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SOSIALISMI JA KIRKON onneksi kuitenkin suojelee lapsi- - dan ajalla joten on otettava huo- - JUTUSTELUA
OPPI työ-- ja koululaki sillä toimisto mioon että Englannin lasten työ Seuratessa Toverittaren paik- -

jonka huolena on tehtaiden tar- - koulut ja leikit ovat muuttuneet kakuntakirjciden osastoa näkee
(jatkoa oiiimäiseitä Wuiia) kastus on ollut hyvin jyrkkä suuresti huonommiksi sodan ta- - siinä hyvin vähän kirjeitä täältä

ovat silloin papit pyhällä hartau- - kaikkia lakien muutoksia ja teh- - kia Idästä ja nekin harvat mitä sii- -

della huutaneet : "se on pahan- - dastyön hyväksi tehtyjä erikois- - Sota
v
on myöskin turmellut nä sattuu olemaan ovat aina

hengen villitystä vapautuksia kohtaan V 1915 monen tytön ja pojan kotielä- - säännöllisesti samoilta paikkakun

oppia ! Kuolema ja kadotus kapi- - ja 1916 on nuoremmille lapsille män erittäinkin suurissa am- - nilta Tämä johdattaa mieleen

noitsijoille!" Kautta aikojen on annettu vähemmän erikoisvapau- - mukkeiden valmistuskeskuksissa kysymyksen että eikö Idän nai-kirk-

ollut orjuuden julkein suo- - tuksia mutta opetusneuvosten Kun isä on poissa sotapalveluk- - set seuraakaan omaa lehteään

jelija ja papit kaikenlaisen orjuu- - julistus osottaa että y
1917 on sessa joutuvat pojat olemaan sen suuremmassa määrässä? Ja

den innokkaimpia kannattajia rajötukset olleet harvinaisempia ilman holhousta ja kun äiti on kuitenkin varmasti tiedetään

Aina on kirkko ollut sväkeväm- - Työväenlehdet kertovat että rik- -
poissa kaiket päivät työssään täälläpäin olevan naisia enempi

män puolella Se on aina sorta- - komukset lapsityölakia kohtaan ammuketehtaassa on koti ja pie- - kuin Keski- - ja Länsivaltioissa

nut heikkoja ja pettänyt totuu- - ovat tulleet hyvin tavallisiksi V nemmät lapset kokonaan oman ja luullakseni on niitä sentään

den ja oikeuden 1917 sanotaan annetun määräys onnensa varassa Usein otetaan Toverittaren tilaajia ja lukijoita- -

Sosialismi ei ole mikään us- - että "tehtaiden tarkastajien on vuokralaisia asuntoihin jotka jo kin täälläpäin hyvänlainen
liike: se on puh- - ryhdyttävä jyrkempiin toimen- - ilmankin ovat liiaksi täynnä E- - ko Miksi eivät he kirjota enem-- '

taasti taloudellinen ja poliittinen piteisiin vastaisten rikkomusten räs työssä kulkeva 16 vuotias pj Toverittareen? Yksin New

liike Mutta jos sosialismi hävit- - varalta" poika nukkui samassa vuoteessa Yorkin ympäristöllä on useita

täisi kirkon opin niin silloin se Niiden lasten lukumäärä jot- - kahden nuoren miehen kanssa paikkakuntia joissa on suuret

jo olisi tetmyt äärettömän suu- - ka jättävät koulunkäynnin heti ja samassa huoneessa toisella määrät suomalaisia ja monella

ren palveluksen työväenluokalle kun laki sen sallii on lisäänty- - vuoteella nukkui kaksi nuorta paikkakunnalla on osastokin toi-

silla silloinhan olisivat järkemme nyt sodan ajalla Mrs Sidney tyttöä Kolme poikaa joista minnassa ja toisilla joko puhuja-kahle-

murrettu henkinen näkö- - Webb arvelee niiden lukumäärän vanhin oli 16 vuotias ja pieni taj ompeluseuroja jotka toimivat

piirimme olisi avartunut niin et-- jo v 1916 olleen 50000 tai 60000 tyttö saivat käyttää yhteensä sosialistipuolueen periaatteiden
temme enään tyytyväisinä alis- - Tämä lisääntynyt lapsityöläis- - kahta vuodetta samassa huonees- - mukaisesti vaari eipäs näy si

