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Gruvarbetarstrejken i 
norra Minnesota 

for några år sedan gick den be
ryktade sträjken i Colorado av 
stapeln. 

En oändlig massa oskyldiga 
slavande män, kvinnor och barn 
fingo släppa till livet på grund av 
kapitalets blodtörst. Här i 1 de 
norra staterna skakade man på 
huvudet och uttryckte sin dom, 
att det är endast i södern sådant 
kan försiggå. Nu är samma 
brottsligheter upprepade häruppe. 
Samma blodtörstiga kapital som 
ej skydde några medel att krossa 
de förtryckta gruvarbetarna i Co
lorado äro här nu och använda 
samma sätt som å den förut 
nämnda platsen. 

Det meddelas nämligen att 
över 2000 "gunmen" äro däruppe 
med orders att kväva varje försök 
till frigörelse. Gruvarbetarna äro 
så långt som kan ses till datum 
fast beslutna att vinna sträjken. 

Från "Strikers News", en tillfäl
lig tidning utgiven och spridd av 
gruvarbetarna för att få den rätta 
situationen fram för publiken, 
meddelar huru beklagliga förhål
landen äro därruppe. Det mest 
utvecklade slag av svindleri som 
kan tänkas har försiggått där. 

Unga ogifta män ha genom att 
bjuda basen på sprit o. dy. kunnat 

m. gått så långt i sina oförskämd
heter att de tvingat sig till "sam
lag" med de gifta kvinnorna så 
att mannen haft vetskap därom 
och basarna ha förstått att få dem 
att tiga genom hotelser att bliva 
avskedade. 

Av det ovannämnda kan varje 
sansad människa förstå att sträj
ken är till sitt yttersta berättigad. 

Sent, ja alldeles försent räta 
slavarna på sina krökta ryggar 
och skaka av sig ohyran — kapita
listerna och dess hejdukar. 

Ståltrusten — det allkontrolle-
rande vidundret, har givetvis 
presat de privata affärsmännen 
däruppe så, att dessa ej skola läm
na ut matvaror på kredit till de 
sträjkande för att på detta sätt få 
bukt på* dem. 

Fäster o. dy. har arrangerats 
runt här till förmån för de stri
dande kamraterna men mera är 
av behovet påkallat. Kommen 
ihåg kamrater att det är mot stål
trusten dessa kamrater strida. Det 
fordras att vi alla göra vårt till 
för att i den mån möjligheterna 
tillåta såra "besten." Många och 
täta sår skall nog förkorta livet. 
Samtidigt som en uppmaning go
res till att hjälpa dessa stridande 
däruppe, bör vi ej känna oss för

erhålla rätt goda shackt under det svarade just med att vi hjälpt 
att de gifta männen ha måst nö- dem, utan tvärtom känna en skyi-
ia sig med de allra sämsta. Ja, det dighet mot oss som människor, 
har gått t. o. m. så långt att basar- att gripa verket an och i organi-
na ha haft gifta män att arbeta serad grupp storma och slutligen 
upp ett schackt och när det kom- tillintetgöra detta odjur, vars 
mit i sådant skick att där har va- makt och blodtörst tilltager för 
rit möjlighet att förvärva ett lite varje dag under det att vi försva-
bättre daglön än förut, så har ba- gas. 
sen sålt shacktet till någon som j I forna tider drogo de svärd 
givit honom så högt som till 60, mot sina förtryckare och höllo 
dollars för densamma. Tänk dem på vederbörligt avstånd, nu 
över en dylik situation. 

En man med hustru och barn 
att försörga har att gå till verket 
och arbeta upp ett shackt på vil
ket han ej tjänat mera än $1.50— 
$1.75, ja många ha fått gå till och 
med så långt som under en dollar 
per dag. En vacker dag när han 
fått shackten upparbetad går ba
sen och säljer hans arbetsplats 
till någon annan. Dubbel stöld! 
Först bestjäl ståltrusten dessa tu
sentals arbetare på hundradetals 
miljoner varje år, så komma efter 
detta stora rövareband (basar) f. 
d. eller rättare arbetare och be
stjäl dem ånyo. 

Ja flera av dessa basar ha t. o. 

kyssa slavarna under en ödmjuk 
suck förtryckarnas sparkande fot. 

En blygsamhetens känsla borde 
spåras i edra anleten ni slavar i 

tion, kommer dylikt att fortgå, ty 
vad vore mer begärt än att sjö
männen gjorde gemensam sak 
med hamnarbetarna och föröv-
rigt hela den övriga arbetarklas
sen då den drives till strid för 
sin existens, men så var ej fallet. 
De nödvändiga post- och päs-
sagerar-ångarne avgingo på sin 
bestämda tider och resgodset la
stades av snobbar och kontors
biträden, naturligtvis med till
hjälp av sjömännen som skötte 
vinscharna och eldarna som om-
)esörjde ånga för vinscarna. 

