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Järjestyneen ja Järjestymättömän työvoiman
suhteita Yhdysvalloissa
i K aikki työläisten yleistä lukum ää
rää koskevat num erot tässä klrjotuksessa ovat hallituksen sensuksesta
vuodelta 1910 ja kaikki järjestyneiden
lukum äärää ja m uita järjestyneitä
työläisiä koskevat num erot ovat Am e
rican Federation of L ahotin raportis
ta vuodelta 1915. ellei ole toisin m ai
nittu.)

Hyvin usein on oltu halukkaita
väheksymään sitä voimaa, mikä on
ammatillisesti järjestyneessä Yh
dysvaltain työväestössä. Olemme
olleet halukkaita väheksymään am
matillisesti järjestyneen työväestön
voimaa heidän vanhoillisuutensa
tähden.
Yrittämättä ollenkaan kieltää
American Federation of Laborissa
löytyvää vanhoillisuutta, joka toi
sinaan ilmenee liiton muutamien
virkailijoitten taholta hyvinkin
räikeänä
taantumuksellisuutena,
vieläpä suorastaan naurettavana
temppuiluna, on kuitenkin ja ennen
kaikkea otettava huomioon järjes
tyneiden ja järjestymättömien työ
läisten suhdeluvut —- se tärkein
seikka, joka viimekädessä määrää
jokaisen maan järjestyneen työ
väestön voiman ja saavutuksien
laadun ja laajuuden.
Tarkastaessamme järjestyneiden
ja järjestymättömien suhdetta Yh
dysvalloissa huomaamme, että jär
jestyneiden joukko on aivan liiaksi
pieni, verrattuna järjestymättö
miin, ammattitaitoakin omaavissa
työläisissä. Tarkastamme tässä jär
jestyneiden ja järjestymättömien
suhdetta muutamissa, etupäässä
sellaisissa ammateissa, joissa suo
malaisiakin ainakin jossain määrin
työskentelee.

Lelpurll.
Leipurien Ja sokerileipurien k a n 
sainvälisessä unlossa on jäseniä 15.800.

Heillä oli viime vuotena m uutam ia
pieniä lakkoja, joissa oli kaikkiaan
osallisena 300 leipuria, joista 30 pro
senttia voittivat palkankorotusta Ja
työpäivän lyhennystä. L akot m aksoi
vat $13. SSO. Sopim uksia saatiin a i
kaan ilm an lakkoa 14S. Avustuksia
maksoi unlo, hautausavustusta $4.389.
95, leski]le $1.425 ja sairausavustusta
$53,605, yht, avustuksia $59.419.95.
L eipureita on kuitenkin Y hdysval
loissa 89,531 Ja unioissa vain 15,800,
siis vain vähän päälle 17 prosenttia
leipurien luvusta on järjestyneitä.
P a rt urlt.
P artu reita pidetään hyvin yleisesti
työväestön kerm akerrokseen kuuluvi
na keveän työnsä ja näennäisen hyvin
vointinsa tähden. M utta m itä järjes
tym iseen tulee, p artu ritk aan eivät ole
siinä saavuttaneet m alli ti lannetta.
P artu reita on Yhdysvalloissa 195,275.
Unioon kuuluu heistä 34.100, siis vä
hem m än kuin 18 prosenttia. H uom at
tava kuitenkin on. e ttä partureissa on
paljon "pikkum estareita'', jo tk a työs
kentelevät yksin liikkeessään, eivätkä
katso velvollisuudekseen kuulua
unioon. Avustuksia jakoi unio kaik
kiaan $88.800.29.
Tnko se]iii t.
Takosepplä on Yhdysvalloissa 232,98 8, Unioon kuuluu heistä, hevosen
kengittäjiä lukuunottam atta, ainoas
taan 8,500, siis vähem m än kuin neljä
prosenttia. Takoseppien huono jä r
jestym inen on itseasiassa om ituinen
ilmiö. Takosepän työ on raskasta ja
palkat useissa valtioissa eivät vastaa
monien m uiden rauta- ja terästeolli
suuden helpom m illa aloilla työsken
televien am m attilaisten palkkoja.
Tässä takoseppien huonossa Järjes
tym isessä lienee syynsä ulkom aalaisuudellakin. Takoseppiä on paljon
nuoria siirtolaista, jotka kielen taita
m attom uuden ja m uiden "outojen olo
jen" tähden eivät tule liittyneeksi
unioon, vaikka heidän työolonsa- vaa
tisivat voim akasta Järjestöä Ja vaikka
he yleensä eivät ole yleisessä kehityk
sessä keskinkertaista tasoa alem pana.
L akkoja voitti unio yhden, yhdek
sän sopim usta saatiin aikaan ilm an
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lakkoa. Noin neljäkym m entä pro
senttia unlon Jäsenistä voittivat pal
kankorotusta ja työpäivän lyhennyk
siä.
Union Jäsenm äärä el ole sanottavas
ti kasvanut sltte vuoden 1907, Jolloin
se oli 9,300. Vuosina 1908, 1909 Ja
1910 oli jäsenm äärä kym m enessä tu 
hannessa, m u tta on siitä alkaen sään
nöllisesti alentunut.

