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Krig—Massmord 

En amerikansk general sade 
en gäng: "Krig är ett helvete." 
Och sannerligen, ty kan det fin
nas något mera infernaliskt 
hemskt än ett krig där alla mo-
därna mordredskap äro i värk-
samhet. Kriget är minst sagt ett 
helvete för de som blir dragna in 
däri — arbetarna. 

Ursäkten för kriget är t de fle
sta fall den att "fosterlandet" är 
hotat och måste försvaras mot 
en föregiven s. k- fiende. Ha då 
arbetarna något som de kan kalla 
sitt fosterland? Ha de något att 
försvara, och ha de någonting att 
vinna genom ett krig? Nej, abso
lut ingenting. Kriget för arbetar
na betyder död och ruin, sorg 
och lidanden för deras hustrur 
samt föräldralösa små barn. 

Och de som icke bli skjutna äro 
endera krymplingar, eller i bästa 
fall ha de fått sin hälsa försva
gad, och komma hem ifrån kriget 
som fysiska vrak. 

Detta är vad arbetarna vinna 
när de låta sig ledas ut för att på 
"ärans fält" lägga ned sina liv, 
för försvaret av sina förtryckares 
pänningpåsar. Arbetarna äro så 
ovanligt medgörliga och lättled-
da, så när landets feta och väl-
födda politikussar ha råkat i 
gruff med sina gelikar i ett annat 
land och krig blir följden, så äro 
arbetarna alltid färdiga att rusa 
blint åstad och in i dödens käf
tar utan vidare reflektioner. Allt 
som behöves för att underblåsa 
patriotismen hos detta lands sla
var är att vifta med en flagga, 
samt därtill några krigshetsande 
artiklar uti kapitalistprässen. Det 
finnes alltid godt om dessa pro
stituerade journalister, vilka med 
lögner och fraser om att "landets 
ära hac blivit kränkt," eller, 
"flaggan har blivit skymfad," 
lyckas att förleda arbetarna till 
att tro att det är deras plikt att 
gå ut och slåss för nationens 

r"ära." ' 
= „ Så har diet vafrit, och så Sr det 
"Innu." -ÄrBetärnä ha alltid käm

pat sina förtryckares strider, me
dan de som orsakat striden ha 
suttit hemma i lugn och säker
het, långt borta ifrån krigets in
ferno. Arbetare, klassbröder! 
skola ni fortfarande låta eder dri
vas ut för att mörda och för att 
mördas? Skola ni allt ffamgent 
gå ut för att försvara edra utsu-
gares kassakistor? 

När skola ni bliva nog intelli
genta och så pass klassmedvetna 
att ni vägrar att dö för en lögn — 
"fäderneslandet." 

Nej låt de som äga landet gå 
ut i krig om det roar dem, de göra 
ju i alla fall ingen nytta. 

Låt de som hava något att för
svara axla geväret, men arbetar
na, de vägendomslösa, böra stan
na hemnia, ty de ha ingenting att 
försvara. Det är tid på att' vi, 
som ha stridit och blött i alla 
krig i det flydda, revoltera och 
vägra att tjänstgöra såsom box-
hanskar åt en lättjefull parasit
klass. 

Vi såsom klassmedvetna arbe
tare tro på, och erkänna endast 
ett krig — klasskampen, kriget 
emellan två klasser. Detta är 
det enda krig som är berättigat, 
och i detta är det varje vaken ar
betares plikt att deltaga. Vi ha 
stridit och dött för andra länge 
nog; kom och låt oss alla före
nade kämpa för vårt och vår klass 
intressen. Låt oss skärpa kam
pen mot den klass som förtryc
ker oss, d.e som rövat vårt land 
och i stället givit oss svältlöner, 
arbetslöshet och fattighus. Det 
är arbetareklassens mission att 
taga tillbaka det stulna. Men 
därtill fordras ett solidariskt och 
enigt uppträdande. Som indivi
der och små grupper bliva vi lätt 
^besegrade; vi kunna aldrig ha ut
sikt till att mäta oss med våra 
motståndare om vi inte samman
sluta oss alla uti en modärn eko
nomisk kamporganisation. En
dast när vi organisera oss alla i 
*the One Big Union" kunna vi 

: |hed utsikt om seger upptaga den 
, sista stora uppgörelsen med dem 
£om förtrycka oss. ... . 
: Fall in i leden, ni, som ännu. 

