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Från klasskampens front 
Trävaruarbetaresträjken i nord
västra staterna, —en sträjk 

utan like! — 
Av Ragnar Johanson. 

Att försöka att i en tidnings 
artikel få fram alla detaljer i den 
storartade kraftmätning som nu 
försiggår härute är omöjligt! 
Allarms intresserade läsare har 
också säkerligen tagit del av de
taljerna i den engelska pressen, 
och vill jag för denna gng endast 
beröra de särdrag i striden som 
skiljer sig från alla förut ut
kämpade strider! 

Skogs- och sågvärksarbetarna 
ha på ett utmärkt sätt visat möj
ligheten av industriell solidaritet 
sådan den framhållits av I. W. 
W. Och kapitalisterna ha för 
första gången fått erfara att den
na sorts stridsförning kommer att 
bliva dråpslaget för deras system. 
Samtidigt har sträjken i blixtljus 
framhållit A. F. of L. taktikför-
r^i£*Xfch säkértigén f6r alltid var
nat arbetarna för en dylik organi
sation-

Ty, medan I. W. W. lamslagit 
industrien i sin hela vidd, har s. 
k. "överenskommelser" med åt
skilliga sågvärk undertecknats av 
AS.\F. of L., organisationen. Det 
är sant, att huvudfrågan i denna 
tvist varit åtta-timmars-dagen, 
och de "avtal" som undertecknats 
ha omfattat detta, men på sam
ma gång har detta organiserade 
sträjkbryteri säkert brutit sträj-
kens ryggrad, om ej avgörandet 
hade legat i händerna på I. W. 

Vid konferensen som nyli
gen hölls mellan arbetsköparna 
och de stråjkande (A. F. of L-) 
måste ledaren för de senare er
känna att man ej hade kontroll 
av skagsarbetarna, och att om 
då en överenskommelse träffades 
mellan sågvärksarbetarna och ar
betsköparna, detta inte kundé i 
minsta mån stoppa sträjken, ty— 
I. W. W. hade kontroll i skogs-
"camparna." Och utan timmer 
kan man ju inte gärna driva ett 
sågvärk! ^ 

Någon överenskommelse kun
de alltså ej fattas utan I. W. W. 
— Och naturligtvis hatar man 
att även tvingas att erkänna den
na farliga organisation. — På si
sta tiden har guvernören i Wash., 
tillsammans med arbetsminister 
Wilson och krigsminister Baker, 
blivit stämplade som sympatisö
rer av I. W. W. därför att de re
kommenderat åtta-timmars-da-
gens genoftiförande! 

I stora annonser i kapitalist
pressen,. har trusten framställt 
följande fråga: "Skall staten 
Washingtons mest storartade in
dustri överlämnas fill I- W. W."? 

Utav dylika händelser kan Al
larms läsare förstå att här ej en
dast är fråga om en tillfällig för
bättring, utan att kompanierna 
förstå att det är/ kontroll av in
dustrien som ligger ynder. Ar
betsköparna inse väl, och ha stu
derat I. W. W. tillräckligt nog
grant för att förstå vår mening 
med nekandet att -skriva under 

avtal löpande på en bestämd tid, 
de känna sin makt underminerad, 
och uppbjuda alla medel för att 
trycka tillbaka I. W. W. men in
ser också det omöjliga däri, i och 
med ett erkännande av åtta-tim
mars-dagen. — Trävarubaroner-
nas hållning den sista tiden har 
tydligt framhållit hur litet de i 
själva värket bry sig om stat och 
guvernement, när dessa ha en av
vikande mening, och ej överens
stämmer med deras (kapitalister
nas) ekonomiska intressen! 

Detta är en strid som borde 
studeras av arbetaregrupperna i 
de östra staterna; om de idéer 
som av I. W. W. förfäktats varit 
underkastade tvivel så ligger just 
nu allting klart och tydligt, en
dast den ekonomiska organisatio-
ne^är nödvändig och absolut till
räcklig för arbetarnas frigörelse
kamp ! "\ 

Det kommer ej att förvåna 
någon om följden av denna 
sträjk blir en lag om åtta tim
mars arbetsdag, men denna är då 
framprässad av I. W. W. och ej 
på grund av stort intresse för ar
betarna själva- Med införande 
av en sådan lag tror man sig kun
na bekämpa vår organisation, 
men är däri fullkomligt missta
gen. ? I. W. W. är arbetarna, och 
framtidens organisationsarbete 
skall visa vem som kontrollerar 
Ti eller kapitalisten, ekonomisk 
makt på arbetsplatsen, eller lag-
makeri ! 

