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Av Chas. Ashleigh. 
översatt av E. M. 

de. Den senare, äy känslig natur, 
såg ej på sin granne, önskade ej 
bli tagen för en person, vetgirig 
om saker som ej angick honom. 
Då hörde han ett lågt, skärande 
ljud; det kom från hans nya 
kompanjon. Han gnisslade sina 
tänder! 

Den resande såg i hemlighet 
på mannen. Hans ansikte var 
blodbestänkt, ögonbrynen ryn
kade och ur ögonen sprutade eld. 
Han vände på huvudet litet och 
såg den resandes förskräckta 
blick. 

"Sådana smutsika stinkdjur 1" 
sade skogsarbetaren. "Detta sko
la de ångra en dag!'- _ 

Den resande dristade framstäl
la "en mild fråga: 

"Vad? De tilläto mig inte 
stanna i deras förbannade stad!'' 
svarade 3en unge mannen häf
tigt. "Har inte jag lika rätt att 
vära i Everett som de? Jag be^ 
talar för mig!" 

"Vad menar ni med att de ej 
ville tillåta eder stanna i sta'n", 
frågade den resande. 

"Såg ni inte att de sände mig 
därifrån?" svarade den andre. 

"Vad menar 4ii? Vill ni säga 
att de inte tillåta eder att stanna 
kvar i Everett? Av vad orsak, 
vad gjorde ni där?" 

"Vad jag gjorde? Ingenting. 
De helt enkelt ville inte ha mig 
där därför att jag är en organi
serad arbetare." 

"Vadför slag, det kan ej vara 
möjligt, någonting man aldrig 
förr hört av!" sade den resande. 
"Berätta hur det tillgått," 
"Nåväl, jag har arbetat i skogen 
en längre tid, och då jag nu ha
de lite besparingar omkring 
150 dollars — tänkte^jag fara in 
till Everett, den närmaste staden, 
för att köpa lite -kläder samt häl
sa på en god vän jnnan jag fort
satte till Seattle. Hade endast 
varit i sta'n en halv timma, gick 
huvudgatan framåt och såg i af
färsfönstren för klädespersedlar 
jag tänkte köpa, då de där två 
uslingarna kommo fram och 
sporde vad jag gjorde där- Jag 
kunde inte förstå vad fan det aiv 
gick dem, men svaråde ändå 
hyggligt nog, att jag skulle stan
na i Everett litet medan jag häl
sade på några vänner. De ville 
veta vilka mina vänner voro, och 
jag sporde tillbaka om det angick 
dem. De uppfordrade mig emel
lertid att omtala det, vilket jag 
gjorde; att det var en kamrat en 
shingle-weaver (takspånssågare), 
att han var gift och hade ett 
snyggt litet hus. 

"Då förklarade de att jag ej 
fick stanna kva~r. Och en av dem 
ville veta om jag tillhörde orga
nisationen, på vilken fråga jag 
resolut svarade ja. Vilken orga
nisation? blev nästa fråga. Jag 
svarade Skogs- och timmerarbe
tarna av Industrial Workers of 
the World. Detta var nog för 
dem! De drogo mig ned till sta
tionen, tvingade mig att köpa bil
jett till Seattle, samt sågo till att 
jag kom med tåget." 

"Men herre gud då, detta är 
oerhört!" sade den resande. "De 

New York. På vägen till sitt lil- ha ingen ratt att köra ut er från 
la kontor hade han sett sådana staden!" 
typer vakta fabriksportarna då "Det är möjligt att de inte ha 
skräddare och klädesarbetarna rätt därtill, men vad hjälper det 
voro på sträjk. Antagligen skulle mig då de nu ändå gjorde det! 
de taga honom till Seattle där Jag hade hört något om att de 

misshandlat våra medlemmar, 
men som jag var långt inne i sko
gen fick jag ej mycket nyheter." 

"Men att på så sätt köra en all
deles fredlig person ut ur staden", 
sade den resande kippande efter 
andan. "Sannerligen om j^g hört 
av dylikt förr!" 

