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IV
H a lli ts e m a to n  ta lo u se lä m ä n  k ie r to k a u s i

Rikkauden tuotannossa, tarkoituksella 
luoda lisäarvoa, käytetyn koneiston kon
trolloiminen on siis kaiken kapitalistisen 
yritteliäisyyden määräävä motiivi. Tul
lakseen käytännössä toteutetuksi ja säily
tetyksi se vaatii sekä jatkuvaa laajenemis
ta että tuotantokoneiston ja  -menetelmien 
parantamista. Villien ja  primitiivisten ih
misten keskuudessa kömpelöt tuotantome
netelmät estivät lisäarvon saamisen. Elä
mä oli enimmäkseen yhtämittaista kamp
pailua luontoa vastaan, Myöhäisemmän 
ajan kasityömenetelmien valimessakin se 
osa työpäivästä, joka käytettiin työläisen 
elintarvikkeiden tuottamiseen, oli välttä
mättömyyden pakosta pitempi kuin mitä 
siihen tarvitaan tämänpäiväisten parannet
tujen koneiden ja  suureksi osaksi auto
maattisten prosessien vallitessa. Seurauk
sena siitä, se suhteellinen osa päivän työs
tä, joka käytetään lisäarvon luomiseen 
isännille, on lisääntynyt koneprosessien 
edistymisen yhteydessä. Työläisen osuus 
työpäivän tuotemäärästä ollen kontrolloitu 
tasolle joka pelkästään riittää tekemään 
hänen elämisensä mahdolliseksi ja  työpäi
vän jatkamista rajoittaen ihmisen yleiset 
elintavat, kestävyys ja  työläisten itsensä 
pyrkimys vastustaa muutosten tekemistä 
vakiintuneihin elintapoihin, on luonnollise
na menettelytapana työnantajan tuote osuu
den lisäämisessä ollut koneiston tehoisuu- 
den parantaminen. Siten on siirretty ko
neisiin niin paljon kuin mahdollista työläi
sen voimaa ja  taitoa, muuttamalla työme
netelmät yksinkertaisiksi mekanisiksi pro
sesseiksi. Työläinen lakkasi olemasta am- 
mattitaituri, jonka tehoisuus sisältyi hänen 
kykyynsä ja  kätevyyteensä muutamien yk
sinkertaisten työkalujen käyttämisessä. Li

sääntyvässä määrässä tuli hänestä konetta 
hoitava ammattitaidoton työläinen, konees
ta vuorostaan kehittyen hänen määrääjän
sä. Jokaisen koneistossa ja menettelyta
voissa tehdyn parannuksen jälkeen hän 
tuotti enemmän ja  enemmän tavaroita vis
sissä ajassa, mutta lisäys kuului hänen 
isännälleen ja  koneiden omistajalle; samal
la työläisen oma osuus pieneni suhteelli
sesti. Kapitalistille tuotettu lisäarvo siten 
yhä lisääntyvässä määrässä ylitti työläisen 
palkan. Juuri tämän prosessin kautta ka
saantuu kapitalistin haltuun liikatavarava- 
rasto, joka pitäisi sa^da myydyksi ulko
maille, sillä työläisen ostokyky ei lisäänny 
suhteellisesti tuotta vaisuuden kanssa.

Siitä seurauksena oleva kilpailu kapita
listien kesken markkinoista näille liikata- 
varoille, sekä rahasta ja  luoton sy m booleis
ta joihin tavarat markkinoilla muuttuvat, 
kiihoittaa kapitalisteja halventamaan tuo
tantokustannuksia, käyttämällä kaikkia 
mahdollisia mekanillisia keinoja ja  välinei
tä, syrjäyttääkseen siten työläiset mekanis- 
ten parannusten kautta. Sillä jokainen li
säys vissin työvoimamäärän tuotta vaisuu
dessa, alentunein e tuotantokustannuksi- 
neen, tekee kapitalistille mahdolliseksi 
myydä halvemmalla kuin hänen kilpaili
jansa ja  siten vallata markkinat. Se myös
kin jatkuvasti suurentaa lisäarvoa, jota ei 
voida käyttää siinä teollisuudessa itses
sään, mutta joka kuitenkin täytyy saada 
sijoitetuksi voittoa tuottavasti jonnekin. 
Tämä siittää kansainvälisen kilpailun 
markkinoista ja  ulkomaisista sijoitustilai- 
suuksista, josta seurauksena ovat sodat. 
Se myöskin aikaansaa toisen ja  vieläkin 
suuremmassa määrin kasaannuttavan tu
loksen siten, että yhtämittainen ulkomais
ten sijoitustilaisuuksien etsiminen uudeksi 
pääomaksi muutetulle kasaantuneelle lisä
arvolle nopeasti muuttaa raaka-aineita
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tuottavat alueet, jotka ovat ennen olleet 
tavarain ostajia, teollisesti kehittyneiksi 
alueiksi, joista tulee kilpailijoita markki
noiden etsinnässä ja lisäarvon tuotannossa.