joidenkin harvojen riistettä- - ten armeija on joutunut huononi- - sa Ja vieläkin surkeammista naakaan näiden paikkakuntain
väksi Emme silloin enää ajatte- - piin töihin sekä huonompiin työ- - asuntosuhteista kerrotaan komi- - l1utisia Toverittaren palstoilla
Iisi nöyrinä orjina että: rakas oloihin kuin mitkä ennen sotaa tean raportissa: "Vuoteet eivät Missä syy? Eikö ole kynäilijöi-taivaalline- n

isämme on suuressa vallitsivat Sota-aja- n epävar- - olleet milloinkaan tyhjiä ja huo- - ja? Onpa varmasti Niitä

luonut meidät orjiksi muus ja hyväpalkkanen ammat- - neita ei milloinkaan tuuleteta tyy jokaisella paikkakunnalla ja

eläinten lailla raatamaan ja luo- - titaitoa kysymätön työ ammuke- - sillä täyteen ahdetuissa kaupun- - sjtä paitsi on Toveritar vallan

maan toisille rikkauksia jotta tehtaissa ovat aiheuttaneet sen gin osissa ovat vuoteet samoin- - sjta varten että siinä voi alotte-- _

riistäjämme saisivat ylellisyydes- - että lapset eivät antaudu opette- - kuin niillä nukkujatkin järjes- - ]evat harjotella Miksi ei sitten

sä mässätä Jemaan mitään ammatteja Lap- - tetty kahdelle vuorolle Sellai- -

käytetä tilaisuutta hyväkseen

Sosialismin tarkotus ei ole hä- - sia on nvt lukuisammasti kuin siSsa olosuhteissa ei kotia voi
josta olisi hyötyä monella taval-vittä- ä

uskontoa eikä kirkon op- -
ennen sanomalehtien ja muun sanoa olevankaan" la ensiksi itse kirjottajalle kuin
tavaran kaupustelijoina kaduilla saataisiin uutisia niiltä

pia Sen päämääränä on kukis- - Kansalliset työnvälitystoimis- - myös
da ensmasfna kuukausina muuteno- - o- -

paikkakunnilta jotkataa työn riistännälle perustuva t siiTtä„eet suuret joukot
vhteiskuntajärjestelmä Mutta ' Au°en tv ?Je" P°™ vuo ta nuorempia poikia ja vat jossam syrjässä vähemmän

tyopavat hrvttavan p kia Am--
huomattuna_ syystä aMoses- -

silloin kun tämä riistojärjestel- - työskentelemään ammu- - a_

iuCJäuuU r
f'J cat cfli7tll ot-t- emin rlbr ketehtaisiin kauas kodeistaan ta e vat voi puaa i maBia

LiJt„!™!iino liihävitetty häviää myöskin
kirkon jo kirkko-isie- n valta sil- -

lä heidän aarteensa perustuu vai- -

i :rt tmtiimättömvvtppn

Kirkon oppi on pimeyttä So- - tuntoa viikossa
hyvinvointia niin heidän joutu- - nilta joilla on osasto toiminnas-sialism- i

on valoa ja aina täytyy 'Parannettu' ampumatarvike- - misensa pois kodin suojasta ja
Ainakin niillä on mandoli-pimeyde- n

väistyä valon tieltä työläisten tuntimäärittely joka hoidosta tällä ijällä jolloin he ms saada uutisten kirjottajia

Jenny Trast hyväksyttiin v 1916 osottaa sita niin kipeästi kaipaavat saat- - Toverittarelle yhtä hyvin kuin
— kuinka kovin kuriat työsuhteet :u„L :„ t niitä saadaan muillekin puolue

TarkasteUessa olosuhteita ko- - ™i ' U':T „
lliia alle r V Kiellettiin YlltVO i Tesiuirnimau uiim iidusn nii i ia

