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Demokratins framfart 

Av alla slags eländiga styrelse
former, ingen har upp tills datum 
visat sig så beklaglig som den s. 
k. demokratin i Amerika. 

Att med den Amerikanska de
mokratin menas att en president 
utan att i någon mån tillfråga fol
ket om de önska ha krig, utan vi
dare förklarar krig, veta vi tyd
ligt. Detta är dock ej nog, utan 
ett skolsystem så genomsyrat av 
Wall street propaganda, att det 
är omöjligt för de stackars män
niskor som kommit i kontakt med 
detsamma att endast för en enda 
minut kunna tänka på annat sätt 
än vad deras mästare bjuder dem. 

De ropa allt för demokratin, 
och under detta rop utföres så 
brutala handlingar mot det arbe
tande folket att intet land på jor
den, hur autokratiskt det än är, 
skådat dess likfe.' 

Matvarupriserna skruvas upp i 
höjden, arbetslönerna sjunka, 
sträjkande arbetare • deporteras, 
fredliga arbetare häktas och över
lämnas åt godtyckliga hänsyns
lösa kapitalistiska domare. 

Det är nog detta de slavande 
arbetarna behöva för att vakna. 

De vilja vakna bara fienderna 
ge dem nog av den härliga medi
cinen. Rysslands arbetare vakna
de, de reste sig och skakade av 
sig de tunga bojorna de så länge 
burit på, där finnes ocksåfhopp 
för det amerikanska folket. 

Det är ett ytterst lättlurat folk, 
de bör erkännas, men jag tror att 
Lincolns ord hålla streck då han 
sade: det går att lura en del män
niskor en del gånger, många män
niskor ofta, men det går ej att lu
ra alla människor alltid. 

Registreringen gick av stapeln 
lugnt, därför, att det så överty
gande lästes i prässen att det me
nas ej alls tvångsmilitarism det
ta, att gå och uppge namn, adress 
etc. 

Nu senare kommer samma 
präss och säger att det är för sent 
att hindra tvångsutskrivningen, 
ty nu stå alla registrerade under 
krigslagarna. Folket föll för de 
feta lögnerna. Hoppas dock att 
de ej falla för den sista lögnen, 
den att det är för sent, ty ingen
ting är försent för arbetarklassen 
om denna vill rädda sig undan en 
säker död. 

En sak är säker, den nämligen 
£ att väcka upp en allmän folkopi

nion, är för sent, vid sidan om det 
ovaraktiga i ett dylikt tilltag. 
Det är tron på detta ovaraktiga 
som lurat arbetarna till det bråd
djup de nu äro. Vad skulle väl 
hänt om arbetarna som en man 
kastat produktionens och distri
butionens värktyg vid samma 
ögonblick de först hörde talas om 
de djävulska planer som lades ut 
mot dem? 

Vad månne väl inträffa om det
ta göres redan nu? Tro ni arbe
tare att det är för sent? Anej 
det är ej för sent, men det kända 
ordspråket: bättre att stämma 
vattnet i bäcken än i ån, håller 
alltid streck. 

Här gäller det för arbetarklas
sen att leva eller dö. 

VIÉKET KOMMER DEN 
ATT GÖRA? SVARET ÅTER
STÅR. 

Carl Ahlteen. 

En ny sida av den beryktade 
San Francisco striden 

Det är väl bekant för Allarms 
läsare at{ "the Chamber of Com
merce", i San Francisco beslutat 
sig för att med alla till buds stå
ende medel tillintetgöra organi
serade arbetare därstädes. Me
toderna dessa använda äro så be
kanta, att när det blir tal om 
strid mellan arbetare och detta 
storrövarsällskap, så behöves ej 
ordet "framupps" — falska an
klagelser och mord utan dom och 
rannsakning användas. Det är 
förstått av varje vakert person i 
detta land att det är deras enda 
stridssätt. , ' 

Nu när deras huvudvittne Ox-
man rymde, trots det han var ute 
på $15,000 bail, så började det att 

i se. mörkt ut för dessa som trod-
:^dé att- de kunde kppa ett vittne, 
och på detta sätt, i lagens namn 

Iför ombytes skull, tillintetgöra si-
;na motståndare. Men tack vare 
;detta sällskaps fräcka legodrän
gar, lyckades det att få en annan 

K5 1ika dégenererad att kasta om 
t striden så att de kunde dömma 
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de oskyldiga trots deras bevisade 
oskuld. 