Pannusepät.
P annuseppiä on Yhdysvalloissa 44,761. Unioon kuuluu 17,300, siis vähän
vaille 40 prosenttia. K uitenkaan kaik
ki eivät ole pannuseppiä, vaan on sa
mansa uniossa m yöskin laivanraken
tajat. L aivanraken tajia (shlpbuilders)
ei kuitenkaan ole hallituksen tilastos
sa nim itetty eri am m attilaisiksi, joten
ei ole sanottavissa heidän lukunsa, ei
kä m yöskään se, kuin ka suuren pro
sentin unioon kuuluvat työläiset m uo
dostavat sen alan työläisistä.
Unlolla oli lakkoja 7, joista se voitti
yhden työläisten vaatim uksilla, yhden
sovittelem alla ja hävisi kaksi. Union
Jäsenm äärä on kasvanut säännöllises
ti vrsta 1907, luku unottam atta vuot
ta 1909, jolloin jäsenm äärä tuntuvasti
aleni, m utta kohosi seuraavana vuo
tena entiselleen Ja yli siitä. A vustuk
sia m aksoi unio 381,843.00.
J n lk in c ty ö lä is e t.

oli vain 313.07 ja siihen kuuluvat
kaikki palkkalistalla olevat, virkaili
jatkin. K eskim ääräinen viikkopalkka jälsi huom attavasti pienem m äksi.
Jos lasku koskisi yksinom aan työläi
siä.
.Mullas- ja väkijuom a työläiset.
Mallas- Ja väkljuom atuotaiuiossa
työskenteli työläisiä hallituksen tilas
ton m ukaan vain 50,360 henkilöä.
M utta olutpanim otyöläisten unioon
kuuluu 52,000 Jäsentä, joka m erkit
see sitä, että m allas- ja väkijuom atyöläisten luku joko on viim eisten
viiden vuoden kuluessa kasvanut huo
m attavasti tai sitte hallituksen tilasto
tässä suhteessa on hyvin puutteelli
nen. K um pikin edellytys lienee tosi.
M utta vaikkapa m allas- ja väkijuo
mat uotannorsa olisikin työläisten lu
ku tuntuvasti kasvanut, panim otyöläisten union Jäsenm äärä osottaa, että
juovutusainelden tuotannossa työläi
set ovat järjestyneet parhaiten kuin
yhdelläkään m uulla tuotannon alalla
Yhdysvalloissa. T untuu aivan kuin
kohtalon ivalta, että Juuri juovutusaineiden tuotannossa työläiset ovat
parhaiten järjestyneet. Jos tästä ve
täisi sen johtopäätöksen, että m allasja väkijuom akapitallstit ovat suosioi
ksi m pia työläisten järjestö jä kohtaan,
se kuitenkin olisi erehdys. Sillä lak
koja on paninfotyöläisten unio 11a ollut
vuoden 1915 aik an a £8, joista 11 on
vuilettu täydellisesti, 7 sovittelem alla,
2 hävitty ja 8 ollut keskeneräisenä
rap o rttia antaessa.
Asiallisin selitys m allas- ja väkijuo
m a-tuotannon työläisten hyvään Jär
jestym iseen lienee siinä, e ttä työläiset
ollen, suurilukuisim m at väkijuom ien
käyttäjät, voivat boikotilla ja yleisellä
m ielipiteellä v a ik u ttaa täh än alaan
tehokkaam m in kuin toisiin tuotannon
aloihin, ja sentähden kapitalisteilla ei
ole sellaista m ahtia taistella järjestö 
jen m urskaam iseksi kuin toisilla
aloilla.

Jalkinetyölälsiä. on Y hdysvalloissa
tehtaissa 181,010 Ja verstaissa 69,670,
yhteensä 250,580. H eistä kuuluu
unioon 35,600 eli hiukan päälle 14
prosenttia. Suutareissa, kuten p artu 
reissakin on paljon '•Itsenäisiä” pik
ku verstaan pitäjiä ja heillä yksi ap u
lainen. jotka eivät "etujensa vuoksi”
halua kuulua unioon. M utta vaikka
lasketaan vain tehtaissa työskentele
vät jälki netyöläiset, niin sittekin
unioon kuuluvien prosenttiluku jää
pieneksi jalklnetyölälsten kokonais
luvusta.
I lk k o ja on unio voittanut 3. Avus
K ir r e s m ie h c t ,
tuksia on se m aksanut 3113.659.43.
Union jäsenm äärä on hiljalleen ko
K irvesm iehiä on hallituksen tilas
honnut viim eisten kym m enen vuoden
aikana, m u tta vain hiljalleen. P al ton m ukaan 817.120. Kirvesm iesten
jon voim akkaam m in Pulisi jalkäne- Ja puuseppien unioon kuuluu 195,600,
työläistenkin Järjestyä, sillä heidän eli vähän vaille 24 prosenttia. L ak
palkkansa on kaukan a elinkustan koja voitti unio 12 ja sovittell 2. L a
nuksia vastaavasta palkasta. Työde- koilla saavutettiin keskim äärin viiden
partem entin tilastot viim e vuodelta sentin palkankorotus tunnille ja tu n 
osottavat, e ttä keskim ääräinen viik nin lyhennys työpäivään. Suurin la
kopa! k ka jalkineteollisuuden alalla koista oli Chicagon kirvesm iesten lak .
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ko, jolla voitettiin seitsem änkym m e
nen sentin alin tuntipalkka. A vustuk
sia m aksoi unlo {565,545, K irvesm ies
ten uniota voidaan pitää yhtenä voi
m akkaim m ista urhoista, vaikka se
kään el vielä ole voinut järjestää nel
jättä osaakaan alansa työläisistä.

vät pitkät. Järjestym ättöm yyteen lie
nee yleisenä syynä teennäinen herraskaisuus Ja yleensä pikkuporvarilliset
m ielipiteet. M itään taistelu ja unäo el
ole yrittänytkään. A vustuksia se m ak
soi {28,305.

