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Sillanpää.

Aäileimpiä ilmiöitä nykyisessä yh=
teistuntajärjestelmässä on työttömyys.
Se ilmenee yhä useammin ja useammin, muuttuen yhä räifeämmäfsi ja
uhfaamammafsi ja saaden työroäestön
keskuudessa faubistuttaroia seurauksia
aitaan. Suurtuotannon johdonmulaisia seurauisia on aifa-ajoin uusiinturoa Iiifepula, jofa ilmenee melfein
yhtä säännöllisesti tuin farfaustouosi.
3a työroäestö, jota on reroäisty irti
itsenäisestä maanroiljelystyöstä, ja
jonla on palkkatyöllä itseään elätestäroä,
on aina alttiina ja riipputoaisena
työmarkkinoista ja työnantajain mielimallasta.
SBiime taimena roaifutti yleiseuropalainen Iiifepula sangen syroästi
meidän maamme teollisuusaloihin.
Stoko liife oli Iamaulsessa, osa teollisuuslaitofsia oli lopettanut fotonaan
työn, fun menetti oli huono, toisissa
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mielätin työstemtelläätt ainoastaan
puolella rooimalla.
NatennusteoIIifuus on ollut airoan lamassa; pantit
citoät ole antaneet ratennusyritytsille
luottoa, sa osaisi, iuten nyt jo näftjr»,
on oltu ryhtymättä töihin yhteisestä
sopimutsesta, losia siten rooibaan patoittaa työntetijät nälän atoulla antautumaan ilman ehtoja työnantajain
armoille.
AletalliieoIIisuusalalla olemata työnsulfua iäyttäroät työnantajat Jjyroätfeen toitottaen työroäelle: miisi ette
mene työhön, !un työtä terran on
saataroissa ja ammattimiehille matfetaan metalliroerstaassa hytoä paltta,
Aletalliherrain tetsintö hylätä laitti
jouttosopimutset, joita tähän saatta
itsettin oliroat ehdottomasti maanneet,
näyttää että heillä oli tiedossa marma
tannatus muiden työnantajien puolelta. Työroäestö on pittien työtaistelujen perästä päässyt siihen, että työnantajät omat olleet paioitettuja tirjallisesti
sitoutumaan pitämään poltat alentamatta määrätyn ajan, ja samalla on soroittu
työpäimän pituudesta. SBielä roiime
sytsynä selittimät metallityönantajattin,
että he tahtomat tehdä sopimutsen työmäen järjestöjen tanssa, esiäätseen
työrettelöiden uusiintumista. Alutta
tun juuri piti somittelujen aitaa, niin
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(illoin ilmoittitoatfin berrat, että nyt
ei tebdäitään somintoa joufon fansja,
maan yisityisestt. Että työmaestö ei
moinut töbön Juostua, on luonnollista,
fillä fiitä seuraili beti polttojen alennus ja työpäimän pidennys. Tämän
rettelön aroulla toirooroat työnantajat
rooitoansa murtaa työroäen järjestöt.
Onnistumatio be siinä, [en tulemai(uus näyttää. Reillä on iyllä byroä
liittolainen, yleinen työnpuute ja näsiä,
— Tuollainen työnantajien menettely
jobtaa siiben, että !o!o teollisuus iesiittyy muutamien barroain läjiin. Vienliitteiden omistajat eiroät näet jaisa
iestää liitteen pitiöaiiaisesta (eifaut[estä joljtumaa roadinioa, maan telemät marariion, ja [uurliiiieet mallaamat ioio teollisuuden.
Työttömyys on täten miime taimena ollut laajempi
iuin iosiaan ennen, ja suuriaupungeissa
on [e tullut aiman uhtaamaisi. ilun
rneliein laitti ralennusalalla työsientelemät omat työnpuutteessa ja iun
monet teljtaatiin omat lopettaneet liiiteensä, niin on täten jäänyt useampia
tuhansia ytsistään Helsingissä työnpuutteeseen ja osa näistä on saanut
olla jouten jo 7 —8 iuuiautta.
