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var nog självbevarelseinstinkten 
som tälade där såväl som vid alla 
andrå dylika tillfällen'. Låt oss 
taga några exempel- När arbe
tarna på någon plats förlorat en 
sträjk som t., ex. storsträjken i 
Sverige 1909 och tvingades att gå 
tillbaka på personliga kontrakt, 
istället för kollektivavtal betydde 
detta att de uppgåvo tanken på or
ganisationen? Eller när sociali
ster tvingas av myndigheterna att 
ikläda sig knekttröjan och delta
ga i krig såsom t. ex. Liebkneckt 
bevisar det att de övergivit sin 
tro på internationellt broderskap? 
Ånej! Exemplet, Petrus förne
kar Jesus, har upprepats otaliga 
gånger, och evad det gäller Ettor, 
för detta oss in på det etiska om
rådet; ha vi överhuvud taget 
skyldighet att följa de moralbud 
om sanningsenlighet som borgar
klassen uppsatt såsom norm för 
vårt handlande och tänkande. 

Vi revolutionärer ha vår klass
moral, vi förneka den s. k. "rätt
visan" i det bestående samhället, 
vi göra oss ej samvete med att 
även med en lögn undandraga oss 
dess hämndbegär, men med det
ta följer ej respekt för detsamma, 
— vi tro på anpassning. 

Jag är övertygad om att hade 
"direkta aktions-agitatorn Joseph 
Ettor" s.tått inför ett tribunal 
sammansatt av S. L. P. då hade 
givetvis framvisandet av I. W 
W. konstitutionen före 1908 fallit 
på domarens och jurymännens 
vetskap om lögnen, och han hade 
blivit dömd. Och att domen ej 
blivit mild, det förstår man av 
den "klassmedvetna, revolutio
nära" hänsynslöshet med vilken 
S. L. P. vapendragare, döma 
även de $v I- W. W. medlemmar 
som ännu ej drabbats av den bor
gerliga lagen. 

Om någon annan agitator skul
le i framtiden bliva oskyldigt an
klagad och hotasjned galgen, har 
S. L. P. tagit möjligheten ifrån 
honom att bliva frikänd av en ka
pitalistisk domstol, genom att' 
framvisa samma konstitution för 
I. W. W. 1905, s. k. målmedvetna" 
socialister ha på detta sätt spelat, 
kapitalisterna i händerna. Att' 
fanatism fört saken ända därhän 
att arbetarklassens egna medlem
mar bliva indirekta åklagare, är 
ett hemskt faktum. -

S. L. P. press och skriveriet 
Töot I. W. W. blir ett utmärkt 
material för kommande rättegån
gar, men historiens dom blir 
hård! 

Varför tar ej I—n ett exempel 
som Joe Hill? Han blev dömd 
till döden och mördad såsom e/i 
I- W. W. men han kom ej till 
"medvetande" om att S. L. P. var 
det enda rätta! — 

Angående mitt privata yttran
de till I—n före min tillämnade 
resa till sträjken vid Mesaba 
Range, så trodde jag* att I—n 
kände mig bättre än att tro att jag 
var "beklämd" för att jag sakna
de medborgarepapper. "* * 

Icke heller var det en känsla av 
underdånighet, men snarare med
vetandet om att jag ännu ej hade 
nog starkt stöd från min klass, på 
grund av bristande brganistian 
och klassmedvetenhet. Den efida 
risk jag räknade fned var att bli
va utvisad, försök gjordes också 
i den vägen under sträjken. 

För mig står alltid behovet Ätt 
vara min klass till största nytta 
första rummet, om uttagande av 
medborgarpapper kan hjälpa mig 
härvidlag så, a la bonheur, jag är 
villig. Men då blir det också det 
enda vägande skälet! 

All teori och praktik bliver två 
skilda saker så länge vi sakna 
makt är naturligt, det är blott 
och bart en tidsfråga "nar båda 
kunna och skola mötas., , 

Eller hur förhåller det sigTried 
följande episod: Oscar Nord
ström talade på ett möte i St. 
Cloud, Minn. Jag'framställde frå
gan, "om en organisation av W 
I. I.-U. bildades.på platseji bland 
stenhuggarna, skulle den vid 
stridstillfällen med arbetsgivarn^ 
hava rätt att använda alla de me
del som de ansågo fördelaktiga: 
att tillgripa sträjk vid det för ar 

betsgivarna olämpligaste tillfället, 
även om eventuellt avtal Jpunde 
dem; kort och gott, skulle de ha 
rätt att använda direkt aktion?" 

