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8 -tunnin työpäiväliike Yhdysvalloissa
Työläisten pyrkim ys lyhentää työai k a un su ja p aran taa työolojaan ja
palkkojaan on paljon vanhem pi kuin
työväenjärjestöt. Työväenjärjestöt ovat
syntyneet juuri tä tä ta rk e tu sta varten.
Ne ovat välikappaleita, joiden avulla
täm ä halu ja tarkotu sp erä saavute
taan.
A m erikankin työväenliikkeessä on
pitem m än alk aa Ilm ennyt pyrkim ystä
saada työpäivä kahdeksan tuntiseksi ja
m onet huom attavan suuret työliiisryli
mat ovat sen saavuttaneet talou
dellisen toim innan avulla. A m erikan
Työväenliiton toim eenpaneva kom itea
vuosikertom uksessansa, Joka esitettiin
viime m arraskuu lla pidetylle liiton
konventsionllle, selittää seuraa villa
työaloilla vallitsevan m elkein yleisen
kahdeksanlunttsen työpäivän: puuse
pät, hiilenä»!vajat, klrjaltajat, sikaarintekljät. kiven h ak k aa jät, m aalarit,
koristelijat Ja paperoitsijat, rapparit,
put k [työläiset ja höyryin nim itysten
asettajat, llk u ttajat. m uurarit, katon valm istajat, rautateiden säh k ö ttä jät,
knaniifin h a k k aa jat, m arntori työläi
set. peltisepät, nostolaitosten rak en ta
jat, kirjansitojat! ru u k in k an tajat ja
rakennuksilla työskenltelevät am m atittom at työläiset, tiili- Ja terrako ttatyöläiset, sem ettityöläiset, työläiset,
jo tk a toim ivat puristetussa ilmassa,
rakennustöissä käytettävien höyryko
neiden käy ttäjät, katujen päällystäjät,
katu kivien hakkaajat, kirjanpainajat,
stereotypeeraajat Ja electrotypeeraajat.
tunnelien rak en tajat, asbestoistyölälset, m urtim otyölälset, m etallin kaiva
jat, lasi työ Iäiset, tiilikattojen tekijät,
konetyolkiset, höyrykoneiden läm m it

täjät. paperin valm istajat, kaivertajat
ja räjähdysaineiden valm istajat.
Täm än m ukaan sadoilla tuhansilla
työläisillä on Jo kahdeksan tuntinen
työpäivä Yhdysvalloissa. Sen JiUestii
kuin täm ä luettelo on laadittu, ovat
kym m enet tu h an n et konepajoissa työs
kentelevät työläiset, am m attitaitoiset
ja am m attitaidottom at, saaneet kahdeksantuntisen työpäivän. M utta tässä
luettelossa on vain korkean am m atti
taidon om aavia työläisiä. Siinä ei ole
raudan kaivajia ja terästyöläisiä. ei
kutojia eikä m uita teollisuuden orjia,
jo ita on m iljoonia tässä m aassa. H ei
dänkin m ielissään kytee halu saada
huojennusta, lyhem pi työpäivä, m utta
miten ?
A m e r i k a n T y ö v u e n l li t o n v i r a l li n e n

kitillä.