Työttömät omat useamman terran
miime taimen tuluessa iääntyneet mi-
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ranomaisten |puoIeen pyynnössä i)ä=
täaputöibcn alfamisesta, mutta turhaan. Senaatti [esitti, että tunnille
tylsä lainataan rahoja, jos tunnot
joiben roesrooslisuutena on en[i täbesjä
hätäaputöiden ostaminen, fatsomat
niitä tarmitseroansa. nunnat taas,
tuten Helsingin roastuusto, selittimät,
että ei mitään tobessista hätää muta
ole osemas[ataan, eitä [iis ole tarrois
erityisiin toimiin ryhtyä eitä [itä roarten toaroja lainata. Työttömäni atoustustomitea tääntyi myöstin terran
roaltuuston puoleen anoen 20,000 mt.
rouotra-aroutsefsi, tosia u[eampia työttornien perheitä ut)fa[i a[unnosta häätö maf[amattomien rouotrien tähden.
Setin anomus sysättiin roastuustos[a.
Näin menetteseroät seiroänljerrat,
maitta tjeisle todistettiin to[ia[ioissa
[a numeroissa työnpuutteen sjirroeää
laajuutta ja [iitä feuraaroaa hätää,
ftito enmurstau5töitä on saessingissä
teetetty hätäaputöinä, mutta tasroelia
otettiin [inne ainoastaan suurperheet
lisiä miehiä, masta temätpuossa naimattomiatin. Alutta tun näissä töissä
matsetaan niin pientä pastfaa, että
sissä ei tule toimeen ja että siihen
tottumaton ei moi ansaita ebes sitä mitä
siinä työssä tusuu roaatteissa ja jastineissa, niin monensin täytyi se jättää.

Selmifuun alussa hm eduslunta
tofoontm, ryhtyi sosialibemofratinen
ryhmä heti roalmistelemaan toälifyJymystä hattituiselle työttömyysiyfymyisessä, ja iun asia iatsottiin erittäin iiireelliseisi, niin joubutettiin sen
roalmistumista ja täten ehdittiin se
jättää edusiunnalle samana päimänä
hiin edusiunta hajoitettiin. 2BäIi!ysymys iuului iofonaisuudessaan seuraaroasti:
„Suomen

iansanedusiunnalle.

iluten yleisesti tunnetaan, on maassamme jo roiime sylsystä altaen toallinnut mitä suurin työnpuute. Luiuisista teollisuuslaitolsista on sylsystä ailaen roähennetty työmäieä suuret jou!ot. Osa teollisuuslaitolsista on !oionaan lopettanut työn. Naiennusalalla roallitsee myös yleinen työttämyys. Siilepulan seuraulset näfyroät
lauhalla. ftun uusia yleisiä roaltion
töitä ei ole aroattu, roaan miläli tiedämme on niitäfin supistettu ja iun
hinnallaan eiroät ole uusia töitä tatoallista suuremmassa määrässä alfaneet,
on siitä ollut feuraufsena että fymmenettuhannet työläiset oroat joutuneet mitä suurimpaan puutteeseen ja
hätään.

Ääftttäen [en kasroaroan puutteen
ja "hädän, johon kymmenet tuhannet
työläiset ilman omaa syytään omat
joutuneet ja tietäen, että hätä ja kurjuus yhä maan kasroaa, ellei työttömille saada työtä, kääntyi Suomen
Ammattijärjestön toimikunta anomuskirjelmällä senaatin puoleen? toiime
tammikuun alussa anoen, „että maition töitä heti ryhdyttäisiin teettämään
mahdollisimman juuressa määrässä ja
missä näitä töitä ei rvoida saada,
siellä yleisistä roaroista alustettaisiin
työttömiä". Samoin tie- ja mesirakennustyöläisten liittotoimikunta mainitun|kuun loppupuolella kääntyi myös
senaatin puoleen anomuskirjelmällä,
jossaresitettiin, että kirjeessä; mainituilIa rautatierakennuksilla alettaisiin!miipymättä työt ja että „senaatti myöntäisi rasia-arousta maikkapa takaisinmaksumelroollisuudella". ftun senaatti
hylkäsi nuo molemmat anomuskirjelmät ja kun se ei tiettäroästi ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin työttömyyden ja siitä johtuman hädän liementämiseksi, maan näyttää heittämän
työttömät yhä edelleenkin oman on
nensa! nojaan, niin pyydämme sen
touoksi Eduskunnan suostumusta esittääksemme asianomaisen senaatin jäsenen roastattaroaksi:
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Yiillä perusteella senaatti hyb
iäsi mainitut anomuiset?
SOliisi ei senaatti jos fatsoi
mainittuihin anomuisiin suostumisen jostaiin iäptännöllisistä
syistä mahbottomalsi, ryhtynyt
muidin mielestään teholfaisiin
toimenpiteisiin työttömyyden; {a
sen tuottaman habaa siementämiselsi? se!ä
Dnfo senaatti hadau yhb
jatiuessa suunnitellut miniäänmoisia toimenpiteitä edes Iähempää tuleroaisuufta roarten ja jos
ei ole, niin mistä syystä?"
