä. Sisälliset riitaisuu
det lienevät viime aikoina melkolailla toimintaa haitan
neet. Niinpä kerrotaan, että kun järjestö elokuussa jär
jestönä liittyi puolueeseen valiten oman kielenkääntäjä
sihteerin, niin hankkiutuvat useat osastot eroon järjes
töstä, pysyen kuitenkin puoluejäseninä, kuten _aik;aisem
minkin. Jäsenmäärä järjestössä lienee 1,100 vaiheilla. 

Paitse ylempänä mainittuja kielijärjestöjä, joiden 
hommasta mitä lyhemmin on tullut mainittua ja suoma
laista järjestöä, jonka toiminta on meille tunnettu, ovat 
venäläiset ja vähävenäläiset järjestäneet keskuudessaan 
yhteistoimintaa samantapaisella perustalla, molemmilla 
ryhmillä ollen erityinen järjestönsä. Yleisesti katsoen val
litsee yhteistoiminta kaikkien sosialistisesti ajattelevien ja 
sosialismin eteen työskentelevien kesken, mikäli käytän
nölliset seikat sen tekevät mahdolliseksi. Järjestyminen, 
voimainkokoaminen tehokkaaseen järjestettyyn työhön 
tuottaa vaikeuksia pääasiallisesti siksi, että eri kieliryhmiin 
kuuluvat ovat hajoitettuna "kuin akanat" yli laajan man
tereen. Hyvällä tahdolla näytään nämäkin vaikeudet 
saatavan vaimennettua - kun jokainen kohdaltaan pon
nistaa ... 
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Yhdysvaltain työväenliikkeen 
aikaisimmat toimenpiteet 
työpäivän lyhentämiseksi 

. l\_1iten _kurjaa järjestymättömän ja kirjaimel
hsestt yhteiskunnan ulkopuolella olevan työväestön 
asema onkaan aikanaan ollut jokaisessa maassa 
oli se t~_ällä vert~ja hakeva kurjuudessa ja sor~ 
rossa vnme vuosisadan ensimäisillä kymmeutu
vuilla. Palkat olivat äärim.mäisen alhaiset, taval
li~~l~~ .!Y~läiselle_ m_~k.se~~-iin noi~ 4:3 senttiä työ
p~~:'a.lta, J?ka ~h va~m!am kaks.1to1statuntinen ja 
s1takm p1temp1, millom vuodenaika sen vain 
myönsi. Eikä tästä huutavasta kurjuudesta näyt
tänyt olevan mitään ulospääsyn mahdollisuutta. 
\:, elka vanki!at olivat tulvillaan työläisiä ja työt
tomyys ylemen. 

Mutta niin epätoivoiselta kuin tilanne näytti
kin, selv!s~ työväestölLe hiljoilleen mitä. tietä ipe
lastus ohs1 saavutettavissa, käsityöläisten keskuu
dessa, alkoi _muodostua järjestöjä, jotka pian an
tautmvat taisteluun parempien elinehtojen saavut
tamiseksi jäsenilleen. Ensimäinen sellainen josta 
virallisia tietoja on säilynyt, perustettiin Ne~ Yor
kin laivanrakennuskisällien keskuuteen huhtikuun 
J p :nä, 1803 (Society of J ourneymen Shipwrights) 
Ja muutamia vuosia myöhemmin alkoivat käsityö
läiset muillakin aloilla järjestyä. Räätälien kes
kuudessa syntyi järjestö v. 1806, jolloin useat jo 
kotimaassaan Englannissa unioon kuuluneet rää
tälintyöntekijät perustivat järjestön. 
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Laivanrakennusala oli ensimäisiä teollisuus
aloja, joka kehittyi palkkatyöläisten käyttäjäksi 
suuremmassa määrässä, sillä laivarirakennusliike 
vilkastui, joskin rakennetfavat laivat yleensä olivat 
pieniä. Kaksikymmenluvun alussa olivat laivan
rakennustyöläiset usealla Atlannin rannikkokau
punkien .Ia:ivaveistämöillä järjestyneet'. ja vuonna 
1833 perustettiin New Yorkissa ensimäinen työ
väenjärjestöjen keskusliitto . Amerikassa (Central 
Trades Union of New York City). 

Pyrkimys -elinehtojen parantamiseksi • johti 
luonnollisesti pian taisteluun työpäivän lvhentämi
seksi, joka kuten sanottu, silloin oli niin pitkä kuin 
vuodenaika kulloinkin salli. Työläisten keskuu
d~s~a he:ä~ti kat~eruutta se, että työnantajat pyr
kivat ka1km tavom pidentämään työpäivää, huoli
matta sen luonnollisista rajoista, joita ulkotyölle 
asetti pimeys. Se tapahtui siten, että alettiin kiel
t_ää tava½~i !ulleet lepoajat. ennen _ja jälkeen puo
lisen. Nunpa kerrotaan, miten esim. ·v. 1817 eräs 
massachusettsilainen laivaveistämön omistaja 
päätti jättää pois tavanmukaiset aarriu- ja iltapäi
väryypyt työläisiltään. · Vaikkakin toimenpiteen 
selitettiin johtuvan raittiusharrastuksista, huomasi 
työväestö kuitenkin pian, että siten säästetty aika 
olikin se pääasiallinen tekijä, joka pani isännistön 
liikkeelle, eikä se . mikä rommissa säästettiin. 
Rommi nimittäin kiellettiin vain miehiltä, mutta 
päällystölle sitä edelleenkin. tarjottiin. . 

Nämä kiristysyritykset olivat luonnollisesti 
hyvänä kiihoittimena työväestön keskuudessa, joka 
pian alkoikin suunnitella keinoja kymmentuntisen 
työpäivän saavuttamiseksi. Elämä sellaisissa 
oloissa on pakosta raakaa ja tietämättömyys työ
väestön keskuudessa hirvittävä. Niinpä mainitsee 
m. m: George E. McNeill teoksessaan The Labor 
Movement the Problem of To-day erään sen aikai
sen kirjoittajan muistiinpanoista, joissa selitetään 
New Yorkin laivanrakennustyöväestön vielä kol
mikymmenluvun alkupuolella nauraneen puhujalle, 
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joka selitti kymmentuntisen työpäivän olevan saa
vutettavissa ja täytti hänen hattunsa napeilla ja 
tinankappaleilla kun hän· yritti koota kolehtia. 

Varsinaisen kymmentuntisen työpäivän saa~ 
vuttamiseksi suunniteltu· taistelu alkoi kaikista 
päättäen kuitenkin jo kaksikymmenluvun keski
paikoilla, jolloin New Yorkin, Philadelphian ja mui
den Atlannin rannikkokaupunkien laivanrakennus
työväestö pani toimeen useita lakkoja sen saa
vuttamiseksi. Mutta tulokset olivat niukat. 
Vuonna 1829 perustetun Workingmen's Partyn 
yhtenä vaatimuksena oli niinikään kymmentunti
nen työpäivä. Mutta vaikka puolueen listalla va
littiinkin yksi jäsen New Yorkin valtion lainlaati
jakuntaan ja saavutettiin useita paikallisia voit
toja ja muita parannuksia, ei kymmenen tunnin 
työpäivälakia kuitenkaan saavutettu, eikä unioit
ten toimintakaan tuottanut sanottavia tuloksia. 
Joillakin New Yorkin ja Philadelphian laivaveistä-
11:.~il!ä saavutettiin se_n;ään. kymmenen tunnin • työ
pa1va vuonna 1832 ta1 33, Jopa New Yorkissa pai
koin yhdeksäntuntinenkin vanhojen laivojen kor
jauksilla. 