Mannen med det magra, skar
pa ansiktet i bänken framför dem, 
som hela tiden suttit med huvu
det bakåt och hört hela konver
sationen, vände sig hastigt om. 

"Där är mycket ni inte hört 
av, min herre," sade han, men 
som händer ändå. Jag visste häl
ler inte strax vad det var;" fört-

Allt emellanåt lyfte den resan
de ögonen från boken och såg ut 
över de skogbeväxta kullarna 
där tåget gled fram. Men så åter 
försänkte han sig i den rysans-
värda berättelsen. Han läste 
nämligen om Ryssland och de 
helvetiska kval de av detta lands 
folk, som strävar för frihet tvin
gas att genomgå. Han passerar 
från den ena avskräckande detal
jen till den andra: prygel, arre
steringar och förvisningar, polis 
och officiellt tyranni, prässens 
beslagtagning och all slags våld-
föring å personlig frihet. Boken 
gjorde verkligen ett intryck som 
var nedslående. 

Åter lyfte han huvudet och 
blickade ut över Washingtons 
vidsträckta mörkgröna land. Gud 
ske lov, detta vär Amerika! Han 
drog en lättnadens suck; boken 
hade haft makt över honom, han 
hade fyllts av äckel över det 
rysska skräckväldet- Här i detta 
'stora gästvänliga land härskade 
friheten. Ej att undra över att 
ryssarna i millionvis strömmade 
hit för att få vistas i frihet! Och 
han erfor en känsla av välbehag 
och stolthet" över detta landet. 

Tåget körde in på en bangård 
och på stationshuset läste han: 
Everett. En smula trött av den 
långa resan såg han med slö ny
fikenhet på folket på perrongen. 
Ögonen stannade beundrande på 
en vacker, kraftig ung man, 
ilclädd grova slitna kläder som en 
skogsarbetare. Detta var en av 
västerns typiska jättar, tänkte 
han, obunden och behagfull, han 
var en av detta spirande materi
al som landet var så stolt över. 

Nu uppmärksammade den re
sande att den unge mannen ej var 
ensam. Han var 'följd av två 
andra män av helt olika typ, un
dantagandes att även. de voro 
storväxta. I stället för att gå 
med. fria sorglösa steg slokade de 
på ett synbarligen tölpaktigt sätt, 
vilket ingav uppfattningen om 
något hemligt och lurande. Deras 
rörelser voro tunga och dumma 
och de mulna ansikten buro tyd
liga spår av råhet., Änskönt de 
voro klädda som stadsbor fann 
den resande det svårt att förklara 
deras ställning. De liknade varken 
arbetare eller borgare, men ändå 
märktes det av de tölpaktiga för
sök att stoltsera, de emellanåt 
omtalade, att de besutto något 
slags myndighet. H 

Så såg han en av männen gri
pa den unge arbetaren i armen, 
medan den andre med rynkade 
ögonbryn ställde honom frågor. 
Han nickade buttert och rebel
liskt till svar, varefter de alla tre 
gingo bort till biljettluckan. 

"Ser ut som den där är arreste
rad. Han har ett par 'bylingar' 
med sig," anmärkte en uppmärk
sam och mager passagerare i sitt
platsen framför honom. 

Den resande såg med ökat in
tresse. Den kraftige skogsarbe-
-taren gjorde då sannerligen inte 
intrycket av en förbrytare. Men 
nu förstod han tydligt vad slags 
män de andra två voro, han hade 
sett många av deras slag förut i 

han var "önskad" för att ha gått 
anfallsvis tillväga, tänkte "den re
sande. Han suckade: tänka sig 
om en så ung, frisk.man med ett 
så intelligent uppträdande redan 
sjunkit så djupt i brott! 

Men då händer något som 
väckte hans förvåning. De tre 
kommo tillbaka från biljettluc
kan bort till tåget, men endast 
en steg på! Det var den unge 
arbetaren, och de andra två sto-
do kvar på perrongen tills tåget 
avgick. ' ' -

Då vagnen var nästan full in-
"träffade det att den inkomman
de tog plats bredvid den resan-

satte han, "då jag såg denna 
mannen här i sällskap med de där 
två herrarna. Jag borde ha gis
sat det, ty de ha hållit på med 
dylikt för en längre tid." 

