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Amerikan teollisuuden tekniikka

Huimaava vauhtia on tekniikka kehit
tynyt teollisuuden palveluksessa. Tek- 
nikan nopea kehitys on erikoisesti ha
vaittavissa Amerikassa. Sotavuodet 
ovat myös kehitystä nopelstutt aneet 
sekä Amerikassa että Europassa tavat
tomassa määrässä.

Teollisuuden luonteenomaisena piir
teenä havaitsemme nykypäivinä tekni- 
kan kehittymisen yhä suuremmassa 
määrässä siihen suuntaan, että auto
maattiset koneet valtaavat ammattityö- 
läisen paikan. Työläinen muodostuu 
koneen automaattiseksi, kuolleeksi o- 
saksi. Ennenkuin lähdemme lähem
min tarkastamaan teollisuuden tekni- 
kan nopean kehityksen yhteiskunnallis
ta merkitystä ja vaikutusta, luokkaam
me, katsaus siihen, minkälaiseksi teol
lisuustuotanto teknikan kehityksen 
kautta pääpiirteissään on muodostunut.

“ Atlantic Monthly" nimisen aika- 
kausikirjan tammikuun numerossa jti- 
iaistaan teollisuuden teknikan kehitys
tä koskeva C. H. Parkerin artikkeli. 
Siinä esitetään siitä varsin monia esi
merkkejä Joita käytämme tämänkin 
kirjotuksen yhteydessä asian valaise
miseksi.

T e k n iik k a  te u ra ita m o iu a .

Muutama vuosi sitte esimerkiksi teu
rastajista viisikymmentä prosenttia oli 
eteviä ammattimiehiä. Jokainen osasi 
teurastaa, leikata elukan kappaleisiin, 
nylkeä j.n.e. Muut työläiset olivat 
vaan heidän avustajiaan. Vuonna 1914 
(jolta vuodelta on saatavissa viimeiset 
viralliset tilastot) neljäkymmentä neljä 
eri työläistä suorittavat oman osansa 
elukassa. Teurastusprosessin mekaa
ninen “ koneellistuttaminen alkoi liha- 
trustin muodostuessa, Chicagon teu
rastamojen tullessa lihamarkkinoiden 
kontrolleeraajaksi. Vuosina 1908, 1909 
ja t910 Chicagoon tuotiin 353,295 
kappaletta sarvikarjaa, 20,337,341 si
kaa ja 14,022,607 lammasta. Chica
gon teurastamoissa tästä elävästä liha-

massasta oli muodostettava valmista 
kauppatavaraa lähetettäväksi ei ainoas
taan maan, vaan maailman eri osiin. 
Lopullinen tuote oli standartimuotoa, 
etkä vaihtelevaa. Kukin raaka-aineen, 
elukan, osa muodosti yhtäläisen valmis- 
tusprobteemin. Tuotantomäärän ol
lessa jättiläismäisen oli se omiaan kii
hottamaan tämän teollisuusalan koneel- 
listuttamista suurempien voittojen saa
vuttamiseksi.

