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Taistelu“Tyranni kivihiiltä” vastaan
Kirj. O nni Saari.

Työn ja pääoman välisten yhteentör
mäysten leiskuvat salamat heittävät
aina silloin tällöin väkevän valovirtan
sa hiililealvosten ikuiseen yöhön, jossa
raataja lamppu otsassa suorittaa ras
kasta palvelustaan.
Ja kas, raskasaatoksinen kaivosmies havahtuu, innos
tus paisuttaa rintaa, valo tempaa mu
kaansa kuin taikavoima ja ikuisissa pi
mennoissa alkaa oudosti liikehtiä kuin

purkautumaisillaan olevan tulivuoren
uumenissa.
Valo vaihtuu epämääräi
seen sarastukseen jostain paremmasta,
yievämmästä ja suuremmasta, kaivossaappaan raskas käynti lakkaa, hiilivaunujen kumea, mystillinen jyrinä taukoo ja karkea kaivosmies ryntää esille
komeroistaan noustakseen taisteluun
niitä voimia vastaan, jotka sammumat
tomassa voiton ahneudessaan ovat

SÄKENIÄ
muuttaneet välttämättömät tuotantolähteet kaameiksi hornan nieluiksi.
Kaivosmies on kärsivällinen ja pitkä
mielinen aivankuin kaivantojen synk
kä syys, mutta kun hän nousee, puhuu
hänen liikkeestään työn vakava toti
suus ja raudan sitkeänä vaatii hän oi
keutettua hyvitystä siitä vaivaloisesta
palveluksesta,
minkä hän on yhteis
kunnain suorittanut. Kaivosväki on si
tä samaa joukkoa, joka Emi e Zolan
“ Kivihiilenkaivajissa” Etiennen puhet
ta kuunnellen käsi taivasta kohti ojen-
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kiertämään meidän taloudellisessa eli
mistössämme. Noihin sysimustiin, am
mottaviin kaivoksen kitoihin uhraa liiilenkaivaja hlkihelmensä ja elämänsä
kalliin energian. Niissä ja niiden vai
heilla nauttii hän ilonsa ja tuntee tus
kansa.
Siellä tuijottaa hän entisyy
tensä elettyihin päiviin ja myös kai
voksien synkässä ilmapiirissä, mieliku
vituksensa epämääräisessä maailmassa
sytyttelee hän uusia tähtiä toivojensa
taivaalle. Siellä kantaa hän sortajainsa
säilyttämän raskaan taakan ja sen il-

Pehmcän li il Ien kaivoksen nostimilleko.
nettuna vannoo seisovansa päättäväise
nä niitä vastassa, jotka ovat riistäneet
leivän aikuisten ja lasten suusta, jouk
koa, joka todellakin epäilee olisiko sen
keskuudessa ketään, joka voisi rikkoa
sanansa. Rautainen kohtalo on mää
rännyt hiiienkaivajille oman maailman
sa, oman taistelutantereensa olemassa
olon
kamppailussa.
Ne ovat nämä
“ikuisen yön asukkaat", jotka nosta
vat maan syvistä ummenista kivihiilen
meidän käytettäväksemme, jotka hank
kivat meidän yhteiskuntatalouteemme
voiman ja lämmön ja panevat veren

mapiirlssä kasvaa häneen vähitellen kä
sitys siitä, ettei hän ole enään pelkkä
tietämätön orja, avuton vetojuhta, vaan
hän tuntee kuuluvansa siihen “ Etiennen” kuulijakuntaan, joka näkee kai
voksen syvyydessä kasvavan uuden
työväenarmeijan, kypsyvän uusien kan
salaisten sadon, “joka kerran aurinkoi
sena päivänä katkoo maanpinnan es
teet.” Hiilenkaivajain jäntereinen ar
meija tietää myöskin joko selvemmin
tai epäselvemmiii, että tuleva aika kut
suu sitäkin laajakantoiseen luomistyö
hön.
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Kirjotuksen otsikossa puhutaan tais
telusta “Tyranni Kivihiiltä” vastaan.
Tosiasiat osottavat, että hiilenkaivajat ovat todella joutuneet kamppaile
maan tyranniutta vastaan sen sanan
täydessä merkityksessä. Tuskinpa löy
tyy sen ahneempaa hirmumahtia kuin
on “Tyranni Kivihiili” , jolla me tarkotain me niitä voimia. Sitä omistusoikeut
t a ja riistojärjestelmää, joiden käsissä
tämä tärkeä tuotantohaara on, voimia,
jotka tämän teollisuusalan ovat muut-

