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N Y K Y I N E N  P U L A
IV.

SIL L Ä  uikaa kuin me olemme selittä
neet niitä vaikeuksia ja  pulia, mikin 
hinnan poikkeaminen arvosta ja  sen 

takaisin pyrkiminen arvoon johtaa, ovat 
kapitalistiset sanomalehdet ja  teoreetikot 
kiinnittäneet huomiota tavallista enem

män maassa vallitsevaan työttömyyteen ja  
■ esittäneet syyksi siilien minkä mitäkin. 
Kuitenkaan yhdenkään emme ole nähneet 
esittävän tätä pohja syyt: hinnan poikkea
mista arvosta sillä sen esittäminen ja  sii
hen syventyminen ajaisi sekä sanomaleh
det että teoreetikot tunkeutumaan kapita
listisen järjestelmän olemukseen, lisäar
voon voiton lähteenä ja  sitä lie eivät uskal
la tehdä. Siksi heidän esittämänsä pa
rannuskeinotkin ovat oikeastaan vain pa- 
hennuskeinoja.

Meillä on hallussamme julkaistu uutisre- 
feraatti Yalen yliopiston professorin Ir
ving Fisherin puheesta. Hän sanoo, että 
nykyiseen pulaan on yhtenä syynä dollarin 
ostovoiman kasvaminen. Mutta millä ta
valla dollarin ostovoiman kasvaminen, se 
on hintojen aleneminen, on syynä työttö
myyteen, sen jättää professori sanomatta. 
Jo s  dollarin ostovoima kasvaa ja  tällä dol
larilla todella ostetaan tavaraa, ei se ai
heuta suinkaan työttömyyttä. Se aiheut
taa työttömyyden silloin, kun kuluttaja- 
joukko, työtätekevät massat saavat vä
hemmän noita dollareita, millä ostaisivat. 
Jo s  professori olisi tämän sanonut, niin hän 
olisi kuulijoilleen suositellut parempia 
palkkoja ja  lyhempää työaikaa, joka jäl
kimmäinen aiheuttaisi suuremman työläis
joukon työssä pitämisen. Mutta me olem
me edellisissä kirjoituksissamme osotta- 
neet, että kapitalistien pyrkimyksenä on 
ansaita ylimääräisiä voittoja kiskoakseen 
paisutettua pääomamäärää vastaavan dol
larimäärän tavarain hinnoissa. Ne seiso
vat sovittamattomassa ristiriidassa, joka 
on :tavarain hinnan täytyy laskea arvot a -

solle, jotta ainoa vakava yleinen vastike, 
kulta, pääsisi liikkumaan, mutta samalla 
hinnan laskun täytyy7 käydä tuotantokus
tannuksien vähentämisen, siis tavaran ar
von laskemisen tietä, jotta ei ainoastaan 
entinen voittomäärä, vaan lisävoitto tulisi 
rcalisceratuksi, saaduksi.

Kun professori on kykenemätön ja  ken
ties halutoinkin menemään pohjalle, on hä
nen parannu skeinonsakin typerä. “ Jos liike 
lisäätyv, meillä pitäisi olla järjestelmä, jo
ka saattaisi rahaa enemmän liikkeeseen au
tomaattisesti.”

Mitii rahaa, me kysymme. Professorilla 
ei ole, kuten tavallista, ollenkaan käsitystä 
siitä, mitä raha on. Hän näkee nähtävästi 
rahan vain maksun välineenä, ei arvon 
mittana. Jo s  professori näkisi rahan ar
von mittaajana, niin hän olisi puhuessaan 
rahan enemmästä liikkeelle laskemisesta 
joutunut sanomaan, että meidän olisi Idet
tävä valmistamaan kultaa halvemmalla. 
Sille olisivat kuitenkin jo hevosetkin nau
raneet. Mehän laskimme rahaa enemmän 
liikkeelle sodan aikana, mutta se oli pape
ria. Kullan ei annettu eikä anneta liik
kua, koska paperi dollareissa lausuttu ta
varain hintamäärä on paljoa suurempi 
kuin sen kultamäärän arvo, jota tuon pa- 
peridollarin tulisi edustaa.

