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KAPITALISTISEN YHTEISKUNNAN RISTIRIIDAT

Li i k e v o i t t o j e n  lisääntymisen
kannalta katsoen vasta hiljattain 
päättynyt vuosi oli harvinaisen hy
vin onnistunut” , kertoivat porvari- 

lehdet vuosien vaihtuessa. Sadat, todellisuu
dessa tuhannet, eri teollisuusyhtiöt ja  kor- 
poratsionit, tuotannon ja  jaon alalla toimi
vat, jakoivat viime vuoden ajalla ennen tun
temattoman suuret liikevoitot osakkeiden
sa omistajille ja  siten tehden pitivät nämä 
“ rattoisalla ja  teollisuuselämän perusteelli
seen varmuuteen luottavalla mielellä” . Yk
siöpä suuret rautatieyhtiötkin, jotka ovat 
joittenkin viimeiseksi kuluneiden vuosien ai
kana olleet aivan “vararikon partaalla” , o- 
main kertomustensa mukaan, ja  saaneet hal
litukselta suurenmoisia rahasummia “ avus
tuksena” , jakoivat vasta päättyneen vuoden 
aikana tavallista runsaammin liikevoittoja. 
Kaikki tämä voitiin tehdä, vaikka samalla 
ajalla kiinnitettiin huomattavia rahaeriä 
liikkuvaan ja  muuhun tarvittavaan kalus
toon, kuten meille sanomistossa on kerrottu.

Menneinä ai koi p a, kymmenen eli pari
kymmentä vuotta sitten, teollisuuskapitalis- 
tien hyvä aika tavallisesti tarkoitti sitä, et
tä työläisilläkin oli kohtalaiset mahdollisuu
det, jos näin sanoisimme. Työtä oli saata
vana tavallisen runsaasti, jolleivat työläiset 
olleet erikoisen vaativaisia palkka- ja  työ
suhteiden suhteen. Silloin vielä teollisuuska- 
pitalistien, kaikenlaisten tuotannon sekä ja 
on aloilla toimivien liikemiesten, kesken val
litsi keskinäinen kilpailu, joka tavallaan pi
ti kaikki “kohtuuden” ra jäin sisäpuolella. 
Tällöin, jos kapitalistiluokka voi vuoden 
päättyessä selittää onnistuneensa hyvin lii
keasioissaan, niin se oli ikäänkuin todistus 
siitä, että työväenluokkakaan ei ollut erit
täin raskaasti joutunut kärsimään työttö
myydestä ja  siitä johtuvista kaikenlaisista 
puutteellisuuksista.

Mutta kokonaan toisin on asiat nykyään. 
Vasta hiljattain päättynyt vuosi, vaikka 
työnantajat sen aikana onnistuivat riistä
mään ja  jakamaan ennen kuulumattoman 
suuret liikevoitot, ei ollut työläisille suotui
sa edes siinäkään suhteessa, jotta olisi ollut 
työtä runsaasti saatavana. Työttömyyttä o- 
li huomattavasti kautta vuoden, mutta eri
koisesti loppupuolella vuotta. Melkein kai
killa teollisuusaloilla oli tarjolla paljon e- 
nempi työvoimaa, kuin sille oli kysyntää. 
Joillakin teollisuusaloilla, kuten esimerkiksi 
kaivosteollisuudessa, tehtiin työtä epäsään
nöllisesti. Samoin kutomoteollisuudessa ja  
monilla muillakin teollisuusaloilla.