[iaiksi silponut. Nykyään tämä mahtivalta surmaa hallituksen tilastojen mu
kaan vuosittain noin kolmetuhatta hiilenkaivajaa ja ruhjoo tuhansittain nii
den lisäksi.
Jokaisessa kaivoskylässä ja kämpiköllä joutuu virallisten laskelmien
mukaan neljä hiilenkaivajaa jokaista tu
hatta kohti vuosittain surman omaksi.
Yhdysvaltain kaivostoimiston julkaise
mien tilastojen mukaan tämän maan
hiilikaivannoissa saa surmansa ja louk-

r

taneet sydämettömäksi hirmumahdiksl.
Tällä tyrannilla on nykyään yli 7oo,ooo palkkaorjaa, jotka ovat pakotetut
nostamaan
rikkauksia maan syvistä
uumenista yhä mahtaviin m aksi paisu
ville hiiliparooneille. Tuhansia työläi
siä sortuu tämän maht ivalla n synkkiin
lokeroihin vuosittain.
Viimeisen 20
vuoden kuluessa on tämä hirmumahti
vaatinut uhrikseen yli 30,000 voima
kasta, reipasta kaivosmiestä, puhumat
takaan niistä lukemattomista työläisis
tä, jotka tyranni kivihiilen säälimätön
rautakorko on rammoiksi tai puolikuo-

kaantuu
vuosittain
8,000— 10,000
kaivosmiestä. Sangen huolestuttavana
puolena näissä tilastoissa on se, että
kaivosuhrien luku viimeisien suosien
kuluessa on yhä vaan jatkuvasti lisään
tynyt.
Merkille pantavana seikkana on eri
koisesti se, että Yhdysvalloissa, tääl
lä kapitalistisen riiston ja mielivallan
luvatussa maassa, hiilikaivoksissa sur
mansa saaneiden luku nousee korkeam
malle kuin Europan maissa tai jossain
muualla, joissa sitä paitsi hiilikaivokset
ovat syvempiä ja hiilen kaivaminen

SÄ KENIA
kaikin päin suurempia uhrauksia kysy
vää, Esim, Belgiassa, jossa hiilikaivok
set ovat tavattoman syviä, ei joudu var
sin yhtäkään tuhannesta hiilenkaivajasta vuosittain tapaturman uhriksi. Yh
dysvalloissa on siis uhrien luku jok
seenkin 4 kertaa suurempi kuin Bel
giassa. Englannissa saa surmansa vuj sittain vähän enempi kuin yksi hlilenkaivaja tuhatta kohti. Venäjällä tuo
tannon vielä ollessa entisellä kannal
laan menetti kaksi hiilenkaivajaa tu-
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ole yleensä huolehdittu työsuhteiden
turvallisuudesta kaivoksissa. Tämä sik
si, koska se vaatisi jonkun määrän, to
sin tavattoman pienen, niistä voitoista,
mitä hiiliparoonit työläisten hiestä ja
verestä kiskovat.
Yhdysvaltain hiilituotannosta an
taa United Mine Workers järjestön tilastonhoitaja Robert H. Harlan m. m.
seuraavia tietoja:
“ Hiilen kaivamiskustannulgset tässä
maassa tekevät ainoastaan kolmannen

20 toim in siit [kilvet u ri m rim assa h iiltä k aiv o k sesta.