Mielenkiintoista on huomata, miten silloinen 
työväenliike jo pyrki samaan paamaaraan sekä 
unioittensa, että valtiollisen yhteenliittymisen 
avulla. Eikä ole vähemmän mielenkiintoista se
kään, että vaikka tulokset olivatkin niukat, niin 
liike ei silti laimerinut. Epäonnistumisista huoli
matt~ ei taantumus voittanut alaa. Vuoden 1832 
maaliskuulla kokoontuneen New England Associa
tion of Farmers, Mechanics and Workingmen-ni
misen järjestön kokouksessa puhuttiin taas sa
masta vaatimuksesta - muiden reformien ohella 
- ja kehoi_tettiin kaikkia käsityöläisjärjestöjä pa
nemaan toimeen kokouksia, joissa suunniteltaisi 
toimenpiteitä työajan lyhentämiseksi. Useat jär
jestöt noudattivatkin kehoitusta ja seuraavien ke
vätkuukausien ajalla siitä puhuttiin kaikkialla. 
Syntyi lakkoja ja selkkauksia1 joissa kaikissa oli 
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yhtenä vaatimuksena kymmentuntinen työpäivä, 
mutta joilla ei kuitenkaan ollut yleensä suurta 
merkitystä, mikäli saavutukset olivat kysymyk
sessä. Edellämainitut New Yorkin ja Philadelphian 
t:f_öl_~isten . saavutukset lienevätkin olleet ainoat 
mma vuosma. 

Mutta kuten tunnettua, synnyttää jokainen 
pyrkimys työläisten taholta asemansa parantami
seksi, sitä vastustavan pyrkimyksen työnantajien 
puolella. Niinpä· siihenkin , aikaan ajoi työläisten 
liikehtiminen · -työnantajatkin - liikkeelle. Kun sil-= 
loisten kesä päivien · tilalle olisi asetettu kymmen:
tuntinen työpäivä, olisi se ollut tuntuva lyhen
nys työajassa, joten työnantajilla oli etujensa kan
nalta kylläkin syytä herätä.· 

Ja he heräsivätkin. 
Maaliskuulla v. 1832 pitivät työnantajat ko

kouksen Bostonissa, jossa työväestö niinikään jo 
osoitti järjestymisen oireita ja vaati työpäivän 
lyhennystä. Kokouksen osanottajat pitivät yitiö
päisyytenä sellaista vaatimusta, joka tähtäsi hei
dän riisto-oikeuksiensa rajoittamiseen ja he osa
sivat silloin jo vedota siihen samaan valttiin, jota 
amerikalainen riistäjä on niin tehokkaasti käyttä
nyt aina ja käyttää edelleenkin, he vetosivat -
työläisten oikeuksiin. Selittivät miten on sietämä
töntä, että "vapaalta amerikalaiselta riistetään 
oikeus työskennellä niin kauan kuin tykkää", ja 
selittivät rangaistavaksi rikokseksi yritykset "kii
hoittaa työväestöä, jolle maksetaan niin kunnolli
nen palkka". Kokouksessa oli edustettuna 108 lii
kettä, ollen ne enimmäkseen kauppiasten omista
mia, joiden hallussa silloinen laivanrakennusteolli
suuskin oli. Siellä päätettiin asettaa mustalle lis
talle kaikki ne työläiset, jotka kannattivat kym
menen tunnin työpäiväliikettä, vieläpä ne mesta
ritkin, jotka sietivät sellaisia työläisiä työssään. 

Luonnollisesti synnytti sellainen vaino het
kellisen seisauksen, varsinkin kun työttömyys oli 
yleinen ja tuomioistuin selitti lakkoutumisen sala-
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liittoutumiseksi, kuten nykyisinkin, mutta sekään 
ei voinut tappaa liikettä, jonka perusteet olivat 
eheät. Kaikesta vainosta huolimatta saavuttivat 
Bostonin laivanrakentajat vanhojen laivojen kor
jauksilla kymmentuntisen työpäivän v.v. 1836 ja 
1837 ja uusien rakennuksilla v. 1840, jolloin liitto
hallituksenkin oli myönnettävä työläisilleen kym
mentuntinen työpäivä, joskin se jäi useiksi vuosi
kymmeniksi vain kuolleeksi laiksi. 

Vaikkakin laivanrakentajat toimivat ikään
kuin uranuurtajina taistelussa työpäivän lyhentä
miseksi, olivat käsJtyöläiset muillakin aloilla jo 
järjestyneet ja aseltuivat samojen vaatimusten 
taakse. Niinpä syrityi Philadelphian työläisten 
keskuudessa v. 1835.'yleinen lakko kymmenen tun
nin työpäivän sa;;t vj.lttamiseksi, kuitenkin tulok
sitta. · Työ,päivää fosin hiukan "järjesteltiin", 
mutta ei kymmentuntiseksi. Seuraavana vuonna 
lakkoutuivat New Yorkin satamatyöläiset niini
kään saadakseen työpäivänsä kymmentuntiseksi, 
mutta sotaväki oli silloin jo. toimessaan nykyiseen 
tapaansa .ja lakkolaisten oli pakko palata takaisin 
työhön entisillä ehdoilla. 

Valtiollista toimintaakaan ei unohdettu. Bal
timoren työläisten toimesta jätettiin talvella 1836 
kongressille vaati,ml!s kymmenen tunnin työpäivä
lain laatimisesta, mutta kuten luonnoUista aikana 
jolloin työläisillä ei ollut yhtään edustajaa kongres
sissa, sellaisen vaatimuksen kanssa ei kauan aikaa 
kulutettu, sille ei annettu huomiota ollenkaan. 
Kongressinkin oli kuitenkin lopulta taivuttava työ
läisten sitkeän vaatimuksen edestä ja huhtik. · IO 
p :nä, 1840 antoi presidentti Van Buren · tunnetun 
julistuksensa kymmenen tunnin työpäivälaista., 
kuten jo on edellä mainittu. 

Isännistön vaino ja vuoden 1837 paniikki oli
vat suurena esteenä työläisten vaatimusten tiellä 
ja niiden vaikutuksesta saavutukset olivatkin niin 
pienet. Kun teollisuusolot jälleen vilkastuivat, sai 
paikoin kuollut unionistinen liikekin jälleen uutta 
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voimaa ja rohkeutta. Kun edellämainittu hallitu~
sen julistus oli annettu, syttyi ky1!1mene1:1 tun!.1m 
työpäiväliike uudelleen eloon, l~viten. ama lan
nelle (joksi siihen aikaan katsottim Oh10) saak~a. 
Mainita sopii myöskin, että se av_us~~~' Jon_ka sil
loinen työväenliike sai k?mmumsttsurt~~a~?: ky_~ 
vykkäiltä johtajilta, ei sumkaan ollut vahaisest~ 
arvosta. Aina siitä saakka kun Robert Owen tuh 
Amerikaan v. 1824 kautta koko kommunistisiirto
lain ajan, esiintyivät liikkeen johtajat puhujina 
unioitten kokouksissa ja kirjoittelivat sanomaleh
distössä työläisten vaatimuksia puolustavia kirjoi
tuksia. 

Bath Me., oli tunnettu laivanrakennuskau
punki nelikymmen!uvulla. __ 9.s~ sen työläi_sistä saa
vutti kymmen!unttse_n ty?paivan v. 1841 J~ v. ~844 
tuli se melkem yleiseksi koko ka1.11pungm laiva
veistämöillä, jolloin kaikki muut paitsi kaksi veis
tämöä ottivat sen käytäntöön. 

Niin pitkä ja vaiherikas kuin työväestön tais
telu olikin kymmentuntisen työpäivän saavutta
miseksi tuotti se kuitenkin aina hiljoilleen tulok
sia, eikä lainlaatijain taholtakaan voitu ajan pit
kään olla taipumatta, joskin siellä osattiin aina 
kiertää tehdyt myönnytykset siten, e~_tä _?iil~_ä _to.~ 
dellisuudessa ei ollut suurtakaan kaytannolhsta 
merkitystä. Työpäivä ei ~llut. ~itkä __ ainoa~taan 
aikuisilla, vaan samaten lapsilla, Joita suhen aikaan 
jo käytettiin tehtaissa ja missä vain suinkin voitiin 
käytt.ää. Horace Mann'in ja muiden "ihmisystä
vien" toimesta meillä selitetään olevan m. m. ny
kyinen kansakoululaitoksemme ja monta muuta 
laitosta, joista työväestökin saa etuja, mutta sel
laisten selitysten esittäjät eivät koskaan otakaan 
huomioon sitä yhteiskunnallista voimaa joka pa
kottaa riistäjät muuttelemaan aina tuon tuosta
kin suhteitaan työväestöön, nimittäin työväestöä 
itseään, joka järjestöjensä avulla taistelee itsel
leen parannuksen toisensa jälkeen. Ne "inhimil
lisyyssyistä" annetut parannukset ovat poikkeuk~ 
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setta työväenjärjestöjen pakottamia; siten on 
meillä kansakoululaitoksemme ja sen saman voi
man ansiosta on lakikirjoissamme ensimäinen laki
säädös, joka. millään tavalla rajoittaa yksityisten 
palveluksessa olevien työläist_en t):'öpäi"'.~ä. Sellai
nen laadittiin Massachusettsm lamlaatlJakunnassa 
työväestön sitkeän tai~telun jälkeen "'.· _!8f2, jolloin 
kiellettiin alle 12-vuotiasten lasten pitatnmen teh
taissa työssä enemmän kuin kymmenen tuntia päi
vässä. 