Kaikille nuorille tytöille ja no- - J"?' t'' ntisia silloin tällöin Kirjeen
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Poikia (monet heistä ainoastaan

f vuuuauai tyusKenieii ijö2

olivat sitä ennen sodan alussa

ivioma a e io vuouen ja po- -

jille alle 14 v maarattun tyoynk- -

ko 60 tuntiseksi pojille yli 16 v

ja 14- -16 v annettiin lupa työs- -

kenneliä 65:kin tuntia viikossa

"pakottavissa tapauksissa" Mo--

nessa tapauksessa kuluu työläi- -

seltä 2--4 tuntia päivässä mat- -

kalla kodin ja tehtaan välillä
Nekin pojat ja tvtöt jotka o--

vat käyneet koulua ovat joutu- -

neet kärsimään sodasta kuten
eräs Parlamentin jäsen lausui:
"Suurin osa kansakoulujärjestel- -

maamme on raunioina— en sano
että niin toivottomina raunioina
kuin Louvain mutta jossakin
määrin millä on yhtäläisyyttä"
Koulut on otettu sotilaskasar- -

meiksi ja sotilassairaaloiksi

Lapset on ajettu kaduille tai ase- -

tettu osaksi aikaa jo ennestään
tävteen ahdettuihin kouluihin
Enmmän kuin puolet 45:000:sta

miesopettajasta on värväytynyt
armeijaan ja ne miehet ja nai- -

set jotka ovat täyttäneet hei- -

dä„ paikkansa ovat vähemmän

kykeneviä tehtäväänsä Koulu- -

Jen rakentaminen ja korjaaminen
Dn kokonaan lamaantunut Kou- -

lutarpeiden ja kirjojen ostoa on

vähennetty Ensin annettiin y--

]ön kaikki sellaiset kuin lääkärin
tarkastukset erikoiset luokat ja
koulupäivälliset joiden kautta oli

päästy alkuun myöskin lasten
ruumiillisen hyvinvoinnin hoita- -

misessa sekä opetuksen sovellut- -

tamisessa yksilön kykyjen mu- -

kaan Tällaisen säästäväisyyden
hulluus on jo tullut laajalti huo- -

matuksi
Eri seurojen ja kirkkojen yllä- -

pitämät klupit ja luokat joiden
tarkotuksena oli varustaa pojille
ja tytöille tarpeellista huvia ja
vaihtelua ovat suurimmaksi o--

saksi lopettaneet toimintansa so- -

Vaikka ampumatarveministeri
koettaakin naiclen Ias
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'k&£ huonontuneesta
d™ä Viral utkijat- -

kinVe£vaat hmattevista "m- -

J ä" nuori sa

Sissi Keuhkotaudin
SäSnen' viime a koina

rtln 1 5--0 vuo- -

tiste- V-
keskuudessa on toinen

"„„n merkki

AIonet niistä' ammuketehtaissa
tvoskentelevistä ooiista ' iotka

kastettiin osottivat raadan- -
n'asta johtuia vakavia seurauk- -

sh ovat kalpeita kuihtu- -
ne7ta tylsia :a ilmeettömiä Hei- -

(lan kerrassaan säälit- -

tävä Olosuhteet tehtaiden ui- -

kopiiolella lisäävät osansa ja jos
S(aa jatkuu vielä kauan ja nä- -

nla „0 at joutuvat olemaan edel- -

leenkin samoissa olosuhteissa
on niiden vaikutus heidän ter- -

vevteensä vaikea parantaa
Huonontuneiden olosuhteiden

rappeuttava vaikutus tyttöjen ja

poikien käytökseen on ehkä vie- -

läkin huomattavampi kuin niiden
vaikutus heidän terveyteensä E- -

räs virallinen komitea puhuu
"huomattavasti huonontuneesta

käytöksestä ja moraalista" Luo- -

tettavat viranomaiset kertovat
että alaikäisten rikollisuus on li- -

sääntynyt 34:llä prosentilla sittc
V:n 1915 ja varkaudet ovat li--

sääntyneet 50 :llä prosentilla
Huomattavinta on rikollisuuden

lisääntyminen 11 ja 13 vuotisten

poikasten keskuudessa jotka o- -

vat juuri niitä joita on vapau- -

tettu koulusta
Melkein ainoa sodan hvödylli- -

nen vaikutus mikäli se koskee

'Englannin lapsia on se että se
on herättänyt kansakunnan huo- -

maamaan lasten paremman hoi- -

don välttämättömyyden Kan- -

sallisen opettajien union presi- -

ynte sioimmiaa v a
Taman epäkohdan täyty 1S1

noistua ainaKin muta paiKKaKui

lehdille Niiltäkin paikkakunnil- -

va'ntaJan inavan vosi oiwd
olekseen M asaan '"n?sn!'