"Men! himlens namn, varför?" 
frågade den resande förvirrad. 

"Därför att the Industrial 
Workers of the World har hållit 
möten där, och affärsmännen och 
arbetsgivarna ha beslutat att 
hindra dem, och naturligtvis ha 
myndigheterna inskridit till deras 
undsättning." 

"Men — men varför ha de för
bjudit mötena?" 

"De ha inte -förbjudit möten. 
Endast arbetarmöten. De ha haft 
sina politiker där och dessa ha 
från sina automobiler talat till 
folksamlingar så stora att de all
deles blockerat gatorna." 

"Men detta är ju en stor orätt
visa!" sade den resande. "Var
för tillåta de ej arbetarna -att 
tala?" 

"Emedan de tala om högre lö
ner och kortare arbetsdag, om 
bättre mänskliga förhållanden för 
skogs- och timmerarbetarna," 
svarade mannen med det skarpa 
ansiktet. 

"Säg, ni talar som ni vore med^ 
lem av organisationen", sade den 
unge jätten. 

"Jo, lita på det, kamrat!" sva
rade den magre mannen och fram
sträckte samtidigt sin hand. De 
två männen skakade händer un
der ett ömsesidigt förstående, le
ende och kamratskap. * 

"Men det är intet brott att strä
va för kortare arbetsdag och hög
re betalning", sade den nu allde
les hopplöse och förvånade resan
den. 

"Möjligen är det intet brott 
mot lagen, men det är brott mot 
profiten", svarade den lille skar
pe. 'Och detta är det slags brott 
som räknas — vilket ni snart får 
erfara ifall ni begär det! För öv
rigt kunna de alltid vid alla till
fällen använda sin gamla lag för 
tillvaratagandet av sina profitin-
trässen." 

Det uppstod några ögonblicks 
tystnad. Den resande bara tänk
te, tänkte skarpt. 

"Här kan ni se något av deras 
lag och ordning", sade den skar
pe och överlämnade till den re
sande ett fotografi av en halvna
ken arbetare. 

Den resande såg på porträttet. 
Mannens rygg var en blodig mas
sa, sår och skråmor. 

"Det är en av våra talare", sa
de den förre. "De togo honom i 
automobil ut på landsvägen där 
de sedan misshandlade honom, 
som ni kan se." 

"Jag kan inte fatta det riktigt", 
sade den resande. Detta är nå
gonting nytt — främmande för 
mig." 

Tåget körde in till stationen i 
Seattle. Den resande steg av 
och han gick gatan framåt, fort
farande undrande. 

* • * 

Någon tid senare promenera
de den resande nere vid dockor
na i Seattle. Andra delen av 
hans bok om "Ryssland" bar han 
under armen. En väldig folksam
ling varibland syntes många po
lishjälmar, tilldrog sig hastigt 
hans uppmärksamhet. Han när
made sig för att finna orsaken 
till denna människosamling. 

Kommen närmare såg han att 
en massa arbetare togos från en 
båt ocji under beväpnade polisers 
säkra vakt marscherade man 
åstad med dem. Man efter man 
kommo de utför landgången, 
bistra och bestämda voro deras 
miner och stolt kommo de. Po
lisen ledde bort dem. Med stigan
de förvåning märkte den resan
de att somliga haltade, ändra ha
de blodiga bandage kring huvud 
eller armar, och andra åter -voro 
så illa tilltygade att de måste 
hjälpas eller bäras. Så såg han 
bårar, fem stycken, på bårarna 
lågo, med dolda ansikten, döda 
män, redan förstelnade Blod, 

bindlarna och på de förstumma
de döda på bårarna. Så såg han 
sina två vänner från järnvägsre
san, bleka och blödande. 

ta?" frågade han den som stod 
vid hans sida. 