Nordström svarade omedelbart: 
"Ja, vi rekommendera, direkt ak
tion när det gäller femörespolitik, 
d. v. s. dagliga förbättringar, men 
vi tro inte på det när det gäller 
erövrandet av samhället" (sic.) 

Nu blir frågan, när upphör s. k. 
femöréspolitiken och när vidtager 
erövringen av samhället? 

För oss inom I. W. W. är den 
-första organisationen bildad, den 
första postitionen i vår kamp för 
slutmålet, den första sträjken och 
den första förbättringen en länk 
i kedjan som slutar i löneslaveri
ets avskaffande, och arbetarklas
sens erövring av, produktions
medlen. 

Det är här en ganska stor skills 
nad på teori och taktik synes det 
mig, så stor att man står lamsla
gen inför ett dylikt argument. 

S. ,L. P. har också i sin egen lit
teratur en annan mening. Tag t. 
ex. Wm. E. Trantmanns bröchyr 
"One Great Union" sidan 25, för
sta och andra stycket. Här säges 
ju bestämt ifrån att de industriel
la unionisterna framhålla en kraf
tigare, stridsdugligare organisa
tion som genom strider och för
bättringar skall vinna mer och 
mer begär efter att erövra allt, 
också under denna kamp få klart 
för sig sättet att vinna detsam
ma. * 

Vi bereda oss redan nu på att 
övertaga administration och led
ning av det kommande gemen-
samhetsägandet av produktionen. 

Representanter, valda av arbe
tarna i deras industriella organi
sationer skall konstituera det in
dustriella parlamentet i framtiden, 
arbetarnas kommun i munisipala, 
nationella och internationella: af
färer. - / 

Har idéen ändrats sedan 'adres
saten c|o brevlådan i Detroit, 
Mich., fick fyra bokstäver i stäl
let för tre? 

Eller var det bara ett bond-
fåru?arknep i St. Cloud? v 

Eller har var Och en sitt lilla 
patent på hur det skall vara inom 
S. L. P? Att här föreligger skill
nad på teori och praktik är tyd
ligt ! Kan den direkta aktionen 
användas i början av samhällsom-
störtningen så finnes det ju inga 
skäl i världen varför den ej skul
le kunna användas hela vägen! 

Ett värkligt "klassmedvetet" 
uttryck av S. L. P. revolutionism 
utgör en ledande artikel i "Arbe
taren" för den 8 febr. Artikeln är 
rubriserad: Till "Everett-trage-
diens efterspel," och är den mest 
hänsynslösa vi någonsin sett! 
Icke ens en kapitalisttidning skul
le ha kunnat gått längre i fräck
het. , 

Det finnes inte en sats i arti
keln som ens nämner mördarli-
gans i Everett hänsynslösa blod
törst! Man frartikastar insinua
tioner mot de personer och svetv-
ska organisationer som insänt ett 
upprop om ekonomiskt stöd för 
de åtalades fös var. 

"Vi skola inte stanna vid den 
del därav som gäller penningbi
drag ; vi känna inte varken de per
sonerna vars namn stå därunder, 
eller de föreningar som de sägas 
représentera; och vi avsäga oss 
allt ansvar.;.." ^ 

Är det inte klassmedvetet, 
karlavuret revolutionärt så var 
det märkvärdigt! ' V 
, "Vi ha pubfäserat det 
insända — -r- — ej minst som 
en varninglill de godtrogna, oer
farna unga män och kvinnor som 
av dessa "physical force" advo
kater med de stora orden och de 
hala tungorna låta sig luras med 
i dylika vansinniga företag, där 
de tillsist få sitta emellan, medan 
tillskyndarna vanligtvis gå fria." 