nut Esimerkiksi 1i- -

lauksia hankkiessa on hvotya sn- -

ta ea lehdessä on joskus oman

W™ "lltsa & usasa1
sessa saa

ellaiseltakirf henkilöltä joka e- -

vielä muita puoluelehtia tilaa ja
tällaiset tilaajat monessa tapauk- -

s!ssa tlaavat 1(htea vain romaa"
™en Ja paikkakuntaautisten ta- -

ka' kuPnes vah't""1 kiintyvät
slta ukemaan kalkkl vakavam- -

matkn krJotlkset-
S1s P0s etf°"s Ja tu"m'--

?aanme aslaa' Sllna kor- -

Jaamse" varaa: Luulenpa etta
siitä olisi jotain hyotya Kun

™ nalsVla keran on oma

lehtemme min pitäkäämme myös
velvollisuutenamme sen avusta- -

mnen tavalla tai toisella ja sa- -

ma"a tutustukaamme toistemme
o1o_ ia työsuhteisiin yhteisen leh- -

temme avulla— Kylän Heittiö

dentti ]auslm: Tanla uuri ih

miselämää ja omaisuutta hirvit- -

tävästi hävittävä sota on saatta- -

nllt etualalle' lapsen taloudelli- -

sen arvon paremmin kuin kos- -

kaan ennen oivaltaa kansamme
n_yt( et'ä voimakkaat miehet ja

najget ovat varminta pääomaa
minkä hallitus voi koskaan o- -

niistää Tästä eteenpäin voim- -

nle odottaa suurta kansallista
huomiota lasten hoidossa j'a kas- -

vatukscssa"
—

NAISET HUOMI
Teen lisälettejä kampaukslstanne

kohtuhinnoilla sekä korjaan ja vär- -

Jä" vanhoja lisälettejä HELMI

bldgSUPERIOR WI8 Postiosote
Box 553 njUitSa voi lähettää myös
kin postin kautta maksettavaksi jäl- -

kivaatimuksella

ENGLANNIN LAPSET TA

(Jto -- Mh ivuit)

jelijät (suuret maanomistajat
iLoordit y- m- suomentajan huo

mautus) eivät ole milloinkaan

suositelleet pitkää kouluaikaa

farmeillaan työskentelevien työ- -

Iäisten eli alustalaisten laps lie

ia he olivat itse melkein kaikkien

koulujen johtokunnissa Melkein

puolet kaikista pitäjistä heti so- -

dan alussa 'höllensivät ennen so--

taa vallinnutta koulupakkoa
Viltshiressa esim 'vaa- -

dittu 11 vuotiaita lapsia kou- -

luun jos he olivat päässeet 4:lle

luokälle J7--
i ole olemassa tilasto- -

ja kuinka paljon täten kouluis- -

ta vapautettuja oh mutta tiede- -

tään niitä olleen paljon Eraan

kylän farmarit vaativat kaikki 11

vuotiaat poikaset vapautettavaksi
kouluista tekemään töitä joita
"naiset eivät olleet kylliksi voi- -

makkaita suorittamaaii"
Näiden lakien muutoksien a- -

vullakaan eivät farmarit saaneet

riittävästi lapsityöläisiä ja lu- -

kuisia erikoisvapautuksia annet- -

tun sellaisilleku! lapsille jotka
eivat olleet edistyneet edes alen- -

nettuun oppimäärään asti Jo
lokakuulla v 1910 oli 14yis kou- -

lulasta alle 14 v jotka olivat
saaneet tuollaisen erikoisvapau- -

tuksen Suurin osa näistä lapsi- -

työläisistä sai 3—4_ shillinkiä

palkkaa
--viikolla (75c—

Alustapitäen on t)'öväestö selit- -

tänyt että lasten työ on väittä- -

mätöntä ainoastaan siksi että
farmarit eivät maksa aikuisille
riittävää palkkaa Farmarien
kouluihin hyökkäystä on kannus- -

tanut kansallisen opetusneuvos- -

ton leväperäinen menettely kun
se ei ole ottanut jyrkkää kantaa

pakollisten koululakien rikkomi- -

geen nähden

Lapsityöläisiä teollisuudessa