UPPROP i 
Till alla hamnarbetare^. sjö

män, eldare, kockar och stewards, 
samt alla andra tillhörande sjö
transporten: 

, Ea konferens för arbetare vid 
de stora insjöarna ("Great 
Lakes") tillhörande någon av 
ovannämnda yrkesgrenar kom
mer att avhållas i Cleveland, 
Ohio, 226 Champlain Ave., den 
25te mars 1917, kl. 9:00 f. m. 

Denna konferens kommer att 
avhållas för att uppsätta planer 
for att kunna fullständiga vår or
ganisation på "The Great Lakes" 
den kommande säsongen. Tjän
stemän för organisationen kom
ma även att väljas. 

Alla medlemmar av organisa
tionen som ämnar arbeta på in
sjöarna kommande säsong, upp
manas att uppgöra planer och 
förberedelser och att närvara vid 
konferensen. Låt oss göra M. T. 
W. U. No. 200 en makt att räkna 
med på insjöarna den kommande 
säsongen. 

Clarence Edwards, 
Secretary Treasurer M. T. W. 

U. No. 200. 
Wm. D. Haywood, 

General Secretary-Treasurer. 

Korrespondens 
från 

kamraterna. 
(Under denna rubrik komma vi 

att införa alla korta meddelanden 
från kamraterna landet runt. 
Fram med pennorna kamrater 
och sänd in intressanta medde
landen rörande agitationen och 
arbetsförhållanden på de platser
na ni äro. 

Ingenting sådant som utbildad 
pennfäktare o. dy. bör det bliva 
tal om här kamrater, kom fram 
med intressanta meddelanden.) 

FRÅN HIBBING, MINN. 

Några ord om arbetsförhållan
den här. Daglönen är betydligt 
bättre här nu sedan vi började or
ganisera oss i I. W. W. Innan 
vi organiserade oss var daglönen 
$2.10, nu $3.00. Här endast ett 
litet bevis på vad det betyder att 
organisera sig i rätt riktning. Li
te motstånd har I. W. W. här 
och (Jet är de borgerliga sociali
sterna, vilka ännu leva i dröm
marnas värld och hoppas på ett 
avlägset ideal, vilket de ej vilja 
göra något för att förverkliga 
annat än drömma. Motståndet 
räkna vi naturligtvis ej på annat 
sätt än det 'att de med sina pesi-
mistiska läror och sitt' dito lev
nadssätt föda en del pessimism 
hos några andra. 

Många dv de mest realistiske 
ha redan kommit över till oss och 
vi hoppas att mera komma inom 
kort, detta så snart de inse att 
det enda är att organisera sig 
ekonomiskt. 

De engelska och svenska socia
listklubbarna ha redan gått döden 
till mötes, det är endast de finska 
som ännu hålla livhanken uppe. 

Det är glädjande att se stål-
trusten darra och kännar^ sin 
grund osäker. 

Arbetarna ha under den sista 
tiden lärt sig mera än de förut 
lärt i hela sitt liv, det nämligen 
att organisera sig i en enda stor 
industriell organisation. 

Fråm för densamma. 
J .G.  
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stå utanför och låt oss alla stor
ma an emot kapitalismens fästen, 
och vi skola då snart få se den 
dagen då arbetarna skola bliva 
de dominerande i samhället; då 
arbetets frukter skola tillfalla 
dem som arbeta. Och då, och 
icke förrän då skola vi ha makt 
att göra slut på alla krig natio
nerna emellan och sätta stopp för 
detta massmördande; och då är 
också militarismen, denna män
sklighetens största förbannelse 
och civilisationens skamfläck ut
plånad från jorden. 

t f', , ^ ' * A» -A* 

MONTANA BREV. 