YSäliiysymystä 'ei ehditty ebusfunnassa iäjitellä ebusiunnan hQi°btamisen rouoisi mutta jo sen sisäänjättäminen hkkabi pahaa merta portoaristossa, ja portoarilliset sanomalehbet
riensiroät roafuuttamaan, että roälitysymys muia oli tehty ainoastaan ta!tiilisistä syistä, eifä tobellisista asiainharrastuisesta. Suom etariin iiirehti
heti lausumaan siitä seuraaman tuomion:
„Usrroattaroa on, että siinä‘ maalitaistelussa, jota nyt uusia maaleja
roarten aliaa, sosialistit tuotaiin mäIiiysymystään iäyttäroät aseena h9=
roäiseen, ienties menestyiselläiin. Alut
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ta soteat oraat ne, jotta eimät buo=
maa, että se on ollut main peittää tiihoitustultusten filistrjstä."
kristilliseltä lannalla tatsottuna
lausut Suometar, että työttömät eiroät
tarraitse apua. Tammituun 6 pnä
tirjoitti H. Suometar „työttömäin
aroustutsesta maalaistunnissa", ja sanoi siinä seuraamat Iristilli iä raffautta ubfuraat sanat: ,,9)fsi ja tär=
lei aroustusebto on tuitentin aina noubatettaroa: työtuntoisille ihmisille ei
pienintätään amustusta ilman työtä.
§ätätyön tetsimisessä tietentin suuria roaiteutsia tulee. Alutta s)en g en
piteitsi työtä, muuten ei apua. *
Siilien on pyrittäroä. Aluu ei paranna työroäen nytyistä ylimielistä
täsitystä siitä että tuntain on rajattomasti autettaroa ja että ne todella
auttaroatfin."
§allitutsen menettely tämän taimen
aitana näyttää, että sillä ei ole ollut
halua alottaa hätäaputöitä, maitta
sitä raarten on rahoja roarattu. 2BaItion tulo- ja menoarroio osottaa että
on olemassa hätäaputöitä raarten rahasto, jossa töllötin tertaa on täytettärainä rahoja tolmatta miljoonaa.
Aliisi ei näillä olisi jotain töitä moitu
’ ) H a rro en n u # m eidän!

alottaa? Sitäpaitsi on myönnetty
erinäisiä uutisra!ennu!sia ynnä torjaulsia roarten määrärahoja, joita ei
ole toielä täytetty. §errat roaltion
talouden hoitajina nätymät ilmeisesti
odottaman tunnes ytsityisten teinottelijain etu on ensin tullut tyllin hy5
toin malroottua iyöpalttojen alentamiseen ja työpäiroän pidentämiseen
nähden. Sitten raasta tai raaltion
töitä alotetaan.
Täten näyttelee porroaristo tristillista rattauttaan Iiituttaroan eläroästi.
Eräs Helsingin pappitin oli tänä tairaena lausunut yhdelle „tristisisarista",
tun tämä oli ehdottanut, että toottaisi tolehti työttömille, tällaiset sanat:
„nuinfa ustoraainen auttaisi syntiä eteenpäin? Työmätiljän laistoitelee, oraat jumalattomia ja tyytymättömiä. Sitä ruumiillinen halu
sitä paitsi ole määrällistä tun sielu
maan tulee pelastettua."
Näin saarnaamat papit tansalle ja
tummintin on pappien oma ruumiillinen hyuunroointi niin tärteä, että
papinmatsuista on tänätin taimena
monelta, jota on ollut toto taimen
työttömänä, — ryöstetty ainoat taroarat mitä on huoneesta löytynyt.
sdufroudstadsbladissa tirjoitti myös
eräs „Ujmisystämötsi" itseään nimit
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tämä, että „jofa et työtä tabbo tebbä,
et Ijänen syömäntään pibä", soituaten työttömiä laisloitsi, jotta omat
jits mu!a täysin ansainneet rangaistutsensa. 3a Ieijti oli airoon ys)tä
mieltä iirjoittajan ianssa!
