
6 T I E  V A P A U T E E N
“ Vain leivän, viinin ja  rakkauden, niitä 

halajan, hankin vaikka 
taistellen ja  nautin, leikin, yhtyen elon 

musiikkiin . . . ”

Tämän suuren ja  kauniin, koko työväen
luokkaa onnellistuttavan pääm äärän saa
vuttamiseksi olen minäkin uhrannut hei
kot kykyni ja  tarmoni yli elämäni karkean 
ja  louhikkoisen tien. Käsitän että olen ol
lut vain pieni solu suuressa kokonaisuudes
sa, heikko uurastaja suuren uran, teollisen 
tasavallan rakennustyössä. Mutta sitten- 
kin, mikä onnellisuuden tunnelma täyt- 
tääkään rinnan, silloin kun teollisuuksien 
areenalla järjestyneet luokkamme suuret 
joukot myrskynä marssivat voitosta voit
toon . .  . Silloin pienempikin saavutus saat

taa suuria aikaan . . .  Se kasvattaa voimaa, 
varmentaa luottamusta päämääräämme, 
selventäen meille, että sittenkin eläm ällä 
on suuri ja  ja lo  tarkoitus ja  pääm äärä . . . 
Vapaus palkkaorjuuden kahleista!

Juuri tämän tarkoituksen innostamana, 
lämmittämänä ja  elävöittämättä olen elä
mäni nuoruuden, miehuuden ja  osan jo  
vanhuuttani uhrannut elämän tarkoituksen 
areenalle. Nyt tunnen raskaan työn ja  
vuosien elämän heikentävän toimintaky
kyäni, voin olla mukana vielä vain hetken. 
Vieläkin innolla seuraan tapahtumia työn 
maailmassa ja  niistä imen eloni ihanimmat 
nautinnot. . .  kunnes yhdyn runoilijan lop- 
pusäkeeseen:
“ Viimein elon rauhan tunnelma yhtyy illan 

varjo ih in , , . ”

S u o m e n  K a p ita lis te illa  O n K u lta in e n
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IEN TITEO LLISU U D ET käyvät kor
keapaineella, mutta työpalkat näl- 
käraja lla . Palkankorotuksista puhu

taan. —  Käytännössä taas alennellaan.
Helsinki, 2. 12 . 19 14  —  Suomen vienti

tavaroita tuottaville teollisuuskapitalisteil- 
le on viime aika ollut kerrassaan kultaista. 
Tähän ovat erikoisesti vaikuttaneet heikos
ta ammatillisesta järjestäytym isestä johtu
va palkkatason alhaisuus ja  Suomen mar
kan alhainen kurssi kultavaluuttoihin näh
den. Myydessään esim. puu- ja  paperite
ollisuuden tuotteita kultavaluuttamaihin, 
on niistä saatu m arkkoja kerrassaan rutos
ti. J a  kun raaka-ainekin on saatu ostaa 
melkein ilmaiseksi, niin on teollisuuksia 
voitu sekä laajentaa, että myöskin täydel
lisesti uudistaa kaikkein nykyaikaisimmil- 
la keinoilla.

Kun puutavaran vienti esim. vuonna 
19 3 3  oli vain noin 700,000 standarttia, oli 
se “ Kauppalehden”  mukaan jo v. 1934 
marraskuun lopulla kokonaista 1,050,000 
standarttia. Täm ä merkitsee sitä, että 
päästään jotakuinkin huipputulokseen.

Vain 1928 oli vienti vielä suurempi, 
nimittäin lähes 1,300,000, joka olikin Suo
men ennätys. Mutta ei vain sahatun puu
tavaran vienti ole huipuilla. Myöskin sel
luloosan vienti lyö kaikki tähänastiset en
nätykset. V . 19 33  vietiin maasta selluloo
saa yhteensä 933,300 tonnia. Jo  nyt on 
vienti lähes viime vuotisen suuruinen ja  tu
lee varmaankin ylittäm ään viime vuoden 
numerot jah ka vuosi on päättynyt.

Vuoden 19 3 5  tuotanto on ilmoitettu
970,000 tonniksi, josta jo  nyt on m yyty ko
konaista 60 pros. Ennakkoarvio selluloo- 
satuotannon suuruudesta ensi vuonna ei 
varm aankaan ole tarkka, sillä uusia sellu
loosatehtaita rakennellaan eri puolilla 
maata. Pietarsaareen pitäisi tulla suuri 
tehdas ja  Saimaan rannalla rakennetaan 
myös suurtehdasta. Vuoksenlaaksosta tu
leekin yhtenäinen teollisuusalue, joka saa 
halpaa käyttövoimaa koskista —  Imatras
ta ja  muista Vuoksen koskista, joita par
haillaan kahlitaan.

Paperipuuteollisuudesta, joka puutavara- 
teollisuuden ohella on yksi maan tärkeim 



t
piä, ei vielä ole annettu tarkkoja numeroi
ta, mutta kun silläkin alalla rationalisointi 
on korkeassa kurssissa ja  alhaiset tuotan
tokustannukset ovat tehneet monien kil- 
pailijain syrjäyttäm isen maailman mark
kinoilla. Kun vuoden 1926 tuotanto mer
kitään 100, niin oli kotimarkkinateollisuu
den indeksi vuoden 1934  III neljänneksellä 
130  ja  vientiteollisuuden indeksinumero 
kokonaista 147 , siis lähes 50 pros. suu
rempi kuin indeksilaskelmain perustaksi 
otettuna vuotena 1926.

