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MjiiiJi u u m o n iss ii .

Hiilenfyaivajain voitto

United Mine VVorkers of Ameri- 
tan (liiilenkaivajain järjestön) 
kolmen piirijärjestön kcmventsioni 
1’ottsvillessä. Pennsylvaniassa, on 
päättynyt. Sopimus, jonka hiilen- 
kai vaja in ja hiilikaivosten oinista- 
jain edustajat laativat yhteisessä 
konferensissaan New Yorkissa, on 
tullut hyväksytyksi. Rauha, tai 
ainakin osittainen rauha, Pennsyl
vanian kovan kivihiilen alueelle on 
taattu neljäksi vuodeksi.

Hiilenkaivajain edustajat, jotka 
olivat läsnä neuvotteluissa kaivos
ten omistajien kanssa, sanovat tä
män olevan parhaimman sopimuk
sen, mitä kovan hiilen (Anthra- 
vitej kaivajat ovat koskaan kai
vosten omistajilta saaneet. Hiilen- 
kaivajain järjestön presidentti 
John 1*. \Vliitc sanoo sitä suurim

maksi voitoksi, mitä tämän maan 
järjestyneet työläiset ovat tänä 
voittojen vuotena saaneet.

Mitä sisältyy tähän sopimuk
seen. josta neuvoteltiin yli kah
deksan viikki ia ? Sopimuksen 
mukaan hiilenkai vajat saavat 
kahdeksantumiin työpäivän en
tisellä palkalla ja scnlisäksi kol
mesta seitsemään prosenttiin 
]>al ka n korot usta. Kun otetaan 
huomioon työpäivän lyhennys, 
yhdeksästä kahdeksaan tuntiin, 
niin palkankorotus nousee vii
destätoista kahteenkymmeneen 
prosenttiin, liiilenkaivajain jär
jestön presidentti \Yhite sanoo
175,000 kaivosmiehen hyötyvän 

palkankorotuksesta yhteensä noin 
kymmenen miljoonaa dollaria 
vuodessa, eli neljäkymmentä 
miljoonaa dollaria niinä neljänä
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vuotena, jotka sopimus on voi
massa.

Vaikka palkankorotuksen saa
minen ja työpäivän ly li entämi
nen ovat tärkeitä —  lievin tär
keitä —  työläisille, niin ainakin 
yhtä tärkeä, ellei vielä tärkeäm
pi on kolmas voitto, jonka ko
van hiilenkaivajat nyt saivat, ni
mittäin liiilenkaivajain järjestön.

noissa, joilla on sopimus uni on 
kanssa. Kaivosmiesten, jotka 
eivät ole nnion jäseniä, olisi pi- 
tänyt yhtyä nnioon jos mielivät 
saada työtä näissä kaivannoissa. 
Orjasiclujcnkin. jotka eivät mil
lään tahtoisi kuulua työväenjär
jestöihin. olisi pitänyt näitä jär
jestöjä kannattaa, ellei muuten, 
niin ainakin rahallisesti, jos tah-

V anha h id a s  p o raam istapa , jo k a  yhä enem m än väistyy koneen tie ltä .

l'nited Mine \Vorkersin tunnus
taminen. Hiilenkaivajat vaati
vat täydellistä Union tunnus
tamista, He vaativat, että yh
tiöiden, jotka allekirjoittivat työ
sopimuksen union kanssa, on 
kannettava union maksut työläi- 
siltään ja tilitettävä ne uniolle. 
Se käytännössä merkitseisi sitä. 
että vain union jäsenet saavat 
työtä niiden yhtiöiden kaivau

tuivat ansaita elämänsä Penn
sylvanian kovan hiilen kaivan
noissa.

Tällainen oli alkuperäinen vaa
timus, joka laadittiin hiilenkai- 
vajain järjestön kansalliskcin- 
ventsionissa. Indianapolissa, vii
me helmikuulla. Vaatimus, jo
ta kaivoskapitalistit voimak
kaammin vastustivat, ei mennyt 
läpi alkuperäisessä muodossaan.
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Kaivantojen muistajat eivät 
suostuneet kävtäntöönottamaan 
union jäsenmaksujen palkoista 
perimistä. Ile kuitenkin tunnus
tivat hiilenka iva jäin järjestön 
tvöläistensä viralliseksi edusta
jaksi, Toisin sanoen he tunnus
tivat jottkkosopimuksien (collee- 
tive harjrainin^) periaatteen. Tä
mäkin tunnustus on jo suuresta

kankorutusta yksilöinä. “ Me 
emme vastusta palkankorotuk
sia. kuullan vain työläiset käy
vät niitä yksilöinä pyytämässä, 
i l  e annamme kullekin työläisel
le hänen ansionsa mukaan”. Täl
lainen mi ollut kaivosyhtiöiden 
mieli väite menneisyydessä. Käy
tännössä se ei ole merkinnet mi
tään.