Är inte detta ett vittnesbörd 
om revolutionär S. L. P. solidari
tet så var det väl~fan! c," * , ^ 

Vilka var det som använde 
"physical force" i Everett? Var
för döma ni of frön-och ej gär
ningsmännen? x 

" T- det är sannerligen in
te våt* sak ätt raka kastanjerna 
ur elden för clem, sedan de burit 

Peter Kropatkin 
OCH DEN 

REVOLUTIONÄRA ARBE
TARRÖRELSEN. 
Av Ed. Mattson. 
Forts, från för eg. n:r. 

Expropriationen. Industrialis
terna förkara att den ena indivi
den, under ingen som helst form, 
kan få lov att exploatera den and
re. Och då de säga detta, är det 
ju underförstått att de uppfattar 
expropriationen i den mest mo-
därna betydelsen: "Expropriatio
nen bör gå utöver allt, som tillå
ter någon, vem det vara må att 
draga inkomst av andras arbete". 

Krapotkin har förklarat expro
priationen sa. De två franska 
syndikalistiska skriftställarnå E-
mile Pouget och Emile Pataud 
framställa expropriationen på 
samma sättT " Man kan ej om
dana samhället med mindre man 
exproprierar all egendom." 

* * * 
Kvalificerat och enkelt arbete. 

Kollektivisterna eller socialdemo
kraterna, med sina borgerliga å-
skådningar, tala om att det pro
fessionella arbetet bör betalas 

j4iögre än det enkla arbetet. Såda
na äro likställighetsprinciperna i 
deras statssocialistiska samhälle. 

De revolutionära kasta allt 
tal om kvalificerat arbete över 
bord. 

"Må man ej tala om att studen
ten som gladeligen tillbrakt sin 
ungdom vid universitetet, har 
rätt till én tio gånger större lön 
än gruvarbetarens son, som se
dan elva års ålder gått och tynat 
bort i gr^san." 

"Att i ett nytt samhälle införa 
skillnaden mellan det enkla och 
professionella arbetet bleve ett 
steg bakåt i utvecklingen. Det 
bleve att helga en princip, som vi 
nu lida under. Det skulle bliva 
detsamma som då kommunen 1871 
bestämde att betala kommunnal-
| rådet femton france om dagen, un-

I der det att de federerade vid mu-

sig dumt åt.— " 
Detta är "revolutionär*1 skade 

glädje så "det förslår! Det blir 
säkert -stor glädjefäst på den 
"enda värkliga socialistiska tid
ningens i Amerika redaktion, om 
kamraterna i Evrett bli dömda 
att hängas! 

Vidare: "Dessa som advokera 
(Sic.) det fysiska våldet, soip ho
pa förakt över arbetarnas politi
ska aktivitet, som draga ner 
yttrandefriheten genom att miss
bruka den —"!?.« 

I en socialisttidning anno 1917 
är denna sats införd mot med
lemmar av den klass den säger 
sig representera! Arbetare, tror 
ni edra ögon? Den meningen, 
som i stället borde ha riktats mot 
Commerial Club och dess anhang 
i Everett, den slungas hänsyns
löst i ansiktet på klasskamrater 
av en intellektuell snöping, som 
aldrig skulle hålla en penna! Och 
i en "revolutionär" tidning! Och 
resten av S. L- P. kniper käft! 
. " — De som av okun
nighet, i sin godtrogenhet och 
entusiasm för arbetarnas sak fal
la offer därför, äro att beklaga, 
men det kan ingen hjälpa -

Undrar om den ynkryggen vet 
att det nu är tillåtet att tala oc 
hålla möten varsomhällst i Ever
ett. Han talar om provokatörer. 
Vad är han själv och hela S. L. P. 
anhang som tillåter dylik journa
listik? Provokatör är ett för gott 
namn att använda på en dylik 
andligt förkrympt vampyr !* 

Marodör är som änglasång när 
nämnt i sammanhang med krä
ket ! Ty därtill fordras mod till 
en viss grad! 

Den mannen kan säkerligen 
med exalterad njutning åse sin 
egen mor eller syster strypas av 
en bandit! 

Han är en »skamfläck för hela 
arbetareklassen! 

Åklagarna ute i Everett behö
ver bara taga ett exemplar av 
"Arbetaren" och våra 74 kamra
ters liv är slut! Vad säger Iver-, , a .. 