Yhtä merkityksetöntä poikkeusta lukuunotta
matta, josta mainitaan jälempä~ä, oli~in tä1!1ä la~
ten työpäivää rajoittava laki __ a_~noa __ lamlaad~nnal_h
nen saavutus tällä alalla tyovaeston ankarimmis
takin ponnistuksista huolimat~a ai_na VU:?teen 1874 
saakka, jolloin Massachusettsm lamlaattJakunnalta 
kiristettiin kymmenen tunnin työpäivälaki naisille 
ja alle 18-vuotiaille nuorukaisille, jotka työsken-
telivät tehtaissa. . 

Vuonna 1845 esitettiin Massachusettsin lainlaa
tijakunnalle vaatimus yleisen yhdentoista , tunnin 
työpäivälain laatimisesta. Vaatimusta ei kuiten
kaan otettu huomioon, eikä kummakaan, eihän 
koko puuvilla teollisuudessa ollut olemassa min
käänlaista järjestoä. Lainlaatijakunnassa selitet
tiin sellaisen lain sulkevan jokaisen puuvillateh
taan koko valtiossa, koska muissa :valtioissa saa
tiin teettää pitempiä työpäiviä. Samoin selittivät 
lainlaatijakunnan jäsenet olevan väärin. rajoittaa 
korporatsionien palveluksessa olevien työläisten 
työpäivää, koska ei muka yksityisten palveluksessa 
oleviin voitaisi sellaista lakia sovelluttaa. VJ1oteen 
1850 ei sen jälkeen tavatakaan mitään yritystä 
työpäivälain l3;:1timisek~i. . Silloin ilmo~tt~. muu:3:n 
valiokunta, etta Lowellm, Mass., myllyissa tehttm 
neljätoista tuntia enemmän työtä viikossa kuin 
Englannin myllyissä. Sen perusteella esittikin va
liokunnan vähemmistö yksitoista tuntisen työpäivän 
säätämistä lailliseksi työajaksi syyskuun alusta 
v. 1850, heinäkuun alkuun v .. 1851, jolloin kym-
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merituntinen työpäivä tulisi lailliseksi.· Esitys kui
tenkin hylättiin ja samoin tehtiin kaksi vuotta 
myöhemmin, jolloin oli niinikään esillä esitys kym
mentuntisen työpäivälain laatimisesta kaikkia sel
laisia taipauksiå · varten, joissa: aikuisten työläisten 
ja· työnantajien välillä ei olisi mitääff erikoissopi
musta, ja alle 15-vuotisille lapsille ·kaikkialla:., 

· Samaan aikaan kuri yritykset lainlaadinnalli
silla toimenpiteillä saavuttaa lyhyempi työpäivä, 
poikkeuksetta epäonnistt1ivat, sillä itsenäi_stä työ
väenpolitiikkaa ei öllut enää olemassa · s1tte kun 
edellämainittu Workingmen's · Party lyhyen ole
massaolonsa jälkeen kuoli, saavuttivat käsityö
läiset tuloksia ammattijärjestöjensä• kautta. Maa
liskuulla vuonna ·1845 perustettu •· New · · England 
Workirigmen's Association_ alkoi yhdessä • useitten 
muitten · reformijärjestöjd: · kans·sa · voimakkaan 
taistelu'rt työväestön .-elinehtojen · parantamiseksi. 
Sen toiminhan tuloksena oli myöhemmin · m. m. 
jonkinlaista osuusliikkee? alku~, joka._luo_nr;iollisesti 
sai kiihotusta · Englannissa n11hm a1ko1hm alka
neesta' osuusliikkeestä, samoin kuin kymmenen 
tunnin työpäiväliikkeeseenkin · -vaikutti -- · myöskin 
Englannin työvä~stön kymrnene.n .tunnin liike, joka 
såavuttikiri tarkoituksensa vuoden 1847 kymme
nen tunnin työpäivälaissa. · · _ 

Näiden järjestöjen mukana toimivat jo ennen 
mainitun kommunistiliikkeen · esitaistelijat, kuten 
A. Brisbahe, Charles A. Dana,· George Ripley ja 
muut: 'Ke'säk 16 p :n'ä V. 1845 'pidettiin Pittsbur
gissa suuri työläisten kok_ous, jossa kerrotaan ol
leen läsnä vähintäin viis'ituhatta -työläistä ja jossa 
hyväksyttiin päätöslauselma kymmenen tunnin 
työpäivän puolesta. Suuri osa kokouksen osan
ottajista oli naisia, jotka ipuuvillamyllyjen työläi
sinä olivat mitä kurjimmassa asemassa. Kokouk
selle saapui vastaus viideltä puuvillateollisuusfir
malta, jotka jyrkästi kieltäytyivät suostumasta 
kymmenen tunnin työpäivävaatimukseen, selittäen 
sellaisen epäkäytännölliseksi ja mahdottomaksi. 
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Kokousta seurasi neljän tuhannen työläisen lakko, 
mutta se hävittiin viiden viikon taistelun jälkeen. 
Eräs sen aikuinen sanomalehti, pittsburgilainen 
Spirit of the Times, kirjoittaessaan lakosta selit
tää, että työnantajat eivät suinkaan enää laskisi 
työläisiään lakkoon toiseksi viideksi viikoksi niin 
pienen vaatimuksen takia. Vaatimuksen voittami
nen epäonnistui siis vain siksi, että työväestöllä ei 
ollut kylliksi voimaa seistä niin kauan lakossa, että 
isännistön olisi ollut pakko taipua... . . . , 

Kuten edellä jo· mainittiin, oli Massach,usettsin 
lainlaatijakunnalle esitetty vaatimus kymmenen 
tunnin . työpäivälain saamiseksi . jo v. I8:J-S, ~-uiten:. 
kin tuloksitta. Seuraavana vuonna es1tett11n sa.
manlaiset vaatimukset tuhansien tyoläisten allekir
joituksilla varust~ttuin~, : mutta tuloks~t oli_:7at 
samat kuin edell1selläkm . kerralla. TyonantaJJen 
taholta asetettiin rohkeimmat työläiset rilustaUelis
talle ja johtajien mainetta koetettiin kaikin tavoin 
mustata. Kymmenen tunnin työpäiväliike oli sil
loin ylimmillään. Kaikkialla Massachusettsissa, 
Pennsylvaniassa ja New Yorkissa pantiin sen· hy.:. 
väksi toimeen suuria kokouksia. Puhujia kuletet
tiin paikasta toiseen ja kaikkialla kerättiin varoja 
kymmenen tunnin työpäivän agit~tsionin ylläpitä
miseksi. · 

Tammikuulla v. 1847 jätettiin New Yorkin 
valtion lainlaatijakunnalle vaatimus op_pilasten ja 
alaikäisten työajan rajoittamisesta 1am kautta. 
sekä vaadittiin komitean asettamista joka . tutkisi 
valtion oikeuksia rajoittaa . työläisten _ työaikaa. 
Tämä toimenipide näyttääkin olevan ensimäineri 
kerta kun virallisesti vaaditaan työn ja pääoman 
välisten suhteitten tutkimista lainlaatijakunnassa. 

Saman vuoden toukokuulla pitivät Bostonin 
konesepät kokouksen, jossa uhkasivat perustaä 
oman · osuusliikkeen, elleivät saisi työnantajiaan 
suostumaan kymmenen tunnin työpäivävaatimuk
seen. New Yorkin konesepillä oli jo siihen aikaan 
kymmentuntinen työ-päivä, .ja bostonilai-set, · jotka 

201 



itse olivat järjestymättömiä, myönsivät olevansa 
sik_si _ _Pakote_!t1;1ja t~k_emään pitempiä työpäiviä, 
s.ehttaen etta JOS ohs1 kolmea vuotta aikaisemmin 
alettu järjestystoimenpiteisiin, niin kymmenen 
tunnin työpäivä olisi voimassa Massachusettsis
sakin. 

