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le resultatet bli? Se det är frå~ 
gan. 

Något måste dock göras. Nå
gon påminde sig att för några år 
sedan inträngde Förenta Stater
nas soldater och matroser på so

cialisternas och I. W. W's loka
ler i Seattle, kastade ut de inne
varande och slogo sönder allt de 
kunde komma över. Det var ju en 
fin idé. Man fick det uträttat 
utan att de store syntes som sto-
do bakom. Man måste försöka 
det igen. 

Så det var överenskommet att 
den sextonde juni- skulle soldater 
och matroser storma I. W. W's 
lokal i Seattle. Men det gick ic
ke bättre än att I. W. W. fick re
da på det långt i förväg. Och I. 
W. W. gicTc till borgmästaren 
och rådgjorde om saken. De bål-
de krigarne kunde därför icke 
överrumpla I. W. W. den gån
gen. De lyckades icke intränga 
i lokalen ehuru de försökte från 
två sidor. Poliser fanns även till
hands i mäjigd som avstyrde 
dem." 

\ 

Emellertid blev en soldat skju
ten i benet, och detta togs som 
en ursäkt för att arrestera alla 
som för tillfället befunno sig i lo
kalen. Därpå satte polisen lås 
för dörrarne och vaktade platsen 
tills på måndagen, då I. W. W. 
•tog platsen i besittning igen. Un
der tiden, berättade tidningarne, 
hade polisen undersökt lokalen 
tre gånger för att söka finna va
pen och antimilitaristisk littera
tur, men icke funnit något. Fem
tiotre medlemmar av I. W. W. 
voro arresterade, och de blevö 
lössläppta dagen efter, utom tio 
som blevo kvarhållna för att de 
ej registrerat. Det' kriget miss* 
lyckades således. ' ' 

Nu i veckan har en kommitté 
av farmare och sågvärksägare va
rit uppe hos guvernören och svu
rit på att något måste göras för 
att stoppa I. W. W. Om icke till
räckliga lagar finnes, måste nya 
stiftas. Och tidningarna instäm
ma. 

Men — man är icke säker, l^lan 
kan icke ge sig fan på att lagar 
hjälpa. Så långt har det gått. 
Ty, om det blir tiotusenden som 
bryter lagen, vad då? 

Vårt kära »A. F. of L. borde 
Väl komma in i det här brevet 
också, annars blev det icke full
ständigt. Låt oss då omtala att 
A, F. of L. sträjkade på tvättin
rättningarna här i staden. Utkö-
rarna hade ett kontrakt med ar-
betsgivarne som bestämde, att 
när en utkörare slutade- skulle 
han för viss tid ha sin efterträda
re med för att visa kundkretsen 
och hur att utföra arbetet. Utkö-
rarna sade därför till arbetsgivar
na ilera veckor i förväg när de 
skulle gå på sträjk, och så tog 
var utkörare «in efterträdare, den 
blivande sträjkbrytaren omkring 
staden och lärde honom yrket. 
Vad sägs om det? . 

Om vi skola säga något om 
skandinaverna måste vi ge kvin
nan hedersplatsen. Ett par mö
ten voro anordnade för de skandi
naviska tjänsteflickorna med 
kamrat Johanson från Chicago 
som talare. Efter andra mötet 
bildade de en tjänstekvinnornas 
organisation med anslutning till 
I. W. W. Heder åt dessa kvin
nor och må de icke förlora modet 
om de möta en liten motgång. 

Åtminstone bland skandinaver
na har det visat sig att dit kvin
nan går dit går mannen. När 
kvinnan går i kyrkan går; mannen 
efter. När flickorna bli godtemp-
lare bli gossarne så även. Och 

. nu hoppas vi att de kvinliga med
lemmarna av I. W. W. leda yng
lingarna in på samma väg. 

Ragnar Johanson har vistats i 
Seattle med omnäjd en längre tid 
och hållit föredrag, Kamrat Jo
hanson har här varit allmänt om
tyckt, och han rekommenderas 
på det bästa till platser där skan
dinaviska möten kunna anordnas. 