Siten markkinat supistuvat suhteellisesti, 
samalla kun teollinen laajeneminen jatkuu, 
lisäten myymättömäin tavarain paljoutta 
sekä pääomaa jolle ei voida löytää voittoa 
tuottavaa sijoituspaikkaa. Kamppailu säi
lymisestä kapitalistien kesken johtaa kiih
keään kilpailuun halvempikustannuksisen 
tuotannon lisäämiseksi, tuotantolaitosten 
ja  koneistojen ylikeliittämiseen, nopeaan 
hintojen l a s k u u n  markkinakilpailussa, 
päättyen tämä kaikki lopulliseen paniik
kiin ja  tuotantolaitosten suuressa määrin 
sulkemiseen, vararikkoon ja  työttömyy
teen.

Nämä pula- ja  paniikkiaikakaudet li
sääntyvät lähekkäisyydessään, laajuudes
saan ja kiinteydessään sikäli kuin laajene
miselle avoimet alueet tulevat täysin kehi
tetyiksi ja tavarain koneellinen tuotanto 
ottaa raaka-ainetuotannon tilan myöhem
min kehitetyillä alueilla. Maanviljelys- 
kansakunnat, jotka aikaisemmin vaihtoi
vat raaka-aineita tehdastuotteisiin, tulevat 
nopeasti teollistutetuiksi, tuottaen omat 
tehdastuotteensa ja  luoden oman pääoman
sa. Riistoalueiden yhä supistuminen ja  si
tä se uraa va markkinakilpailun lisääntymi
nen siten saavuttaa viimeisen asteensa, jol
loin edelleen laajeneminen on mahdotonta 
ja  kapitalismin aikakausi päättyy, kuten 
se on päättynyt vuosina 1929— 1933, sei- 
sahdustilaan, jossa se romahtaa maailman
laajuisen talouselämän pysähdyksen ja 
vallankumouksen lopullisessa katastrofissa.

Nykyinen olotila on juuri sellainen. Se 
on tekijä joka on tuonut esille nyt tapahtu
van maailman vallankumouksen, jossa van
hat parlamentaariset järjestelmät, vanhat, 
kontrolloimattomat kilpailumenetelmät ja  
vanhat toimintamuodot ovat kadonneet 
ikuisiksi ajoiksi Venäjältä, Saksasta, Ita
liasta, Ranskasta ja  Yhdysvalloista, an
taakseen tilaa diktatuurille jossa hallitseva 
luokka käyttää valtiota vakaannuttaak- 
seen ja  kontrolloidakseen tuotantoa ja 
markkinoita, siten säilyttääkseen tai yrit
tääkseen säilyttää vanhaksi käyneen yh

teiskunnallisen ja  taloudellisen rakenteen. 
Kapitalismin aikakausi on kulkemassa 
vaihtumisasteelleen, sen tunnusmerkkeinä 
ollen luoton romahtaminen ja  maailman
laajuinen talouslamaannus ja  työttömyys. 
Markkinat ja  riistoalueet ovat suhteellises
ti kadonneet, verrattuna tuotantoon, joka 
on lisääntynyt kansainvälisesti, edistyneen 
teknologian kautta. Kapitalismi ei siis ky
kene enään laajenemaan. Se on lähenemäs
sä loppuaan, kuinka hidas hyvänsä onkin 
sen elävän hengen —  tuotannon ja  lisä
arvon laajentumisen —  kuristuminen.