A jo n e u v o ty ö lä is e t.

Fukutyöläisiä on k aikkiaan teh tais
sa, verstaissa ja kotityöläisinä 1,114,866. N iistä on räätä leltä 204.608, pu
kutehtaissa am m attilaisia 144.607, ko.
neli la työskenteli joitä tehtaissa 291,209, kotityön tekijöitä, enim m äkseen
om pelijattarla, 449.342 ja loput m ulta
pukutyölälslä.
U ntoihin kuuluu pukutyöläislä kaik
kiaan 131,000, jak autuen ne seuraaviin unioihin: naisten piikutyöläisten
65.300, m iesten puku työläisten 42,200,
räätäleiden (tilatun työn) 12,000, h a t
tu rien 8,500 sekä hatturlen ja v aattu 
rien 3,000.
Puku työläisten järjestö t ovat kyllä
kin taistelevia järjestöjä, m utta niin
tuntu via voittoja kuin olisi tarvittu Ja
m onet ovat toivoneet, luonnollisesti
kaan ei ole saatu, sillä onhan kalkista
pukuteollisuudeni ajalla työskentele
vistä työläisistä vasta vähem m än kuin
12 prosenttia järjestyneitä. PukutyBläisten taistelu riistäjiänsä vastaan
m uistuttaa osaksi K eeki-E uropan kan
kurien historiallista kohtaloa. Osa
pu k u työlä isistä nääntyvät nälkään a i
van kirjaim ellisessa ym m ärryksessä,
kuten K eski-E uropan kankuritkin
nääntyivät. N iin on laita erittäin
koliom pelijattarien.
Y hdysvalloissa on kym m eniä tu 
hansia kalpeita ja horjuvia om peli
ja tta p a . jotka koettavat silkeillä pon
nistuksilla ja k atkerilla kärsim yksillä
pitää am m attian sa yllä, se on, koet
tavat elää kotityönä, vanhaan malliin.
M utta heidän taistelunsa on taistelua
koneita vastaan, Ja sen tähden se on
epätoivoista. Työläisten ja suuren
osan pikkuporvareista ei kannata
e nää n teettää naistenkaan puki miu
om pelijattarella, vaan tyytyvät yhä
enem m än tehdastuottelslfn. Ompellja tta re t kyllä koettavat halventaa ti
latun työn hintaa, m utta eivät m iten
kään Jaksa tav o ttaa hinnan halpuu
dessa tehtaan tuotetta, ja niin jatkuu
epätoivoinen taistelu koneellisen työn
ja ihm istyön välillä, ja luonnollisesti
ihm istyö joutuu tappiolle. Tuo tais
telu imee eläm änvoim an kym m enistä
tuhansista om pelijattarista ja suurek
si osaksi Jo räätäleistäkin ja se tuhoaa

K arri-, vaunu- Ja autom oblilitehtaissa työskenteli hallituksen tilaston
m ukaan T1.254 työläistä. Untoon kuu
luu heitä ainoastaan 3,800 eli vähän
päälle viisi prosenttia. H uom attava
kuitenkin on, että autom obillltyöläislä kuuluu paljon toisiin unioihtn, k u 
ten konctyöläisten, peltiseppten ym.
Umoihin. M utta toiselta puolelta on
huom ioon otettava, e ttä autom obiilitehtaiden työläisten luku on viimeis
ten viiden vuoden aik ana kohonnut
m oninkertaiseksi. Ja kohoaa yhäkin
nopeasti. F ordilla yksistään työsken
telee yli 25,000 autom obiilityöläistä Ja
parhaillaan rak en n etaan u u tta teh 
dasta 25,000 ille työläiselle. M utta
Fordin kuuluisa “hyväntekeväisyys"
pitää union ulkona Fordin tehtaista.
Union jäsenm äärä kasvoi 250 ja 46
sopim usta saatiin voim aan ilm an lak
koa. N äm ä sopim ukset luonnollisesti
käsittävät vain pikkuverstoja.
Tu pu k k a t cl 1 1aula iset.
Sikari- Ja tupakkatehtaissa työs
kentelee 167,911 henkilöä. Unioon
kuuluu heistä 43,300, sika rl n teki jäin
unioon 39,400 Ja tupakka työläisten
unioon 3,900. Sikarin tekijöitä voidaan
pitää yleensä hyvin järjestyneinä,
m utta sen sijaan paperossien tekijät
ja m uut tupakkatyö Iäiset ovat hyvin
heikosti edustettuna järjestyneessä
työväestössä. SikarinteklJäln unlo
voitti lakoistaan 3, sovitteli yhden ja
hävisi 3. T yöpäivän lyhennyksiä voit
tivat osalle Jäsenistään m olem m at
unlot. Sikarintekijäln unlo maksoi
avustuksia $651,920.
K uuppa-apu! sf set.
K aupoissa työskenteleviä apulaisia
on 1,2 64,421. Unioon kuuluu heistä
15,000, ei siis täy ttä k ah ta prosenttia.
Union jäsenm äärä on pysynyt sam ana
viimeiset kahdeksan vuotta. K auppaapulalset ovatkin useim m issa m aissa
heikoim m in järjesty n y ttä väkeä, vaik
ka heidän palkkansa melkein kaik
kialla ovat k urjan pienet ja työpäi

Puku ty öliil set.