Tuotanto ja kulutus pysydsivät aina ta
sapainossa, jos jokainen ansaittu dollari, 
olipa se ansaittu millä tavalla tahansa, 
pantaisi aina heti liikkeeseen. Niin pian 
kuin niitä kasaantuu säiliöön, merkitsee 
se, että tavaraa on tuotettu, mutta ei ha
luttu kuluttaa. Jokainen dollari, jonka 
kapitalisti seisottaa heittämättä sitä uu
delleen ostamaan tavaraa tai palvelusta, 
on tuotannon seisahtumisen syy7 kohdal
taan. Jokainen kone, joka työtä säästää, 
on kohdaltaan tekijänä seisaukseen, ellei 
samassa määrässä hintaa lasketa ja  sen
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ulosheittäinä työläinen käytetä työhön luo
maan hyödykkeitä, jotka lisääntyvänä ku
lutuksena joutuisivat nostamaan joukon 
hyvinvointia. Jokainen dollari, jonka 
palkka työläinen säästää, on työttömyyden 
aiheuttaja, sillä se merkitsee, sanomme sen 
uudelleen, että tavara on tuotettu, mutta 
kulutuksesta on kieltäydytty. Säästäväi
syys on tavaran tuotannon vallitessa pahe, 
mutta jokaisen on pakko kuitenkin pyrkiä 
säästämään turvatakseen toimeentuloaan. 
Niin nurinkurinen on kapitalistinen jä r
jestelmä, että toimeentulon turvaamispyr- 
kimys muuttuu itseltään ja  muilta toi
meentulon kieltämiseksi.

Jokainen dollari, jonka yhdysvaltalai
nen matkailija kuluttaa vieraassa maassa, 
muodostuu työttömyyden! aiheuttajaksi, 
jollei se ulkomaa osta tällä dollarilla ta
varaa tästä maasta.

Jokainen dollari, jonka kapitalisti sijoit
taa ulkomaille, muuttuu työttömyyden ai
heuttajaksi tässä maassa, ellei sillä samal
la dollarimäärällä tästä maasta osteta ta
varaa.

Jokinen dollari, joka lähetetään isälle 
tai äidille vanhanmaan pankkiin talletet
tavaksi on työttömyyden aiheuttaja, jollei 
tuolla samalla dollarimäärällä osteta tästä 
maasta tavaraa.

* * #

Nykyinen pula ei ole entisaikojen pu
liin verrattava ilmiö. Se ei ole liikatuo
tannon aiheuttama seuraus. Liikatuotan
to on vain pinta-ilmiö. Sen aiheuttama pu
la on siis piuta-ilmiöllinen laadultaan ja 
voidaan poistaa tuotannon pysäyksellä. 
Nykyinen pula on itse perusteesta lähtevä, 
tavaratuotannon ja vaihdon häikäilemät
tömän rikkomuksen seuraus. Siksipä sitä 
ei voida poistaakaan tavallisin keinoin. 
Siksi sen edessä ollaan ymmällä.

Kapitalistinen järjestelmä voisi sen rat
kaista vain seuraavasti:

1 )  K aikki hinnat olisi laskettava niin 
alas, että hinta olisi sama kuin arvo. Ot
taen huomioon sen, että tuotanto on huo
mattavasti nopeistunut sitten 19 14  eikä 
kullan tuotanto ole kasvanut samassa mi

tassa, tulisi hintojen laskea paljon alapuo
lelle v. 19 14  hintatason.

2) Kaikkien velkojen ja talletuksien 
alentaminen kullan arvotasolle. Jo s  esim. 
laskut osoittaisivat, että yksi kultadollari 
on $1.65 Yhdysvaltain hyvässä rahassa, 
olisi 165 dollarin velka tai talletus lasket
tava 100 dollariksi.

3) Yhdysvaltain sotavelka ja  sotasaata- 
vat olisi samalla tavalla uudelleen dolla
rissa lausuttava.

4) Kaikki omaisuus, osapkepaperit mu
kaan luettuna, pitäisi uudelleen arvioida 
kultapohjalle.

5) Työpalkat olisi nostettava sille tasol
le, että se takaisi lisääntyneelle tavara
määrälle kulutuksen.

6) Työaikaa lyhennettävä niin, että 
kaikki joutilaat saisivat työtä.

7) Yleinen vanhuuden, työttömyys-, sai
raus- ja  tapaturmavakuutus takaamaan 
ansion kuluttaniismahdollisuuden.

8) Kaiken pääoman ja  tavaran viennin 
kielto maassa, ellei vastaavassa määrässä 
täältä osteta ja  tänne myydä tavaraa.

9) Kaiken voiton käyttäminen tavarain 
ostoon muodossa tai toisessa.

