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Kapitalismin Tehoisuus
(Industrial Worker'iin kirj. J. A. MacDonald)

OSOITA kapitalismin puoltajalle vallitse
van järjestelmän raakamaisuus; selosta 
hänelle kuinka kapitalismi käyttää tie

teen saavutuksia, Joiden kautta ihmisiä voitai
siin jalostaa, suojella, parantaa ja  kehittää sil
le asteelle, e ttä  ne lakkaisivat teurastamasta 
toisiaan, jota ne nyt tekevät maailman laajui
sessa mittakaavassa. Lasten kuolevaisuustilas- 
toa käyttäen sinä voit todeta mitä kapitalismi 
tekee lapsiorjille, nälkiinnyttäen ne ennen syn
tymäänsä; tuo myös esiin hallitsevanluokan me
nettelytapa, Jota noudattaessaan se sanoo: 
“'kärsikää, lapsukaiset, päästäksenne minun ty- 
kööni” Ja ottaa ne sitten veren tahrimille käsi
varsilleen, siten johdattaen heidät ruumis
arkkuun. Näytä hänelle tämän järjestelmän 
tuhlaavaisuus ja säälimättömyys sekä kuinka se 
tuhoaa ne, joista voisi kehittyä tulevaisuuden 
neroja ja  valista,‘la, ennenkuin ovat täyttäneet 
ensimmäisen ikävuotensa, Osoita hänelle mitä 
nykyinen järjestelmä tekee naisille ja kuinka 
valheellisia ovat väitteet naisten ritarillisesta 
kohtelusta tuotantolaitoksissa; ja ettei tavan
mukainen hatun päästä pois ottaminen naisen 
kunnioittamiseksi suinkaan oikeuta maantie- 
rosvoa eikä kapitalistia naisten ryöväämiseen; 
sekä ettei tavanmukainen kohteliaisuus oikeuta 
tä tä  järjestelmää sanomaan työläisten siskoil
le; “teitä el enää tarvita tuotantolaitoksissa, 
niissä on teitä jo liikaa, mutta eräällä toisella 
alalla, prostitutsionilaltoksessa, teille on tilaa.” 
Selosta hänelle kuinka nykyiselle sivistykselle 
on luonteenomaista loukata törkeästi meidän 
työläisten luontalsperaisiä oikeuksia ja  tuhota 
ne, tämä kansanvaltaisuuden ja  hyväntahtoi
suuden kielteinen puoli tullen ilmeisimmin esiin 
työmaalla.

Vihdoin, ahdistettuna yhdestä paikkansapi- 
tämättömästä väitteestä toiseen, kapitalistisen 
järjestelmän puoltaja vetäytyy niiden taloudel
listen väitteiden taakse, joita vanhat viisaat 
käyttävät liidellessään pöllöhaukan tavoin ny
kyisen järjestelmän iltahämyssä, ja sinä saat 
kuulla:

“Kapitalismi on kaukana ihanteellisesta 
järjestelmästä, mutta maailma el ole ihanteel

linen. Sinun tulee olla realisti. (Realisti ta r
koittaa sellaista henkilöä, joka mukautuu “kar
keaan” todellisuuteen semmoisenaan kuin se on 
ja sovittaa toimintansa vallitsevien olojen mu
kaan, ajam atta takaa mitään epätietoisia tai 
vaikeasti toteutettavia ihanteita.) Tehoisuuden 
saavuttamiseen tarvittavat keinot eivät ole 
ihanteellisia, ne ovat joskus raakoja, mutta ka
pitalismi saavuttaa tehoisuuden.”

Ja  sitten kun kapitalismin puoltaja saapuu 
tähän saakka, niin hän nojaa taakse käsin it
setyydytyksen hymy huulillaan. Hän ajattelee 
tehneensä väitteen, johon el voida vastata. 
Useat lyhytnäköiset työläiset, joiden ruumiissa 
on selvät merkit nähtävissä kapita’ismin te- 
hoisuudesta, ovat väitteentekijän kanssa samaa 
mieltä.