Mainitsemamme artikkelin kirjottaja 
oli useita päiviä tutkimassa tuotanto
järjestelmää Armourin teurastuslaitok- 
sella, Chicagossa, vuonna 1913. E tuk
kain teurastusosastoiia oli työ niin jär
jestetty, kertoo hän, että missään koh
dassa ei oitu laiminlyöty mahdollisuut
ta yksinkertaistut taa ja standartisoida 
ihmistyötä. Kun elukka oli saanut “is
kun otsaansa" kulki taintunut tai kuol
lut elukka erikoista “lankaa” myöten 
nopeasti useiden työläisten käsiin, jo
kaisen työläisen suorittaessa määrätyn 
yksinkertaisen liikkeen. Suuren huo
neen toisessa päässä puhdistettu eluk
ka pudotettiin liikkuvalle alustalle, mi
kä liikkui kahden, samalla tasolla ole
van kiinteän “laiturin" välissä. Tä
män kiinteän sivulaiturin määrätyllä 
kohdalla odotti työmies ja kun elukan 
ruumis saapui hänen 20  jalan alueel
leen, niin kulki hän elukan matkassa 
tämän 20  jalkaa, suoritti tällä matkal
la hänelle kuuluvan osan työstä ja “a- 
lueensa" alapäässä jätti “vaununsa” . 
Tämän jälkeen työmies palasi sivulai- 
turia myöten “alueensa" alkupäähän 
juuri ennättääkseen saada uuden "vau
nun" ja uuden elukan. Tätä jatkui 
sitte koko työpäivän, mies ei ehdi py
sähtyä, ei kertaakaan tee veitsellään 
muuta kuin alati toistuvat samallaiset 
liikkeet nylkiessään elukkaa. Neljäkym- 
mentä-neljä miestä teki kukin omat, 
samalla tavalla toistuvat tiikkeensä en
nenkuin liha oli valmis jäähdytyshuo- 
neeseen. Niinpian kuin huomataan 
jonkun työn voitavan edullisesti jakaa
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ja yksinkertaistuttaa, niin uusi mies ei
tetään lisäksi. Liikkuva alusta eli "vau
nu" on sellainen, että sen liikuntoa voi
daan joko nopeistuttaa tai hidastuttaa. 
Muuan työnjohtajista selitti, että “a- 
lustaa nopeistutetaan siihen saakka, 
kunnes nahassa alkaa ilmetä haavoja, 
ja silloin me tiedämme, että miesten 
on hutiloitava ehtiäkseen suorittaa 
työnsä. Silloin me hiljennämme vauh
tia.”  Siis työläiseltä riistetään hänen 
työvoimansa viimeistä myöten. Kaikilla 
muilla lukuisilla osastoilla, makkara-, 
y. m. osastoilla, on ihmistyö koneellis- 
tutettu samaan tapaan.

Työnjako teki ammattitaitoisesta ää
rimmilleen ammattitaitoisen, sillä hei
dän työnsähän oli yksinkertaistunut 
mitä automaattisimpiin liikkeisiin. Tä
män kautta suuresti vähentyi nahan ja 
lihan "pilaaminen" ja "tuhlaaminen". 
“ Nylkijä” saattoi viikossa käsitellä tu
hansia elukoita vahingoittamatta yh
tään ainoata nahkaa. Samoin "paloit- 
telijat” muodostuivat niin käteviksi, 
että "tuhlaus” supistui mitättömäksi. 
Toiselta puolen tällaisten äärimmilleen 
ammattitaitoisten kehittyminen, syn
nytti oman "aatelistonsa” työläisten 
keskuuteen, sillä näiden tärkeimpien 
ammattimiesten palkat kohosivat huo
mattavasti. Toiselta puolen taas muo
dostui työläisten suuren enemmistön 
osa yhä huomattavammaksi “ kurjalis
toksi” , sillä työnjaon kautta suurin osa 
siitä työstä, mikä ennen oli vaatinut 
ammattitaitoa, ei tarvinnut nyt enää 
kuin ammattitaidottoman työläisen 
suorittamaan määrättyjä liikkeitä sellai
sissa kohdissa, joissa ei ollut mitään 
vaaraa "pilaantumiselle” tai "tuhlaami
selle". Yhtiö asetti nämä korkeasti pal
katut ammattimiehet vakituiselle viik- 
kopaikaile, mutta työläisten enemmis
tön, noin yhdeksän kymmenensosaa 
tuntipalkalle. Tämän järjestelmän 
kautta työnantajat saivat senkin “stra- 
teegisen” edun, kuten he kehuvat, et
tä työriitaisuuksien sattuessa nämä am
mattitaitoiset —  "aatelisto” —  ovat 
työnantajille “ uskollisia” , ovat valmii
ta lakonsärkijöitä sekä senlisäksi ja en
nenkaikkea “ horiopin”  hoilaajia varsi
naiselle työläismassalle. Näin monia 
etuja teknikka loi pääomalle.

T yön  riiatäm un luääntym inen.

Täten järjestetty työ, työnjako, te
kee mahdottomaksi “ laiskottelun” , sil
lä työ kun suoritetaan “ ketjussa” , on 
jokaisen ajallaan suoritettava osansa, 
tai muutoin tulee pysähdys, joka heti 
vetää “paasin” huomion puoleensa ja 
silloin työläinen saa kuulla kunniansa. 
Kun tällaisen “ työketjun” etupäässä 
on mainitsemamme ammattimies, niin 
hänen nopeutensa mukaan täytyy koko 
työläissarjan liikkua. Ja kun tällainen 
“etumies” on työnantajien Suosikki 
palkkaansa nähden, saa imarteluja 0- 
sakseen j.n.e. niin kylläpä hän osaa 
pitää hänestä riippuvan työläisjoukon 
“ h iki hatussa” koko pitkän työpäivän.