222

SÄ KEN1Ä

heidät, jos h e eivät voi siirtyä koti
työstä tehtaaseen Ja taistella tehdas
työläisinä parem pia palkkoja ja pa
rem pia työehtojaK otiom pelijattaret ovat sam alla,
kun itse elävät m itä kurjlm m issa
oloissa, pahin vastustaja-arm eija p u 
ku tehdastyöläisille. He vaikeuttavat
pukutehdastyöläisten taistelua k a h 
dellakin tavalla. Kotiin tulevien ti
lauksien käydessä yhä harvinaisem 
miksi ovat om pelijattaret pakotettuja
ottam aan teh taista työtä kotiinsa,
usein vieläkin halvem m alla hinnalla
kuin m itä teh taassa kappaletyöstä
m aksetaan. Siitä seuraa, e ttä pukuteh tailijat voivat teettää töitänsä u l
kona silloin kuin tehdastyöväki jollain
tav alla niskoitelee. J a toiseksi, sadois
sa tuhansissa katonaan työskentele
vissä om pelijattarissa on pukuteollisuuskapitalisteille vara-arm eija, josta
saa v errattain helposti lak onrikkurei
ta lakkotaistelujen aikoina. Siinä yksi
syy, m iksi puku teollisuudessa on vielä
niin kovin k u rja t palkat ja m uutkin
työsuhteet.
H allituksen tilastot osottavat, että
m arraskuu lla vuotena 1!I15 pum pulipuku tehtaissa oli keskim ääräinen
viikkopalkka vain $7.84, se on $407.68
vuodessa, jos saa arm on olla koko
vuoden y h täm ittaa työssä. K uvaa
vana seikkana m ainittakoon, että Jos
verrataan palkan Ja eläm änkustannukslen suhdetta toisiinsa, niin esi
m erkiksi R uotsin puku työläiset ovat
parem m assa asem assa kuin A m eri
kan. R uotsin pukutehdastyöläisten
palkka oli virallisten tilastojen m u
kaan v. 1912 keskim äärin $203.01
vuodessa ja perheen eläm änkustannukset niinikään virallisten tilastojen
m ukaan olivat $147,00 vuodessa.
V uotena 1915 pantiin täällä useam 
pia tutkim uksia toim een eläm änkustiuinukslsia ja ne kaikki osottavat,
että viilienkään sadan dollarin tuloil
la ei voi perhe m itenkään elää. H uo
m attavia ovat New T orkin tehtaiden
tutkim iskom issionln New Y orkissa ja
B uffalossa toim ittam at tutkim ukset
perheiden eläm änkustannukslsta, New
Yorkin kaupungin standard-toim iston
tutkim us työläisperheiden eläm än
kustannukslsta New Yorkissa ja Chi
cagon raitiotiem iesten Ja raitlotleyhtiön välisen sovittelulautakunnan toi
m ittam a tutkim us raitiotiem iesten
perheiden eläm änkustannukslsta Chi
cagossa.
Newr Y orkin Standard-tolm iston tutkljakom issionin tutkim us ostit taa vil-

sihenkilölsen perheen elam änkustannuksien olevan New Y orkissa $840.18
vuodessa. Joka edellyttäisi $16.15 sään
nöllistä viikkopalkkaa. New Yorkin
tehtaiden tutkijakom lssionin tutkim us
taas osottaa vlisihenkilöisen perheen
eläm änkustannuksiksi New Yorkissa
$876.43 vuodessa, joka edellyttäisi
$16.85 säännöllistä viikkopalkkaa.
Chicagon raitiotiem iesten toim esta toi
m itettu tutkim us osottaa viisihenkilöisen perheen eläm änkustannukset
Chicagossa olevan S 1209.88. joka edel
lyttäisi $23.24 säännöllistä viikkopalk
kaa. TVashingtonissa niinikään on
Monday Uvening klupfn toim esta toi
m itettu tutkim us elinkustannuksista
TVashingtonissa, ja sekin, vaikka ae
onkin tehty kaikkia kapitalistien etu 
ja silm älläpitäen, osottaa välttäm ätti miksi viisihenkilölsen perheen elä
m änkustannuksiksi $62 1.00 vuodessa,
joka edellyttää 112 säännöllistä viik
kopalkkaa. K ahdeksan sadan dolla
rin vaiheille välttäm ättöm äksi eläm änkustan nukeiksi ovat saaneet melkein
kaikki am erik k ala ise t asiantuntijat,
kuten professori Chapin. Louts B.
More. professori J. C. Kennedy. Ja
hallituksen toim ittam a tutkim us jo
vuotena. 1908 osotti vlisihenkilöisen
perheen nlim m iksl eläm änkustannuk
siksi kutom atyölälsille etelässä $600
ja M assassa $691— $723.
Paljon H is olisi pukutyöiäisten
yleensä voitettavat päästäkseen vä
hiinkään ihrnIsälliselle eläm äntasolle,
ja tiukasti saavat Järjestöt taistella
niin kauan kuin niin vähäinen osa pukutyöläisistä on järjestyneitä kuin nyt.
vielä on, — K alkista pukutyöiäisten
lakoista voittivat uniot työläisten vaa
tim uksilla 44 lakkoa, sovittelivat 3 Ja
hävisivät 11.
A vustuksia m aksoivat pukutyöiäis
ten uniot yhteensä $147,151.85.
S.) 11 k<i t y ii lii i-c<.
Sähköalalle kuuluvia työläisiä on
155,129, lu k u unottam atta “linjam leh lä '\ Untoon kuuluu sähkötyölaislstä
36,200. Union jäsenm äärä kasvol vuo
den kuluessa 2,760. Lakoista voitet
tiin 11, soviteltiin 3 Ja hävittiin 2.
Palkanylennystä voitti unio keskim ää
rin 25 senttiä päivälle.
K oureiirk ti y 11iijil t.
L ukuunottam atta rautatie veturien
kulettajia. koneenkäyttäjiä on 245,555. Heistä kuuluu unioon 21,000 eli
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hiukan alle kahdeksan prosenttia.
L akko ja voitti unio 6 ja hävisi 4. Työ*
sopim uksia ilm an lakkoa tehtiin 82.
L ä m m ittä jä t .

