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ARG. 3» MINNEAPOLIS, MINN., PEN 15 JBTIJ 1917. NO. 10. 

General Sträjk i Skogen 
och Gruvorna 

NÄSTAN FULLKOMLIGT STILLASTAND RÅDER I MON
TANA, IDAHO OCH ÖSTRA WASHINGTON. 

GRUVARBETARNA I ARIZONA I REVOLT. — SEX TUSEN 
GRUVARBETARE OCH SJU TUSEN SKOGSARBETARE 

UTE, UTOM DE FEMTON TUSEN IJBUTTE, MONT. 

Det är trots allt, glädjefulla dagar dessa; nu när man ser massor 
av slavar för århundraden resa sig till sin fulla längd och frankt krä
va en del av livets goda tillbaka. For endast ett par år tillbaka var 
det en gällande regel bland arbetarna att vara till det yttersta patrio
tiska till sitt arbete. Det var då arbetarna litade på en god arbets
givare, och lämnade alla sina omsorger i hans händer. 

Nu är den tiden ett minne blott, nu ärt det arbetarna som lita på 
sig själva, och sina kamratef", arbetare som de, förtryckta som de, 

.^närda av samma hopp, samma önskan, samma längtan som de. Det 
är en ny tidsanda som nu börjar visa sina värkningar. 

I varje hörn av jorden, bland varje ras och nation gäller sammä 
reget> den nämligen f Lita på dig själv endast, handla i förening med 
din klass endast, bygg upp din egen lag i förening med dem som ha 
samma inträsse som du, och segern är för evigt din och din klass. 

Ett bevis på att denna nya anda har börjat att sätta sin prägel 
på det amerikanska proletariatet är de stora sträjkerna i Montana, 
Idaho, Wash, och Arizona. ^ 

Kapitalisttidningarna ha allt möjligt bestyr mod Ätt forma en 
folkopinion i den riktningen, att det är det tyska kapitalet som har 

in flytande på massorna, och att Arbetare som på grund av 3e hö
ga priserna på matvaror, nu ej längre, kunna köpa det mest nödvän
diga till livets uppehälle, ha blivit köpta av tyska guvernementagen-
ter. Ja det är kapitalistuppfattning, eller åtminstone kapitalets på

stående, för att lura en del dumma, patriotiska arbetare. 
Vad betydelse har dock dessa grundlösa påståenden, arbetarna 

äro ute på sträjk för följande rimliga fordringar: 
\) En åtta timmars arbetsdag, med en minimum avlöning av 

$3.00; _ 
2) övertidsarbete betalas med 50 proc. utöver gällande avlö

ning och dubbel tid för sön- och helgdagsarbete; 
3) Göd, hälsosam och näringsrik mat skall serveras, och till

räckligt med folk skall anställas i köket och matsalarna så att dess<i 
kunna hållas i sanitärt skick; 

4) Ordentliga bäddar, med spring, madrass, kuddar m. m. skall 
vara installerade i alla kampar; 

5) Alla arbetare skola erhålla sin avlöriing i form "av bank
checks i stället för den gamla principen med timechecks; 

6) Hospitaltickets utfärdas så att de gälla för månåden de äro 
betalda för oavsett arbetarna byta om arbetsplats; 

7) Var en arbetsplats är en halv mil eller längre från kampen 
skall Co. tid användas för att gå fram och tillbaka på; 

8) Ingen "blacklisting" får förekomma emot någon av dem 
som deltagit i sträjker för förbättrandet av arbetsförhållanden. 

Här är i korthet de små anspråkslösa fordringarna arbetarna 
framställt till de styvnackade arbetsgivarna, som dessa genom den 
smutsiga kapitalistprässen göra till ett stort brott att genomföra. 

Från alla sträjkplatserna rapporteras att tillslutningen är så gott 
som hundra procent. 

Varje arbetare kan också förstå detta, ty de dagliga tidningarna 
ha i sina nummer spaltlånga articklar om situationen. Ja det är i 
sanning hårt att vara kapitalist i dessa dagar då arbetarna ej länge 
tåligt foga sig under förtrycket. 