Samaan tapaan on työn riisto koho
tettu tekniikan avulla äärimmilleen 
lammas-osastolla, sika-osastolla j.n.e. 
Makkaraosastolla on otettu käytäntöön 
kappatetyö. Makkaran valmistamisessa 
on hidastuttavana tekijänä makkaran; 
kuoren “ reiät” , jotka täytyy solmia 
kiinni. Markkinoille lähetetyn makka
ran arvo alenee sitä mukaa kuin mai
nitunlaiset "reiät” kuoressa lisäänty
vät. Jos nyt kappaletyön tekijä sat-. 
tuu kovilla ponnistuksillaan saamaan 
parempaa palkkaa, niin silloin työnjoh
taja antaa hänelle toisen luokan "kuo
ria” ja jos palkka näyttää vieläkin lii
an "suurelta” työnnetään hänelle kol- 
mannenluokan “kuoria” . Tällä tavalla 
työnjohtaja voi kontrolleerata kappale- 
työntekijänkin palkkaa, pitäen sitä 
"normaalitasolla” . Tapa, jota teräs- 
trustikin menestyksellä käyttää. Luon
nollisesti työ muodostuu erittäin tus
kastuttavaksi tällaisen järjestelmän 
kautta ja seurauksena onkin ollut, et
tä Iihatrustiu palveluksessa aikaisem
min olleet saksalaiset miespuoliset 
makkarantekijät eroavat. Lihatrusti on 
hommannut tilalle etenkin vuodesta 
1903 lähtien, slaavilaisia naisia, jotka 
teknikan edistymisen johdosta voivat 
helposti suorittaa entiset ammattimies-, 
ten työt.

Muuan silminnäkijä kertoo erään ku
vauksen erään teurastamon pakkaus- 
laitokselta. “ Kuukausi sitte“, kertoo, 
hän, "olimme johtajan kanssa kannu- 
tusosaston eräässä huoneessa. Pitkän 
pöydän kummallakin puolella seisoi
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kaksikymmentä siirtolaisnaista; useim
mat heistä keski-ikäisiä ja äitejä. “ Kat
sokaa tuota slaavilaista’’, sanoi johtaja. 
Nainen seisoi hieman kumarassa, hänen 
tylsät silmänsä tuijottivat suoraan a- 
las, hänen kyynärpäänsä liikkuivat e- 
destakasin, hänen kätensä liikkuivat 
hermostuneella kiireellä pysyäkseen
joukon tasolla. Nämä kädet tekivät
yhden yksinkertaisen, täsmällisen liik
keen joka sekunti, 3,600 kertaa tun
nissa, ja kaikki aivan samallaisia. “Hän 
on yksi parhaimmista työläisistä mitä 
meillä on", sanoi johtaja. Menimme 
lähemmäksi ja katsoin häntä lähemmin, 
Nyt näytti aivan toiselta. Kädet olivat 
nopeat, täsmälliset, intelligentit. Kasvot 
olivat tylsät, tyhjät. “ Kesti kauvan 
takoa tämä ajatus hänen päähänsä” , 
jatkoi johtaja, “ mutta kun tämänkal
taiset naiset kerran saavat jonkun pää
hänsä, niin se pysyy siellä. Hän on lii
aksi typerä vaihtelemaan oppiansa. Hän 
ei näytä omaavan mitään muuta aja
tusta mikä häiritseisi hänen työtään. 
Hän on varma kuin kone. Meillä on 
paljon työtä, johon haluamme juuri tä
mänkaltaista naista. Hänen ajatuksensa 
kiintyy yksinomaan työpöytään.” —  
Kuvaava selitys työnantajan kannalta 
katsottuna.

H iilikaivosten  te k n iik k a-

1
Hiilikaivoksissa oli kaivosmies todel

linen ammattimies joitain vuosia sitte. 
Hän osasi käyttää dynamiittia, suunnit- 
t-eli itse perustuksen, taitavasti kaivoi 
hiilen j.n.e. Kaivoskoneet ovat nyt 
poistaneet monioita ammattitaitoa ky
syviä aloja. Erikoismiehet huolehtivat 
dynamiitin käyttämisestä j.n.e. Oppima
ton eteiä-europalainen siirtolaistyötäi- 
nen, joka koskaan aikaisemmin ei ole 
edes nähnyt kaivosta, oppii nopeasti 
käyttämään näitä koneita. Ammattitai
toinen amerikalainen kaivosmies aikaa 
nopeasti siirtyä muinaismuistojen jouk
koon.