Toinen teollisuuskongressi, joka kokoontui New 
Yorkissa · kesäkuulla 1847 niin ikään otti ohjel
~aansa kymmenen tunnin työpäivävaatimuksen 
Ja saman vuoden ajalla käytiinkin lukuisia lakko
taisteluja, joissa oli kysymyksessä kymmenen tun
~in · työpäivän_ saav1;1ttaminen, ~amoin kuin palkko
J~_n ~?rottammenkm. Kun tieto Englannin työ
v~es_ton saavu~tat?asta kymme:ien tun1;in työpäi
v~la1s_~a s_~a~m .. tanne, _synnytti se laaJoissa työ
v~~s-~on 1p11re1ssa u~tta mnostusta lyhyemmän työ
pa1van puolesta taistelemaan. Saman vuoden hei
näkuulla laadittiin New Hampshiressa laki joka 
määräsi kymmentuntisen työpäivän ainoaks/ lailli
seksi työpäiväksi, ja, kirjoittaa McNeill "vaikka 
t;7ö:yäestö ~iesi½_in lc:in jäävän kaikkea käytännöl
hsta merk1tysta vaille, tervehti se sitä sittekin 
suurella ilolla". 

Työnantajat ryhtyivät taas toimenpiteisiin 
kymmentuntisen työpäiväjärjestelmän kumoami
seksi . . Bath'in, Me. , laivanrakennuttajat liittyivät 
yhteen ottaakseen käytäntöön uudelleen entisen 
t~van teettää työtä. kesäkuukausienkin ajalla au
:mgon _nous~sta. auringon laskuun. Syntyi lakko, 
Joka se1sautt1 la1vanrakennustyöt useiksi viikoiksi 
kunnes työnantajien oli annettava perään. Senai~ 
k~iset as_~aki~)a~ __ ker!o".'at ·erään työnantajan pyr
kmeen kayttamaan t1la1suutta hyväkseen· nähdes
sään e~tä työläiset voittavat lopultakin, kii~ehti hän 
~-~nkk1_maan ~alve_lukseensa kaikki parhaat työ
la1~e~. _J~ asetti heidät . työhön kymmentuntiselle 
t_ropa1vall~'. L~10nnolhsesti oli se voitto työ
la1s1lle, to1stenkm työnantajien oli silloin tai
vuttava. 

Vuoden 1848 tapahtumat Europassa kiihdytti-
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vät edelleen täkäläisen työväenliikkeen toimintaa 
K~_i~~ialla pidettiin kokouksia, joissa . pohdittii~ 
tyovaen kysymystä ja kaikissa niissä oli vaatimus 
kymmentuntisesta työpäivästä etualalla. Eräässä 
s:ll~isessa -~okou~sessa __ kerrotaan erään pittsbur
gila1sen tyonantaJan esuntyneen puhujana,· selittä
neen olevansa ensimäinen, joka myönsi työläisil
leen ky1;1mentuntis~n tY?J.?äivän, sekä että kym
m:_n~_unt~~-en~aan et tuhs1 kauan tyydyttämään 
tyovaestoa, Jonka pyrkimys pian l.{ohdistuisi kah
de_ksan tunni~. ~äivään, joka voidaankin antaa yh
teiskunnan suta ollenkaan kärsimättä. Kuului
saksi tulleessa Faneuil-haalissa Bostonissa pidet
~iin suur;i_ joukkok<;>kous vuoden 1848 toukokuulla; 
JOSS~ muiden vaatimusten yhteydessä esitettiin 
vaatimus ky:?me_ntu1:~isesta ~yöpäivästä ja saman 
kuun II p :na es1tettun vaatimus Massachusettsin 
lainlaatijakunnalle, jossa sen senaatti kuitenkin 
hylkäsi. . 

S:n a~kainen _työväenliike, selittää George E. 
McN~:1ll, __ J~n~~ tiedonantojen perusteella suurin 
osa tasta k1qo1tuksesta on laadittu, oli äärimmäi
sen konservatiivistä, vieroten niitä sosialistisia uto
pistisia virtauksia, joita samaan aikaan ilmeni. 
S~n pä~pyrkimyksenä oli vaiu palkkojen korotta
mm~_n Ja t_Yö~jan lyhentäminen ja toimi se käsikä
dessa ka1kk1en ihmisystävällisten . . reformistien 
kanssa. Samaan aikaan sen keskuudessa .kuiten
ki~ . alkoi syntyä pyrkimys useitten erilaisten 
umo1tten yhdistämiseksi yhteisten · vaatimusten 
puolesta taistelevaksi. liitoksi. Kongressille jätet
tiin vuo_den 1818 __ . i~~u1;tokau~e1;a anomus kym
men1y1:~1sen ~YOJ.?a1vala1_n laatimisesta ja samalla 
vaad1tt11n lakia, Joka kieltäisi lasten käyttämisen 
t:_hd~styössä enemmän kuin kahdeksan tuntia päi
vassa. 

.. Asutuksen laajetessa laaje~i teollisuuskin. 
S11!1en ~tkaan tavataan jo niin kaukana lännellä 
kmn Chicagossa ammattiliikkeen toimintaa mutta 
sen voimakeskus pysyi edelleenkin Atlannin ran-
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nikkcivaltioitten kaupungeissa, Joissa teollisuuskin 
oli vilkkainta. Philadelphiassa oli kymmenen tun
nin työpäiväliike kasvanut voimakkaaksi ja sa
maan · aikaan saavuttivat Baltimoren työläiset 
eräänlai~en · kymmentuntisen työpäivälain, joka 
kuitenkin jäi merkityksettömäksi, sillä laki sääti 
rajoitetun työpäivän vain· siinä tapauksessa että 
työläisen ja työnantajan välillä ei ollut olemassa 
mitään · erikoissopimusta, sellainen tietysti pako
tettiin kaikkialla voimaart ja niin laki sivuutettiin. 

Kymmenen tunnin tyopäivä oli siihen aikaan 
jo saavutettu useilla teollisuusaloilla ja työläisten 
olosuhteet paranivat sen kautta huomattavasti. 
Kaikki lakkoH11stelut eivät kuitenkaan olleet on
nistuneita. Niinpä taistelivat Amesburyn ja Salis
buryn kutotnotyöläiset ankaran lakoh vuonna 1851, 
jossa kuusikuukautisen taistelun jälkeen hävisivät, 
suurimmaksi osaksi siitä syystä, että työnantajat 
saivat runsaasti vasta maahan tullutta siirtolais
väestöä, etupääsä irlantilaisia, ottamaan lakkolais
ten paikat. Hävitty lakko ei kuitenkaan masenta
nut työläisten mieltä, vaan kiihotti heitä päinvas
toin uusiin ponnistuksiin, joiden seurauksena Mas
sachusettsin lainlaatijakuntaan valittiin useita työ
läisten vaatimuksille suosiollisia edustajia sinä ja 
seuraavana vuonna. Niiden toimesta hyväksyt
tiinkin · 1ainlaatijakunnan· alahuoneessa · kymmen
tuntine·n työpäivälaki vuonna' 1852, mutta senaa-
tissa· se ei läpäissyt. · · 

Useat työnantajat suostuivat myöntämään 
työläisilleen yhdentoista tunnin työpäivän vuo'nna 
1853, nähtävästi tarkoituksella estää · kymmenen 
tunnin työpäiväliikkeen· eteneminen ja seuraus 
olikin, että ei ainoastaan yksitoistatuntinen, vaan 
sitäkin pitempi työpäivä säilyi voimassa aina vuo
teen 1865, jolloin yksitoistatuntinen työpäivä tuli 
yleisesti voimaan. 