Kun viime talvena myytiin taas paljon 
metsää ja  hinnatkin jonkun verran kohosi
vat, lisääntyi talonpoikaisten ostokyky. 
Tämän seurauksena taas on ollut, että ko
timarkkinateollisuus on päässyt laajene
maan, vaikkakaan se ei ole läheskään saa
vuttanut vuoden 1929 tasoa. Kotimaisen 
tavarakaupan indeksi, jonka perustana on 
100 vuonna 1926, on viime vuosina vaih
dellut seuraavasti: V. 1929, 12 9 ; v. 1930, 
10 9 ; v. 19 3 1 ,  90; v. 19 32 , 99; v. 19 33 , 10 3  
ja  v, 1934, 1 1 3 .  Metsää omistavain talon
poikain asema on huomattavasti parantu
nut, sillä vaikkakin kapitalistit —  mukana 
myös valtion teollisuusyhtymät, joiden hal
linnossa on kaikkien parlamenttaaristen 
puolueiden edustajia —  erikoisrenkaitten 
voimalla poikivatkin metsien ja  työpalkko
jen  hintoja, on tämä riistorengas pakosta
kin venynyt metsänhintoihin nähden, koska 
kysyntä markkinoilla on ollut suuri. Pien
viljelijäin  asema sen sijaan ei ole parantu
nut, sillä heillä ei ole metsää myytäväksi.

Työläisten asemakaan ei vientiteolli
suuksissa ole ollenkaan vielä parantunut, 
sillä järjestäytym inen niissä teollisuuksis
sa on melkein olematonta. Esim. paperi
teollisuudessa on järjestäytym istaso alen
tunut samalla aikaa kuin muilla aloilla 
järjestöt ovat nopeasti ja  voimakkaasti 
vahvistuneet. Järjestym isen heikkous, mai
nituissa vientiteollisuuksissa, johtuu anka
rasta työmaaterrorista kapitalistien tahol
ta. Rikkurikenraali Pihkalan joukoilla 
ovat monet tehtaat miehitetyt eikä luokka- 
tietoisella työläisellä ole mahdollisuutta 
päästä töihin. Mustani ie Iin e n työvoima
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taas ei murise, vaikka kuinka karkeasti 
riistettäisiin. J a  jo s työhön sitten onnis
tuukin pääsemään myös muutamia kunnon 
työläisiä, eivät he työpaikan menettämisen 
uhatessa juuri uskalla järjestyä . Näin ter
rorisoidaan työväkeä maan vientiteolli
suuksissa.

Raaka-ainetuotannossa taas —  ensi k ä 
dessä metsätöissä —  on vitsauksena, että 
maaseudun pienviljelijät ja  talonpojat läh
tevät metsiin eväsvarastot mukanaan, kun 
juuri muuta 'tekemistä ei ole, ja  heidän 
kanssaan ei tavallinen palkkatyöläinen 
pysty kilpailem aan. Palkkatyöläinen jou
tuu palkkarahoillaan ostamaan kaikki 
elintarpeensa ja  vaikka eväspussilaiset jo 
tenkin maksetuilla palkoilla tulevatkin 
toimeen, niin toista on palkkatyöläisen. 
Mutta hänkin pelkää liikehtiä parempien 
palkkojen puolesta, koska eväspussilaiset 
muuten saattaisivat viedä kaikki työpai
kat.

Kun viime talvena 5— 10 markan päivä
palkat ajoivat eräillä paikkakunnilla met
sätyö läisiäkin lakkotaisteluihin ja  kunnat 
tukivat lakkolaisia, herätti se siinä m ää
rässä yleistä huomiota, että hallitus äsket
täin asetti kaikkiaan 1 1  piiritarkastajaa, 
joiden tehtävänä pitäisi olla valvoa, ettei 
metsissä maksettaisi liian pieniä palkkoja. 
Tämä menettelytapa tosin on vain eräs ele, 
jo lla  koetetaan tyydyttää työläisiä ja  estää 
heitä käym ästä omakohtaiseen taisteluun 
olojensa parantamiseksi. H errat arvele
vat, että kun odotetaan piiritar kasta jäin 
toimenpiteitä, ehditään ensitalven metsä
työt suorittaa loppuun ja  se uraa vai la  hak- 
kuukaudella olkoon sitten omat surunsa. 
Sam alla kuin hallitus asettaa metsäpalk- 
kakontrollöörejään, tietävät viestit toisaal
ta kertoa, että eräillä sahalaitoksilla ja  
paperitehtailla alennettaisiin palkkoja. 
Sellainen on käytäntö. Saa sitten nähdä, 
josko työläiset tyydyttävät herroja heidän 
toiveissaan, Luultavaä on, etteivät. Ehkä
pä kuullaan metsätyöläistaisteluista en
nenkuin talvi ja  hakkuukausi on päätty
nyt.


