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TYÖPÄIVÄN LYHENTÄMISESTÄ
INA silloin tällöin olemme kuulleet, 

eli lukeneet sanömistosta, työpäi
vän lyhentämisen mahdollisuuk
sista, Jotkut ovat selittäneet, että 

tulevaisuudessa, kunhan koneteknikka e- 
delleen kehittyy, yhteiskunnallinen tuotan
to laajentuu ja  yksinkertaistuu, käy neljän- 
tunnin työpäivän- käytäntöön ottaminen 
mahdolliseksi. Uskaltavatpa jotkut väittää, 
että kahdenkin tunnin työpäivä on mahdol
linen, joskin vasta hyvin kaukaisessa tule
vaisuudessa. Sanomattakin jokainen käsit
tää, että tuollaiset lausunnot eivät alkupe
rältään ole kapitalistiluokan keskuudesta 
lähtöisin, vaan työväenluokkaan kuuluvil
ta henkilöiltä, jotka tuntevat koneteknikal- 
la ja  tuotantoelämällä edessään olevat ke- 
hitykselliset mahdollisuudet.

Kapitalistiluokka ja  sen rehelliset palve
lijat, hyökkäävät tällaisia ennustuksia vas
taan. Mutta hekään eivät suoranaisesti voi 
väittää, etteikö neljäntunnin työpäivä olisi 
tulevaisuudessa mahdollinen. Heidän väit
teensä suurimmalta osalta sisältyvät seli
tykseen, että ihmiskunta tuhoutuu omaan 
laiskuuteensa, jos työpäivä lyhennetään 
muutamaan tuntiin. Jokainen täysijärkinen 
ihminen käsittää tuollaiset väitökset tur
hanaikaisiksi, perättömiksi. Sillä jos ihmis
ten hyvinvoinnille olisi välttämätöintä se, 
että he ovat työmailla, tehtaissa, myllyissä, 
metsissä, pelloilla, kaivoksissa y. m. teolli
suuslaitoksissa raatamassa vähintäin kah
deksan tuntia jokainen päivä, väsyttäen it
sensä, niin kapitalistiluokan jäsenet, suu
rimmalta osalta, olisivat jo aikoja sitten hä
vinneet, sillä eihän he kuluta yhtään ener
giaansa hyödyllistä työtä tekemällä.

Puhuminen, että työpäivä tulevaisuudes
sa voidaan lyhentää neljään tuntiin, vielä
kin vähempään, ei ole turhanaikaista jaa 
rittelemista —  ennustelemista —  vaan käy
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tännöllisten tosiasiain käsittämistä. Ilman 
liioittelua voidaan väittää, että koneteknik
ka on jo nyt niin korkealle kehittynyt ja  
yhteiskunnallinen tuotanto laajakantoinen, 
kun otamme huomioon vain korkeammalle 
kehittyneet teollisuusmaat, jotta neljäntun
nin työpäivä olisi mahdollinen. Jo s esimer
kiksi Yhdysvalloissa pakotettaisiin jokai
nen työk untoin en ihminen työskentelmään 
neljä tuntia päivässä, eli kaksikymmentä 
neljä tuntia viikossa, ja  lakattaisiin teke
mästä hyödytöntä työtä, niin varmasti voi
taisiin tuottaa riittävästi, jokapäiväiselle 
elämälle ja  hyvinvoinnille välttämättömiä 
tarpeita.

Nykyaikana tehdään mittaamaton mää
rä kokonaan hyödytöntä työtä. Tuhansia ja  
taas tuhansia työläisiä kuluttaa energiaan
sa palvellessaan laiskureita, jotka eivät tee 
mitään muuta kuin huvittelevat, mässäävät 
ja  kuluttavat yhteiskunnallisen tuotannon 
“ maukkaimmat palat” , jos näin sanoisim
me. Miljoonien työväenluokan jäsenten 
työskentelyjä toiminta käytetään suoranai
sesti hävityksessä. Kaikenlaisia koneita 
keksitään ja  valmistetaan vain yksinkertai
sesti senvuoksi, että niillä hävitetään. Sota
koneisto on kokonaisenaan hävitystä var
ten. Parhaassa iässä olevia miehiä vuosi toi
sensa jälkeen koulutetaan vain siksi, että 
he tulisivat kykeneviksi hävittämään.