Aikaisemmat pulat ja  paniikit ovat kul
keneet asteettaisesti lamaannuksesta elpy
miseen, kehittämällä uusia sijoitusaloja ja 
uusia markkinoita. Vuoden 1837 :n paniik
ki päättyi Meksikon sotaan ja Texasin ja  
Californian valtaamiseen. Tämän pulan 
jälkimaininkien, ja samoin vuoden 1848 :n 
lievemmän pulan, köyhtyneet uhrit virta- 
sivat näille vasta avatuille alueille ja  rai- 
vasivat ne avoimiksi seikkailijain ja  samaa 
sukua olevain kapitalistien riistolle. Vuo
den 1857 :n paniikki hälveni sisällissodan 
aikaiseen inflatioon ja  “ homestead^-laki 
varasi ulospääsytien työttömille sotilaille, 
kun armeijat hajoitettiin. Seurasi rauta
teiden rakentamisen ja  keinottelun aika
kausi. Vuoden 1873 :n paniikki päättyi 
Pohjoislännen kehittämiseen, Northern Pa
cific rautatien rakentamiseen ja  länteen
päin siirtymisen aikakauteen. Vuoden 
1893 :n paniikkia seurasi espanjalais-ame- 
rikalainen sota, Klondiken kultakuume 
ja Amerikan imperialistisen laajenemisen 
alku. Vuotena 19 13  oli uusi paniikki ke
hittymässä, mutta maailmansota pian ke
hitti sota-aikakauden tavalliset piirteet —  
laajan hintojen inflation ja liikatyövoiman 
tuotantoon vetämisen. Koko maailma 
syöksyi luoton laajentamisen orgiaan. Pu
la esiintyi jälleen vuotena 1920, mutta se 
saatiin pidätetyksi uuden luottoliikealan 
avaamisella, myymällä vähittäismaksuilla 
autoja, sähkövälineitä ja  kaikenlaisia kuvi
teltavissa olevia laitteita. Tilinteon päivää 
viivytettiin historian hurjimman keinotte
lun aikakaudella, joka saapui romahdus- 
pisteeseensä vuotena 1929. Paniikkia seu
rasi nyt vallitseva lamaannus —  maailman
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laajuisesti tuhoisin ja  kauimmin kestävä 
koko suurempien paniikkien sarjassa. Ko
ko maailma on vararikkotilassa. Ei löydy 
enään uusia maailmoita lisäarvon Aleksan
terille valloitettavaksi ■— ei uusia mante
reita, ei kehittämättömiä markkinoita. Ka
pitalismin maailmanrosvot ovat valloitta
neet koko maapallon, riitelevät nyt saaliis
ta ja  sitä tehdessään kuluttavat sen mitä 
saaliista on vielä jälellä. Sota, joka taval
lisesti seuraa maailmanlaajuista pulaa, on 
jo nähtävissä horisontissa useammilla suun
nilla ja  kapitalismin hirviö on hukuttamai- 
sillaan itsensä omaan vereensä.

V
K o n e e llise n  k e h ity k s e n  e s i t tä m ä  osa

Me näemme siis sen osan, jota mekanilli- 
nen kehitys ja  edistyvä teknologia näytte
levät pulakausien ja  työttömyyden aikaan
saamisessa. Näemme myöskin että nämä 
pulat ovat aikakautisia ja  uusiintuvat kapi
talistisen kehityksen kaikilla asteilla, käsi- 
työaikakaudesta aina nykyiseen saakka. 
Näitä uusiintumisajanjaksoja nimittää Ro
ger Eabson sekä toiset "liike-elämän kier- 
tokausiksi.”  Niitä ovat kapitalistiset ta
loustieteilijät analysoineet jokaiselta mah
dolliselta näkökannalta. Wesley C. Mit
chell, Irving Fisher, Paul Douglas, Roger 
Babson ja lukemattomat muut ovat koon
neet mitä tyhjentävimpiä ainehistoja ja 
määritelleet mitä moninaisimpia syitä kier- 
tokautisille vajoamisille hyvinvoinnin hui
puilta pulakausien syvyyksiin. Psykologia 
ja astrologia on vakavassa mielessä vedet
ty esille tämän ilmiön selittämiseksi. Pro
fessori Irving Fisher on taipuvainen käsit
tämään että tähtitieteelliset syyt, sellaiset 
kuin auringon pilkut, aika-ajoittainen au
ringon lämpösäteilyn heikkeneminen ja  
maan suhteellinen asenne toisiin planeet
toihin, ovat tekijöitä paniikkien aiheutumi
sessa. Ainoa täysin ilmeinen kiertokautis- 
ten lamaannusten syy on kielletty —  lisä
arvo sälytettynä teollisuuden niskoille vel
kataakkana, kuten keinotteluosakkeiden 
ylenmääräinen ulosantaminen ja  liialliset 
bondimäärät, perustuen teollisuudessa 
työskenteleväin työläisten tuotantokykyi- 
syyden keinotteluarviolle.