Am erikan Työväenliitto on kahdes
sa viim eisessä kokouksessaan hyväk
synyt Julistuksen, jonk a m ukaan työ
läisten tässä sam oin kuin kalkissa
m uissakin k y sym yksissä on tu rv au 
duttava puhtaaseen taloudelliseen to i
m intaan. Toim eenpaneva kom itea se
littää, että am m atillisesti järjestynei
den työläisten ensim älsenä tehtävänä
on ollut taistella kum oon sellaiset lait.
jotka tavalla taik k a toisella m ä ärit
televät työläisten työajan pituutta.
Vasta sitte kun näm ä lait saatiin k u 
m otuksi. alkoi todellinen edistyä "Ei
pidä m illään tav alla an taa lalnlaatiJaln m ääritellä työläisten työajan p i
tu u tta ja an ta a vapauksiaan oikeus
laitosten käsiin” , selitti Gom pers konventsion issa.
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Tällainen n ä k ö k an ta työläisten yh
dessä tärkeim m ässä täm än piti vilistessä,
kysym yksessä tu n tu u toivottom alta.
T ässä m aassa on m iljoonia sellaisia
työläisiä, joita ei voida heidän työnsä
luonteen täh den järjestää niin voim ak kaaseen taloudelliseen järjestöön,
että s« järjestö kykenisi taistelem aan
kahdeksantuntisen työpäivän jäsenil
leen. On olem assa kokonaisia suuria
teollisuuksia täydellisesti sesonki luon
teisia, joiden työläiset ovat melkein
Järjestäm ättöm lä. Heltii on koettanut
järjestää A m erikan Työväen Uitto ja
I. W. \V. Hitto, m u tta kum pikin yhtä
huonolla tuloksella. M itään kiinteäii
järjestöä ei ole syntynyt. Jos Jollakin
paikkakunnalla lakon tai m uun syyn
tak ia on saatu järjestö syntym ään,
toisella (mi k ka k u n italia se on kuollut.
Näiden työläisten järjestym inen on
yhtäm ittaista nousem ista ja laskem is
ta, m utta kokem ukset osuttavat ettei
siitä voi tulla pysyväistä.
He voivat saada kahdeksantuntisen
työpäivän vain lainlandm nan kautta.
Kysym yksestä keskusteltiin laajasti Ja
kiivaasti Työväeni iiton viimeisessä
konventslonissa San Franciscossa. Konetyöläisten Järjestö Ja Illinoisin äm 
mät! iunlonistien valtioliitto esittivät
päätöslauselm an, että liitto kahdek»antunnin työpäivän saam iseksi käyt
tää taloudellisia sekä lalnlaudinnallisla keinoja. P äätösesitystä k an n atti
vat hiile rikut vaja In järjestön edusta
jat, Caliform an uninnlstien valtioliit
to ja M innesotan uaionIstien valtioliit
to sekä useat yksityiset edustajat, mm.
sikaa rinteki jäin järjestön edustaja
Huines, K eskustelun lopussa 8,500 ä ä 
nellä 6,Silti vastaan hyväksyttiin konventsioniu ponsi valiokunnan laatim a
lausunto, jossa painostetaan kahdeksantunnin työpäivän su u rta m erkitys
tä työläisille ja kehotetaan heitä käyt
täm ään taloudellista voim aansa sen
saamiseksi. Sam assa päätöksessä liit
to lupaa avustaa naisia, ja valtion työ
läisiä saam aan kahdeksantonnin työ
päivän lulnlaadinnan avulla. Useat
edustajat, joiden käytettävänä oli
4.061 ääntä, eivät äänestäneet kysy
myksestä.
Käin tuli turm iollinen päätös uudis
tetuksi. A gitatsioni sitä vastaan on
kuitenkin jatk u v asti käynnissä. Konotyöläisten Järjestön lehti, “The
M achinist Jo u rn al” helm ikuun num e
rossa hyökkää an k arasti päätöstä vas
taan. sanoo sen hyödyttävän vain työn
antajia. Jo s Jonkun valtion am m atil
lisesti Järjestyneet työläiset, tai joku
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tissi työtäisryhm ä koettaa saada it
sellensä tästä knnventsionin p äätö k 
sestä huolim alta kahdeksan tunnin
työ]iäi viilat n. sen v astu stajat voivat
k äyttää Työväeni! iton konventsionin
päätöstä edukseen vastustaessaan sitä.
Sellaista on Jo tap ahtun utkin mm. Californiassa.
V asta sitte kun A m erikan Työväenliitto m u u ttaa täm än päätöksensä,
taistelu kahdensantunnin työpäivän
Miamiseksi tulee vaikuttavaksi.
ällssii

