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I. W. W. PftlNQIPPÖRKLAftlNQ. 
. Arbctareklauen och arbetativareklaa-
Hn har Ingenting gemensamt. Det kan 
Icke bil fred så Ungt miljoner av det ar
betande folket lever 1 nöd oeh umbäran
den, och de få som utgöra Överklassen, 
har allt det goda t livet. 
. Méllan dessa två klasser måste en strid 

påg& tills hela världens arbetare orga.nl-
serat sig såsom en klass, taget Jorden 
med produktionsmedlen 1 besittning och 
avskaffat lönesystemet. 

VI finner att centraliseringen av led
ningen över Industrien på färre och färre 
händer, gör det omöjligt för yrkesförenln-
garna att mäta sig med arbetsgivare-
klassens alltid växande makt. TrkesfOr-
enlngarna åstadkomma ett tillstånd, som 
gör att en grupp arbetare bli stftllda emot 
en annan grupp arbetare Inom samma In
dustri, därigenom nedgöra de arandra un
der lönestrider. Därjämte hjälpa yrkes-
föreningarna arbetsgtareklassen att vilse
leda arbetarne till den tron, att arbtar-
klassen har gemensamma Intressen med 
arbetsglvarne. 

Dessa deras förhållanden kunna för
ändras, och arbetareklassens Intressen 
uppehållas endast genom en organisa* 
tion formad så, att alla deras medlem
mar Inom en Industri, eller alla Indu
strier, om nödvändigt, kunna nedlägga 
arbetet när en sträjk eller lockout på
går 1 någon del därav, därigenom göra 
de en oförrätt till en oförrätt till alla. 

I stället för det konservativa valsprå
ket: "En god betalning för ett gott dags
verke," måste vi på vår fana skriva det 
revolutionära: "ned med lönesystemet." 

Det är arbetarklassens historiska mis
sion att avskaffa kapitalismen. Produk
tionens armar måste organiseras, icke en
dast för de dagliga striderna mot kapita
lismen, utan även för att övertaga pro
duktionen när detsamma är avskaffat. 
Genom att organisera oss industriellt 
uppbygga vi det nya samhället inom ra
men av det gamla. 

Arbetarklassen och krig. 
Arbetarna över hela jorden i 

gångna tider såväl som för när
varande äro av samma skrot och 
korn. De önska arbete men frå
ga icke alls efter något annat. 
Jag har sett tusentals fall under 
de senaste åren t. o. m. då arbe
tarna aldrig frågat basen efter 
annat än arbete, aldrig eller i yt
terst sällsynta fall fråga de efter 
daglönens storlek. De anse det
ta som en nedsättning av basens 
ära. Många gånger har jag frå
gat dem: varför frågar du ej ef
ter, eller rättare gör upp ett pris 
med basen for den vara du säljer, 
nämligen din arbetskraft. Svaret 
har alltid kommit fram liknande 
för alla: å det förstår du väl att 
de betala likasom andra o. s. v. 
Slavarna ha blivit inlärda att allt 
det den besittande klassen tar sig 
för är rätt. 

Få de sista 5 åren ha levnads
omkostnaderna stigit upp till 60 
procent men slavarnasjön har ic-

srorLmåtLpkgfs, på de plat-
ser ocls i de arbeten där arbetar
na ha lämnat det i basens händer 
att betala vad han behagar. I fall 
där arbetarna vågat resa på nac
ken har givetvis lönen höjts. 

Välmågan har i två års tid 
strömmat över landet heter det 
så vackert, men om man går in i 
arbetarhemmen nu så får man 
höra en annan sång. Kol är 35 
proc. dyrare än i fjor. Potatis 
500 proc., mjöl, socker, kött, fläsk, 
smör. ägg m. m. varierande mel
lan 40 a 60 pröc. högre o. s. v., 
under det att avlöningen står på 
ungefär samma ståndpunkt. Vad 
visar detta? Jo kort och gott att 
det är kapitalets rovgirighet som 
dikterar arbetarnas resning (om 
de för övrigt kunna resa sig) vi
dare, det visar att vi arbetare för 
5 år sedan hade 50 prot. mera att 
leva av än nu. För 5 år sedan ar
betade hela Europa med högtryck 
och välmågan var 50 proc. större 
än nu. Nu äro de T krig och 
svälta alldeles hämskt. 