Työttömyyden Vaikutus
Kapitalismin tehoisuus! Nykyjään on Foh- 

jois-Amerikassa arviolta noin 16,000,000 työtön
tä työläistä. Viimeisten hallituksen raporttien 
mukaan kukin työläinen tuottaa keskimäärin 
noin kahdenkymmenen dollarini arvosta rik
kauksia jokaisena työpäivänä. Tämän jälkeen 
on tuotantokoneistoa tehoistettu ja työkiihkoa 
lisätty, joten työläisten tuottavaisuus on li
sääntynyt. Näinollen voidaan totuuden rajo
jen sisällä pysytellen sanoa, että työttömyys 
merkitsee biljoonan dollarin menetystä jokaista 
neljää päivää kohden. Sillä summalla, joka 
menetetään kapitalismin tehoisuuden johdosta, 
voitaisiin rakennuttaa kunkin viikon kuluessa
330,000 viidentuhannen dollarin maksavaa 
asuinrakennusta.

Ken hyvänsä havaitsee jokaisessa kaupun
gissa oivan tavattoman suuren työttömien a r
meijan, jolta on kielletty työskentelyoikeus — 
oikeus jota työläisillä oi ole koskaan ollut. Jo
kaisella rautatiellä olevilla pääteasemilla ja ve
sisäiliöiden lähettyvillä näkee niiden nuotiotu
lien valaisevan illan pimeyttä. Näissä työväen
luokan jäsenten "jungeleissa”, Jotka ovat kapi
talismin aiheuttamia, tapaa suutareita, joiden 
varpaat ovat tunkeutuneet esiin kenkäraj öistä 
kertoakseen omistajalleen kapitalismin tehoi-
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suudesta — tehoisuudesta joka on pakottanut 
suutarit menemään “jungeleihin” tai lelpälin- 
joihin siitä huolimatta, vaikka miljoonat työ
läiset ovat kenkiä vailla ja  koneet, jolta voi
taisiin käyttää kenkien valmistuksessa, ruostu
vat käyttämättömyyden tähden.

Räätälit, joilla el ole kunnollisia vaatteita, 
kuuntelevat tavarajunan veturin pillin puhal
lusta, matkustaakseen sillä pääteasemien “jun- 
geleista” kaupungeissa oleviin “jungeleihin”. 
Vaatteiden valmistuksessa tarvittavat teräksiset 
ja rautaiset, samoin kuin lihasta ja verestäkin 
muodostuvat, koneet ovat joutilaina, miljoonien 
ollessa kurjuuden näännyttämiä.

Ne, jotka voisivat tuottaa ruokatarpeita ja 
jakaa niitä kaikkien maailmassa olevien ihmis
ten syötäväksi, keittävät “sumppia” makunsa 
menettäneistä kahvijauhoista nuotiotulien ää
ressä maailmassa, jossa olevat ihmiset vaike
roivat leivän puutteessa.

Heidän joukossaan on myös metsätyöläisiä, 
joiden tulisi tuottaa tukkeja; samoin rakennus
työläisiä, joiden tulisi valmistaa laudoista asuin
huoneita. Mutta kaikesta huolimatta hekin 
ovat joutilaina maailmassa, jossa on miljoonia 
kodittomia ihmisiä.

Mutta miksi luetella pitemmälle niitä me
netyksiä, jotka aiheutuvat yhteiskunnassamme 
työttömyyden johdosta. Se on arvaamattoman 
suurta rikkauden tuhlaamista ja kaikkein suu
rin yhteiskunnallisten arvojen menetys tapah
tuu siinä, kun työläiset, jotka on asetettava 
kalkkien yhteiskunnallisten arvojen yläpuolel
le, ovat menettäneet mahdollisuudet sukunsa 
jatkamiseen. He kuolevat valmistamiensa ta 
varajunien pyörien alle. Heidän ylitsensä aje
taan mennessään rakentamalnsa tunnelien lä
pi. He nälkiintyvät aavikoilla, jotka he ovat 
muokanneet viljeltävään kuntoon. He ovat 
muukalaisia ja  hyljättyjä olentoja kaupungeis
sa, jotka he ovat rakentaneet. Menetetyillä 
maa-aloilla laulavat aavikkosudet heidän hau
tajaisissaan, rauhoittaen siten järjestelmää jo
ka tuhoaa suurimman rikkauden lähteensä. Ja 
tämä kaikki on aiheutunut työttömyydestä, jo
ka on yksi piirre kapitalistisen järjestelmän te
hoisuudesta.