Av allt att döma komma arbetarna att vinna en fullständig se
ger trots det att statens söta vänner: soldaterna, vilka skola skydda 
det amerikanska folket från tyskarna, som det så^ vackert heter, nu 
äro i tjänst hos engelska kapitalister och. ha till uppgift att krossa 
:Varje försök-av Amerikas -arbetande folk att höja sitt levnadsstan
dard. - - - -

Vi ha alltid framhållit detta, nu vet .var^e arbetade att det Sr rätt 
yad vi säga.- v 

Jag påpekade att goda utsikter finnes för arbetarnas fullkom-
*Iiga seger, och hur skulle det vara annorlunda? Om*det fordras sä 

Hunna arbetarna få varje liv i den industriella värden att stanna, och 
de komma nog att göra det, medvetna om att en skada till en är en 
jgkada till alla: - „ ^ 
s : ~ Carl Ahlteen. 

v Så naken och värnlös, med 
flöjt huvud och beredd att under
kasta sig, tror kapitalistklassen 
^tt arbetarklassen är. Redan när-
loar sig statens och kapitalistklas-
éens snikna smutsiga fingrar för 
ittt riktigt säkert få tag om ked-

%>rna. I bakgrunden lysa stats-
odjurets lömska ögon. Men akta 

er, vampyrer! Tag bort fingrar

na! Drag tillbaka de smutsiga 

händerna! .Just nu^tänker arbe
tar jätten efter hur hans ryska 
broder handlade dä staten allt för 

hårt ströp åt friheten! Nu sam

lar han sina krafter » h . tag bort 
fingrarna — anars! 

i* Reioltr' 
Det dånar och brakar i|väst och i 
det glöder i slavarnas själar, ' * ,, -
snart ljuder revoltens \efriande röst; -
"Upp, res Er, Ni pinade trälar!" 
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Nu arbetets jätte sig r#står tiff kainfx. 
mot hårda och fräcka patroner, z. 
nu samhället skakar i hävande kramp, 
nu ramla förtryckarnas troner. - _ 

Det gives ett ord, ett 'mäktigt och stolt, 
som tröst åt de trälande bringar: 
det väckande, manande ordet Revolt! 
som nU ibland massorna klingar. 

Det ordet gav styrka ft tusende män 
som sleto i Grottes kvarnar, 
och kvävdes det ljöd det snart åter igen — 
omsider nu gryningen klarnar. 

Revolt, du sköna, bevingade ord, 
giv styrka åt Grottes slavar! 
Låt frihetens blomster j>å hela vår jord 
uppspira på orättens gravar! 

1 Lawrence. 
X.A-

Skall demokralien triumfera? 
W. E.—hl. 

Faran som ligger r demokrärV De fördöma étt folk och en na-
tiens segertig över världen blot- ; tion för vissa utförda handlingar, 
tar sitt mest eklatanta uttryck i j såsom t. ex. att tyskarna låta sina 
Amerikans in- och utrikespolitik | fångar arbeta; men samtidigt låta 
under de senaste' åren. Ett rika-1 de sina fångar arbeta och då är 
re fält att skörda tvivel om det: allt gott och väl. De kunna ej. 
s. k. massväldet skulle ̂  näppeli- j starkt nog betona grymheten i 
gen kunna ernås. 

Redan fransmannen Torkque-
vijje, i sin år 1835 utgivna bok. 
"Demokratien i Amerika," insåg 
den skadliga psykologiska in
verkan på individerna en dylik 
demokrati skulle medföra, ett 
förutseende vilket onekligen ta
git realitetens form. 

Hade han levat i dag skulle han 
mer än någonsin kunnat besanna 
sina anade farhågor. 

Det sakas en stor man i alla 
land, en med en Ingersolls talför
måga, med en Napoleons magne
tiska inflytande över massorna 
och en Cromwells järnvilja och 
grova hänsynslöshet, en, som 
med den senare kunde och våga
de säga: "Om kungen möter mig 
i en drabbning, så mördar jag 
hononr*? 

Tysklands häjdlösa sänkning av 
båtar med "hjälplösa" kvinnor 
och barn, ingen frågar vad dessa 
kvinnor och barn hade i krigs
zonen att göra, men sänkes ett 
tyskt fartyg, då anses det vara en 
stor bragd. 