AutomobiiliteoUuuuden kehitys hui
maava.

Automobiiliteollisuus alussa kysyi 
taitavia ammattimiehiä. Tälläkin teol
lisuusalalla alkaa kone tehdä tarpeetto
miksi teknillisen ti-edon ja kokemuk

sen. Suuri Fordin tehdas Detroitissa 
valmisti 40,000 työläisellä 2 ,6 1 8  auto
mobiilia päivässä eli 785,432 vuodes
sa ja tuotti $400,000,000 arvosta au
toja v, 1917, kun sensijaan v. 1913 
$899,000,000 arvosta ja 1916 $206,- 
867,343 arvosta.

Tämän tehtaan perusfaktana on se, 
että se tuottaa samaa lajia olevia auto
ja, jotka eivät sanottavasti mallistaan 
muutu. Mallin standardoimisen joh
dosta on ollut mahdollista ryhtyä laaja
kantoisiin toimenpiteisiin kaikkien liik
keitten yksinkertaistuttamlseksi ja ja
kamiseksi mahdollisimman moniin työ- 
osiin, Europalainen maanviljelystyö- 
iäinen voi kolmessa päivässä oppia tai
don valaa yhtä määrättyä kappaletta ja 
parissa päivässä määrätyn sisustustyön 
osan. Useimmilla työaloilla myönne
täänkin vain kahden päivän oppimisai- 
ka. Ellei työläinen opi tällä ajalla, niin 
siirretään hänet toiselle työalalle.

Yhä nopeammin työläisjoukko muut
tuu ammattitaidottomien joukoksi tuo
tannon yhä suuremmassa määrässä ko
neellistuessa. Niin helvetillisen tarkak
si on työjako muodostunut, että mie
hiä täytyy siirtää yhdestä työlajista toi
seen, siltä muuten ei jaksaisi pitkää ai
kaa työskennellä.

L a i ileo] lu u u d e n  te k n iik k a .
f

Eräillä seuduilla Pennsylvaniassa pe
rustettiin v. 1890 lasitehdas ja ammat
titaitoisia lasityötäisiä tuotettiin Bel
giasta, Saksasta ja Ranskasta. Vain ani
harvoja ammattitaidottomia työläisiä 
voitiin käyttää. Joitakin vuosia tämän 
jälkeen keksittiin kunnollinen lasinval- 
mistuskone ja se otettiin käytäntöön 
tässä tehtaassa, kone yksinkertaistuta 
pää-työliikkeitä siinä määrin, että hal
paa ammattitaidotonta työvoimaa voi
tiin heti ottaa. Lasityöläisten unio nä
ki tässä palkan polkemisvaaran ja lak- 
koutui konetta vastaan. Unio hävisi ja 
vuoteen 1904 mennessä seudun kaikis
sa tehtaissa oli koneet. Italialaiset, 
puolalaiset, slovakit ja venäläiset siir
tolaiset vahasivat nopeasti tämän teol
lisuusalan ja nyt (v. 1914) tehtaat o- 
vat "avoimia työpajoja” , työnantajien 
kun oli helppo "käsitellä” ammattitai



SÄKENIÄ n

dottomien siirtolaistyöläisten järjesty
mättömiä joukkoja.

Yhdysvaltain tariffikomissionin v. 
1918 raportissa selostetaan lasiteolli
suuden teknikan kehityksen tuloksia 
suurtuotannon mittakaavassa seuraa
vasti:

Ihmiskäden koskematta tai auttamat
ta automaattinen kone tuottaa täysin 
valmiita yhden draman pulloja 165 
kappaletta minuutissa. Olutpullojen 
valmistuksessa kone suorittaa 54 am
mattitaitoisen käsinvalmistajan työn. 
Työn kustannukset eivät ole oikeastaan 
mitään. Kun pulloja valmisteltiin kä
sin, niin työkustannukset 2 6  tehtaassa 
olivat v. 1916 5 7 prosenttia tehtaan 
koko kustannuksista. Tämä johtui suu
reksi osaksi ammattitaitoisten lasinpu
haltajien korkeista palkoista. Auto
maattisen koneen tullessa käytäntöön 
ammattitaitoon menevät kustannukset 
poistuvat kokonaan.”