Det amerikanska matförrådet 
är slut. ~ Varför? Är det därför 
att engelsmän, tyskar och frans
män etc. ha varit över här och 
frånrövat Amerika detsamma? 
Är det? Nej! Ni vet bättre än så! 
Ni vet att de stora packing-, 
kvarn- och elevator Co. ha sänt 
ut allt de möjligen kunnat få tag 
i, och prässat upp priserna i höj
den. Europa behöver mat, och i 
behovets timma räknas ej dollarn 
så hög som annars. Om det hade 
varit fallet att de i krig indragna 
ländernas folk kommit över hit i 
massvis och stulit i väg matförrå
den då hade det varit sans i att 
förklara krig mot dem, ej efter de 
tagit maten utän innan, så att sol
daterna och andra hade haft nå
got att leva av, nu är det tank
löst att tala om att bekriga dessa 
stackare, som ätit upp den ameri
kanska maten, och slitit ut de i 
Amerika fabricerade kläderna, 
speciellt som vi veta att de stora 
amerikanska trusterna ha for ett 
ringa pris köpt ifrån de ameri
kanske arbetarna och bönderna 
deras produkter, och så för ett 
blodspris sålt det till de i nöd 
stadda länderna. 
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De ha tagit barnens bröd och 
kastat för de Europeiska blod
hundarna. Dessa som gjort det
ta är det amerikanska folkets fi
ender. Detta har en grupp av ar
betare tillhörande I. W. W. för 
länge sedan insett och därför be
svarat den krigsförklaring dessa 
truster utgett till Amerikas ar
betande folk. 

Tvivlar någon på att denna 
krigsförklaring för länge Isedan, 
är utgiven, så sök i < minnet upp 
händelserna i Lawrence, Mass., 
Colorado kolfält, Michigans kop
pargruvor, Minnesota malmgru
vor, och händelsen så nyligen ti-
mad som i Everett, Wash., den 5 
nov. 1916. Eller mordet på vår 
präktige sångare och gode kam
rat Joe Hill, nov. 19-1915. Detta 
är endast några få utav de dagli
ga striderna som gått av stapeln 
mellan kapital och arbete, men 
som ̂  man utan ringaste möda 
kunde räkna upp i 100,000-tal in-
om^n ytterst kort tid^ ^ 

Dessa* truster som nu i två ars 
tid b.estulit landet på mat, kol, 
malm, skog etc. och sålt till de 
krigsförande länderna, ha under 
bestjälningen dödat hundra tusen 
arbetande män, kvinnor och barn, 
lemlästat lika .många, samt fy
siskt och själsligt ruinerat mass
vis. Nu komma samma truster 
och finna, att deras i det blödan
de Europa insatta kapital är i( 

osäkra händer, som tvingar er 
förut av dem bestulna, att skyd
da deras fordran. Ha ni hört hur 
de säga? 

Jo de säga: fosterlandet är i fa
ra. Ja, det var i fara förr när ni 
ägde något av detsamma, nu är 
faran över, ty om ni ta er vecko
avlöning och gå till en matvaru
affär och köpa mat av den sämsta 
sorten för en veckas tid, så fin
na ni ut att ni ha ej nog pängar 
att betala hyra eller kol med-

Ha ni mera, så för alla sunda 
människors skull gå ut i krig 
skydden det, samt erövren mera. 

Ni vet vem som stulit det ifrån 
er, det är ej hårt att finna denna 
fiende, men hårdare att komma åt 
honom. Jag är en ytterst mate
rialistisk människa själv, och om 
jag hade varit dum nog att läm
na mina ägodelar i osäkra hän
der, så nog skulle jag ut och för
söka få säkerhet för dem, ja jag 
skulle ej heller neka för att få nå
gon annan att riskera liv och lem 
för att rädda dem åt mig, men 
jag skulle utan ringaste omsvep 
säga, att det var en jubelidiot till 
människa som riskerade sitt liv 
för att rädda mitt gods. 

Hade jag då förut plågat ho
nom, svält ut hans hustru, och 
barn, och han hade tåligt tagit 
emot det, så hade jag fall rätt att 
kalla honom så. v-~ 

Jag är som sagt ytterst ma
terialistisk människa och min 
materialism har drivit mig att un
dersöka förhållandena och föra 
krig mot tjuvarna. Jag är en in
dustriell soldat i The Industrial 
Workers of The Worlds leder. I 
dessa leder finnes tillfälle för var
je arbetare att bliva med. Inga 
andra än arbetare. Obs. det. 