. . . ,. .. , ! rarna endast fingo trettio soues 
son som skriver om\ socialistisk .. . . . _ . 
eniget på samma sida som ovan
nämnda artikel? Tror du fortfa
rande? _ Eller när du vill lära ar
betarna rationalistiskt tänkande 
a la Lincoln, att vi kunna i vår 
tid ändra ett så djävulskt sam-
hällsystem som det närvarande 
med tidningar som "Arbetaren" 
och medarbetare sådana som den 
ovan omnämnde? 

Låt höra er mening! Eller ha 
ni alla samma uppfattning? Ti
ger ni så samtycker ni! Och det 
kommer att läggas en stor skuld 
på ert konto! 

Jag ser rött för ögonen! Ack, 
om jag hade denna "målvetna, 
socialistiska nidskrivare här, med 
vilken värkligt upplyftande käns
la skulle jag ej giva honom ett 
kok stryk i både mitt, I. W. W. 
och hela den värkligt revolution
nära arbetarklassens namn! 

Men vi glömma ej, klasskamra
ter ! Den uslingens skriverier gi
ver oss fördubblat arbete i vår 
kamp mot Everett-kapitalisterna! 
Men vi skall och måste, trots allt, 
vinna livet och friheten åt våra 
kamrater i Everett! 

Nu vet vi vad det vill säga att 
vara "revolutionär!" Sådant är 
S. L. P. V-

Tu rnen 
På grund av det kalla olidliga 

vädret har ej en fullständig res
plan blivit uppgjord Vi ha i det 
längsta väntat på kamraterna här 
i nordvästern att sända in begä
ran om möten och dessa i sin tur 
ha väntat på ombyte av väder 
och andra förhållanden. ; 

Turnén kommer i alla fall ätt 
taga sin början fortast möjligt och 
kominer att börja i Chicago över 
nordvästern, västern,, mellan-
västerrf, mellersta staterna tillba-. 
ka till Chicago. ~ Ju 

Resplan kommer att insättas i 
Industrial Worker och Solidarity. 
Afischer erhållas från * Allarm. 

beslut applåderades då 
som en handling av hög demokra
tisk likställighet, fast i grunden 
sanktionerade endast kommunen 
därigenom den gamla olikställig
heten mellan ämbetsmannen och 
soldaten, den. styrande och den 
styrde.) j 

"Träd in i" en kolgruva, säger 
K., och iakttag mannen som stål 
vid den ofantliga hissmaskinen. 
Med ett enkelt handgrepp sänder 
häri kolbodarna upp och ned. 
Men han måste med spänd upp"-
märksamhet följa operationerna. 
Minsta oförsiktighet från hans si
da skulle förorsaka maskineriets 
förstörande, kabeln skulle brista, 
boxen störta tillbaka ned i gru
vans djup och döda människor. 
Han kan ej förorä många ögon
blick, där han står vid hävstån
gen, ty detta skulle, med de mo-
därna inrättningarna, förminska 
driften betydligt. 

Är det han som 4itfÖr det för
nämsta arbetet i gruvan? eller är 
d?t gossen, som ger honom sig
nalen att hissa upp kolboxen? Är 
det kolhuggaren, som varje ögon
blick vågar sitt liv i gruvschaktet 
och som varje dag. skall dödas 
av gruvgasen? Eller ingeniören, 
söm genom ett enkelt additions
fel i sina beräkningar skulle kun
na tappa bort kolådern öch låta 
borra i sten?? 

Alla arbetarna vid gruvan bi
draga var och en efter bästa 
kraft, vetande och skicklighet till 
resultatet, och alla ha de lika rätt 
till livet, samt att njuta detsam
ma och att tillfredsställa sina be
hov. , . 

"Och ändå är ju kolet, som de 
hämtat upp, inte deras eget verk? 
Är det icke också de mäns verk, 
som byggt järnvägen, som för till 
gruvan,' hans som plöjt åkrarna, 
dragit fram järnet, huggit träden 
i skogen, byggt maskinerna o. 
s. v.? " '' .. v 

"Kan läkaren kanske fordra 

Från de sina 
skall man höra 

K" sanningen* 
AvS. S. 