För övrigt gick allt lugnt, trots 
att polisen var utkommenderad 
till dockorna, med polischefen 
som general. Dockorna och ka
jen var snart överfyllda med va
ror, särskildt med trävaror, och de 
mindre fartygen som gå utmed 
kusten voro i svår belägenhet, ty 
brädgårdsarbetarna hade mer so
lidaritetskänsla än sjömännen, de 
gingo ut i sympatisträjk med stu-
veriarbetarna, varför det var 
omöjligt för träbaronerna att få 
sitt virke från kajen. 

Men ett ordspråk heter: "In
gen rök utan eld," så ock i denna 
sträjk. Huruvida det var ett 
provokatörsverk eller ej, är svårt 
att säga och har hitintills ej blivit 
bevisat. Alltnog på söndagsmor-' 
gonen, den 4 juni, började dockan 
No. 46 att brinna och som den be-; 
stod av trä från vattenpålarne till 
taket så var de snart nedbrunnet; 
och skadan uppskattas från kapi-; 
talistiskt håll till 500,000 dollars.' 
Detta gjorde dock ej någon för-' 
ändring i sriden, men vad som sy- J 

nes märkvärdigt är, att arbetar-; 
na under dessa långa år, ej kun
nat lära sig att föra en ärlig strid. 
Ett par större skeppskompanier, 
däribland det Japanska, under
skrev prislistan på det villkor att 
arbetet skulle omedelbart uppta
gas å deras fartyg, -detta god 
kändes av fackföreningen. Om nu 
arbetarne svarat: Intet arbete 
upptages å något fartyg förrän 

Organisation-
ledtråden i 

utvecklingen 
(Forts. fr. föreg. n:r.) 

1873 kom Amerikas första in
dustriella ekonomiska kris (pa
nic) och med denna försvunno 
nästan alla organisationer, enär 
de flesta av deras medlemmar kas
tades på gatan arbetslösa. 

Förhållandena blevo allt mera 
olidliga, stämningen bland arbe
tarna bitter, och då Pennsylvania 
järnvägsbolag på nyåret 1877 
meddelade, att daglönerna skulle 
bli reducerade med 10 proc. och 
andra järnvägsbolag förklarade 
sig ämna följa Pennsylvania-bo-

det 20 århundradet som fördraga , alla skeppskompnierna godkänt 
att stå oorganiserade eller just bä- j prislistan, så är jag övertygad om 
rande ett medlemskort i fickan 
och ej verka för den gemensam
ma saken: arbetarklassens befri
else. Ni må nu kalla det utveck
lad intelligent individualism, eller 
kristen slaviskhet, det är opassan
de fegt och uselt. Fram för 
handling om den revolutionära 
arbetarklassens vackra mening 
lika rätt och frihet åt alla 
bliva en verklighet. 

Carl Ahlteen. 

skall 
* 

Hamnarbetaresträjken 
på västkusten 

Åter igen har en gren av arbe
tarklassen tvingats att tillgripa 
sträjkvapnet mot sina herrar, för 
att få sina små fordringar upp
fyllda. Denna gång gäller det 
stuveriarbetarna på Västkusten, 
från San Diego upp till B. C. Ka
nada. 

Sjömännen hade i maj månad 
genomfört en förhöjning av $5 i 
månadslön, utan att behöva till
gripa sträjk. 

t>å stuveriarbetarne inkommo 
till rederibolagen med en begäran 
om fem cents paäkning i timman 

vilken förut var femtio cents och 
9 timmars dag och en dollar tor 
övertid, som förr var 75 cents, 
svarade rederibolagen: att de, 
förr, än de skulle giva med sig, 
så skulle de lägga upp sin far
tyg-

att dessa kompanier som voro 
villiga att skriva under, hade tvin
gat de övriga till eftergift, sär
skilt då de voro de ledande inom 
den större skeppsfarten från San 
Francisco. 

Sträjken är nu avblåst efter att 
ha pågått i 9 dagar och till seger 
för arbetarne som det så vackert 
heter. Men, har sträjken tillför
säkrat alla föreningsmedlemmar 
rätten till arbete? "Nej!" Syste
met är detsamma som förut, en 
tredjedel är i arbete och två 
tredjedel får hänga runt dockor
na utan att kunna bliva i tillfälle 
att förtjäna till "coffee" and för 
veckor. Medlemssiffran inom stu-
veriarberarfackföreningen här i 
San Francisco uppgår till om
kring 4,000 och av dessa är 1,000 
i arbete. För att kunna bliva i 
tillfälle att arbeta inom nämnda 
branch måste man vara en hund 
som kryper för basen och litet 

kommer återgå till det fartyg han 
arbetat ^)å föregående natt. Att 
du ej somnar sköter basen om. Ja, 
jag har sett huru basarna t. o. m. 
använda handgripligheter på före
ningsmedlemmar utan någon pro
test, vare sig från individer eller 
föreningen. Arbetarna inkallas 
till arbete 10 min. före tiden på 
morgonen, detsamma efter midda
gen och avblåses 10 min. efter ti
den på kvällen, allt utan protest, 
annat än ibland individuellt, dock 
ej så basen hör det. 

