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T äm ä, v iim ei* in tä  " n u ija m a illa ”  o leva jä tt i lä i« v e tu ri, on su u n n ite ltu  v u o ris to v a l
tio ih in  ta v a ra ju n ia  k u lje tta m a a n ...  Se p a in a a  74 4 ,0 0 0  p a u n a a , o llen  sen  p itu u s  104 

ja lk a a  ja  1 .7 /8  tu u m aa , e li k u u d en k y m m en en  lev eäh a rte ise n  m iehen  leveys.

RIISTÄNNÄN TEH01STUMINEN JA AMMATTIJÄRJESTÖT
B T U JE N S A  mukaisesti työnantajat 

käyttävät kaikkia mahdollisia kei
noja pitääksensä työt hyvässä käyn
nissä ja  yhä edelleenkin tehoistaak- 

sensa työn tuottavaisuutta. Yksi näistä kei
noista on se, että yritetään saada työläiset 
yhteistoimintaan, jotta nämä huomauttai
sivat töiden johtajistolle kaikista seikoista 
ja  havainnoistaan, jotka käytäntöön otet
tuina mahdollisesti lisäisivät työn tuotta
vaisuutta.

Joissakin tehtaissa on tätä tarkoitusta 
varten perustettu n. k. “ työmaakomiteat” . 
Näiden komiteain kokouksissa työläisten e- 
dustajat esittävät kaikki heidän tietoonsa 
joko persoonallisesti tai toisten työläisten 
kautta tulleet seikat, jotka koskevat töiden 
kulkua ja  työvälineiden parantamista tar
koittavia seikkoja. Tosin näillä "työmaa- 
komiteoilla”  on määrä keskustella myös 
niistä asioista, jotka koskevat työläisten 
työ- ja  myös palkkasuhteita. Mutta melkein 
poikkeuksetta tämä viimeinen seikka, joka 
koskee suoranaisesti työläisten etuja, näyt
tää otetun vain syötiksi, joka kiihottaa o- 
hellansa työnantajille edullisten asiain esil
le tuomista.

Taasen toisissa tehtaissa kustannetaan 
lehdistä, jonka kautta työläisiä keh ote
taan ilmaisemaan kaikki havaintonsa, jo il
la uskovat olevan merkitystä työvälineiden 
ja  koneiden parantamiseen nähden. Tosin 
joissakin tehtaissa myönnetään oikeus, et
tä näiden lehtien kautta saa esittää asioita, 
jotka koskevat työläisten turvallisuutta, 
palkkoja jne. Epäilem ättä kuitenkin voi jo 
kainen uskoa, että tämä viimeinen seikka 
tässä tapauksessa tarkoittaa sam aa, kuin 
edellä m ainittuja työmaakomiteoita koske
vissa asioissa, s. o. nämä “ oikeudet”  ovat

liitetyt mukaan periaatteellisesti sivuseik
koina, joiden uskotaan auttavan varsinais
ta tarkoitusta eteenpäin. S illä  sanomatta
kin jokainen tietää, että näiden työm aaleh- 
tien toim ittajat valitaan työnantajain toi
mesta ja  myös yhtiöiden taholta katsotaan, 
että niissä ei pääse läpäisem ään mitään sel
laista, joka  nostaisi esille työnantajille e- 

^päedullisia vaatimuksia.
Suurtuotanto itsestään vaatii suurten jo 

ukkojen yhteistoimintaa, voidakseen jatku- 
a säännöllisesti. Mutta erittäinkin töiden 
tehoistaminen vaatii yhteistoimintaa ja  su
ostumusta työläisten puolelta. Tavataan sa
noa, että pakkotyö ei ole tuottavaista. 
Myönnettävasti kaikki työ on pakollista 
työläisille, sillä vain sen kautta he saavat 
eläm ällensä välttämättöm ät välineet. Mut
ta kuitenkin on suuri ero työn tehoisuuteen 
jos työläiset saadaan tekem ään työtä in
nolla —  ikäänkuin omaa työtään. Jo k a i
nen työläinen on oman elämänsä varrella  
saamain kokemusten kautta tullut havait
semaan tämän seikan varmuuden.