Atintätäbben on työttömyyttä? uteIee moni Eibän balsa roiljaa roienyt, ei iato maata Jobbannut, miniätädben ei siis työ leipää, josta ennen elatutsensa ansaitsi?
ftebitys suurtuotantoon on tapat)tunut liian nopeasti, niin että ihmiset eiroät ole jaisaneet seurata mu
tana. kapitalistit omat tyllä Joittaneet selittää, että työttömyys joljtuu
sosialistien fiiboitutsesta, mutta roanboillisimmattin työläiset omat nyt
tunnustaneet, että tämä taimi on outaissut beibän silmänsä nätemään asioita tosiroalossa. Ennen olimat deiin olleet malmitta syyttämään työIäisiä siitä, että nämä eiroät roiitsineet tehbä työtä, sillä de olimat IuulIeet, että idmisen, jota omaa Jatsi
terroettä Jättö, ei tarroitse joutua työttömyybestä Järsimään. Alutta nyt
de itse olimat saaneet Joiea samaa,
hm olimat Jäyneet Jaitti madbolliset
paiiat yaiemassa työtä, olimat itieneet, rutoilleet ja pyytäneet, maan
Jaitti ybtä turdaan. Työtä ei ollut
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saatamissa. 3a uoiclä be omat näb=
neet, että työnantajat omat bäitäile=
mättämällä tamalla täyttäneet tjy=
roätseen yleistä työttömyyttä, sillä
ujeimmasta työpanosta on sulettu
työstä faiiii, jotta maan on tiedetty
tuulutoan järjestyneeseen työtoäteen,
ensin ybbistytsien toimibentilöt ja sit=
ten jäsenet. Täten on isännistä us=
tonut peloittaroansa useimmat työntetijät niin paljasti, että ne luopumat
ammattiybdistytsistä, setä että nämä
maaleissa eiroäi ustaltaisi äänestää
sosialidemotratisia eijbottaita. Työnantajain menettely näyttää siis roaituttaman päinroastaiseen suuntaan tuin
de omat luulleet.

Taistelua Ieipäpalasta tumaa 93eb
lamy tirjassa ,,9)bbenroertaisuus‘‘ niin
sattumalla lamalla etten malta olla
ottamatta sitä toistaa täbän. §än
tirjoittaa täbän tapaan:
ftaittialla mieljet, naiset ja lapset
seisoiroat turullo buutaen Ieiroän berroja ottamaan beitä palroelutseensa.
Siellä moimattaat mieljet sanoimat:
Di leimän berrat, tunnusteltaa mei=
bän täsimarsiamme ja raajojamme,
jäntereitämme ja liljoistamme. Siat-
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fofaa miteii roanJfoja olemme. Dttaiaa meitä Ja täyttäjää meitä. 3bttaiaa meidän raataa puolestanne, antaiaa meidän puolestanne batata.
Tebtää meille mitä tahdotte, mutta
antajaa meidän palmella teitä, jotta
syödä saisimme ja Juolemasta pelastumme.
Sitten pubuiroat oppineet ibmiset,
Jirjanoppineet ja IaJimiebet, joiden
tooima oli heidän aitooissaan eitä
beidän runmiissaan. Di leitoän derrat, be sjuusiroat, ottajaa meidätJin
paltoelulseenne, täyttämään teidän tabtonne. ilatsotaa, Juinla bieno on
ymmärryfsemme, Juinta laajat tietomme, järJemme on luIJuroillaan
opin aarteita ja jilososian roiisasteluja. Aleidän tulisi olla Jansan joblajina, äänettömien äänenä, soteain
silminä. Alutta Jansalla, jota meidän palmella pitäisi, ei ole meille
leipää antaa. Sentäbden Ieiroän derrat, antajaa meille syötätoää ja me
tabdomme Jansan teille pettää, sillä
meidän täytyy elää. Ale tabdomme
puolestanne oileutsissa riidellä lestiä
ja isättömiä roastaan. Ale pubumme
ja Jirjoitamme teidän ylistytselsenne ja
taitaroasti noloamme ne, jotta teitä
triastaan puburoat. Ei mitään mitä
te meiltä toaaditte, näytä liian pal
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jolta. Alutta, tosia me emme myy
ainoastaan ruumistamme, roaan myösfin jielummefin, niin antafaa meille
enemmän leipää tuin nämä työnte- ,
fijät saamat, jotta toaan ruumiinsa
myymät.
3a papit ja Ieroitat myös duusimat leiroän derrojen tulfiessa turun
poiffi: Ottafaa meibätfin palroeluffeenne täyttämään teidän taistonne,
sillä syödä meidäntin pitää ja ainoasiaan teillä on leipää. Ale olemme
pydien oraattelien roartioita ja tansa
meitä tuulee eitä mastusta, sillä meidän äänemme on deille tuin jumalan
ääni. Antafaa meille ydtätyllin leipää ja me tahdomme puhua tansalle
että de diljaa omat, eiroättä teitä
däiritse napisemalla nälän tädden.