Ajatelkaamme, että vain yksi prosentti 
kaikesta siitä energiasta, jonka ihmiset ku
luttavat jokainen päivä ja  vuosi, käytetään 
suoranaisesti ruokatarpeiden tuottamisessa. 
Näin vakuuttavat asiantuntijat. Tälläkin a- 
lalla tapahtuu suuri tuhlaus. Onhan aivan 
ilmeistä, että suuret joukot maanviljelyk
sessä toimivista työläisistä kuluttavat ener
giansa muokatessaan maita, jotka ovat vilje
lykselle huonompia mitä voi löytää. Par
haat viljelysmaat tuottavat huonosti siksi,
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U U PU N U T

että niitä ei hoideta kunnollisella tavalla. 
Väitetään, että tämän maan parhaimmat 
maanviljelysmaat saataisiin tuottamaan vä
hintäin kaksikymmentäviisi prosenttia e- 
nemmän, jos niitä viljeltäisiin siten kuin 
nykyään tunnettu parhain taito edellyttäi
si.

Kivihiiltä tässä maassa poltetaan jokai
nen talvi niin paljon, että sillä voitaisiin 
täyttää Panaman kanava. Vain noin neljä 
prosenttia kaiken tuon kivihiili paljouden 
sisältävästä energiasta tulee hyödyllisesti 
käytetyksi. Aivan pienillä korjauksilla voi
taisiin saada aikaan se, että kivihiilessä löy
tyvästä energiasta tulisi hyödyllisesti käyte
tyksi neljäkymmentäkahdeksan prosenttia. 
Kaikesta siitä ihmisenergiasta, joka tämän 
maan kaivosteollisuudessa, siihen sisältyen 
kaikki mineraaliaineita tuottavat kaivok
set, kulutetaan päivittäisin ja  vuosittaisin, 
vain pieni määrä käytetään tavalla, joka o- 
lisi yhteiskunnalle, elämälle ja  hyvinvoin
nille välttämätöintä.

Kapitalistisen tuotannon vallitessa, jol
loin tuotetaan tavaroita kauppaa varten, ei 
pidetä silmällä tuotteiden, tavarain, käy
tännöllisyyttä ja  kestävyyttä. Kun yrite
tään saada ostajia, niin joudutaan tuotteil
la miellyttämään ihmisten vaistoja ja  nii
den tarpeet jäävät toiselle tilalle. Kaiken li
säksi tahallisesti- valmistetaan tuotteet sel
laisiksi, että ne kuluisivat mahdollisimman 
nopeasti; tulisivat käyttökunnottomiksi, et
tä saataisiin myydyksi uusia. Työläisten 
joukoista löytyvästä parhaasta energiasta

suuri osa kulutetaan lukemattoman monen
laisten eri mallien keksimisessä. Yhdessä 
insinöörien työhuoneessa, kullakin teolli
suusalalla, voitaisiin tehdä kaikki se, joka 
nykyään tuotetaan kymmenissä, sadoissa, 
ehkä tuhansissakin insinöörien työhuoneis
sa. Tällaisesta mallien vaihtelusta seurauk
sena ollen joudutaan alati vaihtamaan ko
neita, tai laittamaan niitä toisenlaiseen kun
toon. Silloin kun tuotettaisiin ihmisten tar
peita ja  tuotteiden käytännöllisyyttä sil
mälläpitäen, yhtäläistytettaisiin ja  yksin- 
kertaistutettaisiin tuotteiden laatu.

Koneteollisuus itsestään vaatii tuotteiden 
laadun yksinkertaistuttamista. Siitä johtu
en emme enään näe tuotteissa ja  tavarois
sa sellaisia koristeita, kaikenlaisia kaiver
ruksia, kuin käsiteollisuusaikakaudella. 
Tunnustettavasi mallitkin yhtälaistyvät 
huomattavassa määrässä jo  kapitalistisen 
teollisuuden aikana; aina sikäli kuin teolli
suus keskittyy ja  sen omistusoikeus joutuu 
harvempilukuisten ihmisten käsiin. Mutta 
koskaan kapitalistisen teollisuuden aikana 
ei voida odottaa sitä, että mallien jatkuva 
vaihtuminen lakkaisi ja  alettaisiin pitä
mään tavaroiden käytännöllisyyttä ja  kes
tävyyttä johtavana aiheena. Päinvastoin 
tavarat —  tuotteet •—• tulevat sitä huonom
miksi mitä harvempain teollisuuden har
joittajien käsiin niiden valmistaminen jou
tuu.

Lyhyesti sanottuna neljäntunnin työpäi
vä olisi mahdollinen jo nykyisillä tuotanto
välineillä. Todellakin ihmiset •— työläiset 
—  ovat tuhlaavaisia, johtuen heidän omas
ta lyhytnäköisyydestään, kun kuluttavat e- 
nergiastaan suurimman osan kokonaan 
hyödyttömään tarkoitukseen. Vielä voitai
siin sanoa se, että työläiset kuluttavat ener
giansa tarpeettomasti silloinkin, kun eivät 
ole työssä. Jatkuva huolehtiminen, kaiken
lainen pelko, väsyttää ihmistä, voisimme 
ehkä sanoa, enempi kuin varsinainen työs
kentely. Jos katselette työläistä, joka päi
vän toisensa jälkeen etsii työtä, niin huo
maatte, että hän useissa tapauksissa on e- 
nempi väsynyt kuin sellainen, joka on teh
nyt päivän työtä. Vaikkapa hän ei liikkuisi
kaan, kulkisi työmaalta toiselle työnetsin- 
nässä, vaan olisi kotonaan, jos nimittäin hä
nellä sellainen on, niin hän on aina väsyk
sissä. Tämä johtuu siitä, että hänen her
mostonsa on jatkuvasti pinnistyksessä. Mis
tä saisi työtä, kuinka ruokaa, vaatteita, 
lämmitysaineita j.  n. e., nuo ovat kysymyk
siä jotka painostavat hänen mieltään, ku
luttavat energiaa ja  väsyttävät.