hannesta vuosittain henkensä tapatur
man kautta, Ranskassa ei tule varsin
yhtäkään työläistä tuhatta kohti.
Mistä Yhdysvaltain suuri uhriprosentti johtuu, on jokaiselle aikaansaseuraavalle siksi tunnettua, ettei se kaipaa
pitempiä selostuksia. Käyhän kaivosonnettomuuksien yhteydessä melkein
poikkeuksetta selville, että tapaturmain
perimmäisenä syynä on kaivosyhtiöi
den huolimattomuus joko siinä muo
dossa, ettei ole pidetty kaivoksia puh
taana vaarallisista kaasuista, on käytet
ty kelvottomia räjähdysaineita ja ei

osan siitä mitä ne tekevät Isossa Britan
niassa, joka on tämän maan jälkeen
suurin hiilentuottaja maailmassa.
Viime vuonna kalvoivat Yhdysval
tain 7 50,000 hiilenkaivajaa 685 mil
joonaa tonnia hiiltä. Sittenkin olivat
he jouten puolet aikoja sentähden, et
teivät rautatiet voineet hankkia riittä
västi tyhjiä vaunuja.
Englannissa on 1 .100,000 hiilenkai
vajaa, lähes puolta enempi kuin täällä.
Nämä kaivosmiehet tuottivat v. 1 9 U ,
joka oli heidän suurin tuotantovuotensa, ainoastaan 286 milj, tonnia hiiltä.
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Tänä vuonna he tuottavat mahdollisesti
noin 200 miljoonaa tonnia, siis vähem
män kuin yhden kolmannen osan sii
tä mitä täällä on tuotettu pienemmän!
miesmäärällä.
Tästä ilmenee että yksi kaivantomies Amerikassa tuottaa niin paljon
hiiltä kuin neljä tai viisi kaivosmiestä
Englannissa. Syytä tästä ei voida aset
taa engantilaisten kaivontomiesten nis
koille. Amerikan kaivannot ovat uusia,
joissa on paljon koskemattomia suoma
lähellä maanpintaa. Englannin kaivan-

sadaila prosentilla. Mutta siitäkin huo
limatta, vaikka hiili maksaakin kah
desta kolmeen dollariin tonni kaivan
non päällä, olemme me hyvän joukon
alapuolella Englannin seitsemää ja kah
deksaa dollaria.
Mutta vaikka Englannissa maksetaankin enempi kuin kaksi kertaa niin pal
jon hiilestä kaivannon päällä kuin tääl
lä, ja huolimatta siitä, ettei siellä saada
enempää kuin puolet siitä hiilestä, mitä
markkinoiila tarvittaisiin, on siellä ly
hennetty kaivantomiesten työaika seit-

K iilvnsm telict in m n s s i lu iiv c k see ii ty h jä ssä lililiyiU im is n.

toja on kaivettu vuosisatoja. Ne ovat
syviä ja hiili niissä on matalissa ja ka
peissa suonissa. Kuitenkin kaivamiskustannusten seuraukset ovat sellaiset,
että Englannissa maksaa hiili $7— $3
tonni kaivannon päällä ostettuna.
Ennen sotaa myönsivät hiilikaivantojeu omistajat täällä että dollari tonnilta
kaivannon päällä ostetusta hiilestä tuot
ti heille kohtalaisen voiton. Senjälkeen
on päiväpalkalla työskentelevien hilenkaivajien palkka kohonnut noin 76
prosentilla, urakkamiesten 23— 43 pro
sentilla ja hiilenhinta kaivantojen pääl
lä ostettaissa sadalla, jopa kahdellakin

seinään tuntiin. Seitsemän tuntia siitä
ajasta lukien kun he jättävät kaivosau
kon siihen asti kunnes he jälleen sille
pa aavat.
Täällä, jossa kalvantomiehet tuotta
vat halva’la hiiltä kaksi kertaa niin pal
jon kuin me tarvitsemme, niin että kai
vannot täytyy sulkea joka vuosi ja an
taa kaivantomiesten olla työttömänä
puolet aikaa, täytyy miesten työsken
nellä noin 9 ja puoli tuntia kaivannossa.
Vaikka nykyinen työpäivä lyhennet
täisiin puolella, voisivat Amerikan kaivantomiehet vielä tuottaa tarpeellisen
määrän hiiltä......