"Det är en grupp organiserade 
arbetare som reste till Everett 
för att avhålla ett möte," svarade 
hans sagesman. "Innan de kun
de landstiga möttes de av beväp
nade "deputerade" och nedskfc-
tos." . 

Den resande kände sig nedsla
gen och som där inte var mera 
att se, gick han till en restaurant 
att få en kopp kaffe. Han kände 
att närverna behövde något sti
mulerande. 

Vid hans bord satt även en 
spenslig och förtorkad man, till 
utseendet intellektuell, som ob
serverade titeln på hans bok. 

"Det där är en utmärkt bra 
bok", sade han. "Den visar Ryss
lands ruttna samhällsförhållan
de." 

"Bah! Ryssland, Gud förbar
ma !" skrek den resande, slängde 
boken i golvet och rusade ut ur 
restauranten med ett tårat öga 
och flammande hjärta. 

Bulletin från local 
400 A. W. 0. 

Klasskamrater! 
Glöm ej bort Everett-kamrater-

nas rättegång den S mars! Om 
ni icke ännu skaffat er försvars
märke, skaffa detsamma av när
maste delegat. 

* * ' * 

Kommer du kamrat, ihåg ditt 
kortnummer? Om du mistar 
ditt kort och vill ha ett nytt, så 
är det nödvändigt att lämna de
taljerade upplysningar. Bäst är 
att minnäs numret-

* * * 

Credentials No. 905 för Carl Ja
cobs borttappad. Credential No. 
947 borttappad eller bortstulen. 
Dessa böra betraktas som vakan-
ta. * * * 

Om du är bokhållare eller ste
nograf och önskar plats på A. W. 
0 :s exp. nu till våren och som
maren, torde ansökan vara inne 
snarast möjligt. Snart kommer 
cfet att bliva mycket arbete där. 
Om du kan fylla någon av dess 
platser meddela oss. 

* * * 

I oljekällorna runt Augusta, 
Kansas, El Dorado med omnäjd 
är avlöning $3.00 för grovarbeta
re, $4.50 och 4.75 för riveters, 
$7.00 för drillers och $8.00 för 
tool dressers. Snickare och mu
rare äro önskade, 35 till 50 cents 
1 timman. Murare $5-00 för 9 
timmar. 

* - * * 

Spokane Central Branch har 
beställt 1,000 medlemsböcker 
samt för $1,500.00 litteratur. 
Skogsarbetarna i västern icke en
dast tala om affär utan göra den
samma. 

* * * 

Järngruvarbetarnas Industrial 
Union No. 800 växer hastigt. 
Gruvarbetarna organisera sig li
ka hastigt som skogsarbetarna i. 
Idaho. * 

* * * 

Webster City, Iowa, nytt ho
tell, ävenså en ny Chicago North
western station, Fort Dodge, Des 
Moines och Southern kommer 
att bygga ny spårväg. 700 män 
komma att anställas. Dikning 
och byggnadsarbete i Nevada, 
Iowa. "Tiling" (täckdikning) 
runt Sioux City och Ames, Iowa. 

* -  *  •• •  *  

Gott om pip, tank och oljeafbe-
te i New Wilson, Okla., avlöning 
från $2.00 till $8.00 om dagen. 

% * * 

Delegater och sekr. obs.: 
När ni sänder pr- express pa-

keter e dy. till A. W. O :s kontor, 
sänd det aldrig änder adr. P. O. 
Box 1776 ujan i stället till Forest 
Edwards, 603 Sykes Block, Min
neapolis, Minnr Glöm ej detta ty 
det hindrar fördröjning. 

# * * 

I. W. W. har börjat att för
bättra arbetsförhållanden inom 
oljeindustrien. The Sinclair 

blod överallt : på kläderna, påf Cudahy Oil Co., kommer att på
börja arbete <i Osage Junction, 
Okla. Detta blir rätt bra arbete. 
Betalningen blir minst $2.00 om 
dagen och board, 9 timmar. Detta 

"Vad, vad i guds namn är det- Co- brukar, ha goda "camps." Ar-

Litet S. L. P.-ana. 
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Dess teori och praktik' 
Det kanske kan i någon mån in

tressera -Allarms läsare att litet 
närmare granska den mest "revo
lutionära organisationen i värl
den." S. L. P. litat i sömmarna, 
och vill jag här göra några ax
plock ur minnet och dagboken. 