I.n lid ck sn litiu m in

ty ö p ä lv ä la k i

un voimassa.
A laskassa: — K ahdeksantunnin työ
päivä vallitsee kalkissa yleisissä töis
sä, kaivannoissa, su Limoissa ja kokei
li ime lila.
Arlxoiiussu:— K ahdeksantunnin työ
päivä laki koskee kaikissa yleisissä
töissä, kaivannoissa, su limoissa, ra u ta 
uuneissa Ja kiskotehlaissa työskente
leviä työläisiä.
Ca 1i foralnssa:— K Hei erikoisesti to i
sin m äärätä, kahdeksantunnin työpäi.
vä vallitsee kaikissa valtion Ja kun
tien yleisissä töissä. K aivannoissa ja
suhinoissa työpäivä on myös rajotettu
k ah d e k san tn n tiseksi.
Coloradossa: — K aikissa valtion,
kauntien, kuntien, kaupunkien, kauppalniiien ja koulupiirien töissä sekit
kaivannoissa ja su lim oissa on työ
aika rajotettu kahdeksaan tuntiin päi
vässä.
Connecticut issn:— H autateideti sähkiittäjlen. jotka ohjailevat junien kul
kua ja hallituksen palveluksessa ole
vien koneenkäyttäjien, läm m ittäjien
ja m uiden m ekanlkkojen työaika on
rajotettu kahdeksaan tuntiin päivässä
Dclumari-ssa: — \Vilm ingtonln kau.
pungin työläiset työskentelevät vain
kahdeksan tutit ia päivässä.
IHstrlct of Colttm blassa: — K aik
kien D istrict of Colum bian hallinnon
palveluksessa kuin m yöskin urakoit
sijat n palveluksessa olevien työläisten
työaika on lailla m äärätty kahdeksant uutiseksi.
f Iinm JPssu: — K ahdeksantunnin
työpäivä vallitsee kaikissa yleisissä
tiiissä.
Idahossa: — Valtion, kauntien. kun
tien ja kaupunkien töissä kuin myös
kaivannoissa ja silli m uissa työskente
levien työläisten työalako on lailla
m äärätty kahdeksantuntlseksl.
Illinoisissa: — K ahdeksantuntinen
työpäivä vallitsee kaikissa m uissa pait
si m aan viljely stöissä, ellei toisin »o-
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vita. 'Laki el koske vuosi, kuukausi töissä työaika on lailla rajotettu k a h 
ja. viikkosoplm uksella työskenteleviä deksaksi tunniksi päivässä,
työläisiä. V altion ja kauntlen tietöis
Jerseyssä: — Valtion, kauntien
sä xallitsee kahdeksantonnin työpäivä. ja New
kaupunkien töissä työskentelevien
Indianassa:— K ahdeksantunnln työ työläisten työaika on rajo tettu k a h 
pä ivälakl koskee kalkkia yleisillä deksaan tuntiin päivässä.
teillä työskenteleviä työläisiä Ja yleen
M exicossa: — K ahdeksantun
sä k aik k ia am m attitaito isia ja am  ninNew
työpäivä
vallitsee valtion ja k a u 
m attitaidotto m ia työläisiä, paitsi punkien yleisissä
töissä.
m aanvlljelystyöläisiä ja perhepalvellNew Y orkissa: — K ahdeksantunnin
jolta. Y lityötä voidaan teettää eri työpäivä
vallitsee valtion ja kaupun
m aksua vastaan sopim uksen m ukaan. kien yleisissä
töissä ja teollisuuslai
Iow assa: — K ahdeksantunnln työ toksissa, ellei toisin
ote sovittu. Kaki
päivä koskee vain yleisillä teillä työs el koske m aanviljelystyöläisiä
ja pal
kenteleviä työläisiä.
velijoita.
K ansasissa: — K aikkien valtion,
D akotassa: — K ahdeksantun
kauntien, kaupungeiden ja kauppaloi. nlnN orth
työpäivä vallitsee yleisissä töissä,
den palveluksessa olevien työläisten
O hiossa: — K ahdeksantunnin työ
työaika on lailla m äärätty kahdeksak päivä
vallitsee kaikissa yleisissä töissä
si tunniksi päivässä.
myös kaikissa teollisuuksissa, el
K rntuckyssu; — K ahdeksantunnln kuin
työnantajan ja työläisen välisellä
työpäivä vallitsee valtion yleisissä töis lei
sopim uksella toisin .m äärätä.
sä.
O klahom assa: — K aikissa yleisissä
M arylandissa: — B altlm oren kau
pungin työläisten työaika on lailla töissä ja kaivannoissa työskentelevien
m äärätty' kahdeksaksi tunniksi päi työläisten työpäivä on lailla m äärätty
kahdeksantu nti seksi.
vässä,
M assachusettsissa: — Valtion työ
O regonissa:—K ahdeksantunnln työ
läisten työaika on lailla m äärätty k a h  päivä vallitsee yleisissä töissä Ja k a i
deksaksi tunniksi päivässä ja kauntit vannoissa.
___
ja kaupungit voivat hyväksyä sen
Pennsylvaniassa:— K ahdeksan tu n 
yleisten vaalien aik an a toim itetulla tia katsotaan lailliseksi päivätyöksi
yleisellä äänestyksellä.
kaikissa teollisuuksissa, ellei toisin ole
M innesotassa: — K ahdeksantunnln sovittu. T äm ä ei koske m aanviljelys