SÄKEHI Ä
Yhdysvaltain suurimmat kaivoskeskukset ovat Pennsylvaniassa. Siellä on
175,000 kovanhiilen kaivajaa kahdessa
kauntissa yksinään ja muissa osissa
valtiota on sen lisäksi vielä 170,000.
Pennsylvaniasta jatkuvat Ihii ti kalva nrnot länteenpäin seuraavassa järjestyk
sessä:
Miesluku.
West Virginia .................................75,000
Ohio .................................................4 5,000
Indiana ............................................ 25,000
Illinois ............................................9o,ooo
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vat puoli tuntia ruokailuun työpaikat
taan. Heiltä kuluu 40 minuutista tun
tiin mennessään ja tullessaan työpai
kalta. Se on yhtä ankaraa työtä, kuin
mikä muu tahansa, sillä matkalla on
kannettava työkaluja ja kulettava ahta den ja matalain reikäin, kujain y. m.
kautta. Toisin sanoen, kaivosmiehet
saavat työskennellä noin 9 lA tuntia
viidestä tai S5.89.
Mutta kaivantomiesten ei anneta
työskenellä säännöllisesti. Ei ole aina
rautatievaunuja, joten pakollinen jou-

i m i e n ro u h im in e n sitli Viikolleen uvulhi.

Eteläpilri:
Kentucky, Tennessee, Alabama 40,000
Lounaspliri ...............................
20,000
Keskilänsi .....................................3 5,000
Kalliovuoriston piiri .................. 28,000
Washington .................................. 6,000
Lännellä, missä uniot ovat vanhem
pia ja voimakkaampia, ovat palkat hie
man suuremmat.
Pohjapalkka idässä
on $5 päivältä ja lännellä SS.89. Tämä
on korkein määrä mitä tottunut mies
voi saada päiväpalkalla.
He työskentelevät kahdeksan tuntia
varsinaisella työpaikalla. He kulutta-

tilaisuus syö puolet mainarin ajasta ja
tuloista.
Viime vuoden tilastot osottavat, että
kaivosmiehet ansaitsivat keskimäärin
$75 kuukaudessa, työskennellen noin
puolet ajasta. Ajatelkaahan tuota palk
kaa nykyisiin elinkustannuksiin ver
rattuna. Siltä näette miksi kaivantomiehet
vaativat enempi palkkaa ja
myöskin, miksi he vaativat lyhempää
työpäivää jakaakseen tuon kroonillisen
työttömyyden, mikä pitää kaivantotyöJäiset nykyisessä kurjassa asemassaan.”
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Ne olosuhteet, mitkä nykyään hiilialueilla vallitsevat, ovat suoranaista Jat
koa niille kurjille työsuhteille, jotka ai
kojen varrella ovat päässeet tällä tuo
tantoalalla rehottamaan.
Hiilikaivosolojen
voimaperäisempi korjaaminen
on vasta myöhempien aikojen tuotet
ta, jolloin työläiset omalla järjesty
neellä voimallaan ovat jo tilaisuudessa
tekemään vaatimuksia palkan, työpäi
vän ja yleensä työehtojen suhteen.

valtain hiilikaivokset ovat aina saaneet
Italiasta, Unkarista, Itävallasta', Puo
lasta ja Venäjältä nöyrimmät ja avuttomimmat rekryyttinsä. Ankaran työ
voiman kilpailun keskellä on parempaa
palkkaa ja muuta parannusta tarkottavien vaatimusten pitkin aikaa täytynyt
väistyä syrjään. Järjestymättömien ja
orjamaisten työläistensä kanssa ovat
hiiliyhtiöt saaneet menetellä niin mie
livaltaisesti kuin ovat vaan suinkin ha-

K u n iin i to n n in siilikö v e tu ri tu o h lil ju n a a k aiv o k sen e tä is is tä lo k e ro ista .