Great Falls, Mont. * 
Det är nu flera konstruktions

arbeten i gång i närheten av 
Great Falls. För närvarande äro 
omkring 250 man anställda å en 
dammbyggnad vid Rainbow, be
läget 5 mil från Great Falls. Be
talningen är 3 dollars för 8 tim
mar samt 3.75 för nattarbete. 
Man blir då tvungen att hålla 
sig med egna sängkläder emedan 
de pungslå arbetarne på 3.50 för 
en usel halmmadrass, och en filt 
kostar nästan dubbelt så myc
ket. Maten kostar 93 cents om da
gen. De har redan havt en sträjk 
för att förbättra maten, men trots 
detta så är den fortfarande lika 
usel som någonsin. 

Det är en annan dammbygg
nad vid Wolf Creek, 60 mil från 
Great Falls vid Great Northern 
järnväg, mellan Helena och Great 
Falls. Avlöningarna och förhål
landena i allmänhet äro enahanda 
som vid Rainbow damm. Det är 
dock en fördel med denna bygg
nad, det är att det mästa arbetet 
måste vara utfört före våren, så
vida ej det arbete som redan är 
gjort skall bli bortsopat av vår
floden. 

Så snart väderleken tillåter 
kommer Grant Smith Co., att på
börja byggandet av en stor loko-
motivstall för Great Northern vid 
Great Falls. Ovannämda kom-
pany har tagit detta arbete på 
procent basis, d. v. s. de erhåller 
en viss procent räknad efter den 
summa de utbetala i arbetslöner 
och andra omkostnader som äro 
förknippade med fösätaget. 

Grant Smith hade i fjol ett kon
trakt med Great Northern vari 
de ålades att ej betala mera än 
3 dollars för 10 timmars arbete, 
men de kunde ej få nog arbetare 
för det priset. Så i år har de en 
punkt i sitt kontrakt som i hän
delse det visar sig nödvändigt 
"de kan betala de i trakten 
gängse avlöningarna." För tillfäl
let är betalningen i Great Falls 
$3,50 för 8 timmars dag, och d$t 
är goda utsikter att få den upp 
till $4.50 före sommarens slut. 

De komma säkerligen att hyra 
män i Minneapolis och' Spokane 
för detta arbete. De behöva cirka 
400 man, underlåt ej att taga det
ta tillfälle i akt. 

Det finnes en grovarbetare 
fackförening i Great Falls, känd 
under namnet "Federal Union" 
den är ansluten till A. F. of L-, de 
erkänna I. W. W. kortet på alla 
arbetsplatser där de "ha kontroll-

P. C. Wetter. 

Bokanmälan. 
På Axel Holmströms förlag i 

Stockholm utgives en serie böc
ker under namn av "Revolutio
nens förkämpar." Det är en stor
artad tanke, som blir ett storartat 
värk. 

Det är storhet därför att det 
uppehåller sig med revolutionä
rer, vilka under livstiden lidit 
smädelser och förbigåtts av så
väl borgerliga som vissa radikala 
biografer och historieskrivare; 
personer, vilka under hela sin 
livs\id varit skottavlor för både 
borgerliga och socialdemokrati
ska nidskrivare och intrigmakare, 
och vilka även nu i vara dagar, 
nu levande eller döda, fa motta
ga den stora hopens förföljelser 
och smäktighet. ' 

Den revolutionära röreléén är 
nästan identisk med dessa perso
ner, och en biografi över dem ut
gör alltid några blad i arbetar
klassens historia-

Det är en samling handlingens 
män och kvinnor, som här repre
senteras. Vi möta här Peter Kra-
potkin, Louise Michael, Godwin, 
Proudhon, Stirner, Most, m. fl-

Så föreligger en om .den storé, 
djärve ryske revolutionären Mi
kael Bakunin. Kanske den stör
ste och mest fruktade krigaren 
som någonsin utgått ur arbetar
rörelsen. 

Kamrat €. J. Björklund har 
förtjänstfullt uppdragit denne 
enastående mannens handlings
rika levnäd och i sin biografi 
över honom givit oss en intim in-

RM 

teriör av hans liv. Björklund har 
älskat sitt ämne och han har skri
dit till sitt verk medlen brinnan
de hänförelse utan vars magiska 
kraft intet stort och intet gott 
kan komma. 