Kunhan työläiset käyttäisivät järjestä- 
mistyöhön edes sen energian, jonka uhraa
vat turhanaikaiseen ajatteluun ja  suremi-
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seen, niin pian kävisi työpäivän lyhentämi
nen mahdolliseksi. Kapitalistiluokka ei o- 
masta vapaasta tahdostaan lyhennä työ
päivää. Päinvastoin se pyrkii pitentämään. 
Tehdasteollisuudessa työskentelevät työ
läiset tietävät, eli ovat saaneet kokea, että 
useissa tapauksissa teetetään ylityötä, pit
kää työpäivää, ja  parin päivän päästä an
netaan lomaa. Voi usein käydä niin, että 
tänään teetetään ylityötä ja  huomenna an

netaan mennä kotia, kun ei ole työtä. Täl
lainen tapa on tullut aivan yleiseksi joilla
kin teollisuusaloilla. Järjestykäämme ja  ly
hentäkäämme työpäivä. Järjestykäämme 
ja  kootkaamme luokkavoimamme, jotta 
kerran voimme hävittää yhteiskunnallises
ta tuotannosta tuhlauksen ja  pakoittaa jo
kaisen työkuntoisen ihmisen tekemään o- 
sansa jokapäiväiselle elämälle välttämät- 
tömäin tarpeiden tuottamisessa.

■M»M"M"I"I'**.l.****** PALO JA VALO
' | Lakko siellä, toinen täällä,• • Kolmas, neljäs etäänpänä.;) Niitä nähdään kaikkialla11 Ja viel’ entist’ ehenpänä.• ■ Toiset tyyntyy, voittoin yhtyin,Taas toiset taantuu tappioihin;. Van k iu hr e in, vereen ehtyin < • Kun voimaa ei viel’ — voittoihin.

Riistäjäin rintamakauhut, Vankila, vainot ja murhat, Luokkalain Iumoiss’ on ollut Tuomiopelkona turhaa. Elämän ehdot eittävi Syttyjä syidensä paloon. Riiston viima kun viiltävi, Niin palosta nousee valo.
\ \ Näin oloiss’ ollut on ennen,
\\ Taiston tietä on tallattu.•; Voittoa, heikkoa, hetken,! I Vuoroin vaihtein on seurattu.11 Sama jatkuu, yhä yltyin,| ; Laa st en lakot lainehina.• • Valta luokka a vasten kääntyin!! Työ, tuottamasi* tauonneena.
■  •* •
; \ Taantumuksen valppaat vahdit,•1 Valtaluokan vainukoirat;
\ \ Narrit, hurtat, hurskaat papit\1 Pienet, suuret virkaherrat,;; Kaikki yhtyy, kun he ryhtyy• • Työläisiä lannistamaan:)) Lakko laiton, —  estää täytyy,
\ | Se kuuluu heidän ohjelmaan.

Tää palo, tää valo aina Tuotannon uumeista uusii. Hiillos hehkuva pohjana Jost’ leimuu lakkojen liesi. Orjan osa, iloton ies Kytee ja kapinaan johtaa. Kauan kun kestää riiston si’e Ei sammu, se palaa, — hohtaa.
Tää palo valon liekeillään Kipinöitä kauas heittää. Hohteensa voima väikyllään Unest’ uinuvat herättää. Mielen masentuneen nostaa Hiillosta paloks* puhaltaa, Joka valkeen villin lailla, Polttaa, leimuu riiston mailla.

Kun ei auta armopalat,Ei saa sijaa sopusointu,Niin taantumuksen väkivallat Asein parhain — valikoitu,Käy kapinoit’ kukistamaan; Tekojansa taas kertaamaan. Työläisveri heille halpaa,Jos vaan — vuoto lakot salpaa.

Tää palo yöss’ yhteiskunnan Leimuu vapauden tulta.Työnorjat tään ihmiskunnan Puhaltakaat purjeen tuulta.Kuin kulovalkean vinha Uurtakoon uusia soita.Luokkavihan mieli, inha,Laiksi lauetkoon lakoista. M. H.
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