Det är endast tre^ månader se
dan den finska dagliga tidningen 
"Socialisti" övergick från Social
istparti till I. W. W. organ. Det
ta väckte dock ej så stort upp
seende på grund av att finnarna 
alltid varit kända för att vara av 
en rödare färg än partivännerna 
av andra nationaliteter. Men när 
nu "Appeal to Reason" avkastar 
partibanden då börjar man att 
taga notis. Denna tidning som 
år efter år agiterat för socialis
tiska presidenter, kongressmän 
etc- som varit jagad av alla trus
ter och corporationer, som flera 
gånger blivit dragen inför dom
stol och blivit dömd, men alltid 
återkommit för att på nytt uppta
ga striden mot vår gemensamma 
fiende kapitalisten. Deras väd
jan till landets arbetare har alltid 
varit: "samlen eder kring valur
nan, visa eder makt där genom 
att invälja i parlamenten socialis
tiska representanter, t "Arbetar
na ha till en del följt rådet, men 
de ha alltid förlorat, och i hän
delse de någonsin lyckats att in-
rösta någon av sina representan
ter så har resultatet därav i alla 
fall blivit lika med noll. Alltså en 
förlust, det kunde dock ej bliva 
annorledes «medan staten är ett 
kapitalistiskt maskineri, under
hållet av kapitalet, styrt och kon
trollerat av detsamma, som så för-
skansat sig i staten att det ej 
står inom möjligheternas gräns 
att erövra det, d. v. s. medelst 
politisk aktion. 

När nu S. P. röstsiffra sjönk 
med närmare 50 proc. insåg "Ap
peal to Reason" att någonting 
var på tok, samt att de hela tiden 
jagat efter en skugga — och de 
komma då öppet ut och erkänna 
detta, heder åt dem. Om den 
taktik de nu tänka slå in på 
är lika ohållbar som den de för
ut propagerat för, hör icke hit. 
Frågan blir, är den politiska ak
tionen ett fiasko? Låt oss först 
taga en blick på Sverige. — De 
ha visserligen lyckats .att inväl
ja ett icke så oansenligt antal so
cialistiska riksdagsmän, men någ
ra nämnvärda resultat ha ej vi
sat sig. T. ex. Hj. Branting in
gick och det påstås fortfarande 
,att han är en arbetarrepresentant 
Hur står det nu till med hans so
cialism? Hur har han och hans 
likar inom riksdagen ställt sig 
till militärfrågan. I stället för 
att yrka avslag på alla anslag till 
militarismen, föreslogo de endast 
att mera sparsamhet skulle iaktta
gas; de röstade* for ett förslag 
som ljöd på några miljoner mind
re. Är detta socialistisk antimili-
tarism? Oss synes det att så län
ge de"gå med på ätt anslå ett öre 
till militarismen eller någon an
nan kapitalistisk . institution så 
erkänna dé i och med detsamma 
dess existensberättigande. När 
Lindhagen för ett par år sedan 
föreslog i riksdagen konungadö-
mets avskaffande, så yttrade 
Branting bl. a. "att tiden for ett 
sådant steg ej ännu var nådd". 
När tror Branting och flera med 
honom att det blir tid på att gö
ra något för arbetarna, för vilkas 
umbäranden de hysa så stor sym
pati —- vid valmötena. 

Någon vill nu naturligtvis 
nämna t. éx. Z. Höglund. Vi hör
de dock aldrig att det var tal om 
att utesluta .eller arrestera honom 
för något han företog sig eller sa
de inom riksdagen. Men när han 
kom ut och uppmanade arbetarna 
till direkt handling, då var det 
som han blev farlig för det bestå
ende, och det var då först som 
han blev fängslad och dömd-
Enahanda är förhållandet i Tysk
land. Vad Frankrike beträffar så 
behöva vi endast nämna namn 
sådana som Viviani, Millerand 

Så snart vi erhålla ämnen komma 
dessa meddelas de kamrater som j högre lön för sitt arbete än sjuk 
arrangera möten, ävenså kommer J sköterskan, som genom sin om
att i god tid meddelas när mötet J sorgsfulla vård åstadkommer den 
skall avhållas. 