Tässä olemme tutustuneet joihinkin työn 
tehoistamista koskeviin seikkoihin, jo tka  
ovat saaneet alkunsa ja  ylläpidetään työn
antajain toimesta. Johdonmukaisesti a ja 
tellen työn tehoistaminen kuuluu työnan
tajain  yrityksiin ja  tehtäviin, sillä juurihan 
nämä nauttivat siitä tulokset. Jo s  he täs
sä onnistuvat, niin se on heidän asiansa. 
Työläisten etujen näkökannalta katsoen 
työn tehoistaminen ei ole edullista, sillä se 
lisää työttömyyttä. Mutta tästä huolimat
ta jotkut työväenjärjestötkin ovat antautu
neet auttamaan työn tehoistamista. Näin o- 
vat tehneet ehkä räikeimmässä muodossa 
rautatiepajatyöläisten järjestöt. Ennem
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min olemme jo maininneet, että rautatie- 
pajatyöläisten järjestöt ovat tehneet B a l
timore & Ohio rautatieyhtiön kanssa sopi
muksen, jonka kautta nämä asianomaiset 
suostuvat yhteistoimintaan työn tehoista- 
mista koskevassa tarkoituksessa. Tässä so
pimuksessa sanotaan m. m. seuraavasti:

“ Baltimore &  Ohio rautatien ja  sen työ
läisten hyvinvointi riippuu siitä palveluk
sesta, jonka ne antavat yleisölle.

“ Parannukset tässä yleisön palveluksessa 
ja  liikenteen jatkumisen sekä yllä pitämisen 
taloudenhoidossa ovat seurauksena pääasi
allisesti rautatien johdon ja  työläisten va
paaehtoisten järjestöjen välisestä sekä mo
lemmin puoliseen suostuntaan perustuvasta 
yhteistoiminnasta.

Silloin, kun ryhmät, jotka ovat vastuun
alaisia parempaan ja  suurempaan tehoisuu- 
teen, nauttivat tasapuolisesti heidän yhteis
toiminnastaan johtuneet hyödyllisyydet, niin 
rautatien johdannossa ja  taloudessa tapah
tuu suuria sekä rohkaisevia parannuksia.

“ Tähän sopimukseen asialliset eli osalli
set ryhmät tunnustavat edellä lausutut pe
rusajatukset ja  suostuvat näiden ajatusten 
hallinnon alaisuuteen keskinäisissä suhteis
saan.”  ■

Näin siis työläiset, oman järjestönsä kaut
ta, suostuvat tekemään kaikkensa työn te- 
hoistamiseksi. Tällainen työnantajille “ van
noutuminen” luonnollisesti tarkoittaa sitä, 
että asianomaiset ovat suostuneet sieluilleen 
ja  ruumiineen tehoistamaan työn riistämis
tä. Kuten kerrotaan, näiden työläisten jä r 
jestöjen kokoukset ovat suurin piirtein 
muuttuneet istunnoiksi, joissa keskinäisen 
keskustelun ja  harkinnan kautta hiotaan 
työn tehoistamista koskevia asioita. Sitten, 
kun työläiset ovat omassa kokouksessaan 
tarkistaneet ja  hyödylliseksi eli tuloksia tu
ottavaksi havainneet jonkun menettelyta
van työtavassa tai mekanillisen korjauksen 
työvälineissä, tämä esitetään työläisten jä r 
jestöjen varustamalle insinöörille, joka puo
lestaan sen toimittaa työnantajain eli rau
tatieyhtiön johtajistolle.

Rautatiepajatyölaisten valitseman insi
nöörin antamassa lausunnossa selitetään 
seuraavat merkille pantavat seikat:

“ Suunitelmamme kehittämisen alkuaikoi
na me huomasimme, että yhteistoiminta 
suurelta osalta oli opetuksellista laadultaan. 
Tämä ajatus täytyy olla, kuten se olikin, 
tiivistä ja  varmaa ylhäältä alaspäin ja  al
haalta ylöspäin, kautta koko linjan. Paras 
menettelytapa luonnollisesti oli selittäminen 
ja  sitten konkreettisten hyödyllisyyksien e- 
sittäminen esimerkkeinä, jotka (hyödylli
syydet) seuraavat yhteistoiminnan polkua.