TYÖTÖN

Työttömyys tarkoittaa nälkää ja  kaiken
laista puutetta työväenluokan jäsenille. 
Vain esimerkiksi sopii mainita, että samai
set porvarilehdet ja  samoissa numeroissa, 
kun puhuivat suurien liikevoittojen jakami
sista, kertoivat suurkaupunkien köyhistä, 
jotka joutuvat elämään armopaloilla. Eräs 
chicagolainen päivälehti kirjoitti etusivul
la, tammikuun alkupäivinä, että “ enemmän 
kuin viisisataa ihmistä kävi tämän vuoden 
toisena päivänä kauntin virastossa, pyytä
mässä ruokaa, vaatteita, asuntoa ja  läm- 
mitysaineita” . Takasivuilla, liike- ja  kaup
paosastoilla, puhuttiin päättyneen vuoden 
aikana jaetuista suurista liikevoitoista ja 
vakuutettiin vasta alkavan vuoden “kaikin 
puolin näyttävän toivorikkaalta kauppa- ja  
teollisuuselämälle. Samana päivänä erääs
sä toisessa chicagolaisessa päivälehdessä 
kerrottiin, että “ kaupugin vankilat ovat i- 
käänkuin hotellit täynnä ihmisiä, joilla ei 
ole mahdollisuutta saada minkäänlaista suo
jaa  kylmiä ilmoja vastaan”  ja  edelleen, että 
“ noin viisituhatta ihmistä Chicagon kau- 
pugissa tällä kertaa elää uskonnollisten ja  
kansallisten hyväntekeväisyyslaitosten ja
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yhdistysten avulla” . Nämä tilastot jokata
pauksessa ovat mitättömän pienet osoitta
maan tilannetta sellaiseksi, kuin se todelli
suudessa on Chicagossakin. Tuhannet työ
väenluokan jäsenet parhaillaan joutuvat e- 
lämään päivästä toiseen joko suoranaisesti 
kaduilla kerjäämällä tai sitten tovereiden
sa ja  tuttavainsa apuun luottaen. Tässä o- 
lemme puhuneet vain Chicagosta. Tilanne on 
samanlainen kaikissa muissakin Yhdysval
tain suurkaupungeissa ja pienemmissäkin 
teollisuuskeskuksissa.

Näin siis, vaikkakin maailman kauppa- 
markkinat ovat olleet tämän maan kapita
listeille edulliset, niin siltikin työväenluokan 
jäsenten on täytynyt kärsiä työttömyydes
tä. Tilanne ei ole muuttumassa parempaan 
päin. Päinvastoin. Kaikki tämä siis todis
taa, että teollisuuselämän tuotannollinen 
kykyisyys on kehittynyt jättiläismäiseksi. 
Koneteknikan nopea edistyminen on aiheut
tanut sen, että inhimillisen työvoiman tar
ve on Laskenut verrattain pieneksi. Nykyai
kaisilla koneilla työskentelevät työläiset, 
jotka ovat teollisuuden palveluksessa, voivat 
tuottaa nopeasti. Kaiken lisäksi työläisillä 
teetetään tavattoman pitkää työpäivää.

Työttömyys, joka menneinä aikoina oli 
väliaikaista, on muuttunut kroonilliseksi 
laadultaan. Sitä ei voida poistaa, edes tila- 
päisestikään, kapitalistisen tuotannon valli
tessa. Europan talouselämä on ollut epäjär
jestyksessä useiden vuosien aikana. Siitä 
johtuen amerikalaisilla teollisuuskapitalis- 
teilla on ollut puolellaan kaikki hyvät mah
dollisuudet. Heidän palveluksessaan on ollut 
koko maailman voimat, jos näin sanoisim
me. Ulkomaankauppa eli ulosvienti on ny
kyään paljon suurempi, kuin sisääntuonti. 
Mutta kaikki tämä ei sentään ole voinut 
poistaa työttömyyttä. Kotoiset markkinat 
voivat kuluttaa vain pienen osan kaikesta 
siitä, mitä tuetetaan. Jos Europan teollisuus- 
elämä tasautuu, laskeutuu normaaliseen uo
maansa, niin minne sitten syöstään kaikki 
s e . tuotteiden paljous, joka nykyisillä tuo
tantovälineillä kyetään Amerikassa valmis
tamaan? Siinä kysymys, jonka tausta pu
huu ennen tuntemattoman suuresta työttö
myydestä.