Dock är det ovisst om han .nå
gonsin kommer tillbaka hit " till 
fjärran västern, emedan en dag 
när han var ute och gick så mötte 
han en stor björn på vägen. Och 
det går många björnar lösa här i 
staten Washington. 

S. G. J. 
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r Revolution * 
Hör an, ni som döden predika, 
som frossa i fromma tal 
om himlen, där alla bli rika, 
och jordens fattiga dal! 
I dag stå folken i hjälmar, 
i år står världen i lågor 
och länder ligga i grus — 
hör an, ni svansade skälmar, 
och svara på fräcka frågor, 
ni lysande lärdomsljus! ' 

Vem svarar i dag, när ,ni skria 
i rymden med böner om fred? 
Vem mäktar i dag befria 
vår värld, gudomlig och vred? 
Vem reser i dag en stege 
i skyn, där den väldige vakar? 
Är himmelska tronen töm? 
O tro för de lytte och fege! 
O kraft för kvinnor och krakar! 
0 dryck för den krankes gom! 

1 hundra år och i hundra 
er tro trumpetades gällt — 
men börja mörsarna dundra 
ni tiga stilla och snällt. -
När världen dåsar och bluiidar 
ni äro tappra att gala 
och höja på torgen er röst — 
när Krig och förödelse stundar 
ni bliva strax neutrala 
och söka i bönerna tröst. 

Närhälst mot mörker och fasa 
sprang opp en ljungande man, 
begynte ni rysa och rasa 
och ropa på bål och bann. 
O tro, som kan döma och döda 
de djärva, som tvivla och mena 
att vatten ej kan bli vin, 
att jungfrur ej kunna föda 
och ändå vara så rena 
som pärlor i låsta skrin! — 

Nu nickar den Gamle på stolen 
och änglarna bocka och gå 
åt sidan för Satan och solen. 
Låt gryningsklockorna slå! 
Nu är ej tider att sova, 
ty kampen kräver vår styrka 
och röster ropa: Gå med! 
Vår kamp blir en morgongåva, 
vår morgongåva en kyrka 
och kyrkan all världens fred. 

När byggdes borgar, med böner 
på knä vid en drömmares kors? 
Vi äro sökares söner, 
vårt blod en störtande fors. 
Hör an, ni som döden predika! 
Nu kasta vi glatt vår tärning 
och slåss för den nya tron 
och lova att aldrig svika 
vår Gud, som är Vilja och Gärning 
och stundom Revolution! 

Harry Blomberg. 

Fireeport 5te 
juli 1917 

Alla kamraterna ' som nekade 
att registrera i Rockford, 111., ble
vo i dag dömda till ett års fän
gelse i "Bridgewell", Chicago. 
Nästan alla ha blivit ofrivilligt 
registrerade. 

Vi alla önska Eder på utsidan 
all lycka och framgång. Om ett 
år äro vi antagligen ute i kam
pen för friheten igen. Och nu till 
sist farväl. . v 

Leve I. W. W., den enda klass
medvetna organisationen för ar-
betäre. , Sev. 

* * * 

Profittjuvarna i Rockford nju
ta antagligen nu en liten stund 
enär deras hyrda liga, staten, har 
för en tid av ett år. instängt våra 
präktiga kamrater. 

Vi v svära dock en dyr ed på att 
deras njutning ej kommer att bli
va så långvarig. y 

Hämndens tunga moln svävar 
över deras huvuden. 

Vi ha medlen i våra händer och 
de skola användas/ 

Vår mission är att erövra vad 
som blivit frånstulet oss. I. W. 
W. är arbetarna, medlemmarna, 
och så länge stöld pågår födas 
tusenden nya kämpar, och våra 
nu instängda skola snart komma 
ut i livet och striden igen 

Segern är vår! Våren vtd gött 
mod kamrater, lederna tätna! 

Bäven ni utsugare, ty snart är 
uppgörelsens timma här. Red. 