Kapitalistprässen har nämligen 
tydligt uttalat att det finnes in
gen möjlighet att dömma he för 
bombattentatet i nämnda stad 
häktade. 

Distrikt Attorney Fickert och 
hans medhjälpare ha nu börjat 
att draga in Alexander Berkman 
— redaktören för The Blast och 
välbekant som utgivare av boken 
Fängelseminnen av en anarkist. 

1 De ära icke nöjda med det blod 
de redan utgjutit, och det lidan
de de bringat våra stridande kam
rater, Mooney, Billings, Nolan, 
Weinberg och Mrs. Mooney, utan 
nu ha de beslutat sig för att 
även utgjuta Berkmans blod. De 
ha nämligen anklagat honom som 
delaktig i bomb-explosionen i San 
Francisco, just därför att han tog 
aktiv del i, ja var den förste som 
upptog de fängslade kamraternas 
sak, och genom sin förmåga att 
tala lyckades att skaffa en del 

svar. Det är naturligt' att kapi
talet vill taga honom, ur vägen. 

Han blev anklagad och häktad 
för sin aktivitet då det gällde att 
visa slavarna att då kapitalet ro
pade på registrering det menades 
vad nu är faktum — tvångsmili
tarism. Enligt kapitalisttidning
arnas rapport skulle han vara ute 
mot borgen av $25,000 — natur
ligtvis skola försök nu göras att 
få honom fast för delaktighet i 
bomb-saken så att de äro säkra 
på att han ej mera får se friheten. 
Det finnes endast en sak som för 
alltid kan hindra dessa förföljel
ser mot frihetskämpar, den näm
ligen att arbetarna samla den 
makt de som individer äga och 
organisera densaifima på samma 
sätt som kapitalet har organise
rat dem i industrien, och som en 
man fordra att alla dessa kamra
ter som nu sitta inburade bliva 
befriade. Det är arbetarnas enda 
säkra medel, de ha produktions
maskineriet i sina händer, de ha 
makt att bestämma när detta 
skall funktionera normalt, de ha 
som sådana också makt att stop
pa detsamma, och när de som en 
man ha gjort detta, så kunna de 
vara s^kra på att det står där tills 
de åter igen taga det och ge det 
liv. 

Det finnes intet i världen som 
kan motstå denna makt, det är 
lagen för liv och död. 

Någon talar om petitioner och 
långdragna processer, ja det har 
använts gårig efter annan, något 
har vunnits med det, men under 
mellantiden har ett nytt brott 
planlagts och faktum är att vi äro 
sämre av nu än om dessa meto
der aldrig använts. 

Det har på det sätt det gått, 
odlat lathet hos arbetarklassen, 
vilken på grund av de små seg-
rarnsl som vunnits, och fått prä
geln av att vara resultat av rätt
visa, vunnen i kapitalets domsa
lar, insövts i den tron att det fin
nes möjlighet att få rätt', och att 
deras ställning ej är så beklaglig 
som 4et framhålles m. m. 

Vi måstie slutar-upp 
gamla taktik och en gång för all<r$t 
få klart för oss att makt endast 
ger rätt. Vårt rop till eder oor
ganiserade arbetare, är ej ett rop 
för oss endast som kommit i ka
pitalets klor, utan en mänsklig 
maning till eder att för er, eder 
hustrus och barns och hela 
mänsklighetens sak, rädda eder 
själva och som följd en lidande 
mänsklighet under förtrycket. 

C. A. 

Nio fruktansvärda 
år 

I nib långa år ha Anton Nils
son och Algot' Rosberg plågats i 
fängelserna; nia fruktansvärd» 
år . . . , 

UrTcrigets blodiga sådd spirar 
revolutionens röda skörd, över 
krigsförhärjade länder börja stor
marna sopa fram, den heliga folk
vredens och den obevekliga rä
kenskapens oemotståndliga storm 
brytande våldets och maktens 
försvagade lämningar, beredande 
^g för det folkets, fredens och 
frihetens nya rike som skall, som 
måste komma. I Ryssland, i det 
i »sanning "stora, heliga Ryss
land",^~*har revolutionen sprängt 
fängelseportarna, brutit kedjorna, 
sönderrivit alla skändliga bann
lysnings- och förvisningsdekret 
och till friheten och ljuset, till li
vet och äran återskänkt alla hjäl 
tar och kämpaj, som under för 
tryckets tunga, mörka dagar stre-
do för rätt och sanning, för frihet 
åt alla undertryckta. I Ryssland, 
i frihetshjältarnas land 

Men i nio långa år ha Anton 
Nilsson och Algot Rosberg plå
gats i svenska fängelser, i nio 
fruktansvärda år. 