I "Arbetaren" ("gräddan av 
världslitteraturen," som en av 
dess försäljare en gång sade) är 
ett rikt fält öppet för den som har 
lust att göra studier över den 
svenska delen av denna revolu
tionära organisation. 

I denna tidning föröden 14 dec. 
1916, har Carl Iverson skrivit en 
artikel riktad mot en av mig i 
Allarm införd artikelserie, nämli
gen: "I. W. W. och den revolu
tionära syndikalismen." Det har 
sitt intresse att läsa denna I—ns 
kritik ty den framhåller på ett ut
märkt sätt hur en del av S. L. P--
iterna kan "trolla me' truten." 

Vi börja alltså med rubriken: 
"Radikalism" stavat med fre r. 

Det är onekligen ett orginellt 
sätt att presentera sig. Det har 
varit och är fortfarande den enda 
möjligheten i den s. k- skrivsven-
skan för att uttrycka en viss pro
vinsialism som är nya besläktad 
med I—ns fördelsebyggd: En 
nyligen från västern hitkommen 
kamrat som hittade på att vara 
från ifrågavarande landskap sade 
också när han såg artikeln: "Fy 
f—n, jag riktigt skäms!" 

När jag i min artikel påstår att 
S. L. P. enbart räknar med sitt 
parlamentariska arbete såsom en 
statistikapparat för att därige
nom kunna se "hur många av 
välj armassan som äro för indu
striell unionism" så påstår I—n 
detta vara en "till karikatyr sned
vriden framställning av S. L. P. 
position till politisk aktion." 

Om så är fallet, så vill jag säga 
att karikatyren är absolut lik or-
ginalet. Vid flerfaldiga tillfällen 
har jag offentligt till olika S. L. P. 
talare framställt frågan om hur 
stor betydelse de lade på den po
litiska aktionen och fått ovan an
givna svar. 

Det finns svart på vitt till och 
med. I "Arbetaren" för den 19 okt. 
förra året slutar en artikel på för
sta sidan under rubriken: "Eder 
röst för socialist Labor Party," 
sålund» Därför arbetare,, du som 
läser detta, giv på valdagen din 
röst fpr Socialist Labor Party, för 
Reimer och Harrison, under em
blemet armen med hammaren. 

Genom att så göra bliver du en 
röst i den stämma som bjuder 
landets arbetarklass att organi
sera sig industriellt och politiskt 
för att taga landets industrier i 
besittning." 

Om ej detta stöder mitt påstå
ende (eller rättare S. L- P :s) om 
"statistiken" är det märkvärdigt. 

Men värre än så, maningen att 
organisera sig'skall ställas av sa-
dana valmän som ej själva visat 
minsta lust att statuera det, vis
serligen mera riskabla och besvär
liga exempel, att själva organise
ra sig industriellt. 

Eller vill man påstå den nyaste 
S. L. P. skapelsen "W- I. I. U. 
har ett medlemsantal motsvaran
de den röstsiffra som samlats un
der valkampanjen? I New York 
t. ex.? Eller på någon annan 
plats? 

Mig synes den enklaste och 
riktigaste lösningen vara att pa 
arbetsplatsen, ej i vallokalen få 

betet kommet ätt påbörjas ome
delbart. 

- * * 

Telegram från County jail, Ne
braska City. "Everyone in jail 
here on serious charge. Send' 
some one to investigate at once 
and notify us by telegram at 
county jail of what action you will 
take. 

Signed ^, 
' Robert McAnuff, 

Del. No. 1046. 
, .i-" forest Edwards, Sekr. 

" ' . James Riley, Chairman. 
Org. kom 

arbetarna industriellt;-' organise
rade. Det skulle förgnkla arbe
tet betydligt och säkerligen med
föra ^>ättre resultat. 

Och det blev framfor allt eti 
mera tillförlitlig "statistik." 