I tid och i otid hör man tal om, 
,dé barbariska luftskeppsattacker
na i London, och det är ett gräns
löst barbari; men är ett barns el
ler en kvinnas liv värt mera än 
den fysiskt mera välformade yng
lingens i trenchen? Förövrigt 
Jäsa vi om engelska attacker på 
tysk jord. Huru många barn och 
kvinnor som dödats under dessa 
tiga de försiktigt med. *• 
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I de basunerade demokratiska 
länderna äro förutsättningarna 
små för alstrandet av en* sådan 
man, ty alla de egenartade skot
ten, vilka alla bibringa i skapan
det av en sådan man och krigare 
klippas med största omsorgsfull*-
het av. Härför svara de "mo-
darna" skolorna och kapitalis
mens veritabla knärackor, de be-
soldade tidningsblaskorna. 

Detta sammelsurium av onda 
makter ha fört den ojämförligast 
ruttna och huvudlösa politik ett 
land någonsin fört. Om de sagt 
några ord med antydWngar och 
riktningen i någon stor fråga, så 
ha de strax tagit dem tillbaka 
och gått i motsatt riktning. 

*7,»- 1 -•T*""' -- .v? 
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Alla tyckas glömma att Tysk
land är i krig med England och 
att barnen och kvinnorna ej äro 

? ^objektiven för Zeppelinernas 
bomber. Amerika smickrar sig 
med att bygga 100 tusen luft
skepp ; månne de skola bli i stånd 
att på 12—20 tusen fots höjd kun
na gallra urde uniformerade män
nen från gossar, flickor och kvin-
hor innan de kasta sina bomber. 

Man ser ofta huru i tidningar
na skrives om soldaternas splen-
dida moral, deras åtrå att genast 
få upptaga striden. Viljan och 
lystnaden efter mord har nu fått 
samma betydelse som god moral. 
Skulle tilläventyrs samma goda 
moral vara radande inom fien
dens- härar få _ de genast höra 
smädenamnet hunner, barbarer. 

Denna orättvisa i bedömandet 
vittnar sannerligen ej om en obe-
fläckad demokratisk renhet. Des 
sa lätta ihåliga andar med sina 
lätta diafana idéer, skola med 
kanonen genomföra sina ideal, 
som är pöbel^is ideal, uppå an
dra folk, oavsett detta folk' vill 
det eller ej. 

0et torde ligga skäl i en undran 
över vilket som är av största 
skada, om ett land har eLt pluto-
kratiskt eller autokratiskt sty
relsesystem. Det ena är lika 
svårt som det andra, och från ar-
betarsynpunkt äro alla. regerin
gar lika förkastliga. _ ' 

Om den tyske arbetaren slåss 
för sin tara käjsare och därmed 

"begär*"d€ii största * durtrir?t'teiiAlsr'-
betare kan begå, så är det väl i 
alla rimlighetens namn en lika 
idiotisk handling att draga svärd 
för Morgan och de andra girig-
bukarna. -— Vi ha lagt bort att 
tro på dessa herrars frihetsträng
tan. De blodiga arbetarstriderna 
strida alltför mycket mot ett så= 
dant antagande. De - mördade 
och levande brända offren 
i Ludlow-masakern, och alla de 
andra ännu varma liken vilka 
ligga strödda här och där, som i 
de sista dödsrosslingarna knutit 
sina händer samman i hat och 
hämnd mot sina förtryckare, de 
stredo för rättvisa och frihet var 
och en på sitt sätt och fingo skör
da-lönen därför. 

Denna demokrati för vilken na
tionen skall offra biljoner dollars 
och törhända miljoner männi
skors liv är endast en skönare 
omskrivning av plutokratiens 
hjärtlösa spöke. ~ 

Det bringar blodet i svallning 
då man tillfullo ser de vägar som 
tillryggalagts i genomförandet av 
sina krigsplaner; hur stämnin
gen arbetats upp; hur hatet har 
såtts; hur patriotismen - eldats, 
och tvingats på oss, hur de svar
ta kemiskt rena lögnerna utta
lats från tunna och ljugande läp
par; hur konskriptionen uppkom 
och blev lag; hur opinionen fram
tvingats av de slugt beräknande 
och ärelösa skälmarna, utan hän
syn till medlen, utan hänsyn till 
alla fattigas och förtryckta offer 
som- blir affärens konsekvenser. 

