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éjttinna yi knappast genom studier 
; få en annan uppfattning av sam
hällsproblemet. Oeh instinkten 
<»n klass-solidaritet och mass-ak-
tion kommer aldrig att vakna. 

"Men vänta bara tills massan 
blir upplyst," säges det, då först 
äro vi mogna för en omändring. 
Ja, det kan så vara, men vad slags 
"upplysning" är det vi erhålla, är 
den av sådan halt att vi ha nytta 
därav. Är den "upplysning" vå
ra folkupplysnings-entrepenörer 
nu meddela massorna oss till 
gagn, och ägnat att styrka på
ståendet, att om vi blott-alla bli 
fullproppade härav det på 
våld baserade kapitalistsamhället 
skall falla. Har det icke blivit 
till en ren vurm, bland en del ar
betargrupper (i synnerhet i Sve
rige) denna strävan efter s. k. 
bildning. Vilket otal av studie-
cirklat finnas icke i "gamla lan-

. det." Studerar man månne om 
nya metoder, ny taktik att an
vändas i klasskampen? Söker 
man finna ut tidsenliga och 
effektiva stridssätt att användas 
i de dagliga striderna på det eko
nomiska området? Studerar man 
— hur till att överta produktio
nen — hur till att ordna en om
ändrad samhällsordning efter so
cialistiska utopier? Helt litet av 
detta. Nej, man studerar "skön
litteratur!" Att ha läst många 

.böcker och att veta namnen på 
en massa författare det är bild
ning. Man blir så teoretiskt lärd 
att värkligheten ignoreras. Och 
som en följd härav, — trots all 
vår visdom — står det faktum 
kvar—det ekonomiska förtrycket 
är detsamma. 

Nej, den upplysning som tar
vas för vår frigörelse måste san
nerligen "vara av annan art. Vi 
måste lämna overklighetens grund 
och ägna vår intelligens och tan
ke åt mera reella ting och prakti
ska saker7 För länge ha vi syss
lat med teorier endast, för länge 
ha vi låtit' andra tänka för oss. 
"Arbetarklassens frigörelse må
ste vara deras eget värk," äro vi 
"upplysta'* nog till det? 

Karl HaraldsoC 

Får och Getter 
De rebelliska känslorna i mig 

förorsaka blodet att strömma 
med dubbel kraft i mina ådror då 
jag hör eller tänker på den goda 
liknelsen om får och getter, som 
ni så ofta får "höra från kyrkans 
prädikstolar. Alla av oss', som 
ha varit inom kyrkans murar, ha 
sett fåraherden med ett lömskt 
grin på sina läppar stå i prädik-
stolen och med sina askgråa ögon 
stirra ned på sin församling, 
slungande ned till dem sin lik
nelse om sina kära goda får, hur 
de bli ledda med all härlighet till 
den högra sidan, och om de egen-
sinnade getterna, som bli hän
synslöst kastade i den eviga pi
nan; detta är en fin liknelse, tro 
mig. 

Då den goda fåraherden yttrar 
- ordet får, kan man lätt märka 

hur hans röst blir mjuk och vän
lig, så man kan genast förstå att 
fåren är dyra, kära och värdeful
la för honom. Då ordet getter 
framprässas ur hans stora vind-
sprängda strupe, kan man genast 
på hans hårda röst säga hur 
mycket han hatar dessa ogudak-
tiga, styvnackade vilda djur, 
vars fader är själva djävulen. 
När han predikar till. en försam
ling som han anser vara värd en
dast fördömelse och e^igt hälve-
te, ser han dem som en mängd av 
getter, med styxl rygg, hovar och 
horn/- * \ ,••• 

Denna varning: att hata get
terna och bli lik hans kära får, 

_har aldrig gjort något intryck på 
~-„-mig, jag sér hans dyra får som 
, - en flock dumma intetsägande, 

. „—viljelösa varelser, som alltid ford-
, ra en ledare och. herde att leda 
^rfsig, och sakna varje spår av obe-