Niin tekniikan kehitys poistaa am
mattitaitoiset lasinpuhaltajat. V. 1914 
oli Yhdysvalloissa esim. ammattitaitoi
sia akku n alasin-puhaltajia enää kaiken
kaikkiaan vain noin 1 ,8 0 0  ja näidenkin 
korkeimpien ammattitaitoisten paikat 
oli koneiden kautta poljettu niin alas, 
että keskimääräinen paikka ei enää 
noussut sataan dollariin kuukaudessa.

i
S ilk k ite o ll it  uus ja  tekn iikka.

Silkkiteollisuus on muodostunut yh
deksi Amerikan suurimmista teolli
suusaloista. V. 1918 tuotiin maahan
34,448,000 paunaa raakaa silkkiä, jon
ka arvo oli 5180,906,000. Muiden 
maiden siikkiteollisuudesta ollaan suu
resti edellä, joka on etupäässä luetta
va teknikan kehityksen ja tehdasjär- 
jestelmän uusimisen ansioksi. V. 1904 
konlrolleerasivat sellaiset tehtaat, jot
ka tuottivat silkkiä yli miljoonan dol
larin arvosta 29,8 prosenttia Amerikan 
tuotannosta, vuonna 1909 jo 34,8 pros. 
ja v. 1914 kokonaista 46,6 pros. V. 
1909 oli Amerikassa 99,03 7 silkki- 
työläistä, joista suurin osa työskenteli 
New Jerseyn ja Pennsylvanian valtios
sa. V. I9l4 oli luku noussut 108,180. 
Tästä työläis määrästä oli 6 1 . S prosent
tia naisia ja lapsia! Pennsylvaniassa oli

70.4 prosenttia tämän teollisuuden työ
läisistä naisia ja lapsia! Eräässäkin teh
taassa, virallisen tilaston mukaan, oli 
76 alle 14 vuotiasta lasta. Pennsylva
nia, jossa silkkiteoltisuuden palveluk
sessa oli yli 70 prosenttia naisia ja lap
sia, on siitä huolimatta johtavassa ase
massa Amerikan srlkkiteollisuudessa. 
Se johtuu tekniikan yksinkertaistutta- 
misesta siinä määrin, että lapsetkin 
"pärjäävät". Ja nais- ja lapsityö on hal
paa ja sitä on runsaasti Pennsylvanian 
kaivosalueilla!

Silkin kehräämisen yksinkertaistut- 
tamista kuvaa se, että Pennsylvaniassa 
on 20  prosenttia kehrääjistä lapsia. 
Silkkilangan valmistamisessa on kah
deksan työliikettä, joista neljä ei tar
vitse' minkäänlaista ammattitaitoa ja 
neljä vain puolittaista. Mainittakoon 
tässä samalla, että v. 1910 oli keski
määräinen palkka täysiikaisilllä 84 
senttiä päivässä ja lapsilla 43 senttiä. 
Vuoteen 1910 saakka kaivosalueiden 
nuoret tytöt usein työskentelivät näis
sä tehtaissa 60  tuntia viikossa $ 1.50 ja
52.00 viik kop ai kalla, v. 1919 keskimää
räinen työpäivä oli 7,9 tuntia ja päi
väpalkka 39.5 senttiä.

K u tom oteollU uu den  k eh itys.

Kutomoteollisuudessa on tekniikan 
kehitys ollut nopeata. Erilaiset koneet 
ovat tavattomasti yksinkertaistuttaneet 
kutomoteollisuutta siinä määrin, että 
useilla aloilla tarvitaan varsin vähän 
jos ollenkaan, ammattitaitoa. Konei
den käsittelyyn ei tarvitse pitkäaikais
ta opiskelua. Kutomoteoltisuusherrat 
ovatkin tämän Johdosta kyenneet pitä
mään paikat verrattain alhaalta, vaikka
kin tuotanto on huimaavasti lisäänty
nyt. V. 1914 tilastot osottavat puu
villat eoillis uuden palveluksessa olleen 
393,404 työläistä, josta 53,4 pros mie
hiä, 38,2 pros naisia ja 8 pros. lap
sia. Ja naiset ja lapset ovat etupäässä 
kehruu- ja kutomoosastoissa, joissa 
tekniikan avulla työ on yksinkertaistu- 
tettu ja standartisoitu äärimmilleen —  
ja samalla myös työ tullut mitä yksi
löi kkoisimmaksi ja kuolettavan]maksi. 
Miehet ko n t roll eer aavat noin -puolta 
kutomotyöstä, ollen loput naisilla ja
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lapsilla ja miestyövoima yleensä jakau
tuu pienempiin teknillisiin osastoihin, 
kuten korjaustyöaloille J.n.e.