Vid klasskampens 
front 

Reseminnen och strödda anteck
ningar från Allarm-turnén 

av Ragnar Johanson. 

Det ligger i själva saken» na
tur att vara grym och hänsyns
lös i krigstid och de vilka tala 
om civiliserade stridsmetoder veta 
ej varom frågan gäller. De de
mokratiska ländernas stridssätt 
äro ingalunda mera civiliserade 
och humanitära än andra sidans, 
det är blott tidningsvr.övel. öga 
för öga och tand för tand — mo
ralen är upphöjd och människans 
alla onda böjelser ha dragits 
fram och heliggjort^ .7 

""—i •— — När jag sist såg Mor
gans fotografi bar han ett väl
villigt smil; när jag sist såg 
Rockefellers, log även han; men 
mannen som dömdes till fängel
se i nekandet av brodermord, el
ler han som dömes och kliver ned 
i "trenchen^ de se egendomligt 
sorgsna % 1 

'-TT- 7 v- ' * " J"- ^ 7 " 
Nu blir tanken istadig och nu 

gör pennan hopp, 
skriva -me*. 

jag J&a e| 

Anländ till Missoula, Mont., 
möttes jag av tidningsprässen 
som omtalade att jag blivit för
bjuden tala i Butte. Men att po
lischefen givit sin tillåtelse för 
mötet, vilket retade borgarna. 

Försök att ställa till bråk gjor
des av en halvfull advokat som 
genom sitt svekliga uppförande 
lyckades få ordet. Han måste er
känna att föredraget var bra, och 
hade ej på något sätt stört ho
nom, men att han inte i mitt fö
redrag (det hölls på engelska) 
hört vår ställning till kriget! ?! 
Han slutåde med något patrio
tiskt fnoskel om att han ville ha 
svar: Ja eller nej, om I. W. W. 
stod bakom president Wilson. 
Det höll på att gå honom illa 
bland de många hundra "lumber
jacks" som voro närvarande. Men 
han slapp. Jag svarade honom T 
ätt vf Tordracle att guvétnementet 
gåvo fria vara .kamrater i Everett, j 
sedan kunde vi överhuvudtaget 
börja diskutera frågan om I. W. 
W. stående bakom presidenten. 
Provokationen misslyckades och 
de hundratal av borgargardister 
som halvt druckna väntade på 
signal till anfall, fingo gå hem 
med oförrättat ärende. — Dylika 
försök höra till ordingen för da
gen härute där man redan' lärt 
sig att I. W. W. ej kan sprängas 
på arbetsplatsen. 

Fram och tillbaka reste jag se
dan igenom Spokane-distriktet, 
inom Idaho, Mont. och Wash. 
Njöt av en härlig natur x>ch en 
allt starkare organisation. Fick 
även tydliga bevis på att det nu
varande kapitalistiska roffaresys-
temet ej betyder vare sig pietet 
eller hushållning. Milsvida sträc
kor av land med stubbar, utan 
växtlighet, ödsligt och nedslåen
de. Jag kom också underfund 
med att det finnes tre olika sätt 
för värdesättning av de oändliga 
skogarna. Det är den drömman
de poetens, timmerbaronens och 
skogsarbetarens. Våra skalder 
har ju alltid utnyttjat "skogens . 
sus" både för stämningsbilder 
och "nödrim". Men såsom reellt . 
värde har endast den prosaiske 
kapitalisten alltid gjort sina be
räkningar i antal dollar. Att sko
gen i det senare. fallet ej är värd 
mera än i det förra vet var och 
en, värdefull i dollar blir den 
först då skogsarbetaren kommer 
dit och fäller träden. Men då -
försvinner poesien, och det skall 
vara en dunderskald som ska 7 
kunna utbyta "granarnas sus" 
med stubbarnas hemska, tysta 
vittnesbörd om girighet och ty- ; 
rannfc - t 7' 
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Den tredje .vårdesattningen J 
kommer emellertid från den som 
ger värdet, skogsarbetaren, och # 
han betraktar med kännaröga e 
omgivning, branternas sluttning, r, 
distansen till floden o. s. v. finner 
han det överensstämma med ett 7= 
ej allt för hårt slaveri ger han >~ 
silt uttalande förmildrande! i , 
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