'roende och individualitet. Jag 
/k,Jean alltid se hans goda får följa 

- någon gammaL god herde, eller 
också hoppar ett får över stäng-

': £eln som^ herden hal* satt för dem, 
icke för att komma undan sin 

; gamla göda herde, men emedan 
enjiv die gamla i flocken började 

med den fula vänan. Jag har där
emot alltid sett getterna som 
självrespekterande, oberoende och 
självstyrande individer, som ej 
tåligt krökt rygg under alla bör 
dor. •• 

Man kan e} undra-på att präs
ter, politiska skojaffc och alla till
hörande det lata packet, alltid ta
git fåren som symbolen av en god 
publik, Är det ej fåren som skaf
fa den mjuka ullen, den goda 
kotletten och andra goda ting. 
Den fårlika publiken är så god, 
lydig och snäll, den går lydigt 
vart hän de äro befallda, ledda el
ler drivna. En getlik publik är 
rebellisk, självstyrande, klartän-
kande, ovillig att bli ledd lik en 
flqck av får. Alla reformer, re
volutioner och uppresningar e-
mot religion, konungamakt och 
alla politiska koruptioner har sitt 
upphov av de s. k. getterna i 
samhället, aldrig av fåren. Ofta 
vill fåren flocka sig efter getter
na i sådana uppresningar, men 
förr eller senare äro de åter vil
seledda av auktoritetens'rost och 
institutioner, och så åter vända 
de tillbaka till sitt gamla fårlika 
leverne för att än en gång vända 
sin strupe till slaktarens kniv och 
sin rygg till klipparens sax. Där
för bliv ej lik fåren, bliv hällre lik 
getterna som ej äro redda till väl
smakande kotletter for sin mäs
tares bord, ej heller kan fin, mjuk 
ull klippas från deras ryggar, de 
ha för mycket förstånd till att 
låta någon överflödig ull växa på 
sina ryggar. Ännu i dag finnes 
miljontals av sådana fårlika män
niskor, men getternas antal ökas 
också, därför anse fåraherdarna 
det vara förnuftigt att räkna sina 
får, så de kunnak skilja dem åt. 
Getterna låvas evig fördömelse 
och en lång tids inspärrelse i en 
hårcl pinoanstalt, om de ej lyda 
sin mästares kallande röst. xAtt 
sådana hotelser bli utsäinda av 
fåraherdarna är ingenting att för
undra sig på, men att de verkli^ 
gen i sin enfald tro att sådana 
hotelser skall skrämma det radi
kala elementet, som öppet har 
förklarat auktoriteten lika med 
noll, detta är beundransvärt. Att 
de modärna fåraherdarna ännu 
äro så dumma. De borde förstå 
att då fårkänslan försvunnit kan 
ej en fåra-handling utföras, fastän 
alla hälvetets hotande faror står 
en tillmötes. K. H. 

Jingo er nas logik 

Naar du jänbefaler demokrati 
for Tyskland, er du "patriotisk"; 
men näar du anbefaler demokrati 
for de For. stater, er xlu "tysksin-
det". 

Naar du érklaerer dig imod den 
preussiske militarisme i Tysk
land, er du "patriot"; men naar 
du udtaler dig imod den preus
siske militarisme i de For., stater, 
er du "tyskerven". 

Naar du kritiserer forf^lgelsen 
mod Liebknecht og fredsvenner-
ne i Tyskland, saa er du "patri
ot"; men naar du kritiserer for-
f^lgelsen mod fredsvennerne her 
i landet, saa er du "tyskerven". 

Naar~tlu fordjzfmmer de tyske 
junkere, saa er du patriotisk; men 
naar du ford^mmer de britiske 
lorder og de amerikanske trust-
baroner, saa~ er landsforraeder og 
"tysker". ;;f . ' ' : ' 

Det var ineget amerikanskt ät 
ford^mme den tyske vaernepligt, 
som tvang Tysklands arbeidere 
ind i en krig, som tyskerne* selv 
ialfald troede var til landsfor-
svar ; men det er "tyskvenligt" at 
kritiserg den nye amerikanske 
vaernepligt, som "tvinger dette 
lands arbeidere til en krigsdelta-
gelse, som ingen helt förnuftig 
persort läder sig indbilde, at <ten 
er til landets forsvar. 

