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M i k s i  T e o l l i s u u s u n i o o n
P ARHAILLAAN työskentelee järjestömme 

I. W. W. liitto Illinoisin valtion kivihiili- 
alueella sikäläisten kaivosmiesten järjes

tämisessä teollisuusunioon. Miksi teollisuus
unioon ja miksi juuri Maailman Teollisuus- 
tyoläisten Liittoon? Katsokaa mukana olevaa 
kuvaa. Jokainen työläinen lieti huomaa, 
mistä on kysymys. Mutta yksityistiedot tästä 
jättiläislapiosta ovat ehkä hämmästyttävim
piä, kuin sen suurenmoinen koko, joka kuvas
takin ilmenee.

"U u d en a jan  M ainari’’* P is tää  20 kuut* Jaard ia  h iiltä

Tämä höyrylapio on maailman suurin, kye
ten kerralla pistämään 20  kuutiojaardia kivi
hiiltä maassa olevasta kerrostumasta. Ja  täs
sä pistossa ei mene aikaa enempää kuin yksi 
minuutti, eikä aina sitäkään. Kun tämä jätti
läinen liikkuu työmaalla pistellessään kivihii
liä vaunuihin, liikkuu se 20  mailin tuntinopeu
della. Siis suu rem m o is estä koostaan huolimat
ta on se liikkeessään nopeampi kuin maailman 
ennätyksen saavuttanut pikajuoksija,

The Science News Letter niminen julkaisu 
kertoo: “ Vaikkakin lapion tila lasketaan ole
van 15 kuutiojaardia, voi se kukkurapäällisel- 
lä pistolla nostaa maasta runsaan 20  kuutio- 
jaardia hiiltä, joka täyttäisi tavallisen kokoi
sen kylpyhuoneen, tai ojan, joka olisi jalkaa 
leveä, 6 jalkaa syvä ja 68 jalkaa pitkä.

“ Lapio ulettuu nostamaan pistonsa 85 jalan 
korkeudessa olevaan vaunuun. Lapiossa on 
10 0  tonnin työntö- ja nostovoima, jolla se voi
si helposti nostaa täynnä kivihiiltä olevan ta
vallisen kokoisen rautatievaunun. Koska no
peus toiminnassa on välttämätöntä, pitää tä
män lapion toimia nopeasti. Se purasce la
pionsa täyteen, tyhjentää sen vaunuun ja  on 
takaisin ottamassa uutta lapiollista vähemmäs
sä kuiri minuutin ajassa. Kun koko koneiston 
on käännyttävä ympäri, esim. vaunun ollessa 
sen takana, tekee se pyorähdyksensä 20  mailin 
tuntinopeudella.

“ Koko lapio koneistoineen, painaa 1,600 
tonnia, tämä ollen kakis kertaa suurempi 
paino, kuin t,ähänasti suurimmalla höyryla- 
piolla. Takki, jossa sähkökoneista on sijoitet
tuna, on 20  jalkaa korkealla maasta, ollen 60 
jalkaa pitkä ja  SO jalkaa leveä, eli 1,800 neliö
jalkaa, siis tavallisen tanssisalin lattian laajui
nen. Korkein kohta lapiosta on 110  jalkaa 
maanpinnasta. Koneisto on noin 4,500 hevos
voimaa, mutta tätä koko koneistoa ja sen voi
maa käyttää vain yksi mies. Kontrollilaitteet 
ovat asetetut siten, että niillä voi tehdä äkki
näisiä liikkeitä ja pysäyksiä sekä takaisin
ottoja, loukkaamatta silti koneiston osia.

“ Sähkövoiman virta on 4,000 volttia, joka 
käyttää unitin moottori-generaattoria. Nos
tovoiman luo kaksi 450 hevosmaista teräs- 
mylly-tyyppiä olevaa moottoria, joiden no
peus on kontrolloitavissa työn laadun mukaan. 
Kaksi 150 hevosvoiin. saman tyyppistä moot
toria toimii voiman antajana käännöslrikkeis
sä, kumpikin näistä moottoreista pyörähtäen
1,0 0 0  ympärystä minuutissa ja näiden nopeus 
myös voidaan kontrolloida volttimäärällä.’ '

Tämä jättiläinen on käytännössä Fidelity



M A A L I S K U U ,  1 9 3 0 1
kaivannolla, lähellä DuQuoin niinistä paik
kaa, Illinoisissa. Tämän Fidelityn kerrotaan 
olevan suurimman kivihiilen avokaivannon ko
ko maailmassa.