'kJ-w 

Arbetarkvinnan, kriget och socialismen 

Av Hilma Hovstat 

I. 
Det har gått många dagar fram 

i tiden sedan arbetarna för förs
ta gången lyssnade till befrielse
orden det nya evangelium som 
slungades ut i världen: "Prole
tärer i alla land förenen eder, ni 
har ingenting att förlora utan 
edra bojor, men en värld att vin-
na . 

Vi vet med vilka känslor dessa 
lösenord blivit mottagna hos ar
betarna, som förstått, att i dessa 
ord ligger räddningen- för dem 
från fysiskt och andligt elände. 
Men å andra sidan ha vi också 
sett hur de maktägande och ar
betsgivarna på allt sätt ha sökt 
att förhindra arbetarrörelsens 
frammarsch och tusentals arbe
tare jha blivit utkastade till svält 
och umbärande just därför att 
man ville neka dem rätten till 
organisation för sina livsintres
sen. Trots detta har dock arbe
tarrörelsen utvecklat sig och i 
dag stå rätt många tusen organi
serade under socialismens röda 
fanor. x 

Men éäkert är, att vi skulle va
rit mycket längre framme ifall vi 
inte glömt något mycket viktigt: 
ått ta kvinnorna med! 

Det är först nu på senare åren 
som man kommit underfund med 
att det inte blir något helt med 
arbetarrörelsen förrän vi få kvin
norna me8, och det är självklart, 
att så länge halva mänskligheten 
stretar åt ett håll och den andra 
åt ett annat så kan det inte bli 
något helt med arbetet. 

Mången invänder ju, att kvin
norna och arbetarrörelsen, kvin
norna och socialismen, ha intet 
med varnadra att skaffa. Hon 
Skall sköta hemmen och fostra 
barnen. Men jag frågar, hur skall 
hon Väl bli erj god uppfostrarin-
na när hon inte känner till den 
nya tid, den friska vind, som blå-
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klassen? Nej, vad vi behöva är 
tänkande, intelligenta, vakna 
kvinnor som vid sidan av hem 
och skolor skall fostra barnen till 
friaT lyckliga, tänkande och goda 
»människor och som kunna stå 
vid mannens sida, inte som en 
förslöad Och förtrampad slavinne
klass, icke som sträjkbrytarma-
terial, ej som en oorganiserad 
konkurrenthop, utan som en or
ganiserad, ur prästers och fri-
micklars garn befriad, förfinad 
och värdig jämlike i kultur, i or
ganisation, i socialt medvetande 
och inträsse. Endast dumheten 
eller argheten kan därför neka 
till att socialismens förverkli
gande, att framtidens stora mål 
är i stort beroende av arbeters-
kans, kvinrians frigörelse, organi
sation och upplysning. 

Ser man historiskt på kvinnors 
ställning i samhället är det en en
da lång mörk natt man blickar in 
uti. Alla poetiska utgjutelser 
till trots, har kvinnan hos de 
flesta folk, de begåvade ariska 
folkstammarna ingalunda undan
tagna, intagit en mindre värdig 
samhällsställning, ansetts såsom 
en människa ej jämnbördig med 
mannen. Så hos judarna och 
Eufratfolken, så hos de gamla 
grekerna och romarna, så i me
deltidens germanriken, så ända 
in i vår tid. 

För kvinnans skull har man
nen ofta nog knutit handen till 
slag, dragit värjan och höjt gla
set, men till sin like har han ald
rig velat göra henne> Han har 
ensam hållit härskarstaven, och 
om icke till namnet så i verklig
heten har kvinnan {samhälleligt 
varit mannens mer eller mindre 
fria, mer eller mindre mäjktiga 
slavinna. Och detta icke blott 
till sin egen utan till hela det 
mänskliga släktets skada och för
senade utveckling och framåtskri
dande.. Inga omständigheter ha 
varit så ägnade att konservera 
dumheten och orättfärdigheten i 
världen, att stuka andens växt, 
att hindra frihetens och ljusets 
seger som kvinnans ekonomiska, 
sociala och politiska ofrihet tin
der årtusendens förlopp. E * . -j. * 

* * Kvinans halvt till natur vord
na bundenhet och beroende har 
legat mänskligheten som en fruk
tansvärd black om foten, har haft 
sin stora andel i de hundrade 
misslyckade anloppen mot de 
maktägande klickarnas och klas
sernas förtryck, mot det andliga 
mörkrets )oerhört långa triumf
dag. Fruktansvärt haj kvinnans 
träldom hämnat >sig på folken. 
Hur ser vi icke än i våra dagar 
solidaritetens idé hos henne 
förblekrtat, hur frihetens ande 
förkrympt, hur ljusets eld brin
ner med svag och flämtande låga! 