Det er "amerikansk patritisme" 
at udtale harme over, at nogle 
faa keiserl. regjeringspersoner 
kastede Tyskland i krig uden at 
raadsp0rge det tyske folk; men 
det er "tysk forraederi" at yfre 
sig_ imod, at en klik kapitalistiske 
regjeringspersoner styrer U. S. i 
krigen uden at sparge det ameri
kanske folk. *"* •<; i V- » , -

Vid klasskampens 
front 

r ' ' " 

- (Forts, frit»"-i,)-

Jag satt nedsjunken t vagn eft 
och ,en högtidlig stämning be
härskade mig, när jag följde den
na härliga flodstrand utmed vil
ket järnvägen löpte. Vilda små 
bäckar kastade sig ned utför 
branterna, ner i floden och den 
karga, obändiga men på samma 
gång lekahde naturen dövade mi
na tankar Brusande villt 
flöt floden fram, tillförd mer och 
mer vatten genom de många bät-
karna, en och annan "log" kom 
singlande ner med strömmen, och 
man förnam det montona bru
sandet av forsen. —• — — Plöts
ligt gör tåget en sväng och för 
mina ögon upprullade sig en tju
sande. vy. Floden gör tvär krök 
samt smalnar ihop som en tratt! 
Vilt storma vattenmassorna sam
man, bruset blir förvandlat till 
ett öronbedövande dån, stora 
stockar som ej komma flytande 
den rätta vägen brytas som stfä 
av denna'storartade styrka. — ~-
Det är praktfullt. — Jag 
kan ej återhålla ett rop av för
tjusning: "O, så utomordentligt 
vackert!" 

Jag hade några "lumberjacks" 
eller rättare "riverdrives" (flott-
ningsarbetare) v sällskap och dfc 
frågade mig, vad jag menade! 
Jag pekade andlöst på flodkrö
ken! — "Å, de' är ett riktigt hel
vetes-hål de' där! Jag har stått 
där och flottat timmer i två år 
och det var de värsta jag har va
rit med om! Yes sir!" Jag vak
nade till det värkliga livet lik'» 
fort som om jag skulle ha kastats 
på huvudet i floden! Så såg ar
betarna det! Inte så illa förres
ten ! Det var en ny värdemät
ning, lika viktig som någon an
nan ! Det är arbetets poesi, hed
rar poeter och drömmare! 

Efter några veckors 
lingsarbete Varvid jag blev i till
fälle att på platsen bevittna en 
sträjk vinnas för 8 timmars dag 
och 5 dollar, sedan man brukade 
arbeta 12 timmar för 3 dollar och 
50 cents, reste jag till Seattle. 
Men därom mera i nästa Allarm. 

Som sammanfattning av min 
tripp hittills kan jag lugnt slå 
fast att I. W. W. har slagit rot i 
detta distrikt på ett för utsugarna 
farligt sätt och olika medel an
vändes. Det är storartat att se 
en grupp av arbetareklassen så
dan som skogsarbetarna slå ring 
om sin organisation på ett så
dant sätt, det bådar gott för ar
betarna ; det bådar • ont för — 
skogsbaronerna! 

Hibblng, Minn. 

Hit har kapitalistklassen ut-, 
sänt alla sina mörka tjänstean
dar : präster och rövare, för att 
röva till sig den hårt förvärvade 
dollarn ifrån arbetarna till Röda 
korset, som det heter Har du ar-, 
betare tänkt över hur dumt det 
är att du tillåter kapitalisterna 
åter bestjäla dig på dina små in
komster till sådant som är err 

-snara för dig själv och din klas^. 
Hur hårf tillåter ni ej kapitalis
terna klämma eder med sin järn
hand och trampa eder frihet under 
sina fötter, vågar ni ej resa edra 
ryggar för att skaka ohyran av 
eder. Det är ett ansenligt antal 
här som vågat säga sin mening 
till alla svartrockar då de kommit 
med sin lista. En ära till alla 
dem som icke ännu givit en cents. 
Många ha redan mistat sin ar< 
betsplats, så ser den sköna frihe
ten ut här i landet. Så vi är inte 
en tum efter det gamla Ryssland. 