Hiilenkaivajat orat pitkät ajat olleet
kaikkein vastustuskyvyttominta, kaik
kien hajanaisinta ja nöyrintä työvoi
maa, kaikin päin avuttomana amerikalaisen trustimahdin käsissä. Amerikaan
tulvivan
Siirtolaisvirran pohjimmista
joukoista ovat Amerikan hiiliparoonit
aina saaneet parhaimman työvoimansa,
joka alhaisen elintasonsa, kansallisten,
uskonnollisten
ja muiden sellaisten
ominaisuuksiensa kautta sekä yhteis
kunnallisen kypsymättömyytensä takia
on ollut voimaton nousemaan trustivallan ahnasta riistoa vastaan. Yhdys-

lunneet. Eivätkä ne ole suinkaan kei
noja
säästäneet vastustuskyvyttöiniä
palkkaorjia^n riistäessään. Ne ovat pi
täneet tarkan huolen siitä, että jo muu
tenkin pienestä hiilimainarin palkasta
jäisi suuri osa yhtiön kassaholveihin.
Monenlaisia kiristys keinoja on ollut
ajan varrella käytännössä, ja yhä vie
läkin ahmivat ahneet kädet hiilimaina
rin niukkaa osuutta. Aivan tavallista
on ollut ja on vieläkin, että yhtiöt it
se punnitsevat urakalla irrotetun hii
len ja ryöstävät sen kautta jatkuvasti
työläisiä. Yleisenä ilmiönä on myös-

SÄKENI Ä
kin tullialueilla ollut, että kun hiiltä on
kaivettu vaunukaupaJiIa, ovat yhtiöt
lakkaamatta suurentaneet vaunuja silti
korottamatta palkkaa. Useinkin on tapahtunut päinvastoin.
Ruudista ovat
yhtiöt aina kiskoneet työläisiltään huikeat voitot. Monien muiden saalistamiskeinojen lisäksi tähän saakka on
ollut tavallista, että työläisten on täytynyt ostaa kaikki elintarpeensa kaivosyhtiö:den
kauppapuodeista, jotka
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karkottamalla tai uhkaamalla häätää
työläiset asunnostaan paljaan taivaan
alle, kuten lukemattomia kertoja on tapahtunut.
Kaikkien näiden moninaisten eplkohtain puristamana ovat hiiienkaivajat
vuosien varrella joutuneet etsimään
huojennusta elinehtoihinsa. Monta uljasta lakkotaistelua ovat he käyneet,
monta voittoa saavuttaneet, joskin
myös monta katkeraa häviötä. Näissä

Y h tiö t k ä y tt ä v ä t n u o ria |H>ikasla n o u k k i u i a a u k iv iä p u is k iv ih iile s tä . N 'äm ii
g tu lk k o rjiil jo u tu v a t t jo l l ii n jo s a l i e n n u o re n a , e iv ä t k ä n ä in o lle n
voi kiij-ilä j u u r i o lle n k a u n k u u lu u .

harjottavat mitä julkeinta keinottelua.
Onpa usein tapahtunut niinkin, että
kaivosmies on käynyt kuukausimääriä
työssä, näkemättä minkäänlaista muuta
rahaa, kuin jonkun paperilapun, jolla
on saanut tavaraa yhtiön puodista. Ai
van tavallista on myöskin, että yhtiöt
rakentavat kaivoksien lähistöille omat
asuinhuoneensa,
jolta työläiset ovat
pakotetut vuokraamaan korkeata mak
sua vastaan. Tästä yhtiöt kaiken muun
lisäksi vielä saavat tehoisan aseen työläistensä kurissa pitämiseksi lakkojen
tai muiden työselkkausten tapahtuessa.

kokemuksissa on hiilenkaivajaln taistelukyky ja tarmo lakkaamatta terästy
nyt. Ja joskin hiiliyhtiöt ovat kaiken
aikaa myöskin kasvaneet voimassaan ja
vaikutusvallassaan, joskin niiden taak
se on kasaantunut ennenkuulumatto
mia aineellisia ja henkisiä voimia, kat
sovat hiiienkaivajat nykyään tulevai
suuteen toivorlkkaimpana ja luottavai
sempana kuin milloinkaan ennen. Hei
dän yhteiskunnallisen voimansa tunte
mus ja suuremmoinen järjestynyt voi
mansa vuodattaa hiilenkaivajiin ehty
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mätöntä rohkeutta ]a päättäväisyyttä
paremmasta tulevaisuudesta.
Se järjestö, nimittäin United Mine
Workers of Amerika (Amerikan yhdis
tyneet kaivostyöläiset), jonka kautta
niin hyvin kovanhiilen kuin pehmeän
hiilenkin kaivajat ovat voimansa yhteen
liittäneet, on monien raskaiden petty
mysten ja pitkäaikaisten, ankarien pon
nistusten tulos. Hiilenkaivajien järjes
täminen on ollut mitä vaikeimpia ky
symyksiä.
Heidän järjestämisessään
on Amerikan unionistinen liike avanr ------ ------------ -