Han har nog inte givit qps allt, 
som varit önskvärt att lära kän
na om Bakunin, men han har gi
vit oss vad som kunde rymmas i 
en bok på 116 sidor. Så kunde 
t. ex. en något utförligare redo
görelse av Bakunins teorier varit 
önskvärd; teorier, vilka nu mer 
än under någon föregående tid 
kunna benyttjas i klasskampen. 

Boken är mycket intressant 
och mycket lärorik. Det är en 
ur ett hatfullt hjärta prässad för
bannelse emot samhället, staten 
och all den giftiga småaktighet, 
vilken synes klänga sig till alla, 
även inom de mer eller mindre 
radikales led. 

Bakunin var den store över
seende hjälten. Björklund berät
tar, att Bakunin, efter att ha varit 
utsatt för W. Liebknechts skänd-
liga smutskastning och fullstän
digt grundlösa beskyllningar och 
lögner, på kongressen i Basel, av 
en där tillsatt heders jury, fått 
skriftlig upprättelse, brände upp 
det skriftliga intyg sedan Lieb-
knecht räckt hbnom handen. 

Bakunin var alltför upptagen 
med sitt handlande och tänkande 
på arbetarnas befrielse för att 
kunna ägna sig åt sina avundsju
ka fienders smutskastning. 

Han var en stor människa och 
Krapotkin talar om hur i Baku
nins närvaro allas goda känslor 
och tankar uppvaknade. Man 
kände ett starkt behov att göra 
vad som var stort och härligt. 
— Vi behöver så väl en Bakunins 
outtröttliga ande för att kunna 
bära vår sak till en snar och lyck 
lig seger. ' 

Vår önskan är, att alla kamra
ter landet runt ville sprida denna 
nyttiga och lärorika bok bland 
alla arbetare som tala vårt språk. 

Det är den bästa tacksamhet 
vi kunna /iskänka den store rys
sens minfte, att upptaga hans 
verk där han slutade, och kamrat 
Björklunds bok är ett ypperligt 
medel härtill. 

Boken kan erhållas genom A1-. 
larm. Den kostar 30 cents. 

Varg i Veum. 

Litt teologi. ' 
Gud fader svaevet rundt i ver-

dens rummet, — hadde svaevet 
saadan fra evigheter til evigheter. 
Han hadde endnu ikke begynd t 
paa skapelsen; men nu skulde han 
begynde at skape noget for tids-
fordriv, for det tok pokker saa 
haardt paa den almaegtige fader 
at saaledes fare rundt beständigt. 

Ja, ja, — saa begyndte han da; 
first saa skapte han jorden; na-, 
turligvis skapte han mange större 
kloder siden, men han hadde en 
slags forkjaerlighet for jorden, og 
derfor skapte han den f^rst. 

Saa skapte han lyset; skilte 
lyset fra märket og der blev dag 
og nat. Og naar saa lyset, dagen 
og natten var skapt, gik han igång 
og skapte solen og maanen og alle 
stjernerne, saa at ikke himmelen 
skulde se saa tarvelig ut. 

Naturligvis var det lit rart at 
f$rst skape lyset og saa f^rst ef-
terpaa at skape solen; men det 
kan haende han ikke taenkte saa 
n^ie over det, — gamlingen hadde 
naturligvis ikke den anledning at 
studere astronom! som ungdom
men nu har; men som sagt, "in
genting er umuligt for Gud." 

Saa skapte han Adam ut av ler-
og saa blaaste han i "nesen paa 
ham" og saadan blev Adam lys 
levende! 

Men saa opdaget han at Adam 
trivdes ikke videre; saa^lurte han 
sig bort til ham og stjäl et side
ben fra ham og skapte saa Eva. 
Saa f^rte han disse to ind i 
"Edens have." . 

Alt gik bra, de taenkte vist ik
ke paa at r0re ved nogen forbu
den frtigt; men saa kom fanden 
tfl derirog begyndte at forsake at 
narre dem. Denne Fanden var en 
fa'ns kar; han hdade vaeret en av 
guds hffiste engfer, men hadde saa 

blit "fuld av fa'n" og gjort oprjzfr 
mot gamlegubben, og hadde saa, 
med alle sine f^lgesvende, blit for
drevet fra gamlingensrige. 