I’nr<i kone hiilikin vainiossa.

arvosta. Hutisinä aikoina kai- 
vnstenomistajat eivät ole tun
nustaneet uniuta työläis tensä 
edustajaksi. Vaikka he ovatkin 
ylläpitäneet yhtäläistä, tai lähes 
yhtäläistä, palkka taksaa kaikille 
kaivosmiehille, he eivät ole tun
nustaneet työläistensä joukko- 
vaatimuksia. Kuu työläiset ovat 
unionsa kautta esittäneet pal
kankorotusvaatimuksensa, on 
heitä neuvottu pyytämään pal-

Täna kevännä kaivosyhtiöt luo
puivat tästä kannastaan. Miksi 
he luopuivat siitä? Katsoivatko 
he union toimitsijat ystäviksen
sä, joidenka kanssa voi käydä 
kauppaa jäsenten työvoimasta ja 
teiniä '‘herrasmiesten sopimuk
sia” ? Ki sinnepäinkään! Tä
mäkin järjestön tunnustaminen, 
vaikka se ei olekaan vielä niin 
täydellinen kuin työläiset vaati
vat. on sinänsä pitkäaikaisen
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taistelun tulos. Hiilenkaivajat 
saivat sen vain järjestönsä voi
malla. Uniota ei ole tällän asti 
tunnustettu, koska se ei ole 
edustanut liiilenkaivajain enem
mistöä. Sen takana ei ole ollut 
sitä mahtia, joka pakottaa hiili
pä roo» i t nöyrtymään.

Nyt on hiilenkai vajain järjestö 
voimakkaampi kuin se on kos
kaan ennen ollut. Sadasta scit-

järjestön ja se ei suinkaan ollut 
mikään ui yötä tunnon ja ystävyy
den osoitus.

* * *

Pennsylvanian. Ohion. Illinoi
sin ja Indianan pehmeän hiilen 
kaivajat ovat myös tänä k e väli
nä tehneet sopimuksen kaivos
ten omistajain kanssa. Heidän

11 i i l i k m v o k s u n

semästäkymmenestä viidestä tu
hannesta Pennsylvanian kovan 
hiilenkai vajasta on noin 125 tu' 
liatta järjestynyttä. Union jä
senet ovat määräävinä kovan- 
hiilen kaivosteollisuudessa. I.ak
kukassat, joita on kerätty tä- 
mänkeväisten palkka riitojen va
ralta. ovat myös suuremmat 
kuin koskaan ennen. Kaivosten 
omistajat eivät halunneet käydä 
taisteluun union katissa. Siksi 
he tunnustivat hiilenkai vajain

sopimuksensa 011 voimassa kaksi 
vuotta. Pehmeän hiilen kaivos
ten omistajatkin tunnustivat työ
läisten järjestön, antoivat työ
laisi 1 Ice n kahdeksan tutin in työ
päivän. viiden prosentin palkan
korotuksen ja muita pienempiä 
parannuksia.

Vaikka pehmeän hiilen kai va
ja in voitto työläisten kannalta 
katsottuna on yhtä tärkeä kuin
kovanhiile» kai vajainkin saavu
tukset, niin unionismiu edistyk
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sen kannalta katsottuna näiden 
voittojen välillä on huomattava 
emit us. Pehmeän hiilen kaiva
jat ovat yhteiskunnallisessa mer
kityksessä paljon tärkeämpiä te
kijöitä kuin kovanhiilen kaiva
jat. Heidän työssä olemisestaan 
riippuu teollisuuden rattaiden 
pyöriminen. Jos pehmeänhiilen 
tuotanto seisahtuu, seisahtuu ko
ko teollisuus ja kauppa. Pch-

yhtiöt ovat olleet e ns tinaisina 
vaatimassa sovintoa. Mitä vilk
kaammassa käynnissä teollisuus 
on ollut, sitä nopeammin on so
vinto saatu aikaan. Uniotoimin- 
n a n arvon väheksy jät voivat 
väittää ja näennäisesti aivan oi
keutetusti, että pehmeän hiilen 
kaivajien äskeinen voitto ei joh
tunut hiilenkaivajain voimak
kaasta järjestäytymisestä, vaan

Ko va ni  lii Ien k a i vo ks e en  joi l ta va

meää hiiltä käytetään rautateil
lä, laivoissa ja tehtaissa, kun 
taas kova kivihiili menee enim- 
mäksensä iämmitystarkotuksiin. 
Tästä syystä pehmeän hiilenkai- 
vajat ovat aina olleet edullisem
massa asemassa verrattuna ko
vanhiilen kaivajiin. Heidän on 
ollut paljo» helpotu]>i saada vaa
timuksensa lapiajetuksi. Jos 
pehmeän hiilen kaivajat ovat 
uhanneet lakolla, kuten esim. 
tänä k e välinä, teollisuuden har
jut tajat, rautatie- ja höyrylaiva-

u i i i i i i ] | ) i i i i l l i i i iLu  m ik k o

otollisesta tilanteesta, mikä val
litsi teollisuudessa.