T e r u tx o ll i iu u d fn  tek n iik k a  auuran- 
m oista.

Terästeollisuudessa tekniikan kehi
tys on ottanut huimaavia askeleita. 
Kaikilla teräksen valmistu saloilla on 
työ koneellistutettu ja koneellistutta- 
miisprosessi jatkuu sellaisella vauhdilla, 
mikä saattaa varjoon kaikki aikaisem
mat toivorikkaimmatkin odotukset. 
Automaattisten koneiden lisäksi on työ 
yksinkertaistutettu ja jaosteltu siinä 
määrin että jo v. 1910 ammattitaitois
ten työläisten lukumäärä oli alentunut 
24 prosenttiin. Useissa tehtaissa on 
prosenttimäärä vieläkin alhaisempi ja 
luonnollisestikin nykypäivinä yleensä 
huomattavasti alentunut v. 1910 pro
senttimäärästä. Koneita yhä parannel
laan, jotta ihmistyövoiman käyttö Su
pistuisi mahdollisimman vähiin. Riip
puvat sähkönostokoneet täyttävät sato
jen miesten paikat kukin; teräsromua 
nostaa tonnit! ain yksi mies käyttämällä 
magneetillista nostokonetta j.n.e.

“ Rauta-oorin” käsittelyssä on työ
voimaa säästävien koneiden kehitys 
huomattavaa. V. 1901, 680  miestä kä
sitteli erään suuren tehtaan laiturilla 
‘ooria’ 13 tonnia miestä kohden päiväs
sä. V, 1910, samassa paikassa tyhjen
si saman malmimäärän 109 miestä, 164 
tonnia miestä kohden päivässä —  pur
kaminen oli siis nopeistunut kaksitois
ta kertaa. Lastauskoneet ovatkin ke
hittyneet jättiläismäisiksi.

Terästeollisuudessa aiheutunutta am- 
mattitaitoisuuden vähentymistä kuvaa 
erään johtajan lausunto, joka kuului: 
“Tuon puolalaisen tilalle, joka liikkuu 
tuolia ylhäällä konettaan raiteilla ohja
ten, voidaan viidessä minuutissa asettaa 
kuka hyvänsä noista kolmesta työläi
sestä tuolla. He ovat kukin seuran
neet kuin haukat miehen jokaista lii
kettä. Me voimme huomenna saada 
tuhansittain puolittain ammattitaitoisia 
miehiä ilmottamalla siitä työnjohtajalle. 
He eivät tee koneilla suuria pukkeja; 
ja lopulta kun he oppivat vain yhden 
pienen liikkeen, ovat he "kypsiä".

Muutaman viime vuoden kehitys on

luonut uudenmallisen työläisen, jota 
englanninkielellä kutsutaan semi-skil- 
led, puolittain ammattitaitoisia. Kone 
poistaa ammattitaidottoman ja puolit
tain ammattitaitoinen ammattitaitoisen. 
Ja tämän uudenmallisen työläisen taito 
on vain siinä, että oppii yhden ainoan, 
määrätyn työliikkeeen.

Koneitten merkitystä terästeollisuu
dessa sattuvasti kuvaa tilasto, joka o- 
sottaa tuotannon kohoamista eri vuo
sina. V. 1 8 9 0 , 507 työläistä 273 työ
päivänä tuotti 250,594 tonnia eli 1 ,8  
tonnia miestä kohden päivässä, V. 1902 
1,245 työläistä 355 työpäivänä tuotti 
1,080,799 tonnia eli 2,4  tonnia miestä 
kohden päivässä. V. 1910, 9i8 työ
läistä 27 5 työpäivänä tuotti 1,455,706 
tonnia eli 5,8 tonnia miestä kohden 
päivässä. Myöhäisemmät tilastot luon
nollisesti osoittaisivat tuntuvaa tuotan
non kohoamista.

K apitalism in  h isto ria llin en  tehtävä.