Vel, Adam var en skikkelig fyr 
og vilde vist ikke bryte guds bud, 
men det var denne letsindige Eva, 
som var saa forbandet naesevis; 
hun maatte absolut ha greie paa 
hvorledes de eplerne smakte. Saa 
tok hun et, og lot ogsaa Adam 
faa smake av de£ 

En kort stund gik og saa opda
get de at de var nakne — undres 
forresten paa hvor de hadde laert 
det ord naken fra; men det var 
vel en av de mange kundskaper 
de fik ved at spise det aeplet av 
"kundskapens trae." 

Saa kom gud og kalte paa dem; 
men da sprang de og gjemte sig 
og svarte at de turde ikke vise sig 
fordi de var nakne, — undres paa 
hvad vel det kunde gjjzfre ? hadde 
ikke gud seet dem nakne f0r? 
Hadde han nogen gang seet dem 
med klaeder paa, kanske? Vel, 
man maa vel ha spist av "kund
skapens trae" for at forstaa sig 
paa sligt noget. 

"De maa vel ha spist av kund
skapens trae da, naar de har greic 
paa slige ting," sa gud. 

"Ja," sa Adam, "men det var 
Evas skyld for hun lokket mig." 

"Ja, men Fanden narret mig," 
sa Eva. 

Forunderlig, ting da at de som 
hadde spist av "kundskapens trae" 
ikke skulde kunfle lyve, for gud 
kunde da ikke ha vist det naar 
han fjzfrst maatte sparge dem! 

Saa blev den Alvidende, alkjaer-
lige gud "forbandet" og drev dem 
ut av Edens have og hjems0gte 
dem med sorg, sygdom, synd, og 
d0d. 

Mén saa begyndte gamlingen at 
studse, ̂ — hadde han ikke vaeret 
for streng med menneskene? Det 
var sandelig ikke saa greit at sva-
re paa selv om han var alvidende. 
Specielt hadde han et horn i si
den til Fanden som fik regjeite 
som han vilde i al den deilige syii-
den menneskene begik. Men aj<-
ligevel syntes han ikke han kunde 
gj0re noget for dem, — fordi dfe 
var saa syndige, — de fik gaa til 
helvete, det var ikke noget at gj0* 
re med det om end; han var al-
maegtig. 

Men saa var det denne s0n 
hans, Jesus; han var naa saadan 
en fjolle som ikke taalte se nogen 
lide selv om de var syndere. 
Jevnt gik han og gnaalte om at 
han maatte redde menneskene. 
Tilsist gik gud med paa at men
neskene skulde bli frelste fra syn
den hvis Jesus vilde nedvardige 
sig til at bli menneske og d0 paa 
korset for dem. Han skulde faa 
vise hvor dybt hans medlidenhet 
for menneskene sat, — han skulde 
vjst ikke faa slippe av med store 
ord og fraser, taenkte gamlin-
gen. 

Efter mange argumenter med 
gamlingen, forstod Jesus der var 
ingen anden raad for ham end at 
"Bli folk" og pines litt. 

Saa gik de igång med forbere-
delserne. Der var den knute ved 
tingen at Jesus skulde bli menne
ske, og saa maatte han jo bli f0dt 
over igjen, og da maatte han fin-
de en kvinde som kunde vaere mor 
til ham. Selv likte han naturlig
vis ikke at ta paa sig egteskapets 
besvaerligheter. 

Allikevel maatte den som skul
de vaere mor til ham vaere gift, 
for det gik ikke an at han blev 
ljzfsunge. Tilslut fandt han Maria 
som snart skulde gifte sig og da 
kunde det gaa for det samme. 

Og Maria var villig. Naar man 
kundé holde sig til vens med saa 
fine folk,, saa — fik det ikke vaere 
saa nefie med det sjette bud, taenk
te Maria. 