Rinnan kymmentuntisen työpäiväva::ttimuksen 
kanssa oli syntynyt vaatimus kahdeksan tunnin 
työpäivästä, mutta sen ajan työväestön mieltä alkoi 
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kiinnittää samassa myö,ski; t"o'in~~ · kysymys, kysy
mys henkiorjuuden : poistamisesta, joka astui päi
väjärjestykseen viisikymmenluvun loppupuolella 
kaikkialla. Useita unioita. oli jo liittynyt yhteen 
lyh,yemmän työpäivän saavuttamis.eksi, mutta si
sällissota astui väliin ikäänkiiiq • varjoten työväen
kysym;yksen muka. suurerrgnan,. , 11irp.ittäip. orjain
vapautuskysymyksen rinnalla. •. Pohjoisvaltioitten 
suurriistäjät alkoivat taistel4n __ eteJän henkiorjapa
rooneja vastaan, teollisuuskapitali'smi asettui feo
dalismia vastaan. Yhteiskunnallinen vallankumous 
oli käypnissä, palkkaorju1,1den: . tåydellinen valta-
kausi alkamassa. · · · · · 

Olkoon · kuitenkin . vielä mainittu eräs seikka, 
jolla oli suuri merkitys kymmentuntisen työpäivän 
saavuttamisessa käsityöläisten, · varsinkin laivan
rakentajain keskuudessa. - Nelikymmenluvun lop
pupuolella sattuneet kultalöydöt Californiassa ai
heuttivat vilkastumiskauden · la1vanrakennusliik
keessä ja synnyttivä't ·valtavan kysynnän;, sen alan 
työväestölle. Edullista tilannetta hyyäkseen käyt
täen saikin . osa Californian laiva1;iiåkentajista jo 
v. 1849 kahdeksan tunnin työpäivä'ri ja la,ski siten 
perustuksen kahdeksan tunnin työpäiväliikkeelle, 
joka kuitenkin heräsi eloon vasta .sisällissodan jäl
keeq, Kahdeksan tunnin työpäivä oli siis saavu
tettu .' j.a .·· ·osoitetf1.1 ; 'ma}i,ä9Jli~~ksl silläkin tuottaa 
tarpeellinen määrä valmista työtä, jo vuosikymme
niä ennen kuin stiuri 'osa työväestöstä piti mahdol
lisena tulla toimeen kymmentuntisellakaan työ
päivällä._ 

'· -o. 



---AINOA 

SUOMALAINEN APTEEKKI 
---IDÄSSÄ---

Tilatkaa lääkkeenne sekä apteekkitavarat 
postin kautta meiltä. Kirjeisiin vastataan ja ti
laukset lähetetään joutuin ja huolellisesti. 

Suomalaiset farmaseutit palvelevat teitä. 
Tässä on erikoislääkkeitämme, joista · erittäin 

suosittelemme: 

Filicon matolääke ......... $1.00 satsi 
Filicine kapselit .. ; . . . . . . . $1.00 satsi 
Aura matolääke, hinta . . . . . . . 1 dollari 
Aura hivustonikki, hinta .... 40 senttiä 
Aura yskänlääke, aikuisille, hinta . 40c. 
Aura Terveyssuola, hinta ........ 25c. 
Aura yskänlääke, lapsille, hinta . . 25c. 
S. & H. päänkivistyspulverit, hinta 50c. 

Kysykää meidän lää:keluetteloamme, jonka lä
hetämme vapaasti osotteellanne. 

Kunnioittaen 

SUOMALAINEN APTEEKKI, 
W. M:. HEIKKINEN, 

)\pteekkari 

773 Main St., Fitchburg1 Mass. 

Waltham koneisto, 
17 kivinen, justeerattu 
hyväk_s,i - ajanpitäjäksi. 
Kultatäytekuoret; taat
tu 20 .-.. v1,1odeksi ja ·hyVä 
ketju· mukana, hinta 
$13.00, jonka voitte ti
lata alla olevalla osot
teella. . Kello on täy
dellisesti taattu. 

C. J. Kauppisen 
kello-ja 

juvelikaupasta 
saatte parhaimmat kellot ja kuita 0 ja ho1>el!tavarat'·myös
kin · halvimmilla hinnoilla. Täydellinen varasto .kihla- ja 
vihkisOrmuksia·, \Valtham, Hamilton ja l!linOis-kelloja jotka 
ovat Ila.rhaiksi tunnettuja. ' 

Kellonne · voitte myökin lähettää. l:ikkeesee~i ·korjåtta
vaksi postin kautta. Teemme taatun työn .ja myöskin hal

vemmalla kuin 
jossain muual
la. - Lähetys 
maksaa teille 

ainoa·staan 
muutaman sen
tin. 

Toveruudella: 

C. J. 
Kauppinen, 

769 Main SI., 
Fltchburg, Mass. 



RAHAA 
-Suomeen täydellä takuulla-

Jos Te aijotte lähettää 

' r~haa ornaisillenne ja · 

. tutt~villen~~ 

SUOMEEN 
>f teette Te v,iisaasti . jps 

lähetätte rahanne mei
dän kauttamme, 'sillä 
eU.fO'l)alainen , sota· ,ei 
vaikufa 'meidän Iiik- j 

. . .. keeseemrrie. Kaikki · 
meidän ulci.smaksumme Suomessa toimittavat täs
mällisesti ja ehdottoman va.tfi~Sti ;meiclän takuul
lamme.hyvin tunnetut pankit.. '' / · ': · 

'-SUOMEN YDHYSPANKKI: 
KANSALLIS-OS.A.KEPANKKI, 
.POHJOISM. OSAK~PA:t-:l'KKI, 
. WAASAN OSAKEPANKKI, 

riiin että vastaanottajat saa · n,6ståa rahät Suomen 
mar~oissa lähimmästä · postikonttoristä .. .. / . r -- .. ··. . . ~ . . . . -, 

. . :. . PANI{~IRILUKE __ ·,· .. ,, , 
NIELSEN t:& \. lil:J'NDB'ECK 
. 24 STATE,. ST:, NEW:YORK . . . 

Vanhin ja suurin . sirnmalainen· p a nkkiiri.liike · Ja; jjiiettitoi
mi~o Amerikassa, · .New• Yorkin .vaWo:n ·pankk.10departs '· 

; mentin\kolitr,o~\ ~~,-
, .. ; . . ... . ·. '. ' ' . : 

50,000 
K -IRJAA 

Vap·aas.ti Miehille 
Tie terveyteen, . voimaan-•· ja .miehuuteen. 

.Jqs ~ärs!tte j oistakin miehille o~it1H~lst8 ta;;deis ta, ;nie 
neuvomme Teitä · klrjott a m aan t ä m ä n ihnteelllsen · viipaan . klr-• 
jo.n p erään. Se k ertoo' Teille selvällä, yks lrikertaisella kielellä:,' 
k uinka mie h e t k ä rs ie n se nlais ista salr'a·uksista kuin Syphilis 
eli Verenmyrkytys, Gonor hoeo.. eli Tippu ri, ,J:ä lkitippnri, ,Mie
huuden ·heikkous, _H ermoston heikkous, )!:ykenemättömris, 
Si<imei;,vuoto, Tarttuva t taudit ja t audi t __ · sUtin0 sekä virtsa cll
ntls sä ; 1n yöskin Hengenahdistus, H eikko ruuånSuiatus, Um
pita_p,ti, Kat~r:~' _P~ri,ipu.k~mat, Reumatismi, .Vatsa-, l\laksa -, 
l\lunuais- ja Virts&l"akoit sairaudet,· voivat menestyksellä' t ul
la h oidetuksi, kotinne yksinäisyydessä, h yvin vähäise stä m a k
su sta-. · , .J os .o lette -. e pätpt xoinen j a väsyny t malcsams.an ra ha~ 

• ilma n e ttä o lette saanee t a pu,a, tämä Yapa a. Kirja · l\lle l).ille 
voi mahdoll isesti oll a ·~uuresta · arvostå Teil_le. s e·· oi>e'ttaa, 
neuv9q ja antaa reh e llisiä, ; a ik;i,is ia · ohj eita. Täm'ä · Arvokas 
Opas T erveyteen · on · ti etojen aitta j a mahdollisesti · voi olla 
vä lika ppa leena T eidän terveyteen, · voimaan · ja · miehuuteen 
pa la u tµmise~n .. Huomatk a a, että se, lä h etetään ~ivan va.paas-: 
ti, post imaksuista vapaana. · · · 

L_ifäettäkää vapaa k irja kuponkl tänään; 

DR. J. RUSSELL PRICE CO., 
F. 1106_, 208 N. Fifth Ave., Chicago, Dl. 