Hurjänge skola de ännu för-
smäkta i fängelsehålorna? När 
skall. den svenska arbetarklassen 
slå näven i bordet och kräva rätt 
åt och respekt för sina synpunk
ter — synpunkter som faktiskt 
ligga till grund för det stora byg
get i öster och på vilka den nya 
världens grund skall resas; hur 
länge än ? 

Välden vadkla, troner störta, 
förtryckarna prässas allt närmre 
avgrundens rand — en väldig ny
daning förestår: vad som i går 
förhånades och utskrattades, .krä
ver i dag allvar och respekt, vad 
som man i går endast hemligt 
viskande tordes nämna, utsäges i 
daj* b; och tydligt; en ny tid 
är ' - bryta, in, vi stå re-

' *n,på tröskeln till 
aocialia-

Huru kapitalister 
frivillig! höja 

avlöningen 
Scene 1. I en gruvkamp i när

heten av Tracy, Calif., voro någ
ra I. W. W. organisatörer och 
klistrade upp några stickerettes 
på dörren till matsalen, på vilka 
lästes: I. W. W. is coming; 

Scene 2. Nästa dag hade för
mannen satt ett plakat över 
"stickeretten" och på densamma 
stod att läsa: Från och med i 
dag är daglönen 50 cents mera om 
dagen. 

Kapitalislprässenis 
omtanke om 

I. W. W. 
I ett enda fall förmår kapita

listprässen komma fram med nå
got originelt, något enastående, 
detta är då det gäller deras om
tanke om I. W. W. 

För en liten tid sedan hade jag 
tillfälle att se de dagliga tidning
arna att én ny lag skulle bildas, 
som gav myndigheterna tillfälle, 
att arrestera alla som ej arbetat 
minst 10 månader varje år. 

Det sades ingenting om dem 
som framlevat ett helt liv utan 
att utföra en enda dags arbete, 
kanske därför att om så varit fal
let hade varje kapitalisthem måst 
förvandlats till ett fäjngelse, ty 
alla lagmakare, hur okunniga de 
annars äro, äro medvetna om att 
hela distrikt i' alla städer i Ame
rika där detta slödder hålla till 

pänningar till de fängslades för- äro fulla av dessa skadedjur. 

i. , * • men världen — 
världei *<iri vi knappast tillhöra, 
som vi bilda en avkrok till. Ty 
ännu sitta Anton Nilsson och Al
got Rosberg i fängelserna, sedan 
nio långa, fruktansvärda år *. . . 

Deras frigivning är inte endast 
en förkortning av deras lidande, 
ett Slut på pinan och ett återskän
kande till livet av två män, inte 
endast en gärd åt rättvisan, en 
akt av sent insedd eller måhända 
blott av avtvingad humanitet, 
utan även och ej minst ett sent 
medgivande åt andra än straff
lagssynpunkter, en tribut åt den 
åskådning arbetarna företräda i 
denna sak, en samhällsmaktens 
reträtt för arbetarmakten och den 
nya tiden. Deras frigivning är 
en moralisk seger för arbetar
klassen. Därför måste de bli 
fria. De ha också lidit otroligt, 
redan alltför mycket. 

När revolutionen och arbetar
klassens makt i Ryssland där 
sprängt fängelseportarna och till 
livet återskänkt tusentals av fol
kets kämpar, när i andra länder 
domstolsmakten darrar och ej vå
gar låta avkunnade domar gå i 
uppfyllelse, när överallt det bru
tala maktväldets slut börjas skön
jas, då är det en helig plikt för 
oss svenska arbetare att befria 
våra kämpar från fängelsets pi
na, att sätta in* all kraft på att 
realisera kravet: frihet åt Anton 
Nilsson och Algot Rosberg! 

I nio fruktansvärda, långa år 
ha de suttit; de få sannerligen in
te sitta ännu ett år! 