Tuotannon yksinkertaistuttaminen ja  te- 
hoistaminen jatkuu entiseen tapaan, syös
ten yhä suurempia työläisjoukkoja kaduille 
—  työttömäni armeijaan. Tämän vuoden 
alkupäivinä Washingtonissa päivätyissä uu
tisissa kerrottiin, että “ kymmenellä huoma
tulla teollisuusalalla onnistuttiin viime vuo
den aikana yksinkertaistuttamaan tuotan
to, josta johtuen voitiin säästää miljoonia 
dollareita tuottajille” . Tosin samassa uuti
sessa huomautettiin, lohdutukseksi, että ku

luttajatkin pääsivät osalliseksi näistä pa
rannuksista, muka hintain halpenemisen 
kautta. Tässä viimeksi mainitussa seikassa 
kuitenkaan ei ole perää. Hinnat eivät ole 
halventuneet viime vuoden aikana. Päinvas
toin kohonneet, kuten esimerkiksi ihmisten 
jokapäiväiselle elämälle välttämättömäni 
ruoka- ja  muiden tavaroiden. Elämänkus- 
tannukset ovat nykyään korkeammat kuin 
koskaan viimeisten kahden vuoden aikana. 
Korkealle kehittynyt kapitalismi, trustiu- 
tunecna monopoliseeraten yhteiskunnallisen 
tuotannon ja  jaon, kyllä pitää huolen siitä, 
että tuotantokustannuksien halpeneminen ei 
hyödytä kuluttajia.

Puutavarain valmistusteollisuus on yksi 
niistä, jotka onnistuivat yksinkertaistutta
maan tuotantoaan huomattavasti viime vuo
den ajalla. Tällä teollisuusalalla on kinastel
tu viimeiset neljäkymmentä vuotta, kuten 
kerrotaan. Nyt tehdyn sovinnon mukaan tuo
tettavien tavaroiden koko ja  laatu yhtäläis- 
tytetään ja  yksinkertaistutetaan, se on, kaik
ki tämän teollisuusalan tuotannon harjoit
tajat alkavat käyttämään samanlaisia koko
ja ja  malleja. Asianomaiset selittävät, että 
tästä edesottamisesta johtuen voidaan sääs
tää vähintäin 250,000,000 dollaria vuosit
tain. Porvarilehdetkin kuitenkin myöntävät, 
että kyseessä oleva säästö nousee biljooniin 
dollareihin. Näin paljon kun voidaan sääs
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tää yhdellä teollisuusalalla tapahtuneesta 
tuotannon yksinkertaistuttamisesta johtuen, 
niin kuinka suureksi nouseekaan summa, 
kun otetaan huomioon kaikki ne teollisuusa
lat, joilla viime vuoden aikana tapahtui 
huomattavammin tuotannon yksinkertais
tu ttamista.

Kapitalistisen tuotannon vallitessa kaik
ki nämä parannukset tuottavat vain yhä 
suurempaa kurjuutta työväenluokan jäse
nille. Jos tuotettaisiin kaikkien ihmisten tar
peita ja  etuja silmällä pitäen, niin kaikki 
tuotannon ja  jaon alalla tapahtuneet edistys
askeleet koituisivat hyödyksi koko ihmiskun
nalle. Työpäivä voitaisiin lyhentää. Kenen
kään ei tarvitseisi nähdä nälkää, kärsiä vi
lua ja  monen muunlaisia puutteita. Todella
kin ihmisten, tuottavain työläisten, kannat
taisi elää, jos he saisivat nauttia tulokset

työstänsä. Jokapäiväiselle elämälle välttä- 
mättömäin tarpeiden hankinta vaatisi vain 
mitättömän ajan ja  osan ihmisenergiasta.