H er rat: -
h e ; i.Hyvänt':',htoisest! Jä h e.tt_äkää mi,nuUe yksi. Vapaa Kl rja _ • 

Nimi ( · ... . . . . . . . . . . . .. 
. . ... . . ·· · · ··· · · · · ·· · · ··· 



l"annu 50-53, B. 

Ruotsalaisia 
Kupari-
tavaroita 

samaliaisia kuin na1ssä kuvis
sa os.otetaan, ja sadottain mui
ta knparita,~arOita saata.vana 
kalkista Suomalaisen Sosialis
tisen Rustannusyhtiöri lrnntto
reista sekä allekirjoittaneelta. 

ESKILSTUNAN PUUKKO,TA, linklmveltsiä ja partaveitsiä. 
Ruotsalaisia porslilnitava.roita ja lasitavaroita, kauniita kukka
"-aaseja., ruotsalaif'ia veistotöitä ja kaikenlaisia hyödyllisiä ja 
käytännöllisiä esineitä.. Kaikellaisia myyjäisiin sopivia esineitä. 
Lähem.1nin lruvitetussa hintaluett.elossa. 

HÖYRYLAIVA- ja PILETTIKONTTORI. Pilettiä kaikllle 
linjoille, Yli 25 v. - kokemus . 

. Expressi8.joa ja sä.ily:(;yshuone. Meidän kuorma-automme 
kulkee New Yorkin kaup.;ngin läpi, asunnollenne, laivala.iturille 
ja asemal!e. Säilytyshuone Suur-New Yorkissa. _Arkkuja säily
tetään 25c. knukausma-ksulla. · 

CARL DAHLEN, 
SKAl'l'.DINAA VIALAINEN 

KIRJA- JA 
PAPERIKAUPPA 

629 THIRD AVE., 

New York, N. V. 
40 ja 41 kadun välissä. 

K.ahv ist!rviisi No . .. 46. 

Sampo Osuuskaupan 
Monessenissa, Pa. 

Edistystä vlhneisen kolmen vuoden a ika na n ä yttää seuraava 
tll i.s to: 

V. 1913 ·oliva t liikkeen oma t varat 3,817. 45. Keskimääräine n 
kuulmude::, k a uppa oli 3,500.00. 

V. l91S on liikkeen oma t vara t 18,926. 69 ja keskimääräine n kuu
k a uden kauppa 7,'000.00. 

Voittoa s e on ttlot'tttnut samalla a jalla 11,205.68, josta ostovoit
toina on jae ttu 9,106.2 5. 

T äs.tä n äe tte e ttä lifke on ' 11.lotetta va. 
Monessen työläis et, yhtykää kailc·ki k a nnattamaa n om'aa liike t

tl:i mme. 

SAMPO CO-OPERATIVE ASS'N 
500-6th St., Mones.sen, Pa. 

Käyttäkää PJhjoismaista Liikettä 
l{.irjotuspape ri-a suoma la isilla · v ä r syill ä j a il~a n. 

rria ise,n;rakor t teja. Erinoma isia parta- ja . taskuveitsiä 
. . . . ' 

-Matkatavarakauppa 

Kaike l,laisia 
Sekä s å ksia. 

1\leilfä on aina lly,•in laJlteltu varasto lujia ja halpoja ark!mja. 
M e myy mm e my ös k ä silaukkuj a (Dress- s uit C.tscs) 89c-$8.00 asti. 

Rahaa välitetään Suomeen edullisella turssma. 

Ekspressi- ja Tall~tusliike 
Muuta mme arkkuj a sekä h,uoneka.luja varov.a ises ti j a halva lla. 

T a lleta mn1 e arkkuja:. 25c kpl. kuussa. 

PILETTIÄ SU0'11EEN JA PÄINVASTOI?)I, 

NELSON & CO., 
1 

855-3 Ave., New York, N. Y. 
51 ja 52 KATUJEN VÄLILLÄ. - T el. Plaza 5159. 



KIRJOTTAKAA .MEILLE 
Jos haluatte laillisesti vapautua jonkun muun maan 

alammaisuudesta ja hakea itsenne' Canadan kan-
salaiseksi. · 

Jos tarvitsette apua laki-, ma.a-, perintö-, kaivanto- ta-
. hi muissa asioissa. 
Jos tarvitsette laillisia valta- ja muita asiakirjoja sekä 

· täällä että Suomessa käytettäviksi. · · 
Jos tarvitsette käännöksiä Suomen, Venäjän, Ruotsin, 

Ranskan tahi Englannin kielistä. · 

ERICKSON AGENCY COMPANY, 
"Suomalaiset asioitsijat". 

BOX 1181,. . SUDBURY, 9NT., CAN. 

SöDERGREN~IN · .. 

· -Suomat Ulkolähetys Apteekki 
l\HNNEAPOLIS, l\UNN. 

pitää. täydellisen · valikoiman ·SUOi\IEN. KOTILÄÄKKEITX, jotka 
c:rv3:-t Suomess.a tutkinnon suorittaneen apteekkarin valmistamia. 

·Yleis€stf tunnetuifa 1ääkkeitämrne on ·rriy~täV-.änä myös asiamie
hillämme suomalaisilla paikkakunnilla, joten heiltä ostaessa sääs-
,tätte rahaa ja,_aikaa. Kun ostatte lääkkeitä, niiri.:tarkastakaa että 
niissä On :nimHeimamme. · · ', , ·. · 

Lääkeluettelomme selvityksinee;n .sa_a,;tte vapaasti asiamiehiltäm
me tahi meiltä pyydettäessä. 

M]tä lääkkeitä hyvänsä tarvitsette, niin ·tnatkaa meiltä; lähe
tämme joutuin ja kirjeisiin vastataan heti. 

Kuuluisaksi tullutta lapan1atolääkettä "ANTENIA'', joka var
masti ajaa ulos lapa- eli pinettimadon, valmistetaan ainoastaan 
meillä. Hinta $1.00 vapaasti lähetettynä. 

SöDERGREN & CO. 
i Suoma!. apteekkarit) 

Postiosotteemme on: 18 Western Ave., l\HNNEAPOI,18, l\UNN. 

MILLOIN? 
5tandard ptikuko Teillä on MestaR 

Tekotapa, kuosi sen jo kieltä~ 

Annatteko yhä ostopukujen määrätÄ 

Noin. pahoin oman ~lko~sunne? S:yyT 
Oollarinne siihen . ei, vaan . se -väär Ä 
Åj~tus, että• riiitäa,n ,valiä ei 90 o~olL 

Rumalta yhä näytän. Mutta viisaasH 

J'.)ollarinne sijoittamalla TE. ainiaaN 

·PUVUN: TILAA TTE 

-;-~<8><8><>:-

~TANDARD 
UNION' :T AILORING 

COMPANY ., 

186 No. La SALLE ST., 
CHICAGO, ILL. 

Silloin on ulkoasunne siisti ja 

Silloin. vasta Teillä on oikea puku. 



Tfte 
';i:unset, 'i)v.9 -~ooas 

Stove 
(omistaja Hanna Kokkonen) 

~ ~ -~ 

Suuri valikoima naisten vaatetustarpeita, kuten 
valmiita leninkejä, leninkikankaita, ensiluokkai
nen varasto naisten korutavaraa. 

Miesten ja naisten alusvaatteita, villatakkeja 
y. m. - Miesten hattuja, lakkeja ja kaulustava
raa. Poikasten ja tyttösten vaatetustarpeita. 

Erisiluo,ltlrninen malli- j~ käsityövaras.to. Tila
ukset ulkop1,1olelta kaupungin toimitetaan huolel
lisesti" sekä nopeaan, joko postin tai expressin vä
lityksellä. 

Käykää ensin meillä ennertkuin menette muual
le ostamaan. 

-~ ~~ 

r.=====: Tf!e 
~ unset ~vg ~ooas 

Stove 
8 Ave. ja 40 kadun kulmassa, 

Brooklyn, N. Y. 

Tilatkaa ja levittäkää kaikkia p°"olueleh!iäl 
RAIYAAJA, idän valtioiden päivälehti. Ralvaaja ei me

. ne Suomeen. Tllaushlnta $3. 75 vuoslk., $2.00 puolivuos!k., 
$1.25 3 kk., 50 senttiä 1 kuukausi. · · 

· SÄKENIÄ, Ainoa suomenklelellä ilmestyvä työväen ai
kakauslehti, ilmestyy kerran kuukaudessa 48-sivuisena, ku
vltettuna. Tilaushlnta $1.25 vuoslk., 75 senttiä puollvuoslk. 
Yhdysvaltoihin ja Canadaan; $1.60 vuosik. Suomeen. 