Lisäarvosta kootun sijoituspääoman ka-
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saantuvaisuusluonne tekee välttämättö
myyden pakosta nämä spekulatiiviset pula
kaudet yhä vaikeammiksi ja  maailmanlaa- 
juisemmiksi ulottuvaisuudeltaan. Tässä 
nykyisessä, maailman pahimmassa ja  pi- 
simmässä kapitalistisen järjestelmän ai
heuttamassa seisahduksessa ja  lamaannuk
sessa ainoa harkinnan alainen seikka on se, 
onko tai eikö tämä ole se kiertämätön, lo
pullinen romahdus, josta ei voi enään ta
pahtua elpymistä kapitalismin vallitessa. 
J a  samalla kun yritämme vastata tähän 
kysymykseen, on hyvä kerrata se alkupe
räinen lausuntomme, että teknologinen ja  
mekanillinen edistys ei ole se syy joka ai
heuttaa pulan ja  jonka täytyy vihdoin 
päättyä luopumiseen koko kontrolloimatto
masta teollisuuden yksityisomistusjärjestel
mästä ja  hillittömästä kapitalistisesta ros- 
kajoukkovallasta yli yhteiskunnan talous
rakenteen, jonka kautta koko maailma saa 
toimeentulonsa työnteolla. Edistyvät ko
neelliset prosessit eivät ole yhtään enem
män syyllisiä kuin on edistyvä opetus, edis
tyvä tiede ja  edistys yleensä. Yhteiskun
nalliset suhteet ovat ne jotka ovat sovellu
tettavat muuttuneen teknologian mukai
siksi, eikä suinkaan teknologiaa ole sovel
lutettava vallitseviin ja  vanhentuneihin yh
teiskunnallisiin suhteisiin. Kuten H. M. 
Hyndman on lausunut: “ Tosiasiat muuttu
vat nopeammin kuin ihmismieli.”  Ihmis
mielen täytyy saavuttaa tosiasiat. Ja  täs
sä yhteydessä lainatkaamme Karl Marxin 
lausunto:

“ P ä ä o m a  e i o le  esin e , v a a n  e s in e id e n  
in s tru m e n ta a lis u u d e n  m u o d o s ta m a  y h te is 
k u n n a ll in e n  su h d e  ih m is te n  v ä l i l lä .”

"Esineitä”  tässä ymmärryksessä ovat 
kapitalistiluokan omistamat rikkauden 
luomisen välineet ja  keinot. “ Yhteiskun
nallinen suhde”  on kapitalistin ja  palkka- 
orjan välillä vallitseva suhde. Tämä yh
teiskunnallinen suhde on muodostunut lisä
arvon kautta —  maksamattoman työn tuo
te, jonka kapitalisti pidättää työläiseltä 
jakamalla päivän työn kahteen osaan, vält
tämättömään työhön ja  epätarp e eiliseen 
eli lisätyöhön.

Yhteiskunnallinen suhde kapitalistin ja 
palkkaorjan välillä oli olemassa kauan en
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nen kuin pääoman kasaantuminen oli riit
tävän suuri tarjotakseen keinot, aiheen ja  
kiihoittimen yleiselle tuotantovälineiden 
parantamiselle. Sen olemassaolo alkoi sil
loin kun keskiajan ammattimestari palkka
si palvelukseensa kisällejä ja  oppilaita. 
“ Apulaistensa” käsityötaidon luoman rik
kauden kasaantumisen ja  valmistettujen 
tavarain myymisen kautta ammattilaismes- 
tari tuli taloudellisesti eroitetuksi kisälleis
tään. Kiltamestarista kauppiaaksi ja  teh
tailijaksi oli vain askel ja  manufaktuurisen 
tuotannon luoman rikkauden nopeasta ka
saantumisesta lisäarvo muodostui sekä kei
noksi että klihoittimeksi voimalla käyvän 
koneiston sekä keksimiselle että käytän
töön ottamiselle. Täten me näemme että 
pääoman suhde työhön oli aikaisempi kuin 
koneisto ja oli sen synnyttäjänä; ei sen tu
loksena.