Teollisuuden tekniikan kehittäminen 
on ollut kapitalistisen järjestelmän his
toriallinen tehtävä. Kapitalistiseen jär
jestelmään sisältyvät voimat ovat olleet 
tähän välttämättömät. Nämä tekijät o- 
vat olleet kllhottimena yhä nopeimpaan 
kehitykseen. Keksinnöt ovat johtaneet 
uusiin keksintöihin, teollisuuden suur
tuotannolleen järjestäminen ja työn 
yksinkertaistuttaminen puolestaan vaa
tineet yhä uusia keksintöjä. Väkevän 
virran tavoin on teknikan kehitys men
nyt eteenpäin kapitalistisen järjestel
män puitteissa.

Tämä kehitys on ollut yhteiskunnan 
kehittymiselle välttämätöntä, yhteis
kunnan hyödyksi. Yhä pienemmäksi 
tulee ihmis-työvoiman tarve. Loista
viin tuloksiin on jo päästy tieteellisen 
työnjohdon kautta. Mutta samalla kou- 
raantuntuvasti huomaamme tekniikan 
kehityksen turmiolliset puoletkin ja sa
malla ilmenee syy näihin vahingollisiin 
puoliin. Syyn huomaamme olevan ei 
tekniikan korkeassa kehityksessä, vaan 
sen luojassa, kapitalistisessa yhteiskun
tajärjestelmässä. Mainitsemamme por
varillisen kirjottajan esimerkeistä se 
jo selviää. Huomasimme, että sitä mu
kaa kuin tekniikka avusti työn helpot
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tamista, sitä mukaa kapitalistinen jär
jestelmä pakotti työhön naisia ja lapsia, 
palkat poljetaan, eikä työpäivä suin
kaan lyhene senvuoksi, että tuotanto 
huimaavasti lisääntyy. Työläisen elä
mään on tällä kehityksellä ollut turmi
ollinen vaikutus senkintakia kun työ 
on äärimmilleen jaettu mitä yksinker
taisempiin liikkeisiin, mikä tekee työ
läisestä tahdottoman, kuolleen koneen
osan, joka pitkän päivän suorittaa vain 
samaa yksitoikkoista liikettään. Näim
me esimerkkejä, miten tämä useasti 
käy jo niin kuolettavaksi, että työläisiä 
on jonkun ajan perästä siirrettävä suo
rittamaan hieman toisenlaista koneellis
ta liikettä, sillä muuten ei kestäisi enää.

Mitä rivakkaimpia askeleita teollisuu
den tekniikan kehitys ottaa, sitä tur- 
miollisimmiksi käyvät sen seuraukset 
työläisiin.

M iten l i i i  B uh tu n n u tta v a  ?

Luokkatiedottomien työläisten kes
kuudessa on tämän kehityksen varrella 
huomattu pyrkimystä vastustaa näitä 
turmiollisia seurauksia tämän kehityk
sen itsensä vastustamisella. Mitä eri
laisemmilla keinoilla on yritetty ehkäis
tä tekniikan saavutusten käytäntöönot- 
tamista. Lapiomiehet ovat vastustaneet 
mekaanillisia jättiläisiapioita, lasinpu
haltajat puhalluskoneita j.n.e. Vieläpä 
järjestyneidenkin työläisten keskuu
dessa on ollut havaittavissa samaa piir
rettä. Ammattitaitoiset eivät näet mie
lellään katsele heidän ammattitaitoaan 
riistäviä koneita.

Tämänlainen vastarinta on kuitenkin 
yhteiskuntaeduille vastakkainen. Tek
niikan kehityksen turmiolliset puolet 
on poistetava siten, että poistetaan nii
den todellinen aiheuttaja —  kapitalisti
nen voittojärjesteimä. Teollisuuden 
tekniikan korkea kehittyminen osottaa 
kapitalistisen järjestelmän suorittaneen 
historiallisen tehtävänsä. Se on siis 
kypsä kuolemaan. Sen edelleen jatku
minen lisää vain yhä suuremmassa mää
rässä teollisuuden tekniikan turmiolli
sia puolia ja niinollen on käynyt yh
teiskuntaeduille vahingolliseksi sensi
jaan kuin se aikaisemmin oli näille e- 
duille hyödyllinen ja välttämätön.

T y ö v äe n lu o k a n  «yven n yttävä  tekn iikan  
e d u ty k ae e n .