ten yhtiöiden kavalien juonien murs
kaamana.
Ensimäinen huomattavampi järjestämisyritys hiilenkaivajien keskuudessa
tapahtui vuonna 1849, mutta tämä, sa
moin kuin useat muutkin paikalliset
järjestämisyritykset,
raukesi
ennen
pitkää tyhjiin. Vuonna iS ö i perustet
tiin Illinoisissa American Miners’ As
sociation (Amerikan kaivostyöläisten
liitto) niminen järjestö, joka valtasi en
nen pitkää alaa myöskin itäiSimmissä
valtioissa, mutta tämäkin järjestö luhis-

------

T iill a ll i s s a k i n a s u n n o is s a p itä ä •‘T y r a n n i k iv ih iili” t yö Iäisiä u n -

nut satoisalle viljelykselle yhden syn
kimmän
korpimaansa. Monta kättä
herpaantui, monta päätä harmaaksi kävi
ennenkuin tämä karu maaperä tuli edes
ylimalkaan raivatuksi. Ei ollut helppo
saada yhteiseen järjestöön sellaisia työ
Iäisiä, joita vuorenraskaat ennakkoluu
lot vetivät entiselle pohjalle ja joiden
hajalla pitämiseksi hiiliyhtiöt kiinnitti
vät parhaimmat voimansa. Monta yri
tystä tehtiin hiilenkaivajain järjestön
luomiseksi ennenkuin mitään pysyväis
tä aikaan saatiin. Milloin raukesi pys
tytetty järjestönalku työläisten keski
näisten riitain vuoksi, mutta useimmt-

tui vuosien 1867— 68 lakkotaisteluiden johdosta. Vuonna 1869 muodos
tettiin Miners’ and Laborers’ Benevolent Association niminen kaivosmies
ten järjestö erään John Sineyn johdol
la. Tämä järjestö kasvoi nopeasti kai
vosyhtiöiden
ankarasta vastarinnasta
huolimatta, kunnes sekin sortui vuon
na 1875 käydyn yleislakon pyörteisiin.
Mainittu järjestö toimi etupäässä ko
vanhiilen alueilla.
Samoihin aikoihin, jolloin tämä jä r
jestö murskaantui, perustettiin peh
meän hiilen alueilla Miners National As
sociation (Kaivostyöläisten kansallinen

SÄKENIÄ
liitto)- nimellä tunnettu järjestö, jossa
vuonna
1874 sanotaan olleen jo yli
20,000 jäsentä.
Mutta sekin hajosi
ennen pitkää kuten monet edeltäjänsä.
Näiden järjestöjen kuk;stiim;sei- jäl
keen ilmestyi näyttämölle Työn rita
rien järjestö, johon kaivosmiehet liit
tyivät suurin joukoin niin hyvin kovanhiilen kuin myöskin pehmeänhiilen alu
eilla. Tämä järjestö näytteli jo huo
mattavaa osaa työläisten oloja koske
vien vaatimusten ajamisessa ja perille
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järjestö oli kuitenkin yhtämittaisessa
hankauksessa
hiilialueilla toimivain
Työn ritarien jätteiden kanssa, joka
suuresti häiritsi ja ajan oloon heikensi
sen toiminta. Senkin olemassaolo al
koi horjua ennen pitkää yhä pienene
vän jäsenmäärän takia, kunnas se vii
mein liittyi yhteen Työn ritarien piiri
järjestön numero 135 kanssa, josta tu
loksena oli nykyisen Amerikan Yhdis
tyneitten kaivosmiesten järjestön pe
rustaminen.