FART I AGITATIONEN! 
sjukes förbättring? -

"Är icke muraren till tfka 

och Briand, dessa tala för sig själ
va och nu sist ha vi den Austra-
lianska ^ "Arbetar-Regeringen" 
Och sedap undrar-man varför ar
betarna ej vilja samlas kring val-
Urnan. Arbetarna ha tröttnat på 
politiken emedan den politiska 
aktionen använd för arbetarnes 
bästa har bevisats vara ett fiasko. 
Arbetarna ha trott på denna sorts 
aktion och de ha slutit sig till den, 
det har varit så bekvämt det
ta, att endast gå till valurnan 
vart annat år samt prenumerera 
på partiets tidning och sedan 
skulle representanten gjöra rås
ten. I och med att följa denna 
bekvämlighetstaktik ha de begått 
ett stort misstag, och som en följd 
av denna felaktiga organisering 
är det som tusentals europeiska 
arbetare nu få släppa till livet- De 
ha överlämnat åt någon mandat
hungrig uppkomling att föra sin 
talan, i och med detsamma lyfte 
de ansvaret från sig själva. Så 
när slaget kom stodo de där obe
redda och ej situationen vuxna. 
Hade de i stället varit upplysta 
om att varje arbetare måste taga 
aktiv del i kampeir mot kapita
lismen, att organisera sig för att 
alltid vara beredd på strid, d. v. 
s. organisera sig inom den ekono
miska organisationen, först då ha
de de mäktiga nog att upptaga 
kampen emot kapitalet. Vi vilja, 
med kännedom om de begångna 
misstagen uppmana alla arbetare 
att ej längre slösa bort sin vär
defulla tid på att agitera för den 
politiska aktionen, utan anslut 
eder i stället i dag till den ekono
miska kamporganisationen. In
gå i I. W. W. och upptag kam
pen mot edra utsugare på den 
plats där ni arbeta, det är där ni 
bli bestulna på frukterna av edert 
arbete och ej i parlamentet. Till 
eder som påstå att ni äro klass
medvetna socialister, skulle vi vil 
ja säga: visa i handling att ni tro 
på den industriella organisatio
nen. Det hjälper varken eder 
si älva eller oss att ni på alla edra 
möten bedya eder tro på vår or
ganisation, så4äfige ̂ -ejjta. mod -
nog att ansluta eder till densam
ma. Visa att ni vågar något me
ra än att prata. Anslut eder till 
THE INDUSTRIAL WORK
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stor nytta för läkaren som läka
ren för muraren? 

Må man ej tala om "kvalifice
rat" och "enkelt" arbete. Ingen 
åtskillnad kan göras mellan den 
enes och den andres yerk. (Forts.) 

Skandinaviska 
arbetare i Ame

rika, följ 
exemplet. 

I Chicago har av skandinaviska 
avd. av I. W- W. och dito S. P. 
bildats en skandinavisk försvars
kommitté (Defense committee)., 
som kommer att bli permanent, 
och dess första arbete är igång
sättandet av en kraftig protest
rörelse, till förmån för de 74 
fängslade arbetarna i Everett, 
Wash. 

Söndagen den 4 mars, dagen 
före första rättegången med en 
av de 74 anklagade, Thomas 
Tracy, går två skandinaviska iåt-
teprotestmöten av stapeln. Ett i 
Lake View-distriktet med Frl-
thjof Werenskiöld och Harrison 
George som talare, samt ett i 
Englewood-distriktet där Wm. Efc 
Haywood och E. Mattson talar. 

Om kamrat Ragnar Johanson, 
av sin nu pågående agitationsre
sa i Illinois, ej är förhindrad den 
dagen så kommer han att tala i 
Austin-distriktet. 

I de andra skandinaviska di
strikten kommer liknande möten 
att avhållas de påföljande sönda-
garna. J 

Skandinaviska arbetare, män 
och kvinnor i Chicago, då denna 
tidning anländer är annonserin
gen för de olika möten ute. Ström
men tfll möten i massor! 

v  ̂ V, 

Én * skandinavisk Recruiting 
Union av I. WV W. bildades sön
dagen den 11 feb. I Austin-distrik
tet.' 20 medlemmar vid starten. 
Ypperligt material som lovar gott 
för framtiden. Stora agitations
planer diskuteras- Flera success-
futla offentliga m&en ha redan 
a v h å l l i t s ,  . 1 5 -  M »  