TYÖMIES, kesklvaltloiden päivälehti. Tllaushlnta $3. 75 
vuosik.,.- $2.00 puoliv., $1.25 3 kuuka utta. 

TOVERI, lännen valtioiden päivälehti. Tilaushlnta $3.50 
vuosik., $1. 75 puolivuoslk., · $1.00 3 kuukautta. 

TOVERITAR, naistyöläisten lehti, ilmestyy kerran vll
kossa. Tllaushinta $1.00 vuosik., · puollvuosik. 60c. Canadaan 
$1.25. 

LAPATOSSU, kahdesti kuussa Ilmestyvä työväen pllaleh
ti. Tilaus·hinta $1 . . 25 vuosik., Puolivuosik. 65c. S'uoffieen ja 
tähän maahan. 

PELTO JA KOTI, maanviljelys- ja osuustolmlntalehti, 
ilmestyy kerran kuukaudessa 32-sivuisena. Tilaushinta $1.00 
vuosik. Ca nadaan ja Suomeen $1.25 vuosik. 

Raivaajan, Työmiehen 
ja Toverin yhteinen Kirjakau,ppa 

on suurin suomalainen kirjakauppa Amerikassa. 
Kaikenlaista .kirjallisuutta aina saatavana. Haus.koj.a, 

jännittäviä romaaneja, kauriokirjallisia; Yliteiskunnfillt8t3., 
sosialistis~a, tjeteellistä,,. näY_telmHL, . urheilllkirjallis_uutta, ym: 

Työläisten Luottoyhdistys, 
on jo kaikin puolin suuTin Amerikan suomalaisis~a 

liikkeistä. 
Vuoden 1916 lopulla oli liikevaihto kaikkiaan kohonnut 

$300,000.00. 
Liikkeen vara,t ja vela.t ·olivat silloin vähää vailla 

'• $200,000.00. 
Puhdasta __:rahaa oli käsillä yli 

$30,000.00. 
Jäsenmlli;irä · oli s1lloln 925, Vararahasto jo $2,000. 
VaikkaJtin liikkeemme menestyminen vuonna 1915 oli yll 

kaikkien toiveiden, niin seuraavana vu()._tena, eli vuonna 1916 
oli liikevai.htomme taaskin kasvanut enemmän kuin kaksi 
kertaa suuremmaksi. Tämä todistaa liikkeemme suurta me
nestymismahdollisuutta. 

Talletuksia otetaan rajattomasti vastaan. Korkoa mak
samme 4 pros. Talletul<set maksetaan ulos vaadittaessa. 
Silrtäkäii entisetkin ta.Jletuksenne toisista pankeista. Laino
ja annetaan etupäässä yhteisille liikkeillemme, kuten osas
toille, osuusliikkeille, y. m. 

Työläisten Luottoy~~istys, 48 Wallace Aye,, Fitchburg. Mass. 



Suomalainen Lääkäri 

T:ri Johannes Hoving 
125 West 122 St., Lenox ja 7 Ave. välillä, 

; · .; NEW yoR~ cn:v .. :;.-: 
Vastaanottoajat: 10-12 a.p. ja, 6-8 j.p.p. Su;;,nuntats'ln 10-'-12 

alnoa'staan,' ' Puhelin Morn:uigside 113. 

J~ H. LINDROOS. ·_· 1 

Suomalainen naiste·o i~ . miesten ·. v~atetavarakalippa 
t a r joo aina hyvä n _ -valikoima n · naisten leninkikankai~a, .. s~mette j a, . 
valmiita leni·nkejä, kotsett eja, sek ä k aikenlaista koru t a v a raa..· .Mies
ten paitoja, hattuja ja a lusvaatteita. Naisten Ja .miesten villatak
keja, m atka-arkkuja ja·.-laukkuja, .· Kotimaisia veralle ··_ pl!rre t~yjä 
k äsitö itä myydään ja. lähetetään mih-in tahansa til a ttaessa joko 
kaupassa tai kirjeellisesti osoitettuna allaolevallå: - osoitteella. · 
Sulkeutuen· suosioon-n e. · 
4124,,-8th Ave., · J. · ll. LINDROOS, Brooklyn, N; Y. 

Mrs. Victoria . Ufm~o'i_n· Paika_n,.väiitystoimisto 
Hyviä paikk<\ja . tn,a!llla Ja . ka~pungissa, , .Siisti asqnto tytöille 

palkJma od.ott.,essa, .' lllliria: ;\Va,'lltn keittokirjaa myytäväoä. 
4220:-8 ave., 42 ja, 43 kadun välillä, Puhelin" 5!f89, l!rooklyn, N. Y. 

Bro9k}yJiiJ1 .QSJJUSROOKAUA 
775-40 KA,TU, lältellä 8 ,Ave., BROOKLYN, N,', Y., · 

Ruokaa viikÖttah1 : Jå . åte'r1oitfuiiii: . ' ' ,.: '. · : / , ' · ·, /. 
;I'yöläiset kannatta.kaa omaa lilkettänne. ' . - .. . . . " . . ' .. 

' , '~ 
NEW -YORKIN. ·:VANHIN SUOl\lAI,AINEN· 

KULTA- JA KELLOSEP.PÄLIIKE 
. Timantti-, -:·vihkiniä--' ja -m·utstoso rmuksia .. . Kell'oja, k e ll on,pe rlä 

s ekä kaikenlaista kulta- ja,·, nopea tavaraa ,·sa,a'tee ain a m eiltä hal-
vim{TliJla hinnoilla. · ' · ; · · - ,··. :, · 

.. ,Tilaukset postin kautta ,~µ<>rl\ a m/Ile ~ovea~p, .. . Kellollle 10 päl
van ·: vapaa koetusaika. - snm~la~a .s ovit;trriJilE:· L ääk ä rin tarkas-
tus 1vapaa. · · : .{ ·t · .. ... :_''l'overuude ll a, 

·JOHNSON.&. H.EINO, 
41114-Sth- AVE.,, . . ·BROOKLYN, N . . Y. 

. . 'J;'eL · Morningslde 813 

New Y 6rkfih SutJthJ··N aisten 

osu·usKOTI 
PAl~AN:VJLIJXSTOIMISTO 

·-.. . ... . "' 

241 Lenox-Av'e., 122 kadun kulmassa 

OSUUSKOTI · on ehdottomasti parhain asuntopalkka vapaa
oloaJalla. , . . .. · , . ,.. . . . ·, 

Se on mohi'vutitiselia · toiminta~a.ja:?faa.n saavuttanut yleisen kan
natnksen 1ul.ikk0Jen , •älitfäjänä, . joten New Yorkiin saapuville on 
ehdottomasti parhain kääntyä ensiksi NAISTEN OSUUSKODIN 
PUOLEEN. 

Naisten Osuuskoti tarjoo pa.rhaint11, ruokaa aterioittaln , Ja vii-
k.ottaln., n,i~hil!e Ja. oa.isllle. . . · 

Lukusali ja kirja's'to · aina ·av·oinna ' koi!IJI asukkaille. Auttakaa 
,tseänn~, ~\l'P.n.~,tt~.m~la ,os~u1~oimlntaa! 

-XCUELLS'R -
V~l~~!tiuaa ja 

2196-3 Av.i, lähellä 120 katua, 
'· .. ,-, , 

Makel~;i.<aupan vieressä;, 

New York, N. Y. 

Ensiluokan lyö ja kohtuushinnal 

ERIKOISALENNUS JOKAISELLE, Joka tao RatvaaJaMa ole• 
van lluioituksemme, maksaessaan kuviaan. 
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J. Alfred Anderson ja Fred A. Anderson 
Suoma1ai$et Lakimiehet 

209 WASHINGTON ST., ROOM 47, BOSTON, lllASS. 
Tel. Fort Hlll 2912. 

Torsta l-lltasin Q u lpcyssa 65 Arthur St. Asunto 96 Monroe R oad 
Quincy, T el. Q :cy 1 023 - W. - H aarak. 775 ~fal n St .,, Fitchb urg. 