Alt gik bra indtil Maria be
gyndte at bli frugtsommelig; men 
da begyndte Joseph at gj0re vr^vl. 
han bandet paa at han skulde ik
ke gifte sig med en "gatet0s." Og 
der stod hans s0n i fare for at bli 
10sunge alligevel! Vel, gamlin
gen bante og syor, men maatte 
tilslut love Joseph baade guld og 
granne skoge for at han skulde 

kjaeft." ^ , 

Polisvåld och 
mord på sträj-
kande sockerar' 
betare i Phila
delphia, Pa. 

Just som 'Allarm" går i; press 
kommer underrättelsen om att de' 
hyrda mördarna och samhällsbe-
vararna—poliserna—dödat en av 
de sträjkande kamrat, Martin 
PetJjewicz, och sårat' en massa 
andra. 

Kvinnor med sina små barn på 
artnen gingo ut på "picket-duty" 
och en massa-poliser voro där för 
att antingen bryta sträjken ge
nom att omöliggöra "picketting," 
eller ock skulle de döda de ihärdi
ga kämparne för drägliga levnads
förhållanden. 

De började med att förolämpa 
de kvinnliga kamraterna när des
sa trots allt bibehöllo sin post, 
började de slå dem i ansiktet, det
ta sågo de manliga kamraterna 
och kommo tilljcvinnornas under
sättning. 

Ett handgemäng uppstod mel
lan arbetarne med tomma händer 
och hela Philadelphia polisstyrka 
med full utrustning av klubbar, 
revolvrar och ammunition^ Stri
den räcktje ej länge men efter 
dess slut var en kamrat skjuten 
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av detta kristna patriotiska, loya-
la mördarhand och ett antal såra
de och arresterade. 

Även 13 poliser fingo företaga 
en tripp till "City hospital." Här 
återigen ett av de tusen dagliga 
exempel på den blodiga kapital
istiska framfarten mot samhäl
lets uppehållare och uppbyggare 
—arbetarne, när de tvingas att 
tillgripa sträjken som det enda 
medlet att skaffa sig drägligare 
förhållanden- Inför samma situa
tion står du arbetare, läsare av 
detta, så snart du gör minsta tec
ken till egen upphöjning. 

Härav bör det vara förstått att 
arbetare och dem endast kunna 
hjälpa varandra i nödens stund. 

Upp mangrant till hjälp. Snar 
hjälp är dubbel hjälp. 

En dollar nu är värd 10 när 
sträjken är slut. 

Sänd alla bidrag till 80Ö Park
way Bldg., Philadelphia, Pa. 

W. T. Nef, Sekr. 
E. F. Doree, Ass't Sekr. 

Rättegången 
emot 

Everett-kamra
terna tager sin 

början den 
5te mars. 

Anordna mass
möten över 
hela iandet. 

Jesus vokste op og skulde bli 
snekker — saa taenkte Joseph da. 
Men der var en svaer kjaeft paa 
den ungen, saa det at vaere snek
ker var simpelt for ham* og saa 
hadde han store folk at likes paa. 

' Saa var tilslut tiden kommet da 
han skulde straekkes ut paa kor
set. Jesus skulde dö for at han 
skulde faa leve og herske! Og 
saa skulde han gj0re en snartur 
til helvede og saa ret tilbake paa 
jorden og -saa til himmels! I 
sandhet en fandens ide. 

Saa snart som Jesus var d0d 
tok de vantro romerske soldater 
og la ham i en forsvarlig sten
grav, og satte sig selve op paa 
den, og svor paa at der nok ikke 
skulde bli noget av den opstandel-
sen paa den tredie dag, som han 
hadde skraalet saa meget om. 

Men som ulykken var, blev de 
romerske 'soldatér tratte, og sov-
net ind, og netop nu benyttet Je
sus anledningen til at opstaa fra 
de d0de, (antagelig fed hjaelp av 
desciplerne), og hadde det ikke 
tyaeret for den hysteriske men al
likevel omsorgsfulde Maria Mag
dalena, som gik for at se ham i sin 
grav, hadde vist ikke verden faat 
det glaedelige budskap om en op-
standen frelser. 
- . Religionsshater. 