Mutta että emme antaisi kapitalistille 
hänelle kuulumatonta tunnustusta edistyk
sen elvyttämisestä taiteiden ja  tieteiden 
alalla, on paikallaan tehdä tässä eroitus 
“ kapitalismin”  ja  “ kapitalistin" välillä. Ei 
se ollut kapitalisti, joka keksi sen mekanis- 
ten välineiden valtavan moninaisuuden, jo
ka muodostaa nykyaikaisen teknologian 
teollisuudessa. Keksinnöt ovat yhteiskun
nallista kasvua. Monet keksinnöt saavat 
alkunsa siitä että työläiset käyttävät konei
ta. Useimmat maailman suurimmista kek
sijöistä ovat kuolleet köyhinä —  kapitalis
tiset promootterit ovat anastaneet heidän 
nerokkuutensa ja sitkeän työnsä hedelmät. 
Nykyaikaisen koneiston moninaisuudelli- 
nen luonne edustaa tuhansien huomiotta 
jääneiden työläisten ja  keksijäin käsien ja  
älyn tekemien lisäysten yhteissummaa. 
Monet heistä kuolivat tuntemattomuudessa 
samaan aikaan kun ovelat promootterit 
kapitalisoivat heidän keksintönsä ja  pro
sessinsa ja  niittivät lisäarvon satoa riistä
mällä sekä keksijöitä että työläisiä, jotka 
tuottivat lisääntyneen määrän rikkautta. 
Suurkapitalisti on omituinen yhdistymä uh
kapelurista, seikkailijasta, kaupustelijasta 
ja  politikoitsijasta. He eivät ole tieteilijöi
tä eivätkä keksijöitä. Rockefellerit, Mor
ganit, Insullit, Kreugerit, Weyerhauserit, 
Carnegiet, Schvvabit ja  toiset heidän kal

taisensa eivät koskaan ole antaneet yhteis
kunnalle yhtäkään arvokasta ajatusta tai 
keksintöä. Eivät ne ole Marconit, De For- 
restit, Steimetzit ja Michaelsonit jotka tä- 
näpäivanä hallitsevat finanssialista maail
maa ja  niittävät satoaan ihmiskunnalle te
kemistään palveluksista.

Eivät edes teollisuuden järjestäjinä ka
pitalistit ole omintakeisia tai kyvykkäitä. 
Heidän kykenemättömyytensä hallinnoitsi- 
joina on selvästi tullut osoitetuksi siinä sat- 
tumavaraisessa ja  tuhlaavaisessa tavassa 
jolla he ovat hoitaneet kansakunnan pank
keja, rautateitä ja  luonnonrikkauksia. He 
kasaavat suuria omaisuuksia yhtä usein tu
hoamalla ja  väärin hoitamalla teollisuutta 
kuin promoottaamallakin sitä. Jokaisessa 
kansallisessa sota- tai talouspulatilanteessa 
ensimäinen askel tehoisuutta kohti on sen 
pahan korjaaminen, minkä heidän ahneu
tensa ja  kyvyttömyytensä yleishyödyn 
huoltajina on aikaansaanut. Hallitus otti 
haltuunsa rautatiet sodan aikana, järjes
tääkseen ne uudelleen tehoisuuskuntoon. 
Se nimitti toimikuntia teknillisistä asian
tuntijoista, tulosten aikaansaamiseksi. Ny
kyisessä paniikissa on ollut tarpeellista ky
syä neuvoa “ järkitrustilta” ennen kuin po
litikoisi jät ja  kapitalistit voivat toimia jä r
jellisesti.

Kapitalismin alkuaikana oli lisäarvon 
kasaantumisnopeus välttämättömyyden pa
kosta hidasta, se tullen primitiivisistä käsi- 
työprosesseista. Se saavutti lisänopeutta, 
kuten mäkeä alas vierivä lumipallo, sikäli 
kuin tavarain yleinen kysyntä lisääntyi. 
Kauppa kehittyi nopeasti kansakuntain vä
lillä, raaka-aineiden tuottajat kehittymät
tömissä kansakunnissa vaihtaen tuottei
taan manufaktuurin tuotteisiin. Manufak- 
tuurituotanto seurasi ammatti-käsityötä ja 
mekanillinen kehitys lisäsi nopeuttaan 
kautta kapitalististen kansakuntien. Voi
makoneilla käyvä tehdas seurasi käsi- 
manufaktuuria. Vallankumous oli seu
rauksena kun m a ala is-til anomista jät yritti
vät estää rikkauden ja  vallan virtaa, joka 
tulvi ennen halveksituille kauppias- ja  ma- 
nufaktuuriluokille pääoman ja  tavarain no
pean kasaantumisen kautta. Feodalinen 
järjestelmä luhistui ja  feodalisen ylimys
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tön syrjäytti tähän saakka etuoikeuksia 
omaamaton luokka porvaristo.