Nämä seikat jo riittäisivät vastaamaan, 
niiksi järjestömme I. AV. W, liitto työskente
lee näillä alueilla järjestämässä hiilenkaiva- 
jia Maailman Teollisunsty(itäisten Liittoon. 
Koneisto on vienyt naamarilta, kuten se vie 
tehdasammattilaisil takin anrmattiunionistfcen 
järjesymisperusteen samalla kun se on vienyt 
heiltä erikoista oppia tarvitsevan ammattitai
don. Heidän järjestönsä on perustettu aika
na, jolloin kukaan ei unelmomuutkaan tämän
laisista koneista, ei yksinkertaisimmistakaan. 
Järjestö perustettiin ammatin ja  piirijaon poh
jalle. Ne olivat silloin kelvolliset perusteet 
järjestölle, jonka tehtävänä oli valvoa vain 
ammattilaisten etuja ja  joiden työnantajat loi
vat yksityisiä yhtiöitä, jotka kilpailivat kes
kenään ilman nykyaikaista yhteistoimintaa 
tuotannon alalla.

Hiilimainarista on tullut koneteollisuudessa 
olevan veljensä veroinen. Hänkin työskente
lee koneella. Hänen kädessään ei ole enään 
käsilapiota ja hakkuria siinä merkityksessä 
kuin ennen. Hänen kädessään on 4,500 hevos
voimaa valjastettuna mekaaniseen hirviöön. 
Hän kontrolloipi tämän voiman, liikuttaen sitä 
kättensä ja  aivostonsa johdolla. Hänellä yksi
lönä ei tästä huolimatta ole läheskään niin 
suurta merkitystä omien etujensa kysymyk
seen tullessa, kuin oli muinaisella ammattilai
sella, Mutta järjestyneenä toisten teollisuus- 
onjien kanssa, jotka käyttävät toisia jättiläis- 
koneita, on hänen merkityksensä satakin 
kertaa suurempi kuin oli muinaisen ammatti- 
vei jensä. Järjestyneenä ovat näiden koneiden 
kanssa työskentelijät maailman herroja. He 
voivat yhteistahdollaan kontrolloida tuotanto
laitokset, joiden käynti heistä kuitenkin riip
puu ja  siten he myös voivat kontrolloida koko 
yhteiskunnan elämän.

Miksi emme tervehtisi ilolla sitä työtä, jota 
järjestömme on lähtenyt tekemään. Miksi em

me olisi valmiit tekemään kaikki voitavamme, 
että tämä järjestömme työ menestyisi mahdol
lisimman hyvin. Mitään muuta toivoa ei teol- 
1.isuuspalklcatyöväestöllä ole kuin koko maail
man teollisuustyöläisten teollisuuksitta in jär
jestyminen. Tässä asiassa on edessämme maa
ilman suurin avonainen hiilenkaivanto, maail
man suurimmat koneet ja jos olemme-johdon
mukaisia niin —  maailman teollisuustyöläisten 
järjestö on myös oltava ainoa toivo. I. AV. AV. 
liitto on siellä kotonaan koneiden ja  konepro- 
letariaatin keskuudessa. Näiden koneiden 
käyttäjille ei merkitse kerrassa mitään, jos he 
työstä päästyään käyvät äänestämään kaupun
gin hallinnon virkamiehiä tai valtion virkamie
hiä. Mutta jos he työstä päästyään menevät 
unionsa haalille ja  äänestävät siellä tätä työ
maata koskevista asioista, merkitsee se heille, 
heidän vaimoilleen ja  lapsilleen elämänsä tär
keimpiä asioita. Nämä seikat ovat meille työ
läisille selvät; ne ovat selvinneet jokapäiväisen 
elämäntaistelmi pyörteissä ja  siksi me terveh
dimme ilolla järjestömme I. W. AV, liiton kor
vaamatonta työtä näiden hiilenkaivajien jär
jestämis- ja  kasvatustyön teossa.

Mutta ei riitä se, että tunnemme innostusta 
järjestömme ansiokkaan työn johdosta; ei rii
tä se, että luemme suurella kiintymyksellä jär
jestömme toiminnasta kerrottuja uutisia. — 
Lämpeneminen luokkamme taistelulle ja  luok
kamme järjestön yrityksille on kyllin kaunis 
asia ja  luokkataistelua käsittävä palkkatyö
läinen ei sitä voi välttää, mutta tuo lämpö, tuo 
ylevä innostus ja  mielen rohkeus on merkityk
setöntä ilman toimintaa. Emme suinkaan ole 
havaitsematta sitä, että jäsenistö eri paikoilla 
toimii yhteisvoimin järjestömme Illinoisissa 
tekemän järjestötyön aineellisesti avustami
seksi, mutta myönnettävä on, että paljon 
enemmän olisi tässä suhteessa mahdollisuus 
tehdä. Missä kaksi tai useampi järjestömme 
jäsen voi yhtyä, siellä oli heidän velvollisuu
tensa järjestöä kohtaan toimia kaiken voita
vansa tämänlaisten yritysten edistämiseksi. 
I. AV. AV. on toiminnan järjestö, jäsenistön tu
lisi kaikkialla muistaa tämä.