1
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viemisessä. Mutta ennen pitkää alkoi
tämäkin järjestö menettää jalansijaansa
hiilialueilla hiiliparoonien salaisten ja
julkisten vehkeilyjen, sekä mainarien
keskinäisten riitain johdosta. Sen ti
lalle muodostettiin taas uusi, “ Kaivos
työläisten kansallisen edistysunion" ni
mellä tunnettu järjestö vuonna 1885.
Tämä järjestö kasvoi suuremmaksi ja
vaikut usvaftaisemmaksi kuin mikään
edeltäjänsä. Se pakotti yhtiöt teke
mään useita tärkeitä myönnytyksiä ja
solmisi työsopimuksia West Virginian,
Pennsylvanian, Ohion, Indianan ja Il
linoisin hiiliyhtiöiden kanssa.
Tämä

Tämä järjestö ulotti heti alunpitäen
toimintansa niinhyvin kovanhiilen kuin
myöskin pehmeänhiilen kaivajiin kes
kuuteen. Sen jäsenmäärä kasvoi no
peasti, niin että se saattoi jo toivorik
kaana lähteä käytännölliseen taisteluun
kin vaatimustensa puolesta.
Vuonna
1894 julisti järjestö yleislakon pehmeä 11hiilen alueilla, joka kuitenkin päät
tyi melkein kokonaan työläisten hävi
öllä.
Epäonnistunutta lakkotais-telua
seurasi taantumus järjestön toiminnas
sa, jäsenmäärä aleni niin, että kovanhiilen kaivajain järjestöt katosivat jok
seenkin tyysten näyttämöltä ja pehme-
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änhiilen kaivajain järjestöön kuului
vuonna 1897 enään ainoastaan noin
yhdeksän tuhatta jäsentä. Mutta jär
jestö oli kuitenkin voittanut itselleen
jo pysyväisen sijansa kaivostyöläisten
keskuudessa kaikista vastoinkäymisistä
huolimatta ja muutaman vuoden kulu
essa alkoi sen jäsenmäärä osottaa eri
koisen vaimakasta nousua pehmeänhiilen alueilla, kun taas kovanhiilen alu
eilla järjestö sai tehdä epätoivoista työ
tä vuodesta vuoteen union vakiinnut-

nykyään noin neljäänsataan kahteen
kymmeneen tuhanteen.
Mutta hiilenkaivajain
järjestynyt
joukkovoima ei ole voinut asettaa lo
pullisia rajoja "Tyranni Kivihiilen”
ahnaalle riistännälle ja häikäilemättö
mälle mielivallalle. Huikeimmat voit
tonsa on Amerikan kapitalismi kisko
nut hiilimainarien työn tuloksista. Si
tä mukaa kun hiilikaivokset ovat jou
tuneet yhä suurempien pääomien kä
siin, joko suurten rautatiekorporat-
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tamiseksi. Vuosien varrella käytiin sil
loin tällöin katkeria, milloin laajempia,
milloin
pienempiä taisteluita, joiden
yhteydessä yhtiöt tekivät häikäilemät
tömiä yrityksiä union murskaamiseksi,
jota ne ovat aina pitäneet leppymättömän vainonsa esineenä. Kaikissa näis
sä kovissa koettelemuksissa on hiilen
kaivajain järjestö kuitenkin yhä vaan
vahvistunut lukumäärässään ja voimas
saan vuodesta vuoteen niin pehmeänhiilen kuin kovanhiilenkin alueilla, niin
että Amerikan Yhdistyneitten kaivos
työläisten järjestön jäsenmäärä nousee