Isän jumalan nimessä me tiellämme
deitä maalimasta meijien oifeufsia ja
raudan rudtinaan nimessä me taddomme saarnata teidän iilpailulafejänne.
3a miesten duutojen festeltä fuului naisten fimaftaampi ääni, jotta
myös tarjosiroat itseään ieimän derroille sanoen: Alfää meitäfään unodtato, leimän derrad sillä meidäntin
myös syömän pitää. Atiedet omat
meitä roäfemämmät, mutta de myös
enempi syömät Lopufsi siis ette dä-
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miä, jos meidät otatte, sillä jos emme
moitaan niin paljon työtä tebdä fuin
miebet, niin me toäbemmän myös
syömme. La jos ette ota meitä työrnme täbben, iatsoiaa meitä tumminiin, sillä me olemme naisia ja tau=
niitä meidän pitäisi myös oleman
teidän silmissänne. Dttafaa meidät
ja teblää mitä mielitte fanssamme,
mutta antataa meille leipää.
iloiten tämän testeltä tuului mielä
pitfulasten piipottaroa titinä. Ottataa meidätkin palmelufseenne, sillä
äitiemme rinnat oroat ehtyneet ja isillämme ei ole meille leipää antaa ja
meidän on niin näitä. Aie olemme
Ijeittoja tyllä, mutta me syömme niin
totoin roäbän, että Iopufsi olemme
teille sjalroemmat tuin isämme, jotta
paljon syömät ja äitimme, jotta enemmän syömät tuin me.
La Ieimän Ijerrat ottimat täytettäroätseen tai burninsa esineetsi ne
miebistä, naisista ja lapsista, joita
someltjaina piiiroät ja meniroät tiebensä. Alutta torille jäi suuret joutot niitä, joille ei leipää ollut. —
Näin Vellamy. La tun ajattelee
nyfyisiä oloja, täytyy tunnustaa, että
tuo on sangen sattuma turnaus nytyoloista. Eitö työttömäin lauma

yhä fasroa ja eitö leipää huutaroain
äänet tuutu yhä toroemmin ja tomemmin ja eifö Iapfienfin ole patio
tarjoutua työhön jamaan aitaan tun
ifä ja äiti omat työttömänä, ja työnantaja ottaa ennemmin heiton lapjen
tuin rooimattaan miehen tai naijen,
jillä lapji jyö niin lotoin roähän, toi[in janoen tyytyy pieneen paltfaan.
3a täten tulee lapjen työ IopuIIijesti
halmemmatji työnantajille tuin täyfitasrouisten työ.
iläroetlesjäni työttömäin fobeisja,
jäin ujein tuutia, miten perheen 1314-rouotias poita oli ainoa, jolla oli
työtä, tai 15— 17 rouotias ieuljfotautinen tyttö, jota fätoi tetjtaasja.
3a tämä lasten anjio oli ainoa tulo,
jotta 7— 9 tjentifen perheen oli tultatoa toimeen. 3°s järjestelmä olijt
toinen, niin eitö ¡illoin teuhtotautista
tyttöä hoibettaiji jofo totona tai parantotasja ja eitö 13— 14 muotista
poitaa pibettäiji toulusja oppimasja?
Niinhän maraifaisfa perheisjä tehbään, mutta töyhisjä tobeisja ei tämä
moi tutta tyfymytjeenfään. 3a niitä
mertitjee termeys ja oppi töyhätistötle, jen me tyltä ymmärrämme.
Eitö jiis tämä järjestelmä ote roastoin taittia luonnollifia olojuhteita?
3a onto tähän muuten obotettaroisja
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parannusta, tuin että työläiset en«
tistä tDaltatoammin joutoin ybtyroät
ta is te lu u n
r iis tä f ä lu o f f a in
f u rjis ta m is p V Y te itä u ? a s ta a n .
Onban io nätjty, että failti atounpyynnöt omat turbia. Sanomalebbet iertoiroat että Helsingin roaltuusto
otti työttömäin toiimeiseniht anomusfirjelmän roastaan i t o an a ur ul l a .
9liin. Letto änh errat nau r atoat t y ö t t ö m ä i n heitä ruloillessa. Alutta jo ensi maaleissa on
meiltä tilaisuus muuttaa tuo sierrojen
nauru fatferafsi irroistyiselsi.
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