“ Rautatietyöläiset tietävät, suurelta osal

ta, että jollei useat vallitsevista tuhlauksis
ta ja  työn tehottomuus tule hävitetyksi, 
niin he ovat niitä, jotka jatkuvasti toistaen 
joutuvat kärsimään. Kappaletyö, urakoit- 
ten antaminen, töiden keskeyttäminen ja  
palkkain laskeminen kerta toisensa jälkeen 
ovat yksinkertaisesti niitä keinoja, joiden 
kautta useimmat rautatiet työntävät vai
keutensa työläisten harteille.

“ Työläiset, rautatiepajatyöläiset eritoten, 
tietävät ja  näkevät, että rautatiepä joissa, 
veturitalleissa ja  ratain korjauksessa on o- 
lemassa tuhansia ja  taas tuhansia vuotoja, 
joiden tukkimisen kautta voitaisiin sääs
tää miljoonia dollareita ja  niin nämä työ
läisiä vastaan kohdistetut ,aika-ajottaiset 
hyökkäykset tulisivat tarpeettomiksi.”

Siis, tämä toiminta oli ensin suurelta o- 
salta kasvatuksellista luonteeltaan. Työläi
siin täytyi saada juurtumaan entistä lujem
min ajatus, että heidän etunsa ja  työnanta
jain  edut ovat samanlaiset. Tätä kasvatus
ta työnantajat ovat jatkuvasti tehneet aina 
siitä saakka, kun riistoa eli palkkatyötä on 
ollut olemassa. Jokapäiväiset vastakohdat 
kuitenkin työläisille näyttävät, että heidän 
ja  työnantajain edut ovat kaikkea muuta, 
vaan ei samanlaiset. Näin näissä vakaan
tuu ajatus, ikäänkuin vaistomaisesti ensin, 
luokkavastakohtien olemassaolosta. Tämän 
ajatuksen vakautuminen johdattaa lopulta 
luokkataistelun välttämättömyyden käsittä
miseen. Näin työläiset lakkaavat uskomasta 
propagandaan, joka lähtee suoranaisesti ka- 
pitalistiluokan eli työnantajain leiristä. Vih
doin joudutaan turvautumaan keinoihin, 
joiden avulla voidaan tehokkaammin vaikut
taa työläisiin. Siis rautatiepajatyölaisten 
järjestöt, luonnollisesti rasvottuneiden vir
kailijain alotteesta, ovat antautuneet välit
tämään kapitalistista propagandaa.

Edellä olevassa Lainauksessa ja  joissakin 
muissa rautatiepajatyölaisten virkailijain 
antamissa lausunnoissa yritetään uskottaa, 
että työntehoistuminen sekä säästäväisyys 
antavat työläisille paremmat mahdollisuu
det. Heidän, kuulemma, ei tarvitse ottaa 
palkkain alennusta kerta toisensa jälkeen 
vastaan ja  eikä tarvitse joutua väliaikases- 
tikaan työttömiksi. Luulisi jokaisen käsittä
vän, että työn tehoistuminen, tuotannon li
sääntyminen, johdattaa työttömyyteen. 
Rautatieliikenteessä tarvittavilla välineillä, 
koneilla y. m., ei myöskään ole rajoittama
tonta kysyntää. Mitä pikemmin työläiset 
suorittavat vissin määrän työtä, sitä pikem
min heidät lasketaan väliaikaisille lomille, 
tai vähennetään työvoimaa. Tämä on kier- 
tämätöin tosiasia, jota kontrolleeraa kapi
talistisen tuotannon pakkolaki.

Rautatiepajatyöläisten olisi hyvä tietää
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se, että juuri nykyään porvarilliset talous
miehet puhuvat rautatieliikennevälineiden 
tehoistamista ja  laajentamista vastustavas
ta Vasta hiljattain eräs new-yorkiläinen 
pankkiiri lausui, että rautatieyhtiöt ovat 
hiljakkoin tehoitaneet liikennettä, laitta
neet uusia rautatievaunuja ja  vetureita se
kä rakennuttaneet jossain määrin uusia tei
tä, kokonaan epämääräisiin mahdollisuuk
siin luottaen. Hänen lausuntonsa mukaan 
tämän maan rautatieliikennettä tulee koh
taamaan vakava kriisi aivan lähimmässä 
tulevaisuudessa. Siis pajatyöläiset omasta 
vapaasta tahdostaan jouduttavat omain 
kaulainsa ympärille kiertyvän työttömyy
den silmukkaa kiristymään.