L u k u u n o ttam atta lokom otiivin ja
paloasem ien läm m ittäjiä, läm m ittäjä*
am m attilaisiksi lasketaan 111,248 mies
tä. Unioon kuuluu 18,000 eli vaille
15 prosenttia. L akoista unio voltti 11
Ja sovitteli 2. Työpäivä lyheni kaksi tolstatuntisesta kahdeksan tuntiseksi
1,214 union Jäsenelle ja sam alla palk
ka kohosi kahdellakym m enellä viidel
lä prosentilla. K uusipäiväisen työvii
kon entisen seitsem änpäiväisen sijaan
voittivat 2,060 union jäsentä. Viisi
sataa työsopim usta hyväksyttiin ilm an
lakkoa. A vustuksia unio m aksoi
$15,211.
Klxcnliakkurit.
K ivenhakkureita on 44,270. Kivenhak kurien unioon kuuluu Jäseniä
13.500 Ja katukivlen hakkurien unioon
3.500 eli vähän yli 39 prosenttia L ak
koja voitti klvenhakkurien unio 17.
P alk anko ro tusta 75 senttiä päivälle
voittivat 5,000 union jäsentä. Avus
tuksia m aksoi unio $252,488.57,
R a kennust y»apulaiset.
R akenm is-sekatyöläfsiä hallituksen
tilastoissa on m erkitty olevan 934,909.
Tiilien kantajien Ja rakeunustyöapulalsten unioon kuuluu 31,900 eli vä
hem m än kuin neljä prosenttia,
R akennustyöapulatsten m äärä on
tosiasiassa aivan epäm ääräinen, heil
lä kun ei ole m itään varsinaista am 
m attitaitoa. niin sille alalle voi siirtyä
kuka tahansa työtä vailla oleva hen
kilö, Senpätähden union pitäisi olla
hyvin voim akas ennen kun se voisi
huom attavam pia saada aikaan. K ui
tenkin on unio voittanu; 14 lakkoa
Ja palkanylennystä yhdestä seitse
m ään senttiin tunnille, Union jäsen
m äärä kasv 1 1,2 50,
H otelli- ja riivi n tolat yöläi set.
T arjoilijoita hotelleissa, kapakoissa
Ja ravintoloissa Ja m ulta hotelli- Ja
ravin tolat yölälsiä m ainitaan sensuksessa olevan 1,945,880. H eistä k u u 
luu hotelli- Ja ravin tolatyölälsten
unioon 60,600 eli vähän enem m än
kuin 3 prosenttia. Suuremman osan
hotelli- ja ravlntolatyöläistcn union
jäsenistä m uodostanevat k apakk atarjoilijat, joten m uiden hotelli- ja ra-

vintolaty olkisten järjestynyt joukko
on m itättöm än pieni.
L akkoja voitti unio $2, sovitteli 10
Ja hävisi 9. K uusipäiväinen työviik
ko on saatu useissa kaupungeissa Ja
työpäivää on saatu lyhennetyksi siel
lä m issä ei ole saatu kuusipäiväistä
työviikkoa. Enem pi kuin 60 prosent
tia union jäsenistä ovat saaneet ly
hennetyksi työpäivänsä neljästätoista
tunn ista kym m eneen tuntiin Ja palk
kaa korotetuksi keskim äärin $1.50
viikolle.
A vustuksia on u n ia m aksanut
$222,203.97.
Pesutyölälset.

V aatteiden pesem isessä työskente
leviä palkkalaisia kaikkiaan 645,576.
jo ista 111,879 työskentelee pesu lai
toksissa Ja 533,697 kodeissa ja ho
telleissa. Unioon kuuluu ainoastaan
4,100 eli vähem m än kuin yksi p ro 
sentti. P esljättärin ä työskentelee
enim m äkseen vaim oja ja leskiä Ja on
täm ä työala erittäinkin kodeissa a i
van kokonaan työantajaln m ielival
lasta riippuva. Jotain kuitenkin on
pesutyölälston unio yrittän y t tehdä,
niin m itättöm än pieni kuin se onkin
pesu työläisten suureen lukuun verra
ten. Unio on voittanut 7 lakkoa, so
vitellut 4 Ja hävinnyt yhden. Osa
union Jäsenistä on voittanut 26 sen
tin palkan ylennyksen päivää kohti,
osa on voittanut yhdeksän tunnin
työpäivän, osa kahdeksan tunnin. 62
työsopim usta on saatu alkaen Ilman
lakkoa Union jäsenm äärä on kas
vanut 950,
S a ta m a ty ö lä is e t.