Kvinnans förtryckta ställning 
i samhället har sin upprinnelse i 
barbariet, stammar från den tid 
då den erövrade krigaren gjorde 
den erövrade kvinnan till sin 
främsta privatägendom, liksom 
han gjorde sina besegrade fien
der av manligt kön till sina liv
egna trälar. Och under före
vändning av skydd under havan
deskapet och digivningeii, över
tog han omsorgen för både kvin
nans och barnets existens och 
plikten att vaka över dem gent 
emot omgivningen. Här lades 
grunden till kvinnans beroende 
jämte grunden till den arbetsför
delning som i stort ännu finnes. 
Att den förvärvande yerksamhe-
ten tillföll mannen och den be
varande kvinnan, vilket blev frö
et till den nu så föråldrade men 
seglivade fördomen om "världen 
som mannens hem och hemmet 
som kvinnans värld". Klara Zet-
kin skriver i sin bok om "Arbe-
teHkorna och nutidens kvinno
fråga : s • . 

"Sedvänjor och _ religioner 
dröjde ej att helga vad våldet 
skapat, genom ett sken av evig 
rättvisa. Kvinnans svaghet och 
underordnande blev under år
hundradens lopp till.en samhälls 

ser in över världen, över arbetar-4dogm. till en oomkullkastlig 
grundåskådning, på vilken bygg
des upp ett helt system av 
kroppsligt, andligt och moraliskt 
förtryck. Man härledde kvinnans 
ringare värde ända ifrån sagan 
om syndafallet genom Evas 
skuld, ja ur läran om askesen, 
som lät kvinnan framstå såsom 
den syndfulla, onda principen, 
såsom det största hindret på vä
gen till saligheten; och man ficlc 
också fram ur detta kvinnornas 
plikt att vara männen lydiga och 
underdåniga. 

Liksom den teologiska världs
åskådningen har "låtit skaparen 
framställa oxar för att människan 
skulle få äta biffstekar och bära 
oxläderstövlar, likaså kände de 
flesta filosofer och lagstiftare in
tet annat mål för kvinnans ut
veckling än att hon skulle finnas 
till för den. verkliga människans, 
d. v. s. mannens behov. 

Men tiden gick och maskinen 
föddes och med den en revolu
tion så genomgripande som in
gen tillförne och vars slut skall 
se en rakare, friare, stoltare 
mänsklighet bebygga jorden. Ma
skinkraften började ersätta mus
kelkraften och möjliggjorde där
med arbetskraft utan stora 
kroppskrafter. Och ägarna av 
maskinerna och fabrikerna valde, 
för att få billigaste arbetskraft 
och högsta profit, kvinnorna och 
barnen. Varje framsteg i tekni
ken drev skaror av män ur verk
städerna och fabrikerna och ska
ror av kvinnor in i fabrikerna, ut 
på arbetsplatserna. Ville icke 
maömen se sig hemfallen åt ar
betslöshetens fasor såg han sig 
nödsakad att prässa ner sina lö
neanspråk till- sina kvinnliga kon
kurrenter. Men så snart han 
gjorde detta var han ej i stånd att 
föda sin familj och hans hustru 
och barn voro nu i sin tur tvung
na att söka arbete. Så prässade 
kvinnoarbetet oupphörligt ned 
männens löner och så drev män
nens minskade arbetsförtjänst 
oupphörligt kvinnorna ut i arbe
tet och gör det än i dag. Det var 
sannerligen icke lättsinne, ick». 
heller motvilja mot verksamheten 