Vi frukta att om andra få kom

ma in, så uppstår kanske myteri 
och det är (let farligaste som fin
nes. 

Hur våra fiender känna sig i 
detta fallet, veta vi ej, men om, 
de ej skulle riskera något, så 
måste det givetvis vara deras o-
kunnighet om saken, ty så clum-
ma tror jag väl knappast att de 
äro, att de tro, att en armé på fle-
re hundra tusen män som endast 
för någon .månad sedan förklarats 
icke vara berättigade medborgar-
rättigheter, nu skulle hängivit 
strida sina fienders strider. 

Någon säger kanske att de äro 
ej att räkna med. Jag för min 
del vet bättre. Jag vet att de ha 
den mest genomgående övning 
någon människa i detta landet 
någonsin kan få. Bevis på detta 
ha vi om vi sett dem i skogarna, 
på skördefälten, på frakttågen, i 
sträjker förföljda av poliser och 
gunmän, i fängelsehålor på bröd 
och vatten, jämte den grynjmaste 
tortyr som kan tänkas, men det
ta till trots leva de. ' 

Och det besynnerligaste av allt 
är att ju mera de förföljas, ju iv
rigare kasta de sig i striden. En 
armé att räkna med ickt sant? 
Ståltrusten vet det och många 
andra ha också reda på det, de 
veta också ätt de inte äro så rys
ligt stål- och oljetrustälskande. 
De veta att de äro ytterst konse
kventa soldater, ty de sky inga 
som helst medel att skydda sina 
egna och som följd klassens in-
trässen. Som medlem i denna ar
mé håller jag på-den till det yt
tersta gående konsekvens i detta 
fall, och med anledning av den
samma uppmanar jag ståltrustens 
såväl som de andra trusternas 
alla medlemmar (aktieägare) som 
ha utsikt att förlora sitt insatta 
värde i Europa^ att utan ett ögon 
blicks betänketid låna den s. k. 
amerikanska flottan och gå över 
och skydda detsamma. Vi arbe
tare hade ej vårt tankemaskineri 
i fullt brukbart skick när vi läto 
trusterna på ett sådant slarvi 
s^tt kasta;bort_dfL värdi»fntf 

Philadelphia 
sockerarbetare 

sträjk. 

Alla socker- och melassarbeta-
re i Phil, äro ute på sträjk. över 
5,000 äro ute i>ch strida solida
riskt. Déras enkla fordran är 5 
cents högre timpenning. Sådana 
som förhållandena synas nu, är 
det tydligt att de genomdriva sin 
fordran. Dröja arbetsgivarna ald
rig så lite till med uppgörelse^i 
kommer en större fordran att upp
ställas och genomdrivas; • 

Deras fordran är så blygsam 
att den mäst konservative skulle 
anse det som ytterst rättvist, och 
skulle utan vidare godkänna den
samma. Hade han då den ringas-
ste aning om vad makt dessa arbe
tare ha i sina händer skulle han 
eller de ej f^r en minut^våga pro
testera. 

Men sockertrusten har för
tryckt sina slavar så mycket och 
länge, att de tro ej att slavarna 
kunna resa sig. 

Före sträjken bröt ut arbetade 
de från 11 till 14 timmar om da
gen, med en genomsnittslön av 25 
cent i timman. 

Sträjken är nu i full gång var
för det är av ringa värde att vi
dare tala oirt dess förhistoria.. 

Vad vi böra tala om nu är att 
med alla till buds stående medel 
hjälpa dessa våra stridande kam
rater, enär hunger och nöd som 
vanligt knackar på arbetarnas 
dörr så snart en enda daglön upp
hör att inkomma. 

Poliserna, dessa ur arbetar läg
ret rekryterade blodhundarna, ly
da som alltid basens minsta vink, 
och arrestera" massor av sträj-
kande män och kvinnor. 