Työn Tuhlauksen Vaikutus
Kapitalismin tehoisuus! Ne työläiset, jotka 

ovat vielä työssä — tuottam atta kuitenkaan

mitään yhteiskunnallista arvoa — sillä heidän 
toimintansa on yhteis kunta vastaista, antavat 
miljoonalukuisina kapitalismin tehoisuudesta 
mallikelpoisen näytteen. Nykyaikaisissa kapi
talismin hallinnonalalslssa kaupungeissa kulu
tetaan niin paljon työvoimaa, että jos se käy
tettäisiin oikein ja harkitusti, niin sen kulut
tamisen kautta voitaisiin poistaa sairaus, va
listaa ihmissuku ja poistaa kurjuuden vitsaus 
m aa n päältä. Täällä on suunnattoman paljon 
hämminkiä ja puuhaa, mutta se työvoiman 
paljous, joka olisi kylliksi tasoittamaan Kallio
vuoret vuodessa, kulutetaan tarpeettomasti. Me 
havaitsemme tuhansien eri liikkeiden myyvän 
samoja tuotteita. Itäpäässä kaupunkia asuva 
nainen menee neljän tai viiden mailin päässä 
länsiosassa kaupunkia olevaan kauppaan teke
mään ostoksensa ja kaupan ajuri tuo ne hä
nelle. Samanaikaisesti menee toinen länsipääs
sä kaupunkia asuva nainen ltäpäähän ja ostaa 
siellä olevasta kaupasta samoja esineitä kuin 
edellinenkin Ja ne tuodaan myös hänen asun
nolleen. Kaksi nopeakulkuista tavarain kulje
tusautoa tulee l&stakkaln keskikaupungilla ja 
tä tä  narrimaisuutta nimitetään tehoisuudeksi. 
Tuhannet tarpeettomat kauppapalvelijat työs
kentelevät sadoissa kaupoissa, joiden tekemän 
liikkeen järkiperäisen järjestelmän vallitessa 
voisi hyvin suorittaa kaksi tai kolme ajanmu
kaista osastokauppaa. Miljoonia dollareita ku
lutetaan viikottain tarpeettomaan ilmoitukseen, 
kuten “ostakaa Pears saippuanne Rosvolta”, jo- 
tavastoln toisessa ilmoituksessa sanotaan, “os
takaa Pears saippuanne Nylkyriltä." Tällainen 
järjettömyys ylentää tavarain myyntihintaa, li
sääm ättä yhtään niiden yhteiskunnallista a r
voa. Sadat myyjät, välimiehet ja  tukkukaup
piaat tässä epätehoisassa myyntijärjestelmässä 
ovat osia "kapitalismin tehoisuudesta”.

Kaikkialla näemme myös keskenään kilpai
levia tehtaita, kullakin ollen oma joukkueensa 
myyjiä, joiden käytettävänä on miljoonan dol
larin ihnoitusrahasto, jota he käyttävät hou
kutellessaan ihmiset ostamaan sellaista ruokaa 
jossa on vain joku jyvä ja tavattoman paljon 
ilmaa — mitä enemmän tuotteessa on limaa 
sitä suurempi on sen ravintopitoisuus, selittä
vät myyjät. Sitten kuumalla ilmalla pöyhistet- 
tyjä tuotteita, jotka on kääritty sievästi, myy
dään kalliista hinnasta kuluttajille ja kaiken
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tämän kilpailun tuloksena, jossa on kulutettu 
paljon työvoimaa, saavat ihmiset vain eri ni
misiä ja erilaisiin kääröihin käärittyjä tavaroi
ta. Minulla ei ole tilaa käsitellä tätä tuhlaus
ta  perinpohjaisesti, vaan on täten tuhlatun työ
voiman määrä vähintäin yhtä suuri kuin mitä 
sitä tuhlataan työttömyyden kautta.