Från Rockford, III* : i* 

I Allarm för den 1 juli talade vi 
om handlingar som blev gjorHa 
efter mönstringsdagétt i Rock
ford, nu vilja vi tala om de hem
ska och orättvisa domar som 
myndigheterna ha givit våra un
ga kraftiga kamrater. Den 5 juli 
blev i Freeport, 113 friska kam
rater dömda till ett år och en 
dags straffarbete i Chicago. I 
Bridgewell, den 6 blevo 8 andra 
dömda till samma straffanstalt, 
och en hel del ha inte. fått sin 
dom ännu. Kamrater! när ni lä
ser dessa rader så stanna lite och 
tänk! Fråga dig själv: vad or
saken är till vad som skett, att 
våra ivrigaste och entusiastiske 
kamrater inom I. W. W..; I. O. 
G. T. och Socialistklubben i 
Rockford fått en så hård dom, de 
som sålde 'och spridde våra tid
ningar, de söm sjöngo våra väc

kande sånger, de som deklame
rade och de som offrade tid och 
pängar iör vår sak, att för arbe
tarklassens frihet. Tänk på dfc 
familjefäder som nu offrade sig, 
där en av dem hade ett 6 veckors 
gammalt barn, och en annan av 
dem ett barn på 11 dagar; en 
tredje har 2 barn och väntar den 
tredje komma till världen. 

Kamrater, ni som har ögon att 
se med, öron att höra med, tänk 
på om du vore med i detta hem
ska kval som dina kämpande 
kamrater nu får utstå. Stanna 
hos dig själv och gör en under
sökning, tänk på kapitalistpräs-
sen hur den har hetsat genom 
dynamit-historier m. m. Chefen 
Bargren säger att en av de stic
kor dynamit han sett vid I. W. 
W. Hall å State St. var stark nog 
att spränga "CourthouseV'. i 
luften. Vi vill påminna om 
affärsmännen å 7 St. som 
påvärkade så att I. W. W. 
möteslokal blir stängd den 1 
augusti. Ni som inte är med oss 
i striden, tänk över vad som nu 
är gjort. Ni djävulska domare, 
lagvrängare och mördareliga, vi 
hata eder av vår kropps fulla 
kraft. Ni som stympar och plun
drar varje känsla till frihet. Ni 
kapitalister och politiska skojare, 
ni bär skulden till krigen, till fat
tigdom, okunnighet, prostitution 
och allt lidande som finnes i värl-

i hemmen som drev kvinnorna 
och driver dem alltjämt in i fab
rikerna, det var nöden, den hårda 
nödvändigheten som gjorde det, 
det var fattigdom och längtan ef
ter oberoende. 

V 
Redan 1839 voro av alla Eng

lands textilarbetare mer än hälv-
ten kvinnor; tjugo år senare ha
de de manliga fördubblats, de 
kvinnliga fyrdubblats ; efter än
nu trettio år var den kvinnliga 
ökningen åtta gånger större än 
den manliga. Var hälst maski
nen haller intåg mobiliserar den 
kvinnorna. Enligt alla kultur
staters folkräkningar och yrkes
siffror framgår, att kvinnoarbetet 
alltjämt ökas hastigare än det 
manliga arbetet, ja till och med 
hastigare än den kvinnliga be
folkningen . själv tillväxer. Tysk
land har redan över 7 miljoner in-
dustriärbetande kvinnor, Sverige 
omkring 100,000. På Varje 100-
tal arbetare kommer, enligt tysk 
statistik, 36 kvinnor inom indust
rien. Det mäst betecknande för 
det kapitalistiska samhället är 
dock att så många gifta kvinnor 
dragés in i industrien. Skulle det 
vara någon mening i dess sam
hällsbevarande karaktär skutte 
det åtminstone förstå att skona 
den gifta kvinnan för barnen och 
hemmet. Men den kapitalistiska 
utvecklingen tar ingen hänsyn till 
vare sig hemmets upprätthållan
den eller barnens vård och dy
likt. Den sliter modern från bar
net, utan att fråga efter huru det 
vid moderns frånvaro har det, 
om det lider nöd, om det förvil
das, om det dör. Den känner in
tet ansvar, den vill endast ha den 
billigaste, den medgörligaste ar
betskraften. så långt det är möj
ligt att få den. 