T e l. 1767 

Tohtori H. KOLJONE N, 
Canadan suomalainen lääkäri 

Osote : Box 672, SUDBUiRY, ONT., CANADA 

K lrjeva lhd on .k autta toimita n lääkkeitä ja a nnan n euvoj a kun 
r a h a seu ra~ ·k ir jee.ss~. L e ik k a ukset t oimi tan S udbury' n yl-eisessä 
sairaalassa, jossa p itkäm a tka.i~.e tkin sa.a oitis ti lan. 

Työläinen! --
Jos tahdot että liikkeesi 'menestyvät, niin tee 

ostoksesi aina niistä ja käteisdlä rahalla. Si

ten hyödytät itseäsi ja lasket pysyvän ·perus~ 

tuksen omille liikkeillesi. 

Tuna Co-operati·ve .Store, 
Ruoka...; ja · sekatavarakauppa 

Quincy, Mass. Norwood, Mass. 
32 Copeland St. 47 Savin Ave. 

LAIVAPILETTIJi SUOMEEN JA 5UOl\fE5TA TANNE. 



S. 1{ed/ield -=====-

VALOKUVAAJA 
112 EAST 125 ST., NEW YORK CITY ' 

Lexlngton Ja Park A ve .. 'välllfä. :· . . . Puhelin Harlem 2361. 
· ' . ; · '.KUVIA JA SUUR ENNUKSIA. · ' 

K uvaamo avoinna 9 :stä a,. p ,_:_9 :sään· ill a lla. -·A,i'o'tnn:a s'uri~un -
taisin ja j uhlapäivin:ä. • ·, · T e r vetuloa ! 

, ," 1 ~ .. - -~ . • , 

,: . :·• ,.;·, , " '/. ; ; . : ., ' 

valmistetaan kuosikkaita -ja kestäviä pu\rnja. 

. O.-'.S,EPPELIN,- - ·· , 
465 Motheral Ave:: '· .· . · · - Mdf-iESSEi:( PA. 

Union liike. 

---- Suomalainen - - - -

Kenkä-· ja vaatetustavarakauppa 
F. W. NAHI 

508-6th St., MONESS.EN; PA,, 
Ehdottomasti on edullisin ~stop'aikk~. · · 

Hammåslaäkäri --

Årtlli\unr A~ ltm~gll-e? 
Jones rakennuksessa, toisella lattialla 

{,,. ,; . . .• J· ~ 

Sixth St. ja :nbrinir Av6; kulm-assa/ Mö-NE$SEN,:PA 

SUURIN SUOMALAINEN 
RUOKA- JA SEKATAVARA-OSUUSKAUPPA 

IDÄN VALTIOISSA 

INTO GROCERY CO., ( CO-OP.) 
7--9 Rollstone St . 

T el . 1459 

FTCHBURG, MASS. 
161 A s hburnlla m St. 

_Tel. 1558 
79½ Mech a nic St. 

T el. 1694 

Tohtori ·R~-· V. WESTLIN, 
Lääkä ri Hels ingin yUoplstosta, ottaa vastaan sairaita konttorissaan 

759 Main St., Fitchburg, Mass . 
Tunnit: 10-11 e, p,p., 1-3 j a 7-8 j,p,p,, k e skivilkkosln 10-11 

ja 1-3. Sunnuntaisin .e i ~t e t a vastaan . - P uhe11n .1747, .. 

Neuvoja a nnetaan k irjeelllsesti ,mikä li -~ahdollista. 

Gardner'in Työvä,en Osuuskauppa 
välittää ensiluokkaista 

Koti- ja ulkomaan . 
Ruoka ·-ia sekatavaraa. 

~<8'~ 

Worker's .Co-o~erative Co., lnc~ 
19--23 Ash St-,, _Gardner, .M:aes. 

-\ 



Suomalaisten· )U'ote:ttavin. ja 
ehdottomasti snurl.n välitys
liike e;,silu~kan kuUa- · ja 
lrnpea- ynnä kaikelle juveli
tavar,aHe. 

Lähetämme sunmenldeli
sen hintaluettelon vapaasti 
vaadittaessa:. 

S. Aalto, 
37-39 Maiden Lane, 
-=New York, iV. Y. 

TOHTORIT L. & I. HERMANN 
. Hammaslääkärit 

4721-12th AVE,, BROOKLYN•ISSÄ, N. Y. 
T ek e vät kaikkea han1maslääkärin työhön kuuluyaa työtä. Työ täy-
d ellisesti taataan,· . . 

Vastaanbttotunnit: ·g :stä aamulla 1 :teen · päi,väIJä., · 3-9 jpp. 
Sunnuntaisin 9-1. - Telefooni 3737 Sunset. 

Joh~ Mynttisen suomalainen 

Paik~nvälitystoimisto 
. 2017-5 Ave., 124 ja 125 kadun välillä, N. Y. 

Parhaat paikat ja ·parhaat palkat pie nissli perheissä/ Ruokaa ·ja 
asunto saatavana.. Tulkaa katsomaan eli kysykää kirjeillä, ~ jotka 
e-nsitil a ssa vastataan. T el. 100 5 Harlem 

Ruotsalainen Hammaslääkäri 

1J,.-SWEN GERTZON, 
1958 Madison Ave.; 125 ja 126 katujen välillä, 

NEW YORK, N. Y .. 
Ensiluokan työ. Hinnat kohtuulliset. Tel. 4423 Harlem 

Kun haluatte soittoa kotiinne 
niin sitä voitte saada 
helpoimmin ostama11a 

itse11enne 

Grammophoonin 
joka on suomalaisten 

ammattimiesten 
tekemä. 

0 0 

·Pyytäkää' 
hintaluetteloa 

! ! ! 

NURMI & RAHIKAINEN, 
773-40 St., Brooklyn, N. Y. 

F. HERTTUA,=== 
Suomalainen Kelloseppä 

1959 :Madison Ave., 125 ja 126 katujen , •1Wllä. NJ<,W YORK CITY 

T ek e e kaikkia am1nattltn kuuluvia korjaustöitä, e.rityisell1i am
mattitaidolla ja halv immalla . 

Myy Kihla- ja vihkisormuksia, kelloj:a., ketjuja, y. m. kulta
j a hopeat avaroita ehdottomasti halvimma ll a. 

Huom.! Kaikenlais ia tilauksia ja korjaustöitä toimite taan pos
tin kautta huolellisesti j a pian. 



~0$ta~aa pil,ettinne ja tehkää aioa 
rahalahetyksenneSuonieenorrii
en liikkeittenne välityksellä. 

Me · maksamme korkeimman . kµrssi .n, • takaamme 
nopeiII1man yälityksen ja varmuuden 'ennen kaikkea. 

: . Kulut lähetyskustannuksista y. m. ovat seuraavat 
ja tulee ne iisätä . jokaiseen lähetettävään. rahasum
maan: 

Summista $10 eli vähemmän on lähetysk. 15 senttiä 
YU $10 aina $20 asti . ...... . .. . .... . ... 20 senttiä 
Yii ·$20 aina $30 asti ...... . . . . . . .. . ... 30 senttiä 
Yli $.30 aina $.40 asti . . . . . ....... . . . ... 40 senttiä 
Yli $40 aina $50 asti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 senttiä 
Yli $5Q aina $60 asti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 senttiä 
Yli $60 aina $100 asti· .. . .. . . .. .- .... . .. . 75 senttiä 

. Yli $100 samassa suhteessa. 

Suomalainen-So&,. Kustannusyhtiö 
. B~;X 468, Fitchburg, Mass. 

HAA.n,AKON'IT()Rf'l;: · 
1943- Madison .. Ave., New . York, N. Y. 

4013-Sth Ave., Brooklyn, N. Y, 
9 Copeland St., Quincy, Mass. 

502-6th · St:, Monessen, · Pa . . 
Box 69, Sudbury; ·ont;; ·can. 

Työmies Kustannusyhtiö 
Box 553, Superior, Wis. 

HAARAKONTI'.: 107 Lake Ave, So., Duluth, M:l.nn. 

Toveri Kustannusyhtiö 
Box 99; Astoria, Oregon. 

HAARAKONTT.: 116--4th Ave. So., Seattle, Wash. 