Det enda du arbetskamrat kan 
göra för dig själv och din klas? 
är att du organiserar dig, iefcer i 
något politiskt parti utan i de 

industriella organisationerna lör 

att vinna tillbaka vad du förforat. 

•wv. ~ 'ZcT • * • 

Läes Ikke dette 
Ifew Orleans, La., June 2. 

I den senere tid har skipsreder^ 
ne og de store kompanierne kom
mit til den beslutning at noget 
maatte gj0res for at stoppe de 
I. W. W. agitation iblandt sj0-
maendérne og dockarbeiderne her. 
Dem saaledes beskyldte I. W. W~. 
agitation til at vaere orsagen til 
at banane arbeiderne paa United 
Fruit* Co. dokken gik paa streik 
som vorede i to dager og ended 
med at arbeiderne som \>are var 
betalt med 15c i timmen, fik den 
op til 30c i timmen, men det var 
ikke alt, paa de to dager förliste 
companiet flere tusen dollars, da 
bananerne som maa losses i en 
bestemdt tid laa i skibene og rot-
nede. Saa det beviser sig at I. 
W. W. er ganske bra for arbei
derne men ikke det minste" god 
til kapitalisterna, og du ved me-
get godt om du stopper og for-
s^ger at bruge din förnuft om du 
har nogen, at det er I. W. W. som 
har faatt op betalingen her paa 
Atlantiska kysten. Dette ved 
shipsrederne meget godt og der-
for arbeider dem hand i hand 
med de Estern Culf Official for 
at stoppe de I. W. W. ifra agite-
tion iblandt sjjzfmaendene. Der-
for fors^ger dem nu saa snart 
I. W. W. kommer rundt og agi-
terer at kaste dem i faengselet og 
saaledes stoppe vor propaganda, 
men jeg tror de vilde lade os ifred 
om de viste vor haardt det er tfl 
at faa dig til at begribe at det er 
bare en arbeider klasse og at du 
skulde organisere som en klass. 

Det eneste du forstaar er at ar-
beide som en hest^og naar du blir 
afbetalt ifra en boot saa" kan du 
ikke se noget andet en saloner til 
den sidste 0re er gaaet, du bry-
der dig ikke om du spender dise 
penger paa fede salon Bosen, men 
det vilde give dig graa haar i ho-
vedet om en vilde have dig til at 
tage ud en Union Book -i I. 
W. W. 

Om ikke draekten passer dig 
saa behöver du ikke tage den paa, 
men det beste bevis vil vaere at 
tage en. Union Book i I. W. W. 
Du h0rer til arbeiderklassen. Re
gister i I. W. W. den eneste ar-
beiderorganisation der f^rer krig 
imod kapitalistklassen. Vor ikke 
en Slakker, bliv én man. 

Axel Larsen, 
New Orleans. 

35,000 sfräjkande 
kvinnor i Paris 

Borgarprässen. bringar medde
landen om stora arbetsnedläggel-
ser bland kvinnorna i Paris. Det 
syrtes vara lönekrav och livsme
delskrav som ligger bakom. Vi 
avvakta de franska tidningarnas 
ankomst med intresse. • 

Brevlåda 
Just söm Allarm var färdig att 

gå i prass erhöll jag ett telegram 
från kamr. Ragnar Johanson att 
ett manuskript var på väg. 
- Manuskriptet anlände, men av 
en ännu oförklarad orsak var si
dan 5 borta. Artikeln ifråga var 
från sträjkdistriktet i Idaho och 
Montana. 

Kan sorgligt nog under inga 
villkor komma i detta nummer. 

Vi hoppas dock ha en art. av 
kamr. Johanson från samma di
strikt i nästa nummer. 

Kamrat, -' WeUnder, {Seattle, 
Wash. ~ V' • 

Ditt manus, tillhanda. Tack! In
föres i nä$ta nummer enär det 
kom for sent- för detta. T 

Den stora gravarbelar-
j ; slräjken 

~ Iftgen sträjk iiar änfttt gått av 
stapeln, vilken havt så stor bety
delse för arbetarklassen som just 
denna. Varje man, kvinna och 
barn: gör allt för att vinna den. 