Edellä olevasta pitäisi käydä selville että 
kapitalistisen “ yhteiskunnallisen suhteen" 
olemassaolo, joka on niin välttämätön ka
pitalistisen järjestelmän olemassaololle, on 
riippuvainen lisäarvon kasaantumisesta. 
Ja  tämä kasaantuminen taas vuorostaan on 
riippuvainen kehittämättömien, epä-indus- 
trialististen, raaka-aineita tuotta vain aluei
den ja  tehdastuotannollisten alueiden sa
manaikaisesta olemassaolosta, kumpikin 
niistä vaihtaen tuotteensa toisen tuottei
siin. Lisäarvo, joka on kapitalistisen ka
saantumisen alkulähde, muodostuu raaka- 
aineiden eli luonnonrikkauksien muuttami
sesta teollisuuden tuotteiksi eli käyttökel
poisiksi tavaroiksi, työn kohdistamisen 
kautta koneistoon ja  luonnonrikkauksiin. 
Arvo joka tavarain tuotantoprosessissa eli 
muuntamisessa siirretään ihmistyöstä raa
ka-aineeseen, on se joka luo kapitalistin 
“ liikevoiton." Se saadaan yksinomaan 
maksamattoman työn riistämisestä. Mak
settu osa päivän työstä ei tuota liikevoit
toa. Varsin luonnollista on siis että raaka- 
aineita tuottavat kansakunnat haluavat ke
hittää omia teollisuuskeinojaan ja  siten 
säästää tämän liikevoiton itselleen. Niin 
pääomaa lainataan teollisuuskansakuntien 
kasaantuneesta lisäarvosta ja  käytetään 
teollisuuksien kehittämiseen vähemmän 
kehitetyillä alueilla. Tämä, kuten on osoi
tettu, jatkuvasti vähentää riistolle avoimia 
alueita, supistaa markkinoita ja  viimein te
kee lisäarvon saamisen mahdottomaksi; 
sillä vaikka lisäarvo onkin lähtöisin yksin
omaan tuotannosta, sitä ei voida muuttaa 
pääomaksi eikä tuloiksi ennen kuin se on 
myynnin kautta muuttunut rahamuotoon. 
Siitä seuraa että kapitalismi voi olla ole
massa vain niin kauan kun sillä on avoimia 
markkinoita ja  kapitalistisesti kehittämät- 
tömiä alueita, joille se voi laajentua, sillä 
liikevoiton kiskonta vaatii että arvoja luo
va työläinen aina tuottaa kapitalistille 
enemmän kuin mitä hän itse saa palkan eli 
ostokyvyn muodossa. Vakiinnutettu vaih
tosuhde tuottajain eli työläisten ja  heidän 
riistäjäänsä välillä on siis mahdoton. Ko
neisto ja  teknologia ovat ne keinot joiden
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kautta lisäarvon määrää suurennetaan työ
läisen kustannuksella ja  siten joudutetaan 
kapitalistisen järjestelmän lopullista ro
mahdusta.

V I
N y k y in en  k o n e  a  ik ä k a u s i

Ensimäisistä kömpelöistä koneista, jot
ka panivat alulle teollisen vallankumouk
sen, siihen “ villiin hevos-biljoonaan” , joka 
edustaa tämänpäivän koneellisten hevos
voimien yhteissummaa, on pitkä askel. 
Kahdeksannentoista vuosisadan mekaniili- 
set ihmeet, Hargreavesin kehruu-jenny 
kahdeksan kehräpäänsä kanssa, Crompto- 
nin kehruu-muuli, Arkvvrightin konevoi
malla käyvät kangaspuut, Wattin ja  Bol- 
tonin 50-hevosvoimaiset höyrykoneet, Sy- 
mingtonin ja  Fultonin kömpelöt höyrylai
vat, vetäisivät katselijan suuta hymyyn jos 
ne asetettaisiin rinnakkain niiden voimahir- 
viöiden kanssa jotka nyt lähettävät puhku
vaa energiaansa jättiläismäisiltä voimalai
toksilta meidän teollisuuskeskuksiimme ja 
täyttävät ilman, merenpinnan ja  meren
alaiset syvyydetkin ryntäävällä vauhdil
laan ja  melullaan. Mutta katsottuna kä
sityön ja talonpoikaistuotannon taustaa 
vastaan nämä nykyaikaisen konetuotannon 
primitiiviset alotteetkin näyttivät perin ih
meellisiltä.