Jokaisen työväenluokan jäsenen täytyisi 
jo käsittää sen, että kapitalistinen yhteis
kunta, tuotannollisen kuntoisuudensa puo
lesta, on kehittynyt yksityisomistusoikeuden 
käytännöllisyyden rajain ulkopuolelle. Työ
väenluokan täytyy järjestyä luokkana, yh
teiskunnallisen tuotannon ja # jaon valtausta 
sekä kontrollia varten. Industrialistinen u- 
nionismi, jota edustaa vilpittömästi I. W. 
W., pyrkii järjestämään työläisiä edellä 
mainitulla tavalla ja  edellä mainittua tar
koitusta varten. Siihen kannattaa jokaisen 
kapitalistisen yhteiskunnan kirouksista va
pautumaan pyrkivän työläisen yhtyä ja  al
kaa auttamaan sen järjestämistyön onnistu
mista.

ELÄMÄLLE
K iitän  s in u a  eläm ä!
E t tä  m un k ä rs iä  anno it. 
K iitän , e ttä  m u n  r in taa n i 
K ylliksi m u rh e tta  kanno it. 
V u o d a tit k irk k a h a t kyy neleet, 
H a av o itit sydäm m en ja  r in n an . 
K iitän , n y t m in ä  y m m ärrä n  
E läm än  a rv on  j a  h in n an .

K iitä n  e t tä  n iin  m ustaksi 
T um m ensit ta iv ah an  m u lta . 
K iitä n  e t tä  sä  sy ty tit 
R in taan i r ieh u je n  tu lta .
E t tä  s ä  p e ti t  j a  n ö y ry y tit.
E t tä  n iin  p irs tak s i p iirs it,
K un s in ä  une lm a linno ista  
M un e läm än  keskelle s iirs it.

L ap a’ olen su ru n  ja  syksyn, yön 
T u lta  on sielussa m utia .
O on ky lp eny t k yy nelv irro issa ,
V oi k ev ä tk in  k e rra n  tu lla .
T uskan  m ä tu n n en  e läm än ,
M issä on m u rh e tta , h u o lta .
K e rran  ne tu ik k iv a t m ullek in  
T äh tö se t r iem u jen  p u o lta .

K u n  k e rra n  kesä o n  rin n assa  
J a  onn en  to u k o ja  n i i t tä ä ,
O i! kärsim ys sillo in  s in u a  saan  
N iin  p a ljo s ta , p a ljo s ta  k iittä ä .
S u n  k a u tta s i ku lkev i onn en  tie  
J a  se  onn i on  o n n is ta  su u rin ,
Jo k a  nousevi o m asta  r in n a s ta  
J a  r in ta h a n  kasvavi ju u r i .

P u n ak an  r tila is ty ttö .

Yes! viime vuosi oli erittäin monipuolinen, jos vain. 
kaikki sen aikana tapahtuneista asioista ja saavutuk
sista annetut tilastot pitävät paikkansa. Tässä esi
tämme muutamia niistä.

Saksa teki Ranskalle 349 sovintotarjousta, kuten 
tilastoissa vakuutetaan, ja niistä vain 349 tuli hylätyiksi.

Sanomistossa julkisesti mainittiin 348 mahdollis
ta presidentin ehdokasta ja "melkein kaikki" ameri- 
kalaisetkin tietävät, että vain yksi niistä voi tulevis
sa vaaleissa tulla valituksi.

Teattereissa esiintyvistä kuorotytöistä 231 meni 
naimisiin rikkaista kodeista olevien ylioppilaiden 
kanssa ja, kuten uskotaan, kaksi näistä pariskunnis
ta vielä asuu yhdessä.

Liikkuvain kuvain valmistajat ilmoittivat löytä
neensä 458 uutta tähteä ja kahdeksan niistä . vielä 
näyttelee liikkuvain kuvain valmistuksessa.

Yli kahdeksan sataa europalaista kuuluisuutta kä
vi Amerikassa puhumassa valtioasioista ja kulttuurista ja niiden lisäksi tuhannet kotimaiset suuruudet 
pitivät miljoonia puheita, mutta siitä huolimatta kan
san moraalinen taso vajoaa yhä syvemmälle pahei
den kuiluun.

Workers Party ei muuttanut kuin "muutaman ker
ran" ohjelmansa ja siltikin jotkut väittävät, että sillä 
on "paikkansa pitävämpi” ohjelma kuin millään 
muulla puolueella.
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