Henkisesti Nukuttavaa Tuhlausta
Mutta tämä ilmalla syöttämiseen tarpeeton 

työvoiman tuhlaus ei ole niin vaarallista kuin 
ilmalla täytetyille henkisen nukutusaineen an
taminen, jossa niinikään kulutetaan paljon 
tarpeettomasti työvoimaa. Sanomalehtien ja 
muiden julkaisujen painamiseen sekä jakeluun 
kulutetaan nykyisen järjestelmän vallitessa 
suunnattoman paljon työvoimaa. Kirjapainot 
voisivat olla suuria ihmisten yhteiskunnallisia 
valistuslaitoksia, joiden kautta voitaisiin opas
ta ihmisiä kulkemaan epätasaista edistyksen 
tietä. Sensijaan on kirjapainojen ja niiden lä
hes ihmisälykkyyden omaava koneisto suurelta 
osalta menetetty tai on sille tapahtunut jo
tain pahempaa.

Mitä olisikaan keskinkertainen julkaisu, jos 
el siinä pidettäisi silmällä kapitalismin poliitti
sen elämän kansallisia tarpeita, sokea joka 
taluttaisi sokeaa taantumuksen ja perikadon 
kuoppaan? Me tiedämme kaikkien metsätyö- 
läisten olevan sankareita jolleivät he ole union 
jäsenniä — unioon liittyminen tekee heistä 
orjia. Ja kaikki sankarit menevät naimisiin 
työnjohtajan tytön kanssa, joten metsäkämpät 
ovat täynnä kämppätöiden ylivalvojia, jotka 
elävät onnellisina sen jälkeen..

Siinä on vaara tarjolla että lebmäpojat saa

vat neljäkymmentä dollaria kuukaudelta sen 
jälkeen kun he ovat ostaneet itselleen hevosen 
ja satulan. Riitaisuuden puhjettua tulee esiin 
julkaisun toimittaja, Montgomery Wardin leh- 
mäpojat, iloisina kuninkaallisissa koristuksis
saan lännen aavikoilla lännen kertomuksen 
kymmenennessä luvussa olevan seikkaperäisen 
kertomuksen mukaan, jonka on kirjoittanut 
Back Baysta, Boston, kotoisin oleva saastutta- 
maton nainen, jättävät Chicagon kannukset 
jaloissaan, käytyään ensin karjapihoissa hen
gittämässä heille sopivaa ilmaa. Lehmäpojat 
on pelastettu neljänkymmenen dollarin kuu
kausipalkasta ja teollisesta orjuudesta sekä 
maailmassa on kaikki hyvin parhaan mahdol
lisen yhteiskuntajärjestelmän vallitessa.

Kaivosmiehiä ei ole kylliksi alentaakseen 
palkat työ voima n ostajain säätämän e tasolle. 
Kirjoitetaan porauskoneen käyttäjästä, jonka 
elämä on seikkailua, ei tarvitse tehdä yhtään 
työtä, ja seikkailuhaluiset miehet saapuvat län
nelle kasvaakseen ylös ympäristönsä kanssa. Ja 
he kasvavat ylös kuten ympäristökin — täyteen 
kuoppia ja. kyttyröitä. Kyttyrät ovat heidän 
seljissään eikä vatsoissa ja  heidän päänsä sekä 
taskunsa ovat tyhjinä. Työtehoa on tuhlattu 
tai sitä on kulutettu huonommin kuin tuhlaa
vasta työvoiman kuluttaminen ihmisten ajatus
ten tylsistyttämiseen on osa kapitalismin te- 
hoisuudesta. i

Ja  sitten se elokuvien samantapainen julki- 
suustyö. Mutta suurin osa niistä, tullen Cali- 
forniasta, jossa eläimet saivat kuono- ja sork
kataudin valtion politikoitsij öistä, on boikotin 
alaisena. (Jatketaan).

T e r v e  T o v e r i
K irj. W. M. Mattson.

Ken olet toverini kaukainen, 
kun nimeltäni mua tervehdät? 
Sun huulten hymyä ma tunne en, 
on kätes luiset mutta lämpimät.

S a  käyhän majakani matalaan, 
mut älä halveksu sen pienuutta? 
Ma suurta hiljaisuutta lemmin vaan, 
on täällä suven onni asuva.

S a  tule, viivähdähän puhumaan, 
jos elonvoimaa sielussasi on; 
niin soudan sinut runomaailmaan 
kitin kulkeneena läpi kohtalon.