työpäivä koskee kaikkia valtion ja sen työläisiä Ja palvelijoita, Jotka työsken
u rakoitsijäin työläisiä.
televät vuosi-, kuukausi- Ja vlikkosoM lssisslpprssii: — Yleisillä teillä pim uksen perusteella. V altion ja kun
työskentelevien työaika on m äärätty' tien palveluksessa olevien työläisten
kahdeksantun t iseksl.
työaika on lailla m äärätty kahdeksanM issourissa: — K ahdeksan tu n tia t untiseksi. L aki koskee myös kuntien
katsotaan yleisesti päivätyöksi. Laki ja valtion urakoitsijoita. K aivantojen
ei kuitenkaan kiellä tekem ästä sopi nnstoknneiden k ä y ttäjiä ei saa pitää
m usta pitem m ästä tai lyhem m ästä työssä kauem paa kuin kahdeksan tu n 
työpäivästä eikä m illään lav alla kos tia päivässä.
ke m aanviljelystyöläisiä. Valtiossa on
Pliilippinclllii; — K ahdeksantunnin
laitonta pitää työläisiä työssä kauem  työpäivä vallitsee kaikissa yleisissä
m an kuin kahdeksan tu n tia päivässä töissä.
kaivannoissa ja rautateillä. Valtion
P ort» K irossa: — K ahdeksantunnin
ja tolseniuok&n kaupungelden töissä työpä Ivälakl koskee vain yleisissä töis
sä työskenteleviä työläisiä.
vallitsee kahdeksantunnin työpäivä.
M ontanassa: — K ahdeksantunnln
South D akotassa: — K aikissa ylei
työpäivä vallitsee kaivannoissa, suh sissä töissä työskentelevien työläisten
inoissa, rautateillä, tunneleissa ja yloi. työpäivä on lailla rajotettu kahdeksan
slssä töissä. K oneenkäyttäjillä on tu ntiseksi,
Tennesseessu: — K ahdeksantunnln
myös Jonkun v erran rajotettu kahdek
työpäivä vallitsee kaikissa yleisissä tie
santun nln työpäivä.
N ebraskassa: — K ahdeksantunnin töissä.
Texasissa: — H allituksen tietöissä
työpäivä vallitsee kaikilla yleisillä
teillä ja ensiluokan kaupunkien töissä. työskentelevillä työläisiltä ja rau ta tei
N evadassa: — K alkilla yleisillä teil den sähkö ttäjtllä on lain m äärääm ä
lä, kaivannoissa, su Umoissa, sem entti- kahdeksantunnin työpäivä.
P tald ssa: — K ahdeksantunnin työ
tehtaissa, sähkösanom akonttorelssa.
rautateillä ja valtion sekä kuntien päivä vallitsee valtion, kauntien Ja
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kuntien yleisissä töissä, kaivannoissa,
ja suhinoissa.
W ashlngtönissa: — K ahdeksan tu n 
nin työpäivä vallitsee valtion ja kun
tien yleisissä töissä Ja kaivannoissa.
W est V irginiassa: — Valtion ja k u n 
tien työläisillä on kahdeksantunnin
työpäivä ja Osittain myös rautateiden
sähköttäjlllä.
W lseonslnlsea: — K ahdeksan tuntia
katsotaan lailliseksi työpäiväksi kal
kissa teollisuuksissa, ellei työnantajan
ja työläisen välillä olevassa kirjalli
sessa sopim uksessa toisin m äärätä.
Laki ei kuitenkaan koske vuosi-, kuu
kausi- ja vilkkosopim uksella työsken
televiä työläisiä. V altion tietöissä val
litsee kahdeksantunnin työpäivä. Ylei
sissä töissä työskenteleviä työläisiä Ja
rautateiden säh k ö ttäjtä ei voida pitää
kauem paa kuin kahdeksan tuntia päi
vässä työssä.
W yo m in «issn: — K ahdeksantunnin
työpäivä vallitsee valtion ja kuntien
yleisissä töissä, kaivannoissa ja su li
moissa.
Näiden lisäksi Y hdysvaltain halli

tuksen palveluksessa olevilla työläi
sillä on lailla m äärätty kahdeksan
tunnin työpäivä.
K un A m erikan Työväenliiton konventsionissa väiteltiin kahdeksantun
nin työpäivälakien hyödyllisyydestä,
niin kysym yksen v astustajat selittivät,
että sielläkin m issä tällaisia lakeja on
ole m assa, ty öl äiset, esim. hhl e nk ai va j at,
ovat saaneet lakkojen avulla pakottaa
näm ä lait voim aan. Toiselta puolelta
osotettlin, Ja varsin järkevillä ja p ä te
villä väitteillä, että siellä m issä tällai
nen laki on voimassa, työläisten on
paljon helpom pi lakon avulla saad a se
voim aan. Työläiset tällöin taistelevat
lakien voim aansaattam iseksi Ja sillä
seikalla on arvaam attom an suuri Ja
työläisiä hyödyttävä vaikutus yleiseen
m ielipiteeseen. Sam a on laita m ui
denkin työväenlaklen kanssa. J a vie
lä lisäksi, ellei työläisillä ole järjes
töjä, työväenlait, niiden m ukana k a h 
deksantunnin työpäivälait, eivät hyö
dytä työläisiä. — A. M.
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