Satam atyöläisiksi on hallituksen
setisuksessa m erkitty 62,857 miestä,
m u tta kuten luonnollista, täm ä on
myöskin yksi niitä aloja, Joihin ta r
jolla olevain ja siinä työskenteleväin
työläisten luku on kovin epäm ääräi
nen.
Unioon kuuluu satam atyöläisiä
25,000, L akko ja voltti unio 12, sovitteli 2 ja hävisi yhden.
K o n e ty ö lä is c L

K onetyöläislä on 904,403. Unioon
kuului viime, vuoden lopulla konetyöläisiä kaikkiaan 77,900, m utta täm ä
jäsenm äärä ei ole nyt enään paikkan
sa pitävä, sillä täm ä vuosi on tuonut
konetyöläisten unloihln tuntuvasti jä 
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seniä, eikä. liene liiaksi arvioitu Jos
sanom m e konetyöläisten unloiden Jä
senm äärän nykyään olevan sadantu
hannen vaiheilla. Sekään el kuiten
kaan olisi vielä kuin yhdentoista p ro 
sentin vaiheille konetySihisten luvus
ta, laukkoja on konetyöläisten unio
voittanut 43, sovitellut seitsem än Ja
51 lakkoa oli p äätty m ättä viime vuo
den loppupuolella. 86 työsopim usta
saatiin aikaan ilm an lakkoa. L akoil
la on voitettu työpäivä kahdeksaan
tuntiin Ja palkankorotusta. A vustuk
sia m aksoi unio $183,136.19.
K onetyöläisten asem a a m e rik k a la i
sessa työväenliikkeessä osottaa ehkä
parhaiten am erik k alaisen unionismin
erikoisuuden — kevytm ielisyyden.
Vuosi 1915 Ja täm ä vuosi ovat olleet
konetyÖlälsillB “kulta-aikoja” , m itä
tulee työläisten vaatim usten perilleajom ahdolllsuuksiin. J a kieltäm ättä
konetyölälset ovat näinä aikoina saa
vuttaneetkin paljon, m ikä toisenlai
sissa oloissa olisi ollut m ahdotonta
saavuttaa niin pienellä Järjestöllä,
m utta konetyöläisten yleiselle Järjes
täm iselle on nykyiseen tilanteeseen
katsoen pantu liian vähän huom iota,
ja kuitenkin se olisi ollut tärkein teh 
tävä konetyöläistenkin unlolla. Sillä
Jos järjestöä ei saada kasvam aan kol
me neljä k ertaa niin suureksi kuin
se nykyään on, kapitalistit tulevat so
pivassa tilaisuudessa nyhtäm ään ta 
kaisin kaiken sen m itä he ovat olleet
pakotettu ja erikoistilanteen vallitessa
m yöntäm ään.
K a J vosay ö lä i s e t ,

K aikkine puutteineenkin liillenkaivajain unio on am erik k alaisen
unionism in vahvin linnotus Ja ylpeys.
J a sen voim a ja eteväm m yys toisiin
am erikkalaisiin unioihin verraten on
hyvin yksinkertaisesti siinä, että hiilenkaivajatn liitossa on pantu suu
rem pi paino järjestäm is- Ja agitatsionltyölle kuin yhdessäkään m uussa
am erikkalaisessa uniossa.
L akkoja voitti unio yhden, Johon
otti osaa 13.000 jäsentä. Avustuksia
maksoi se $1.733,500.
H lilenkaivajain unioon kuuluu suo
m alaisia työläisiä nykyään enem m än
kuin m ihinkään toiseen unioon.
M e t a l l i n k a i v a j a t . M etallikaivoksissa on kaikkiaan 238,813 työ
läistä, Niistä on kuparikaivoksissa
39,270, kulta- ja hopeakaivoksissa
55,436, rautakaivoksissa 49,603, lyijy
jä sinkkikaivoksissa 19,486 ja seka
laisissa kaivoksissa 75.018.
L ännen K aivosm iesten liittoon
kuuluu nykyään 16,700 eli jokseen
kin täsm älleen 7 prosenttia. Union
Jäsenm äärä, kuten tu n n ettu a aleni
lähes kaiken sen m inkä se on alen 
tunut sitte vuoden 1911 {Jolloin se
oli 51.300) K upartsaaren lakon h ä 
viäm isen k a u tta ja B utten provokatslonin kautta. L akkoja voitti unio
yhden ja sovitteli yhden. A vustuk
sia m aksoi unio $107,276.25.
Viilu rit.

R auta- ja m etallivaiureita on 241,809. Unioon kuuluu heistä 54,000 eli
vajaa 21 prosenttia. A vustuksia
m aksoi unio $432.746.12.