Den punkt som emellertid 
väckt I—ns största intresse i ifrå
gavarande Allarm-artikel är att 
"S. L. P med användande av 
den politiska friheten, för att be
driva propaganda för klasskamp." 
Detta är oriktigt säger I—n. För 
S. L. P. socialismen existerar re
dan klasskampen!! 

Men detta är något egenartat 
för -S. L. P. Redan i socialis
mens småbarnsskola fick jag lära 
mig att vi måste bedriva agita
tion för medvetefi klasskamp. Vi 
få väl lov att komma ihåg att; 
utan en målmedveten agitation 
blir det ingen klasskamp, den må
ste ju som bekant förarbetas. 

Socialismen erkänner klass
kampen, säger I—n. Alldeles rik
tigt Men den'driver propaganda 
för den också! 

Den Marx'ska socialismen har 
uppställt följande kedja: Först 
klåsskilnad, så klassintresse, vida
re klassmotsättning, och efter för
beredande agitations- och upplys
ningsarbete klasskamp som lo
giskt resultat. 

Vi ha ju, såväl som I—n och S. 
L. t\ konstaterat att t. ex. A. F. 
of L-^icke är någon klasskampsor
ganisation. 

Ingen vill väl ändå, trots detta, 
förneka, att den är en klassorga
nisation fastän partiell. 

Som organisation förnekar den 
tillvaron av klasskillnad, i och 
med sitt s. k. "samförstånd" mel
lan arbetare och arbetsgivare. 

Klasskillnaden finnes dock^ och 
det är vår uppgift att agitera för 
att medvetandet därom blir väckt 
och följes av — klasskamp. 

Att mitt uttryck, kalsskamp i 
detta sammanhang kan översät
tas till industriell revolutionär or
ganisation är alldeles riktigt, ty 
någon, annan klasskamp erkänner 
jag ej. I—n ger mig rätt i att t. 
ex. S. P. ej är, och aldrig kan 
omfatta klasskamp — o.ch jag går 
längre, intet parti, — icke ens S. 
L. P. kan bliva ett uttryck för 
medveten ^ekonomisk klasskamp, 
såvida ej dess partiarbete blir ab
solut negativt, vilket i sin tur 
medför resultatlöshet. 

Jag framhöll i Allarm att i strä
van att nå en omöjlrg logisk kon
sekvens i den Marx'ska konstella
tionen parlamentarisk och ekono
misk aktion, S. L. P. utelämnat 
nästan allt på det parlamentari
ska reformprogrammet och jag 
vidhåller det fortfarande; ett av 
de synliga resultaten är, att vid
hållandet av denna sista kvarleva, 
förhindrar er aktionskraft på det 
ekonomiska området-

Det har alltid varit med en be
klämmande känsla jag bevittnat 
den gränslösa energi som vid oli
ka valtillfällen ödslats på parla
mentarismen, då jag vet ätt resul
tatet alltid kommer att bliva det
samma d. v. s. av ingen som hälst 
betydelse för arbetareklassens 
ekonomiska frihetskamp. — 

Sedan framdrager I—n ett av 
de löjligt små "bevisen" när det 
gäller vad han kallar "teori och 
taktik" inom I. W. W. Beviset 
blir sublimt därför att det använts 
till ett psykologiskt misstag som 
jag ej skulle ha väntat och för

bättrar inte felet. I—n skriver: 
"Det är ett kännt faktum, att-

då en person konfronteras* med 
döden eller med en fruktansvärd; 
situation så blir han i hast ovan
ligt ärlig. Livslång föreställning; 
och t. o. m/inbil lad övertygelse 
får då ofta ge vika för den innerst 
kända övertygelsen. ..." 

Vill I—n därmed påstå att Jo
seph Ettor i sitt innersta "trodde" 
på S. L. P. som det "enda, san
na" och att situationens allvar ^ 
vid rättegången, i Lawrence, 
Mass., framtvingat , bekännelsen « 
därav.? - * .v 

De* låter tw^a,-trtferi att det år 
grwidfalskt vet ju var och en, Det' 
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