När sträjken bröt ut voro arbe
tarna nästan helt och hållet oor
ganiserade. För närvarande äro 
över 1,500 medlemmar av I. W. 

ter vi genom svétt och möda ska 
pat fram, och därtill vålla ofred 
för 100,000,000 människor, samt 
framtida mén för en efter oss 
kommande generation. Men mot
tag vårt dyra löfte att från nu 
och an skola vi anstränga oss tili 
det yttersta för att för all framtid 
sätta stopp till dylikt, samt ska
pa fred och lycka 'föl* mänsklig
heten. 

Vårt mål är krigens bortskaf
fande genom borttagande av or
saken till desamma, nämligen ka
pitalistsystemet — det system* 
som tillåter en människa att me
delst svek eller våld bestjäla en 
annan människa på värdet av hen
nes produktiva arbete. 

Detta gäller icke endast Ameri
ka utan varje plats på vår vackra 
planet jorden där dylikt florerar. 

Ingen fara finnes för att vi ta 
ett annat lands kapitalistiska par
tis ställning. 

Vi äro ytterst konsekventa, vi 
föra krig mot dem som vj finna 
bestjäla oss och vi äro i andra 
hand lika konsekventa då vi rent 
ut uppmana alla aktieägare som 
nu funnit sig lurade att omedel
bart uppsöka bedragaren och ge 
honom eller dem deras välförtjän
ta straff. -

Vi vilja också offentligt med
dela de amerikanska arbetarna 
att genom den arbetande armén 
— I. W. W., är det deras gemen
samma inträsse det strides för, 
detta är fulla produkten av deras 
arbete, samt frid och lycka jämte 
möjligheten att för framtiden 
skapa obegränsad ännu ej anad 
sådan. 

Kan du se dig vinna mera ge
nom att bekriga människor som 
äro dig helt främmande, som 
aldrig gjort dig något ont, som 
äro fattiga som du, så gör så, 
men kom då aldrig octr tala om 
ett bättre vetande och mänskli
ga känslor. : | 

Det är en materialistisk väfrld 
vi leva i och detta visar det ame
rikanska kapitalet i sitt försiök 
att genom ett för hela landet 
olycksdigert krig skydda sina 
ekonomiska inträssen i det kri
gande Europa, fc ^ ~ - ,i7, 
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Detta faktum, att de äro orga
niserade, ger dem ett nytt hopp, 
ach föder en stridslust och soli
darisk aktion, som menas full
ständig seger. Icke endast de 
som arbeta med "refinering" av 
socker äro på sträjk, utan även 
inginiörer, maskinister, förmän,, 
smörj are, coopers och de som sy 
säckar äro med. Därtill kommer 
1,500 hamnarbetare och hundra
tals sjömän. 

Vem kan nu säga att yrkeslär
da arbetare ej vilja bliva medlem
mar av I. W. W. och strida sida 
vid sida med icke yrkesskickliga? 
De olika Co. indragna i sträjken 
äro: "Franklin Suger Refinery" 
(Sprickles), The McComy och 
"Pepnsylvania Sugar Refinery". 
Melassfabriken, känd under nam
net the Smear Works" är också 
indragen i striden. Pängar, för 
att föra striden till seger äro yt
terst nödvändiga nu. 

En dollar nu är värd mera än 
tio när sträjken är över. Låt ej 
hunger och nöd bryta sträjken. 
Sockertrusten är en makt att stri
da mot. 

Öppna ert hjärta, eller bättre 
er plånbok och låt ej de sträjkan-
de vid detta .tillfälle förgäves lita 
på er. 

Sänd alla insamlade bidrag till: 
W. T. Nef, 800 Parkway Bldg., 
Philadelphia, Pa. 

Sträjkkommrttén. 
Pr. E. T. Doree. 

Våren också alfa lika materia
listiska och undersöken noga i 
vad mån edra inträssen stå på 
spel, samt huru att bäst kunna 
rädda dem. Låten ej dupera er, 
låten ej heller någon intala er att 
ej skydda edra inträssen, ty det 
är i båda fallen högst onaturligt. 
Biet riskerar sitt eget liv när det 
sticker en fiende som kommer 
och försöker ruinera dess kupa, 
det är naturligt. Men jag tror 
aldrig att någon människa ännu 
sett något bi riskera sitt liv för 
en annan bikupa än sin egen. Vi 
människor måste vara lika kloka 
som dessa små samhällsvarelser. 

Carl Ahlteen. 