Arbetsreglerna från föreningen 
säger, att ej mer än sex säckar 
cement får läggas å säckkärran 
för en man, men basen tvingar 
dem att pålägga 9, ej mer än 18 
å. två-manskärra, men basarna for
dra 24. Allt detta sker utan pro
test, och intet har gjorts för att 
ändra dessa missförhållanden med 
sträjken. Alltså: vad har de vun
nit med sträjken? Ej annat än 
betalt för vad de hade att fordra 
för de 30 min. som de arbetade 
övertid. 

Härmed får jag meddela att I. 
W. W. ej tagit någon ledning av 
sträjken, ty den tränsportarbe-
taravd. som fanns här för två år 
tillbaka är nedlagd och försök 
som gjordes för ett par månader 
sedan att återupptaga densamma 
misslyckades, ty ännu har arbe
tarna ej lärt sig att gå, de krypa 
sina knän blodiga, under det mä
starens knutpiska dansar över de
ras ryggrad. 

•Kamrater, ni som ännu ej äro 
organiserade, organisera eder, ty 
det stundar vargatider för arbetar
klassen och det är bättre att före
komma, än förekommas. 

Med revolutionär hälsning och 
handslag, 

G. W. Lundberg. 
San Francisco, Calif. 

Torsdagsmorgonen den 1 juni 
tog stuveriarbetarna sig semester j emellanåt består ett glas på honom 
och basarna togo sig en fundera-, eller hans hejdukar, om icke, är 
re. Att det gamla vanliga organi-; du utan arbete på dockan. Jag vet 
serade sträjkbryteriet gick som personer som arbetat en hel natt 
vanligt, behöves ej säskillt påpe-|å ett fartyg och på morgonen! 
kas, ty så länge ej arbetarne äro ( övergått till ett annat samt arbe- i 
organiserade i en enda organisa- tat hela dagen, för att när kvällen ' 

(Ett senare meddelande) 
Efter det hamnarbetarna upp

gjort sin strid gingo de till arbe
tet och lämnade sina sympatistri-
dande kamrater, brädgårdsarbe
tarna, i sticket. Det är ett beklag
ligt tilltag detta, ett bevis på in
grodd slavkänsla och slavmoral. 

Detta, såväl som andra liknan
de tilltag är typiskt för A. F. of 
L., som aldrig har upplyst sina 
medlemmar om klass-solidarite
tens viktiga bud. Det ger vid han
den, att en av de viktigaste punk
terna på vårt program är, att pre
dika klasssolidaritet. En upplyst 
solidarisk arbetarklass är den seg-
rande i alla strider. Red. 

lagets exempel, så vart det slut 
med arbetarnas tålamod och för 
första gången framstår hos dem 
tanken på en omfattande sträjk. 

Men då ingen organisation 
fanns till att förklara sträjkens 
utbrott blev där heller inget sys
tem för en allmän revolt satt i 
scen. Och på dagen då lönere
duceringen träder i kraft finna vi 
arbetarna böja sig under slaget 
utan revolt. 

Emellertid, på sommaren, i juli, 
då ett tåg rullar in på bangården 
i Martinsburg, W. Va., lämnar 
personalen tåget, förklarande att 
de äro på sträjk, inseende det va
ra bättre att svälta i sysslolöshet 
än att både arbeta och svälta. Då 
de gingo ut från bangården före
nade sig alla de andra arbetarna 
med dem. 

Sträjken spred sig hastigt till 
New York, Philadelphia m. fl. 
platser. 3 dagar senare var flera 
andra industrier infattande. Den 
grep omkring sig hastigt, förlama
de transportsystemet, fabriker och 
gruvor m. m. Det artade sig nä
ra nog till en generalsträjk. 

Nu var det som "milisen" för 
' första gången blev använd för att 
skjuta på sträjkande arbetare i 
strid mot kapitalet. Då ingen or
ganiserad plan eller organisation 
kraftig nog att stå emot fanns, så 
lyckades det kapitalismen att me
delst "milisen" kuva de sträjkan-' 
de till underkastelse. Sträjken 
dränktes i arbetarblod och måste j 
arbetarna återgå efter förhål lan-1 
den dikterade av arbetsgivarna. 
Men det var denna strid som vi-( 

sade dem organisationens nödvän-
dighet, därest de ej ville sjunka 
till en nivå värre än någonsin i 
historien. De kände med sig att 
hade de varit väl organiserade ha-' 
de striden vunnits. { 

Ert annan viktjig faktor som ^ 
väckte arbetarna till eftertanke, ( 

spelade in efter det striden för-( 

lorats;' nämligen arbetsintensite
tens uppdrivande till det yttersta. 
De tvingades att forcera arbetet. 
Följden var att om morgnarna 
stodo skaror av arbetslösa utan
för fabriksportarna och bådo om 
arbete. Kunde de, inne i fabriken 
ej hinna upp till den erforderliga, 
hastigheten, blevo de avskedade 
och ersatta av de utanför porten 
väntande arbetslösa. 