H i i 1 e n k a i v a J a t. H iilikaivok
sissa työskentelee 613,924. Hiilen kai
Maalarit.
vajat n unloon kuuluu 311,600, siis vä
hän yli 50 prusenttla.
M aalareita on 362,9 32. Unioon
H iilenkalvajlen unio on todella
heitä 75,300 eli noin 21 pro
voim akas unio, vaikka sillä onkin vii kuuluu
A vustuksia m aksoi unio
me vuosina ollut tavattom ia valkeuk senttia.
sia voitettavanaan, pitääkseen jäse $152,757.50.
nensä Ja säilyttääkseen voim ansa tais
K u to m a t jö liils e t .
televana työläisten Järjestönä. Sitä
K utom a- ja kehruu tehtaissa työs
vastaan on hyökätty sam anlaisella in
nolla kuin m etallinkalvajlenkln unio- kentelee 737,306 henkilöä. H eitä
ta vastaan, m u tta hiilenkaivajien liit kuuluu kahteen eri unioon yhteensä
toa ei ole saatu pirstotuksi, kuten saa 21,100, el siis kolm ea prosenttia. K utiin Lännen K aivantom iesten Liitto. t o ma työläiset ovat sam oin kuin puTosin hiilenkaivajienkin unio on k a h  kutyöläisetkin olleet nälkään kuole
tena viime vuotena m enettänyt Jäse m aisillaan olevia työläisiä perin pie
niään 59,640, m utta m itään yleistä nien palkkojen tähden. K uuluisa
hajaann usta ei ole hiilenkalvajain lii Law rencen lakko antoi hiem an in 
tossa saatu aikaan. Jäsenien m ene nostusta Järjestym iselle, m utta pe
tys tap ahtui pääasiallisesti W est V ir räti heikkoa se on vieläkin. K uto
ginian. Coloradon Ja B ritish Colum  m at yöläisten heikko järjestym inen ei
Johtune enään nykyään niinkään pal
bian hävittyjen lakkojen kautta.
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jon kutom atyöläisten haluttom uudes
ta järjestyä, vaan siltä yksinkertai
sesta syystä, kun heidän järjestiim isekseen on tehty niin kovin vähän
työtä. Yksi am erfkalaisen unionismin heikko puoli on se. että itse päävähän alaliittojen järjestäm isestä.
A m erikalalsessa unionIsm issä käsite
tään järjestäm istyökin m elkein y k 
sinom aan llikekannaftla. Jos m ikä
järjestö ei om in apuinensa kykene
suorittam aan suurisuntaisem paa jä r
jestäm is- ja agitatslonityötä, sille Jär
jestölle pää järjestö k ään ei lainaa pal
jon huom iota, vaikkapa se ala olisi
hyvinkin suuri ja toisi m uutam an
vuoden järjestäm istyöllä suuria tu 
loksia. Juuri sentähden ovat sellaiset
suuret työajat kuin kutom&työläisten, li ha trustin työläisten ja saham ylly- ja m etsätyöläisteni olot. jääneet
kovin vähälle huom iolle A m erican F e
deration of Laborin taholta.
K utom atyöläisten union jäsenm ää
rä kasvo! kolm ella tuhannella. L ak
koja voitti unlo 10 ja sovitte!! 26.
Palkankorotuksia on unio saanut
Kiladelf iässä yhden dollarin palkan
korotuksen viikolle 826 union jäsen
tä, Filadelfiassa viiden äentin pal
kankorotuksen tunnille 200 jäsentä,
VYillimanttcissa, Conn. kahden dol
larin palkankorotuksen viikolle 246
jäsentä, A m sterdam issa, N. Y. yhden
dollarin palkankorotuksen viikolle,
ja M aynardissa, Maas. yhdestä dol
larista neljään dollariin viikolle 800
Jäsentä. A vustuksia on unlo m ak
sanut 833.000.

K irjapalnotyöläisiä on kaikkiaan
234,689. Niistä on kone- ja käsilatojia 127.589. painajia 27.025 Ja loput
m uita kirjapalnotyöläisiä. Järjesty
neitä heitä on kolm en eri union k a u t
ta yhteensä 88.000 eli vähän enem m än
kuin 35 prosenttia.
Luulisi, että näm ä “valistuksen le
vittäjät" ovat kalkki järjestyneitä vii
m eistä m iestä m yöten, m utta kuten
näkyy, niin hyvin kuitenkaan ei asiat
ole. K irjapainotyöiälsetkin ovat huo
nom m in järjestyneet kuin hiilenkalva
jat. vaikka pinn alta katsoen luulisi
olevan suurenkin eron kirjapa! notyöiäisten ja kaivosm iesten valistuksen
välillä. M utta klrjapainotyölälstenkin
järjestym iseen nähden koh taa m eitä
sam a kysym ys kuin m onilla m uilla
kin am eriikkalaisten unio iden toim in
ta-aloilla. että varsinaiselle Järjestä
mis- ja agltatsiooni työlle pannaan
liiaksi vähän huom iota, vaikka k irja palnotyölälsten unlolssa el suinkaan
ole varojen puute estäm ässä järjestäm lstyötä.
Jäseniä lisääntyi klrjapalnotyöläisten Untoihin 7,144, L akkoja voittivat
4 ja hävisivät 3. Ilm an lakkoa saa
tiin työsopim uksia 32. Avustuksia
m aksoi uniot $843,260.61.

R a itio tic ty o lä is e t.

A m erican F ed era tio n o f I,alK>r.