Om denna sträjken vinnes ha 
vi brutit av udden för det blodiga 
trustväldet i västern. 

Samla in medel och. sänd till 
Headquarter, 1001 W. Madison 
St., Chicago, 111. BÖRJA OME-
PELBART. 

Upprop till kamrater 
och frihetsvänner 
ilandet över 

,vx 

Som Ni genom tidningspräs-
sen redan har kännedom om, så 
har omkring 150 personer i Rock
ford, 111., blivit häktade för väg
ran att inställa sig till mönstring. 
Av dessa äro även en del familje
försörjare. 

En kommitté från de olika or 
ganisationerna av socialisterna I. 
W. W. och godtemplarne är ut
sedd att bistå de häktade kamra 
terna, varför vi till Eder kamrater 
och vänner ställa en allvarlig 
vädjan om finansiellt understöd, 
strikt i nästa nummer. 

Alla pänningmedel sändas un

der adress: Carl Holmfelt, 420 
8th St., Rockford, I1L 

Notis 
"Metal and Machinery Work

ers Industrial Union Chicago 
Branch/' Möter "andra och fjär
de lördagen kl. 8 e, m. å Hallen 
1001 W. Madison Str. Chicago, 
Ills. 

Skandinaviska medlemmar upp
manas att besöka mötena. 

Edward Hamilton, Secty. 

Vi måste organise
ra oss 

Det råder oändligt stor nöd i 
samhj^Jlet, en nöd och ett elände 
som knappast låter sig tänkas, än 
mindre beskrivas. Orsakerna till 
denna nöd och detta elände kän
na vi ju lite var till. Vi veta ju, 
att kapitalismen inhöstar ofant
liga rikedomar, vilka arbetarna 
slavat ihop, men tyvärr låta sig 
arbetarna nöja med den usla lön 
de få för sitt mödosamma arbete. 
Man kan ju gott säga, att detta 
är en arbetareklassens stora dum
het, att så i grund och botten 
låta sig utsvältas, då förhållandet 
ifråga kunde vara helt annorlun
da, om arbetarklassen ville börja 
att tänka över orsakerna till sin 
förtryckta ställning. Men över
huvud taget göra inte arbetarna 
detta och konsekvenserna gå ut 
över arbetarna själva 

På de olika arbetsplatserna 
framsläpa arbetarna sina liv i 
svält och umbärande. Det föres 
en förtvivlad kamp för brödet och 
arbetarna känna sig missnöjda i 
sin belägenhet, men göra ändå 
ingenting för att få sin odrägliga 
ställning i någon mån förbättrad. 

Om man blickar ut i samhället 
skall man finna, att det är i en 
oerhörd stor nöd och fattigdom 
arbetarna, dessa som framskapa 
alla rikedomar kämpa sig fram, 
men själva få de endast fattigdom 
till lön. Det kunde dock bliva 
helfannorlund, om' den fattiga 
klassen började vakna till förstå
else, för arbetarklassens gemen
samma sak, den rena socialismen. 

Proletariatet har i flera århun
draden längtat efter frihet, från 
förtryck, nöd och elände, men 
denna frihetslängtans mål — fri
heten själv — har ännu inte upp
nåtts och skola arbetarna fortfa
rande vidhålla de korslagda ar
marnas taktik, ja då leommér det 
att dröja ännu några århundra^ 
den, innan vi uppnått den frihet 
vi arbeta för och sträva efter. 
Men detta får absolut icke ske, 
utan arbetarna måste vakna och 
lära sig förstå, att i den kamp som 
vi — de förtryckta — med nöd
vändighet måste föra mot kapita
lismen, använda de vapen som 
stå till vårt förfogande och med 
detta eller de vapen slå kapitalis
men till marken. Detta är en ren 
nödvändighet, en livsbetingelse, 
om proletariatet ej skall duka un
der. 