Ainoastaan tämä toteuttaminen pelas
taisi kapitalismin nykyisestä pulasta ja  es
täisi uudet pulat.

Kaikella tällä ci vieläkään koskettaisi 
kapitalismin olemukseen, oikeuteen anas
taa lisäarvoa. Tämä olisi vain reformisti
nen toimenpide kapitalismin puitteissa.

# # *
Me reformitouhuissammekin pruukaam- 

me liikkua näissä taloudellisissa kysym yk
sissä, koska vakaumuksemme on, että se 
on sitä jokapäiväisen leivän paikalta, kun 
tätä työväenluokkaa puristetaan.

Siksi me toivoisimme, että nämä tyÖ- 
ven järjestötkin tulisivat leipäjärjestöiksi, 
leipäkysymyksiä ajaviksi eivätkä hom- 
hierailisi soluissa, sovieteissa, soviettitasa- 
vallassa, fraktioneissa, kansanvallassa ja  
muissa Amerikassa vähämerkityksellisissä 
‘ ‘ vallankumouksellisissa ’ ’ kysymyksissä. 
Me tykkäisimme kumota tämän tuotanto



T O U K O K U U ,  1 !> 3 l 15

järjestelmiin, niin valta kyllä kumoutuisi. 
Ponimajesliliti, sanoo ryssä.

Sikäli kuin me taloudellisten järjestöjen 
ja  valtiollisen 'ja  osuustoiminnallisen tien 
kautta varmennamme työväenluokan ta
loudellista asemaa, me riisumme kapitalis- 
tiluokalta valtaa työväenluokkaan nähden 
ja  sillä hetkellä, jolloin työväestö on riip
pumaton taloudellisesti kapitalisti luokas
ta, on se kapitalistiluokan vallasta vapaa. 
Kapitalistiluokan valta on työväenluokan 
taloudellisen riippuvaisuuden seuraus ei
kä sen syy. Valtiovallan omaaminen on 
vain kapitalistiluokan kaikkien muiden 
valtamuotojen hännän huippu.

Taloudellisen valinnan seurauksena on 
henkinen holhous valtakeinona.

Mitä henkinen holhous koko laajuudes
saan merkitsee? Niin mitä se merkitsee. 
Yksistään sen seikan ymmärtäminen jä r
jestyneen työväen keskuudessa veisi maa

ilman työväenliikettä uusille ja  hedelmäl
lisille urille. Muodot vaihtuvat, kuihtu
vat, kuolevat. Mutta kapitalistiluokan 
kaikkinaisesta holhousvallasta vapauteen 
pyrkivä proletarisielu on herätettävä, ke
hitettävä, kasvatettava oman onnensa se
päksi ja  verisimmänkin tappion jälkeen 
se nousee ja  luo järjestönsä, vaikka ne oli
si olemattomin hyöty. Ihmisiä ei muuteta 
järjestöjen rustaamisella ja  rukkaamisel
la, vaan järjestöt muuttuvat ihmisten 
muuttuessa. Vanha viina ei ole sovelias 
uusiin leileihin, eikä viinaa voi pannakaan 
minkälaisiin leileihin vain kulloinkin ha
luttaa.

Tämä on tarkoitettu muutamien entisten 
hyvien toverien ymmärrettäväksi.

Tulkaa alas sieltä ihanteiden korkeuk
sista maan päälle ja  teillä tulee olemaan 
hedelmällinen työvainio proletaarisielun 
muokkauksessa. -— A. B.
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T E R V E H D Y S  T U S S A R I L T A

S ä ve l-. P id ä  L in n a .  

K i r j .  M a rty .

T e r v e h d y s  n yt tu ssa reilta  

teille  k a ik u k o o n ; 

O p isio lta  om an  lu o k a n  

kau as ra ik u k o o n .

K u o ro

O p in lä h d e  ooi sä m e ille , 

koti k a llis  m yös.

Jo h d a t t a ja  lu o k k ateille, 

m a ja k k a n a  yös.

K a p it a a lin  p im  e nnoih in  

valon säteen  tuot, 

o r ja in  s y n k k iin  s y d ä m ih in  

k evä ä n  toivon  luot.

O p in lä h d e  jn e .

T o v e re ille  san om an  me 

tu om m e O p is to n :

Y h t e h e n  n y t  liitty k ä ä m m e  

S u u r e e n  U n io o n .

K a ip a u s t a  o p in te ille  

jo s  sä  tu n n e t vaan , 

m a tk a s ' o h jaa  O p isto lle  

tietoo am m en taan .