Työväenluokan suhtautuminen on 
siis tapahtuva kapitalistista järjestelmää 
vastaan. Se on poistettava ja sen tilal
le luotava sosialistinen yhteiskuntajär
jestelmä. Se on luokkatietoisen työ
väenliikkeen päämäärä.

Sosialistisen yhteiskuntajärjestelmän 
kautta poistuu teollisuuden kehityksen 
turmiolliset seuraukset ja yhä suurem
miksi paisuvat yhteiskuntaa hyödyttä
vät tekijät. Teollisuuden tultua palve
lemaan yhteiskuntaa, eikä enää voitto- 
järjestelmää, sen tekniikan kehittymi
nen tekee yhteiskunnan kaikille jäsenil
le —  eikä vain muutamille harvoille 
kapitalisteille —  elämän helpommaksi, 
kaikissa suhteissa mieluisaksi. Koneet 
sallivat työpäivän lyhentämisen, ras
kaan ja n. s. likaisen työn poistamisen 
j.n.e. Ja samalla on tekniikan kehitys 
menevä jättilaisaskelin eteenpäin ny
kyisistä saavutuksista.

Taistelemalla kapitalistista järjestel
mää vastaan, on työväenluokan sen- 
ohella syvennyttävä tutkimaan teolli
suuden tekniikan kehitystä, sen saavu
tuksia ja niiden käytäntöönpanoa. liu
dan yhteiskuntajärjestelmän herrana 
tulee olemaan työtätekevä väestö, mut
ta kun uuteen järjestelmään ei voida 
hypätä siten, että kaikki olisi valmista, 
on työväenluokan pidettävä huoli Siitä, 
että n. s. ylimenokausi voisi tapahtua 
mahdollisimman helposti. Työväenluo
kan on kyettävä myös hoitamaan ja 
saattamaan yhteiskuntaa palvelemaan se 
teollisuuskoneisto, jonka se on kerran 
kapitalistiselta järjestelmältä valiottava. 
Teknillisten tietojen omaamiseen laa
jemmassa määrässä kuin mitä juuri o- 
ma työ tuo, ei työväenluokka voi pyr
kiä koskaan liian alkaseen. Venäjän 
työväen vallankumous niin kouraan- 
tuntuvan selvästi toteaa tämän. Miten 
suuresti täytyykään Venäjän työväes
tön turvaaniua porvareitten apuun 
maan teollisuuselämää järjestäessä! Ja 
on maksettava vielä korkeampaa paik
kaa näille herroille kuin mitä kapi
talistit aikoinaan maksoivat!

Erittäin sattuvasti lausuu Lenin e- 
räässä puheessaan: “ Ainoa tie sosialis
miin on opettaa työläisille miten hoitaa
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ja johtaa suunnattoman suuria yrityk
siä ja miten järjestää tuotanto ja ja
ko suuressa mittakaavassa."

Ja jos mikään maa, niin Amerilta tar
joaa paljo tässä suhteessa. Teollisuu
den tekniikan kehitys on täällä kor
keinta. Opetusmahdollisuudetkin ovat 
laajat. Niitä olisi iuokkatietoisen työ

väestön ryhdyttävä käyttämään hyväk
seen, eikä laiminlyödä tämän laatuis
ta valistustyötä. Se on yhtä tärkeätä 
kuin moni muu ala, jota selittämällä 
pyrimme valistamaan ja opettamaan 
työväenluokkaa sen pyrkiessä suureen 
päämääräänsä.

m —  ---------— tn

OI VAIMO, VAIMO

“ löydettiin hirttäytynee
nä. Syytä tekoon ei tunneta,
paitsi että viime aikoina on mies 
nähty synk kämietisenä ja kovin, 
kovin kuihtuneena, sen sijaan kun 
vaimonsa on —  lihonut.” —  Sa
nomalehti.

Oi vaimo, vaimo, kuinka synkeäksi 
sä miehen elon päivät joskus paat, 
kun ensin hänet ehkä lemmenpauloln 
ja sitein monin kiedotuksi saat. r

Ei siinä kyllin, että kärsii, kuihtuu 
Ja nahkakonlks aivan laihtuu mies, 
sä yhä häntä härnäät, piinaat, painat 
kons on hän valmis— hirteen kukaties.

OI vaimo, vaimo, eikö nuoran sijaan 
käsvartes hellä kaunihimpi ols 
kaulansa laihan ympärille kiertää 
ja kyynel raukan pyyhiskellä pois!

Antropilnl.