Arbetarklassens 
"Council" 

Håller möte på I. W. W. Hall, 
11 y2 Western Ave., varje söndag 
kl. 10 f. m. ^ . 

Alla arbetarorganisationer äga 
rätt att välja 5 delegater till den
samma. 

Upptag frågan på edra möten, 
skaffa eder stadgar, och tag del 
ay densammas uppgift. 

£  /  J .  - ;  -  K o m m i t e r a d e .  
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Dej» stora koppargruvsträjken 

15,000 arbetare i Butte nedlägga 
arbetet. Arizonaarbetarna i 
solidaritetsträjk. 2,000 för

visas från Bisbec. 

(För sent för förra n:r). 
För 3 år sedan följde många 

vakna arbetare med intfesse, och 
delvis harm, händelserna inom 
gruvarbetarorganisationen (W. 
F. of M.) i Butte, Montana. 

Organisationen slogs nämligen 
sönder av Pinkerton- och Burns 
detektiver, vilka för detta ända
mål voro anställda av Anaconda 
koppargruvbolag, och förskaffat 
sig* medlemsikap i ./organisatio
nen. 

Det var som. sag%Western Fe
deration of Miners som där hade 
arbetarna organiserade. Men på 
grund av organisationens oförmå
ga att längre kunna föra arbetarna 
till seger hade arbetarna börjat 
tröttna på den organisationen. 

Detta visste gruvbolagen och 
de sågo tillfället lämpligt att sopa 
bort aljt vad gruvarbetarorgani-
sation heter. Därav Pinkertons 
och Burns' detektivers medlem
skap. 

Dessa stodo jämt upp vid mö
tena och gjorde de mest våld
samma tal och förslag som kan 
tänkas. Och det hade också 
åsyftad värkan, ty en vacker dag 
— eller rättare natt — stormade 
detektiver, bolagsherrar och alla 
deras hyrda drängar i skön före
ning med Buttes poliskår organi
sationslokalen, kastade ut mötes
deltagarna, gjorde massarreste
ringar och utfärdade domar til 
höger och vänster. Lokalen 
stängdes. Organisationen var 
sönderslagen och gruvbolagen ju
blade. 

Under de 3 år som sedan för
flutit har visserligen A. F. of L. 
existerat i Butte, särskilt inom 
byggnadsfacken. Men något för
sök från sistnämnda org. att or
ganisera gruvarbetarna -därstädes 
har icke gjorts. 

I. W. W. har gjort stora an
satser att åter samla gruvarbetar
na, men misslyckats, om man un
dantager de därvarande finska ar
betarna, vilka nära nog mangrant 
tillslutit sig. 

Förhållandena i Butte och 
Anaconda ha de sista åren blivit 
alltmera olidliga; allt brutalare 
har tyranniet placerat sin järnhäl 
på de allproducerande arbetarnas 
nacke, för att sänka dem ned till 
fullständigt industriell träldom. 

Men arbetarna hade dock en 
gnista av frihet och människo
värde kvar i bröstet. Det sjöd 
i sinnena, och man började tala 
om att resa på nacken och avska
ka tyranniets ok. 

Sådan var ställningen i Butte 
den 5 juni då myndigheterna be-
gingo det övergreppet att för re
gistreringsvägran arrestera en 
del finska arbetare. 

Opinionen var för de häktade 
arbetarna kommo till deras und
sättning. T. o. m. kyrkorna upp
låts för protestmöten. 

Medan denna proteströrelse på
gick inträffade något som kom 
säkerhetsventilen för arbetarnas 
tålamod att brista, nämligen den 
hemska explosionen i Speculator 
gruvan, där nära 200 arbetare 
brändes till döds. Det blev ett 
spontant sträjkutbrott och gruv
arbetarna som en man nedlade ar
betet. Satte upp bl. a. följande 
fordringar: Upphävandet av "the 
rustling card" systemet (vilket in
genting annat är än ett effektivt 
svartlistsystem); gruvinspektö
ren skulle bort och gruvorna in
spekteras 2 gånger i månaden av 
en kommitté från arbetarnas or
ganisation ; återtagande av orätt
vist avskedade arbetare samt lön 
för sålunda förlorad arbetstid ut
betalas; erkännande av organisa
tionen ; löneskalan 6 dollars m. 
fl. fordringar. 