Därför måste vi organisera oss, 
* för detta ändamål värkliga 
kamporganisationer, där förståel
se gives för begagnandet av rätt 
taktik och där en sådan kamp 
kan föras, som värkligen länder 
arbetarna till någon reel nytta. 
En sådan organisation är I. W. 
W., och till denna organisation 
borde varje vaken och klassmed
veten arbetare ansluta sig, ty en
dast på ofganisatorisk väg kan 
arbetareklassens sak och dens mål 
bli förvärkligat. . 

» Sålunda, e 

Kapitalistlögner 
Före registrätionen sades det 

att med registrering menas icke 
tvångsutskrivning, nu när man är 
färdig med allt säges det: Varje 
frisk registrerad man kommer att 
utkallas till tjänstgöring. För att 
få det så lugnt som möjligt säger 
man dock att där är 14 till en möj
lighet att slippa. Det ser ut som 
de mörka gärningarnas män tän
ka att arbetarna utan vidare kom
ma att låta lura in sig i slakthu
set. Varför har man utskrivning, 
om man ej behöver dem? 

Från krigsfronten 
Fernwood, Idaho, den 4 juli. 

Kamrater! 

Fåf nu sända några meddelan
den om hur ställningen för närva
rande befinner sig i nosdvästra 
staterna. Det har nämligen ut
brutit ett ekonomiskt krig mel
lan parasiter och arbetare. Det 
synes bliva mer spännande för 
varje dag som går och allt efter 
som det utbreder sig. 

Huvudintresset är 8 timmars 
dag, samt diverse andra förbätt
ringar. Dessa kunna vi ej ernå 
på annat sätt än att handla ge
mensamt. 

... Här om 4agen hade vi tillfälle 
att få lyssna till kamrat Ragnar 
Johanson, han höll två föredrag 
här i Fernwood, båda voro väl 
besökta. Vill även nämna litet 
om semestern. Vi ha allt ordnat 
efter bästa möjliga principer. Vi 
är omkring 75 man på denna 
platsen, allt ha vi gemensamt, allt 
går i' tur och ordning, så väl kok
ning som vakttjänstgöring, för 
att i största möjlighet utehålla 
"scabs" som hittilldags varit gan
ska sällsynta, men bättre före
komma än förekommas av denna 
sorts individer. Det finnes visser
ligen en del viljelösa ynkryggar 
runt sågväVken här (som i ord 
och handling påvisa att de äro 
fullt ut tillfredsställda under nu
varande förhållanden. Dessa krea
tur se världens undergång méd 
en förkortad arbetsdag, men kan
ske dessa krypdjur en dag också 
vakna till målmedvetenhet. 

H. Hedlund. 

risk väg och med organisatorisk 
makt. 

Vi se ju hur kapitalisterna*— 
våra utsugare — organisera sig 
allt fastare och fastare, för att om 
möjligt försöka hålla proletariatet 
nere, i det armod, i den. nöd oeh 
det elände, vartiti det nu befinner 
sig. 

Arbetareklassen, kan således ta
ga lärdom av denna kapitalismens 
egen taktik, ty för att kunna lyc
kas i den kamp vi nödvändigtvis 
måste föra mot våra gemensam
ma fiender, måste vi arbetare or
ganisera oss ännu fastare, ännu 
bättre och tillgripa ännu kraftiga
re kampmedel, för att få kampen 
gå effektiv som nödvändigheten 
därtill tvingar, om vi skola gå se
grande ur striden. 

Betänken eder också noga, 
vi blivit utsugna, utplundrade oeh 
utsvultna länge nog och det kstn 
därför inte vara en dag för tidigt, 
att vi nu börja ta igen det som 
blivit oss frånstulet av våra gje? 
mensamma fiender, de lagliga tjtfc*: 

varna... ^ " 'f 

Arbetare! Bétffrk ifetta och gå
sedan in i organisationen, men i 
den industriella revolutionära, ty 
där är eder rätta plats och där 
äga arbetarna själva bestämma i 
sina egna angelägenheter och h* 
sålunda inga förmyndare över sig. 

, S. A. S—n, • 