sionien tai terästrustin määräämisval
lan alaiseksi, ovat hiilenkaivajat joutu
neet yhä arvottomamman riiston alai
seksi. Jos muilla teollisuusaloilla työ
läiset ovat vuosien varrella saaneet edes hiukan palkankorotusta, ovat hiilenkaivajien
palkat pysyneet samoi
na, tai nousseet ainoastaan mitättömäs
sä määrässä. Siitä antavat tilastot epäämättömiä tietoja.
Hallituksen tilastot osoittavat, että
hiilenkaivajain
palkat ovat nousseet
sangen pienen murto-osan siitä mitä
hiilen hinnat ovat kohonneet ja niiden
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mukana yhtiöiden voitto-osuus kutakin
hiilitonnia kohti. Hallituksen kaivosdepartementin julkaisemien tilastojen
mukaan hi il im ai närien palkat vuonna
I 9 t 8 nousivat West Virginiassa, joka
on
tyypillisimpiä kaivosalueita, kor
keintaan ; m . 0 9 kuukaudessa.
Sa
maan aikaan maksettiin samoilla alueil
la hallituksen töissä työskentelevillä
kirvesmiehille 198 dollaria kuukaudes
sa, eli 2,3 76 dollaria vuodessa. Ojankaivajille maksoi hallitus viisi dollaria
päivältä. Alhaisista palkoista huolimat
ta hiilituotanto yksistään West Virgi
nian valtiossa lisääntyi 1 , 200,000 ton
nilla edellisen vuoden hiilituotantoon
verraten. Mutta lisääntynyt tuotanto
vahti myöskin tavallista suuremman
uhrin mainarien veressä ja hengessä,
sillä vuoden 1918 ajalla sai West Vir
ginian hiilikaivoksissa surmansa 404
kaivosmiestä ja 795 loukkaantui, jotavastoin edellisenä vuotena sai surman
sa ainoastaan 394 hiilimainaria.
Vastikään juiaistujen tilastojen mu
kaan elintarpeiden hinnat Yhdysvalm loissa ovat vuodesta 1914 vuoden 1919
heinäkuuhun kohonneet keskimäärin
75 prosentilla. Kansallisessa teoliisuuskonferenss:$sa esitettyjen tilastojen
mukaan asuntovuokrat ovat samalla
ajalla nousseet keskimäärin 28 prosen
tilla. Polttoaineet, valo ja lämpö ovat
virallisten tilastojen mukaan samalla
aikaa nousseet 57 prosentilla. Kaikki
muut tarveaineet ovat kohonneet sa
massa suhteessa.
Ja kuitenkin tällä
samalla ajalla hiillmainarien palkat ovat
harvassa tapauksessa kohonneet hiu
kan, mutta suurelta osalta pysyneet
ennallaan.
Tällaisten olosuhteiden puristukses

□

563

ta ei hillenkaivajilla ole muuta ulos
pääsyä kuin hellittämättömän taistelun
tie. Ja varmaa on, että mitä päättäväisempänä ne tälle tielle astuvat, sitä vor
makkaampana tuntevat he suonissaan
joukkovoimansa sykintaä, sitä Suurilukuisammaksi ja selvänäköisämmäksi
kasvaa heidän järjestönsä, sillä totises
ti näin korkean asteen saavuttanut tais
televa voima joutuu tapahtumain pu
ristamana suorittamaan yhä tärkeäm
pää tehtävää uuden, työväen tarkotuksia palvelevan yhteiskunnan luomises
sa. Juuri siihen tähtää erään hiilenkaivajain äänenkannattajan seuraava lau
sunto:
"Hiilenkaivajain ensimäisenä tehtä
vänä on järjestyä. Älköön haudottako
harhaluuloja työn ja pääoman etujen
sopusoinnusta. Mitään sellaista ei ole
olemassa. Hiiliparoonit mässäävät niil
lä rikkauksilla, joita he pusertavat kai
vostyöläisten hiestä ja verestä palkkajärjestelmän kautta.
Mutta hiilimagnaattien täytyy kukistua. Se on kehi
tyksen kiertämätön laki.
Kun hiili
paroonit taistelevat uniota vastaan, tais
televat he samalla myöskin historian
järkähtämätöntä kulkua vastaan.
He
kyliä saattavat murskata joidenkin työ
läisten päitä, tai ampua heitä maahan
kuten koiria, mutta he eivät voi pysäyt
tää kehityksen ja taistelujen majestee*
tillistä kulkua. Jokainen työnantajain
isku vain lujittaa ja vahvistaa työväen
jo voimakasta rintamaa. Sitä on mah
doton murtaa. Ne kuusi tuhatta or
jaa, jotka vanhan Rooman mahtajat ri
pustivat hirsipuihin pitkin Appian tien
vaijtta, ovat antaneet osansa taistelussa,
työläisten vapauden puolesta. Jatku
koon taistelu!”
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