Kovanhiilen kaivajat ovat ko
konaan toisenlaisessa asemassa. 
Teollisuuden sekä rautatie- ja 
höyry laivaliikenteen vilkastumi
nen ei sanottavasti lisää kovan 
hiilen kysyntää ja kovanhiilen 
kaivajien voiton mahdollisuuksia. 
Vain pieni osa Yhdysvalloista 
kaivettavasta kovasta hiilestä 
käytetään höyryn synnyttämi
seen teollisuuslaitoksissa. Se 
melkein kokonaisuudessaan käy
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te tää ii la uunit ys välineenä. Jos 
he taas lakkoiltavat, kaivosyh
tiöiden on ostamansa sanoma
lehdistön avulla hyvin helppo 
luoda heille vastakkainen yleinen 
mielipide. lliilenkaivajista teh
dään "puolueettoman suuren 
yleisön” vihollisia. Ile. vaati
malla tavattoman korkeita palk
koja ja lyhyitä työpäiviä, korot
tavat hiilenhintaa ja siten teke-

snorasti. eikä hetikään niin suu
ressa määrässä kuin pehmeän 
hiilen kaivajia.

Siksipä, me voimme sanoa ko- 
vanhiilen kaivajien voittoa unio- 
nismin voitoksi. Se on saavu
tettu tekemällä järjestämis- ja 
valistustyötä. järjestäytymällä 
lujasti ja kaikkivoittavasti.

★  * *

IV lm iriiii hiili n knlvoskylii.

vät loven köyhän miehen niuk
kaan kassaan, kuten yleinen väi
te kuuluu.

Tästä syystä kovan hiilen kai
vajien. voiton mahdollisuuksia 
laskiessaan, on luotettava pal
jon suuremmassa määrässä jär
jestönsä voimaan, jäsenmäärän 
suuruuteen ja kassojen tyhjen- 
tyniättömyyteen kuin teollisuu
dessa vallitseviin otollisiin tilan
teisiin. Luonnollisesti teollinen 
nousukausi auttaa heitäkin voi
ton saamisessa, mutta vain epä-

lliilenkaivajain voitto puhuu 
selvää kieltä työläisten taloudel
lisen järjestymisen puolesta. Hii
len kaivu ei vaadi sanottavasti 
ammattitaitoa. Huomattava osa, 
ellei jo enemmistö, hiilenkaiva- 
jista un siirtolaisia. Heidän ei 
voida sanoa myyvän ammattitai
toaan, vaan työvoimaansa. Ja 
kuitenkin he ovat kyenneet luo
maan voimakkaan taistelu järjes
tön, joka riistää lujasti liittoutu
neilta kapitalisteilta myöiinvtvk- 
sen toisensa perästä. Siksi sen.
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mikä <m ollut mahdollista liiilen- 
kaivajille, pitäisi olla mahdollis
ta myös esim. terästeollisuuden 
työläisille.

Tällaisen tai stelujärj eston luo
minen ei ole hetken asia. Ilii- 
lenkaivajain järjestö on kymme
nien vuosien väsymättömän työn 
tulos. Siitä on pitkä aika kun 
"Moily Mcduifet" Monunpfaliela 
jokilaaksossa kävivät hiilenkai- 
vajiiin taisteluita ja tavallaan 
laskivat perustuksen talle järjes-

muillakin aloilla, sama työ on 
tehtävä. Työläisten on ymmär
rettävä, että suuria järjestöjä ei 
luoda tulisilla puheilla, mutta 
vain sitkeällä työllä. Ki ole 
myöskään työväen järjesti)! le
otollista syöksyä suin päin tais
teluun ottamatta huomioon voi
ton mahdollisuuksia. Järjestön 
säilymisen ja edistymisen täh
den lakko on [»idettävä vain vii
meisenä keinona. Miilenkaiva- 
jain järjesti» on oppinut sen tais

tolle. 1'nited Mi ne Workcrs’ of teinistään. Mitä suurem maksi 
America, on läpikäynyt tuulet ja voimakkaammaksi järjestö on
ja tuiskut emien kun se on tullut 
siksi mahdiksi, joka se tänäpäi- 
vänä on.

tullut, sitä harvemmin se tur
vautuu lakkoon. Ja suuren jär
jestön tarvitsee vain harvoin

|os järjestöjä aiotaan luoda lakkoon turvautua. V. M.

Tyypilll-iiii kaivunloinie.sU ii vuiinoju.