Elektriker, smeder, plåtslagare 
och maskinister gjorde gemen
sam sak med gruvarbetarna. Bo
lagen sände omedelbart för milis 
samt organiserade sina för Ame
rika så väl — och ökända borgar

garden. Professionella "gu« 
men" efterskickades. Allt i akt 
och mening att ställa till upp* 
lopp, för att få nöjet att dränka 
sträjken i arbetarblod. 

Arizona gruvarbetare i solidafil 
tetsträjk. 

För flera månader hade koppar
gruvarbetarna i Arizona varit 
missnöjda med existerande för
hållanden, höga livsmedelspris»* 
etc., etc. Den gamla, inför dea 
stora kraftiga koppartrusten allt 
mera stridsenliga och maktlösa 
W. F. of M., har förlorat fotfäste 
därnere och I. W. W. har undef 
det senäre halvåret utfört ett stor
slaget organisationsarbete. Och 
man skulle ju känna I. W W. 
allt för illa, för att ens ifrågasät
ta att de ej skulle förstå Butte-
situationens stora allvar. DärfÖf 
var det också som Industrial 
Union No. 800 av I. W. W. å 
massmöte den 26 juni i Bisbee, 
Ariz, förklarade sig stå solidari
ska med de sträjkande arbetarna 
i Butte, Mont. Ej de där gam
la "moraliska" solidaritetsbety-
gelserna i form av resolutioner 
endast, och lite pänningebidrag, 
utan solidaritetsförklaring åt
följd av omedelbar handling. 

Solidariska känslovågor gingo 
högt i Butte då dessa telegram
meddelanden anlände från Ari
zona. 

De solidaritetssträjkande satte 
samtidigt upp egna fordringar, i 
huvudsak detsamma som i Butte, 
med några undantag som t. ex. 6 
timmars arbetsdag o. d., vilka 
presidenterna för bolagen vägra
de att godkänna. 

På morgonen den 27 voro vid 
gruvschakter hundratals sträjk* 

vakterOch vid första skiftet ned
lade över 80-procent arbetet, på 
fjärde sträjkdagen var 94 pro

cent på sträjk. 98 procent av de 
därvarande mexikanska arbetar
na ställde sig ögonblickligt soli
dariska. Sträjkmöten höllos var
je kväll, de som förut stått utan
för organisationen anslöto sig nu, 
de sträjkande §ågo själva till ord
ningen, och de bannlyste spriten. 

Denna sträjkarnas taktik oroa
de bolagen, som ju önskade få an
ledning till arresteringar, skjuta 
och mörda bland de sträjkande. 
Mord och klassdomar äro ju de
ras favoriserade .vapen. 

Denna korslagda armarnas 
sträjk, vilken, om den är omfat
tande industriell, är vårt mäkti
gaste vapen,, enär den träffar ka
pitalismens sårbaraste punkt, ka
pitalismens ekonomi. Arbetarnas 
solidaritet var orubblig men må
ste till varje pris krossas tänkte 
koppartrustens Guggenheimers. 
Och under stora braskande rubri
ker publiserades i kapitalistpräs
sen över hela landet de mest skan
dallösa artiklar om det "kriminel
la" och "antipatriotiska" I. W. W. 
Alla slag av "frame-ups' försök
tes, men resultaten blevo endast 
starkare solidaritetsband mellan 
de sträjkande. 

Mera än någonsin voro de fast 
beslutna att vinna striden; att 
inte ett enda pund koppar skulle 
hissas ur gruvornas mörker, förr
än såväl Buttearbetarna och de 
själva fått vad de begärde. 

Förvisningen. 
Striden hade pågått i två vec

kor. Solidariteten var obrottslig, 
men herrarnas heliga profit i fara. 
Men nu så skulle det ske — de 
sträjkande förvisas ur staten Ari
zona. 

Det var den 12 juli. 2,000 de
puty sheriffs, sträjkbrytare, afv 
färsmän, gudsfrulctande goda 
kristna borgare samt samvetslösa 
advokater, hade beväpnat sig med 
alla möjliga slag av mordvapen, 
inberäknat kulsprutor tillhörande 
Staten! Det tappra (borgargardet 
anhöllo arbetare var de påträffa
des, om natten visiterades arbe
tarhemmen och männen rycktes 
brutalt ur sina bäddar från maka 
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