Toinen väite, että työn tehoistuminen, jos
ta on seurauksena yhtiöiden sisääntulojen 
suurentuminen, koituu hyödyksi työläisille 
suurennettuina palkkoina, myös on mitä li
kaisin valhe. Rautatieyhtiöiden sisääntulo
jen suurentuminen tarkoittaa yliarvon eli 
voittomäärän lisääntymistä. Koskaan työn
antajat eivät ole työläisille antaneet mi
tään, joka ei ole välttämätöntä. Työläisten 
täytyy olla jatkuvassa taistelussa saadak- 
sensa edes jokapäiväiselle elämälleen vält
tämättömimmät ja  yksinkertaisimmat tar
peet. J a  jos he aikovat parantaa taloudellis
ta asemaansa tästä alhaisimman välttämät
tömyyden rajasta ylöspäin, niin siinä täy
tyy  nykästä entistä päättäväisemmin ja

KURJUUDEN

suurempia ponnistuksia kysyvämmin. Siinä 
kyllä ei sovellu periaatteellinen eikä käy
tännöllinen yhteistoiminta.

Vain esimerkiksi eli osoittamaan, kuinka 
kapitalistinen yhteiskunta vapaaehtoisesti 
jakaa yhteiskunnallisen tuotannon tehoistu- 
misesta johtuneet rikkaudet, sopii mainita 
yksi tosiasia. Noin parinkymmenen viimei
seksi kuluneen vuoden aikana tämän maan 
tuotanto on lisääntynyt, tehoistunut, noin 
30 prosenttia jokaista asukasta kohden. 
Mutta samalla ajalla työläisten todelliset 
palkat, heidän ostokykynsä, ovat huonontu
neet. S iis kulkeneet aivan päinvastaiseen 
suuntaan. Jos tuotannon tehoistumisesta o- 
lisi annettu työläisille edes suhteellinen o- 
suus, niin heidän elämäntäsonsa olisi nyky
ään 30 prosenttia parempi kuin noin pari
kymmentä vuotta sitten.

Tosiasia on se, että rautatietyöläisten jä r 
jestöt ovat muuttuneet suoranaisiksi työn
antajain apuyhdistyksiksi. On häpeäksi ja  
vahingoksi työväenluokalle sekä yleensä 
työväenliikkeelle, että moiseen yhteistoimin
taan työnantajain kanssa antautuneita jä r 
jestöjä vielä nimitetään työläisten järjes
töiksi. Parempi olisi niitä sanoa vaikka 
työnantajain järjestöiksi, järjestöiksi, joi
den periaatteellinen ja  käytännöllinen tar
koitus tähtää kapitalistisen yhteiskunnan 
pönkittämiseen ja  riistännän tehoistami- 
seen. Siihen ne pyrkivät.

KOURISSA

E p äto iv o n  v iim e he tk e llä  
p ä ä tin  m aailm an  tie to o n  la it ta a , 
k irn k e  ilon  ja  lo is to n  keskellä  
m o n ta  k u r ja a  on ihm isrnukkaa.

M inä v iim e iieen  p en n iin  k u lu tin  
jä le llä  o lle e t do lla rin i, 
k a ik k ia lla  ty ö tä  m ä ruko ilin , 
p o rh o t v aan  m ulle n au re sk e li.

V uosia o len  m ä ta is te llu t, 
k a rs ie n  s ie lu n  ja  ru u m iin  tu sk a t, 
n y t  v ihdo ink in  o len  m a u u p u n u t, 
ed esaäin  o n  ku o lem an  usvat.

V a tsa an i n ä lk ä  on  jä y tä n y t,  
ei ru o k a a  m oneen p ä iv ään , 
m ä k u rju u d e n  k a lk in  oon ty h je n tä n y t, 
k ad u lla  ku o lla  n y t tä y ty y p i n ä lk ään .

K iro ttu  jä r je s te lm ä  tä ä  
su rm aa  m un , n iin  ku in  m o n ta  m u u ta . 
P i tä s  ra a ta ja lu o k a n  jo  y m m ä rtä ä  
j a  p o is taa  k u r ju u s  j a  p u u te .

H. K.
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