Sen jälkeen tapahtunut edistys ei ole 
ollut tasaista vauhdissaan. Jokainen sota- 
aikakausi ja  jokainen aikakausi jolloin vä
estön siirtymästä ja  erämaiden raivausta 
on tapahtunut suuremmassa mittakaavas
sa, on tilapäisesti pienentänyt työttömien 
armeijaa ja pakoitta n ut työnantajat korot
tamaan palkkoja, vähentämällä kilpailua 
työpaikoista. Sillä työläinen myy työvoi
maansa samalla tavalla kuin kapitalisti 
myy työvoiman tuotteita —  tavarana. Tar
jonta, jos se ei ole työläisten järjestön 
kautta kontrolloitu, määrittelee työvoiman 
hinnan — palkan.

Sodat, siirtolaisuus ja  “ varallisuuskau- 
sien huiput" ovat ne jotka luovat lisäänty
vää kysyntää koneille ottamaan ruumiilli
sen työn tekijän paikat. Miesten vetäminen 
pois työvoimamarkkinoilta kapitalististen 
sotien aikana joita käydään markkinoista



ja  uusista riistoa]ueista, lieventää puutteen 
ja  uhkaavan nälkiintymisen puristusta jä- 
lelle jääviltä työläisiltä ja  tekee heidät ti
lapäisesti itsenäisemmiksi vaatiessaan suu
rempaa osaa tuottamistaan tavaroista nii
den rahamuodossa. Koneita ja  automaat
tisia työprosesseja otetaan sitten käytän
töön ruumiillisten työntekijäin tilalle ja 
luomaan uudelleen työttömien armeijaa. 
Käytettävissä olevan työvoiman tarjonta 
siten lisääntyy ja  kilpailu työpaikoista pai
naa työläiset jälleen alistuvaisuuteen. Si
ten napoleonilaisten sotien jälkeen, kestäen 
ne lähes kaksikymmentä vuotta, vuodesta
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1796 vuoteen 18 15 , tapahtui suunntonta 
edistystä teknologiassa. Armeijain hajoit
tamista seurannut siirtolaisuuden ja  siirto
maiden asuttamisen aikakausi vaikutti sa
manlaisena kiihoittimena keksimiseen. Ja  
kautta niiden kriisien ja  pulakausien, jot
ka seurasivat aika-ajoittaisia lisääntyneen 
tuotannon aaltoja, kone marssi eteenpäin 
kohti lopullista voittokulkuaan, kunnes 
maailmansota nopeistutti mekanisoimisen 
edistystä siihen saakka että koko maail
man vetäminen yhdeksi suureksi teollisuus- 
elimistöksi loi edellytykset vuosien 1929—  
1934 paniikille, (Jatketaan.)

T I E  V A P A U T E E N

Työttömän Mietelmä
Kirj. TOPI

Tätä mietin ennen, työn kun sain: 
Mikä maailman mahtava mahti?
Miks’ hikihelmet mulla on otsallain? 
Miks’ työssä on kiireinen tahti?

Tätä mietin nyt: Miks’ kaikki näin on? 
Olen miettinyt jo monta yötä.
Kuka kirosi minunkin kohtalon 
Että tehdä en saa nyt työtä?

Tätä mietin ma myöskin kulkeissain, 
Harhaillessani maailmanrantaa,
Että miksi tuomion tämän sain 
Ja-nyt Kainin merkkiä kantaa?

Tämä miete myöskin on mielessäin, 
Kuljen länttä kohti, tai itää:
Miksi samaa joukkoa aina näin 
Joiden työtöinnä nyt olla pitää?

Myös sitä ma mietin, milloin vaan 
Vatsa vaativi ravinnonpuolta,
Kuinka kauan nälkää nähdä saan 
Ja  täytyykö nälkään mun kuolta?

Niin miettivät miljoonat: Mikä on syy? 
Se aatos ei suo meille aikaa.
Kerran vastaus varmaan seljistyy 
Ja  työn taistelutorvet raikaa.

Kansainliitto — sellaisena kuin sitä kuviteltiin. — ja sellaisena kuin se nykyään on.