I.W.W. motionen 
' För en tid sedan voro en del 
bryggare från olika platser sam
lade till kongress i Minneapolis. 
t)e fattade en massa beslut och 
uttalanden, som ingen människa 
läser om, ty de ha ingen betydel
se varken för folk eller fä. Men 
det fanns dock en, vilken avlocka
de nyfikenhet, och det var den s. 
k. "I. W. W.-billen." 

— Vad handlade motionen om? 
— Hur att bekriga och utrota 

denna organisations medlemmar-
— Har bryggarne haft några 

besvärligheter att genomgå för
orsakade av I. W. W.? 

— Nej inte direkt det. Tvärt
om, under den livliga prohibi-
tionskampanjen, för några år se
dan, togo dessa medlemmar par
ti mot prohibitionisterna, och 
blevo därför av många orättvist 
kallade "bryggarevänner." 

—*• Varför vilja då bryggarne 
utrota folk, som aldrig gjort dem 
något illa och splittra deras or
ganisation ? 

— Enär de ledas av den all
männa kapitalistiska instinkten. 
De äro närver av samma kropp, 
så att om den ena skadas, känna 
alla de övriga smärtor. 

Under behandlingen av denna 
motion beslutades om ett anslag, 
som skall tillställas guvernören, 
att av denne begagnas för anskaf
fandet av poliser, och sheriffer, 
detektiver och dylikt — kanske 
också ammunition vid sträjktill-
fällen. Ett nätt litet bidrag till 
det sedvanligt lagHga slaktandet 
av arbetare och deras hustrur och 
barn, som "vårt stora och sköna 
land" så ofta välsignas med. 

Detta anslag beviljades på 
grund av de nyligen hållna sträj-
kerna vid Masaba Range och i, 
skogarna. Tänk så snällt av dem 
att tänka på det. Vem vågar på
stå att bryggarne inte äro män
niskovänliga? 

Den grymme oych hjärtlöse na 
ren i Minnesotas guvernörsä 
behöver sannerligen vare s$ 
uppmuntran eller ftjälp i sitt 
väl påbörjade utrotningsarbeie 
emot OS's. Han har redan visa|: 
att han har statens lag- och 
domsmedel såväl som dess slak-
tarresurser i sin mutbesuddlade 
hand, och att han inte drar sig ett 
ögonblick för att använda dem. 
Han gjorde det på ett sådant sätt 
att t. o. ni. många av hans vänner 
skämdes för honom. Men f. ö-
vilken stat har ej orsak skämmas 
för sin guvernör och" vilket land 
har det ej för sina regenter? 

Under ovannämnda kampanj 
yppade sig en farhåga för bryg
garne, vilken de aldrig tagit med 
i sina beräkningar. De märkte 
att en stor del av folket reste sig 
emot deras handel och fördömde 
den. Och under hela sin långa 
verksamhet hade de inte gjort nå
got annat än bryggt spirituösa
drycker och sålt dem under enor
ma förtjänster. Ingen s. k. god 
och filantropisk gärning kunde 
de tala om för folket att de hade 
gjort. De hade ingenting annat att 
visa än sina bryggerier, ölvagnar 
och krogar. Pengarna visa de 
aldrig, ty de omsättas i profit-
inbringande företag, utvidgad af
färsverksamhet, samt i bankerna 
där vansinnigt höga räntor av
plockas det fattiga folket. När 
de sålunda inga goda gärningar 
kunde framvisa, måste de uppfin
na något som kunde gottgöra allt. 
Det uppfanns. Och det bästa de 
kunde tänka ut var att motarbeta 
I. W. W. 

Det är svårt förstå varför de 
gjorde detta, ty skola vi följa 
med vissa fantasters argumente
ring, så skulle arbetarna, vilka 
genom I. W. W. vinner sig en 
högre avlöning, få flera medel 
att köpa sig alkohol för, och följ
aktligen bleve då en I- W. W.-
istisk seger en ekonomisk fördel 
för bryggarhe. 

Tror ni det? Och tror ni att 
arbetarna dricka mer ju högre de 
betalas? Icke allenast arbetaren 
dricker. Det är fattigdomen som 
föder dryckenskap, d. v. s. den 
dryckenskap , som raglar och 
kräks på gatan. De rike åka i sina 
automobiler så vi se dem sällan 

ragla — men det är inte drycken-
skåpen som skapar fattigdom! — 
åtminstdhe inte för bryggame. 
Mäst av allt är det brist på annan 
förströelse och på högre ideal. 