Det var denna permanenta ar
betslösa armé arbetarna började 
frukta mera än milisen, som sköt 
på dem, ifall sträjk skulle ut
bryta. 

Huru väl arbetarna togo lärdo
mar av alla dessa händelser visar 
ocjcså de påföljande årens orga
nisations- och upplysningsarbete.' 
Några få år efter framträder en 
ganska kraftig organisation — 
"Knights of Labor" (arbetets rid
dare) på arenan. En organisation, 
som för sin tid var klassmedve
ten. Dess medlemsantal uppgick 
1886 till 700,000. 

Denna organisation lade stor 
vikt vid förkortandet av arbetsda
gen, utförde ett storslaget organi
sationsarbete, utgav tidningar, 
tryckte agitationsbroschyrer, höll 
offentliga möten etc. lsta maj 
1886 var satt som dagen då arbe
tarna i väldiga demonstrationer 
skulle visa att de fordrade 8-tim

mars arbetsdag, för vilket de vid 
denna tid också voro på sträjk. 
Det nära nog resulterade i en ge
neralsträjk liknande 1877, men 
genom ett schackdrag från bour-
geoismen med polisen i spetsen 
framprovocerades ett upplopp i 
Chicago, det s. k. anarkistupplop
pet vid Haymarket den 4 maj; det 
var icke ett anarkistupplopp utan 
ett polisupplopp. 8-timmars-rö-
relsen såväl som K. of L. dog så 
gott som genom Haymarket-hän-
delsen. Man kan säga att den 
dog på schavotten. 

Så framträder A. F. of L., vil
ken organisation egentligen redan 
existerat i 5 år sedan 1881. Vi 
skola ej uppehålla oss länge med 
denna organisation, men vi måste 
erkänna att den gjort mycket för 
sina medlemmar. Såsom organi
sation betraktad har den varit ett 
led i utvecklingen liksom alla and
ra föregående organisationer. Men 
dess principer att organisera, dess 
metoder och medel äro numera 
för gamla och otidsenliga. Ut
vecklingen har gått förbi dem och 
det ser ut som om de bestämt 
tänkt att, ignorera densamma, 
enär de ej kunna få klart för sig 
att betrakta industrien såsom ett 
sammanhängande helt och orga
nisera i motsvarighet härtill. 

Vi véta ju, att genom införan
det av nyare och modärnäre ma
skiner reduceras yrken och yrkes
skickligheten till ett minimum och 
sålunda ställa arbetare inom indu
strien på samma nivå. Varför 
då, som A. F. of L. gör, specia
lisera fackföreningarna i så mån
ga fack söm möjligt? Fackauto
nomi är A. F. of L:s principer. 
Den har många olika fackföre
ningar inom samma industri, för
eningar, vilka ej ha det minsta 
solidaritetens band sins emellan. 
På grund av sina bindande avtal, 
som utlöpa vid olika tider före
kommer mycket ofta organiserat 
sträjkbryteri mellan dessa olika 
fackföreningar. 

Vi ha således funnit, att all ut
veckling i naturen och bland män
niskorna, är byggd på samman
slutning och organisation. Orga
nisation är den röda tråd som går 
igenom all utveckling. Organisa
tion har alltid varit nödvändig 
Men allt efter som den ena eller 
andra har stelnat i formen och ej 
längre hunnit följa med och till
varatagit uppstälda anspråk, så 
har alltid en nyare form av orga
nisation uppstått. På så sätt gå 
vi uppåt och framåt i utvecklin
gen; den ena samhällsformen av
lösande den andra och den ena 
organisationen också avlösande 
den andra. I dag stå vi inför 
samma företeelse, där de gamla 
organisationerna ej längre äro 
tidsenliga eller förmå föra arbe
tarna till segrar. Vi stå vid en 
milstolpe, där de gamla organisa* 
tionerna ha tröttnat utmed vägen. 

Komna dit skola vi inte upp
häva oss och tänka att utvecklin
gen tagit någon annan riktning, 
så att organisation ej är av nö
den mera. ^ 

På de senaste 40 åren liar over 
hela våriden arbetarna samman* 
slutit sig i organisationer. De ha 
haft många och hårda strider att 

(Forts, å sida 3.) 
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