den. Ni söm mörda män, kvin
nor och barn inom industrien, 
tror ni inte, att domen en gång 
skall falla över eder? "Jo förvis^ 
so. Men, för att kunna bliva do
mare över denna liga, måste vi 
lära oss att använda makt. Vi 
ha makten, felet Jigger i att vi ej 
lärt oss förstå hur att använda 
densamma. Samma med en ele
fant som ledes av en liten gosse. 
Elefantens styrka är tusen gån
ger större än gossens, men han 
vet ej huru att använda densam
ma. Vi äga samma styrka mot 
kapitalet som elefanten mot gos
sen. Endast en sak bör läras och 
det är konsten att handla gemen
samt. Hade vi när kamraterna 
här i Rockford blevo arresterade, 
sagt att vi arbeta inte en minut 
förr änNdessa komma ut, §å hade 
de alldeles säkert kommit ut, de 
hade då ej ens kommit på förhör, 
mycket mindre blivit dömda. Det 
enda sätt på vilket arbetarna 
kunna lära sig att medelst makt 
tillvarataga egna intressen är att 
i förening" med andra göra det
samma inom ramen av arbetar
nas enda organisation I. W. W. 

I. W. W. lever i Rookford ännu 
och kommer aldrig att dö, det 
finnes en gnista kvar som aldrig 
kan släckas hur hårt_ motståndet 
än bliver. Vi behöva dock hjälp 
för att få gnistan till en lågande 
eld över Rockford. Därför kam
rater över hela landet, ha ni sam
ma tanke som jag så kom hit och 
hjälp oss, här är gott om arbete. 
Striden för tillvaron gäller oss al
la. Organisation är makt. , 

H. E. • 

Upplysning, om 
vad? 

-

"Det tar lång tid, mycket stu
dier och ett flitigt läsande av vår 
tidning (Arbetaren) till att lära 
känna och förstå socialismen och 
klasskampen." — Så ungefär var 
slutklämmen i ett socialistiskt 
föredrag jag härom dagen var 
åhörare av. Ja, det var fadren 
också! Är det en så svårfattlig 
fråga att lära känna teorierna 
endast, tänk då på förvärkligan-
det av densamma. Vilken ofant^ 
lig tid det kommer att fordra. 
Några hastiga omvälvningar 
skulle-efter det att döma icke 
kunna förväntas. Vi ha icke stu
derat tillräckligt. . . 

Och jag som tänkte att socia
lismen eller klasskamp-idéerna 
borde vara så enkla och lättför-
ståliga som möjligt för att däri
genom — som ämnat är — forta
re tränga ut till massorna: 

Ånej, det tar år av studier, sa
ges det. Kan det vara socialis
men för oss "obildade arbetare." 
Att genom läsning av gamla lun
tor ocji böcker, genom akademi
ker, genom nationalekonomer 
och professorer lära förstå att det 
härskar våld och orätt här på 
jorden, lära förstå att vi tillhör 
den klass som är under oket. 
Måste det ovillkorligen läras den 
vägefi ? 

Vad var det för en känsla som 
föddes — när vi som barn vid 
10—14 års ålder, många katlske 
tidigare, tvingades in i industrien, 
i hårt arbete för att göra skäl för 
vår existens; — när vi åthutades 
och nedskälldes från alla håll och 
kanter, trumfades fulla av "krist
endom av lismande präster och 
skolllrare, — och slutligen med 
våld tvingades in att lära för
svara detta sköna system. — Ja, 
vad var det som vaknade? Mån
ne icke vårt förstånd och vår tan
ke. Började vi icke förstå att vi 
voro komna på samhällets skugg
sida. Och började vi inte funde
ra på en utväg från förtryck och 
översitteri? Det hopp som då 
vaknade, den känsla som då föd
des var — klass-solidariteten, so
cialismen! Och kunna vi, trots 
alla' samhällsorättvisor och lidan
den runt oss, ändå förbliva obe
rörda, — förbliva nöjda — då 
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