Ra.it i nti etyölälsiä on 151.084. Yh
distyneiden raitiotleläisten Untoon
kuuluu 58,900 eli vähän päälle 39
prosenttia.
Union jäsenm äärä on kohonnut vii
dellä tuhannella. L akkoja on voitet
tu 10 ja hävitty 1. Jäsenistä on 11,000 saanut palkankorotusta yhdestä
neljään senttiin tunnille. 60 sopim us
ta on saatu voim aan ilm an lakkoa.
Avustuksia on unio m aksanut $368,803.96.
A jurit.
A jureita on kauppa- ja pika-ajurien ja autom obiillajurien kanssa,
m utta m etsä- [Ja m aanviljelystötssä
toim ivia a ju re ita lukunottam atta
782,637. A jurien ja autom obiili-aju
rien Untoon kuuluu 51,600 eli vä
hem m än kuin 7 prosenttia.

Viime vuoden rapo rtin m ukaan oli
liitossa 2,043.300 jäsentä, joista täysin
m aksaneita 1,946.347. Liittoon kuu
luu 110 kansainvälistä ja kansallista
järjestöä, joissa on kaikkiaan 21.887
paikallisosastoa. K uulum atta m ihin
kään kansainväliseen tai kansalliseen
järjestöön, kuuluu Am erican Federa
tion of L aborljn 489 paikalUsuniota.
Sellaisia kansainvälisiä ja kansalli
sia järjestöjä. Joissa on Jäseniä yli
kolm e sataa tu h a tta kuuluu liittoon
yksi; sellaisia, joissa on enem m än
kuin sata tuhatta, kuuluu yksi; sellai
sia, joissa on Jäseniä viisikym m entä
tu h a tta Ja enem m än, kuuluu yksitois
ta: sellaisia, Joissa on Jäseniä kaksi
kym m entä viisi tu h a tta ja yli, kuuluu
yksitoista; sellaisia, Joissa on jäseniä
kym m enen tu h a tta Ja yli kuuluu viisi,
toista.

Union jäsenluku on kasvanut 6.000.
L akkoja voitettiin 24 ja soviteltiin 2.
Osa union jäseniä voittivat palkan
korotusta keskim äärin 30 senttiä päi
välle.
K Irja pui n o työ lii isot.
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K ansainvälisistä Ja kansallisista Jär
jestöistä neljänkym m enen kolm en Jä
senm äärä oli kuluneen vuoden kulues
sa kohonnut, kolm enkym m enen kol
men jäsenm äärä ei ollut kohonnut ja
kolm enkym m enen neljän jäsenm äärä
oli laskenut.
A vustuksia ovat Am erican F ed era
tion of L aboriln kuuluvat uniot m ak
saneet vuotena 1915 kaikkiaan |8 ,974.141.79, siis lähes seitsem än m il
joonaa dollaria.
Lopuksi sopii tässä huomauttaa
siitä suomalaistenkin keskuudessa
osittain levinneestä käsityksestä,
että koko American Federation of
Labor olisi merkityksetön järjestö
gompersilaisuutensa tähden ja että
päälle päätteeksi se olisi kapitalis
tien suosima järjestö. Sikäli kuin
tosiasiat osottavat, asia kuitenkin
on aivan päinvastoin. Huolimatta
siitä, mitä nuoleskeluja ja konikauppoja Gompers lieneekin kapi
talistien kanssa yritellyt, American
Federation of Labor järjestönä on
kapitalistien vihaama järjestö ja
vastustavat he sitä kaikkialla ja
niin pitkälle kuin heidän oma etun
sa kussakin tapauksessa sallii, ja
koettavat pitää sen ulkona tuotantolaitoksistansa kaikilla mahdolli
silla keinoilla. Sitä osottaa muun
muassa se erittäin kavala peli, jota
kapitalistien taholta on harjotettu
vuoden 1915 lopulla ja tämän vuo
den aikana “vapaaehtoisen" palk
kojen nostamisen ja palkkioiden
antamisen muodossa lähes kautta

koko kapitalistien linjan, Tällai
sia “ vapaaehtoisia" palkkojen ko
rottamisia ja palkkioiden antami
sia ovat panneet toimeen juuri sel
laiset trustit ja yhtiöt, jotka ovat
kiivaimmin taistelleet unioita vas
taan, kuten Calumet-Hecla kaivosyhtiö, terästrusti, Pullman vaunuyhtiö, Amerikan villatrusti ynnä
monet muut. Labor Gazette jul
kaisi viime helmikuulla tilastoa
“ vapaaehtoisista" palkan korottajista ja palkkioiden antajista, ja sil
loin jo oli 541,900 työläistä päässyt
osalliseksi “vapaaehtoisista" pal
kankorotuksista ja palkkioista. Si
tä vastaan taisteltiin kiivaasti siel
lä, missä unio oli parannuksien
vaatijana, koskapa lakkoja oli vii
me vuotenakin sangen lukuisasti.
Lakkoja oli vuotena 1915 heinä
kuulla 92, elokuulla 136, syyskuul
la 150, lokakuulla 93 ja marras
kuulla 72. Mutta kuvaavinta on,
että samalla aikaa kun kapitalistit
alkoivat jaella armopaloja työläisilleen, he julistivat työnsulkuja
parannuksia vaativia unionisteja
vastaan. Työnsulkuja oli heinä
kuulla 5, elokuulla 6, syyskuulla
10, lokakuulla 8 ja marraskuulla 5.
Ja kuitenkin ne vaatimukset, joi
den tähden lakot ja työnsulut syn
tyivät, tarkottivat enimmäkseen pal
kankorotusta. Viisikymmentä kah
deksan prosenttia lakoista syntyi
vät palkankorotus- ja työpäivän
lyhennysvaatimusten johdosta.