I. W. W. åsamkar dem större 
skada än gagn och därför anse 
de sig kunna klämma efter dem 
utan minsta rubbning i »in verkr 
samhet. - -

I. W. W. medlemmar se ingen 
heder i att dricka sig rusiga. De 
dricka ett glas om de törsta, an
nars ingenting. De ha inte tid 
hänga ompring på krogarna och 
lyssna till "roliga" historier, utan 
de sitta på möten eller agitera på 
gatorna och ställa till besvärlig
heter for sina snälla och välme
nande arbetsgivare. De ha inga 
pengar heller, och man borgar in
te bort de varorna, ty för sina be
sparingar köpa de böckef och 

.tidningar och skänkes bidrag till 
fängslade kamrater. Ty, ser ni, 
"snälla arbetsgivare," vi äta av 
kunskapens träd, på gott och ont, 
så vi bli lika gud — och ni skall 
få se att vi en dag bli allsmäktiga. 
Då skall Sodom och Gomorra och 
då skall syndafloden gå igen, och 
varken guvernörer eller bryggare 
skola skonas från sugningen av 
dess ström. 

Man skulle kunna köpa en pre
sident för en summa av $50,000 
och man skulle få en guvernör 
för en mindre summa än det —, 
en polisman säljer sig för 50c; 
man skulle kunna köpa hela det 
amerikanska borgarskrået för 50 
tusen dollars; men det finnes inte 
guld nog i världen att köpa en 
revolutionär. -

Ni barnsliga idioter vad vill ni 
göra med så litet pengar? Gräv 
djupare ned i fickorna, djupare 
och djupare, tills ni hämtat stör
re summor! Ty en sådan spott
styver räcker inte långt, det våga 
vi svara för. Vi marschera över 
ert guld och över edra huvuden 
med våra grova^ och dånande 
klackar. För vi ha det som är 
bättre än edert guld och edert 
överflöd: yi HA KUNSKA
PEN ATT SPRÄNGA GULDÉT* 
FRAM UR BÄRGEN, VI HA 
KUNSKAP TILL ATT GÖRA 
ALLT, T. O. M. ATT SVÄLTA. 

Vi äro frihetens vapendragare 
och inga medel kuvar oss. Och 
ni, alkoholstinkande bryggare, 
och ni, guvernörer och förtrycka
re av alla -slag, ni skall få Marsel-
jäsen i läxa denna gång, och 
glöm inte att nagla fast dessa ra
der i ert mintre: M . och stu
par i sitt blod en man, strax föder 
jorden då en ann' och jämna tät
na våra leder ". 

W. E—hl. 

Ovannämnda summa är ej än
nu beviljad. Red. 
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BREVLÅDAN. 
Kamrat Gross. Din recensa-

tion måste på grund av den nu
varande krigiska situationen sorg
ligt nog utelämnas. Mycket väl
kommen med mera manus. 

* * * 
Kamrat Oscar Sundberg. Din 

art kom försent. Allarm går all
tid i mpress den 21, och jag erhöll 
den den 24. Välkommen med 
'mera menjite tidigare. 

•  ' •  *  *  •  *  -  : ^  

Norska och danska kamrater 
obs. Allarms spalter stå lika 
öppna för norska och danska som 
svenska. Tag tillfället i akt. Vi 
kunna ej ha art. på de nämnda 
språken utan ©r insats. 

• • • * • v t' 

Också ett sätt att skapa patrio
tism. Dagspressen meddelar att 
hundratals vagnslaster mat står 
och ruttnar å New Yorks järn
vägsstationer. Hungerrevolter gå 
av stapeln i staden. Landet fly
ter av mjölk och honung, men 
slavarna svälta. Landet är i fara 
heter det! Slavarna bliva patri
oter, men människorna bliva anti-
militarister. - » : 

* * * 

Konstruktionsarbetarna* ~ iî s-
striella organisation n:r 573 har 
utgivit ett flygblad för gratis ut
delning. Mycket agitatoriskt. : 

Rekvirera från 
Forest Edwards, 

Box 1776 Minneapolis, Mint). 
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