Sträjken är i detta ögonblick 
faktiskt vunnen just på grund av 
en otrolig stark solidaritet och 
detta stavas med tre bokstäver I. 
W. W. — 

Det kommer möjligen att dra
ga ut en liten tid ännu innan ar
betet återupptages men rtesultatet 
är seger det är utanom allt tvi
vel. — v -

Och den som inte förlorar är 
I. W. W. 

Ifråga om stridsföring har alla 
upptänkliga lagliga och olagliga 
medel använts och hundratals 
medlemmar kastats i fängelse, 
men med resultat ^tt intet arbete 
återupptages förrän de, äro satta i 
frihet! 

Detta har blivit satt som ett 
huvudvillkor för överenskommel
se och kommer kanske att skär
pas med utkallande i en general-
sträjk av alla arbetare inom an
dra industrier, såsom grovarbe
tarna (constructions) och skörde
arbetarna! . -

Endast meddelandet från hu
vudkontoret av I. W. W. i Spo
kane, resulterade i krigslag där 
på ^söndag, sekreteraren James 
Rowan och ett tjugotal andra 
kamrater blevo arresterade! Sam
tidigt stängdes kontoret och hal
len, och kamraterna skola enligt 
förljudende, ställas inför krigs
rätt} 4 • > 

Skräckväldet i amerika 
t 

9% månaders oavbruten förföljelse mot I. W. W., mord, fängelse, 
tortyr och lynchning. — Resultaten kraftigare organisa

tion och mera utvecklad klassolidaritet. 

I 9j/2 månad- räknat från Blo
diga Söndagen i Everett 5 novem
ber 1916, har det organiserade 
kapitalet, med staten ofta till 
dess undsättning terroriserat 
Amerika. Det är ett i rött arbe-
tarblocf skrivet blad i arbetarrö
relsens histosja. 

Det har varit och är ett ihål
lande korsfarartåg mot I. W. W., 
igångsatt och dirigerat av Ame
rikas industrikungar. 

På Blodiga Söndagen mörda
des 10—12 arbetare och tjogtals 
sårades, varav många äro krymp
lingar för livet. ' 

Ej så långt därefter vid fredli
ga arbetarmöten massakerade 
Pennsylvanias kosackregemente 
därvarände kolgruvarbetare. 

I Minnesota arresterades och 
dömdes till fängelsestraff arbeta
re vars enda brott var att de voro 
organiserade. 

I Kansas City, Missouri, plun
drades lokalen av uniformerade 
soldater, organisationens ägen-
dom konfiskerades eller brändes 
och medlemmar pryglades. För
sök att åter öppna upp l^yti^n 
resulterade i flera fängslade4 och 
slagna arbetare. Och då prote
ster till därvarande myndigheter 
insändes, erhölls svar att solda
terna voro tillåtna, att när hälst 
de så behagade plundra lokalen, 
bränna litteratur och piska upp I. 
W. W :s medlemmar.""*" 

, Så kom guvernementet själv— 
staten — med sina hemliga fe-
dftala polisagenter till de lokala 
myndigheternas undsättning. Or
ganisatörerna i Detroit, Buffalo 
och Scranton arresterades och 
anklagades som "tyska spioner" 
och allt annat upptänkbart. 

I Detroit och Buffalo stängdes 
lokalerna efter att först plundrats 
och ägendomen bränd eller stu
len av dessa det "fria" guverne-
mentets federala agenter. 

Då sed^n arbetarna inom 
gruv- och timmerindustrierna i 
de västra staterna gingo på sträjk 
för bättre mänskliga förhållan
den placerades "järnhälen" med 
all kraft över arbetarnas nackar. 

Söm man ser, tages här mått 
och steg för att försöka hindra en 
sträjk vilkens följder kunde bli 
nog så farliga för kapitalisterna. 
Om man nu tror att detta invär-
kar det minsta på striden i sin 
helhet, är man fullkomligt miss
tagen. Tilltag som ^dessa resul
tera i större besluféamhet från 
arbetarnas sida, det borde man 
ha lärt sig förstå för länge se
dan. 

DeiTnärmasté framtiden kom
mer att visa resultatet! 

Var enda arbetare, måste bliva 
medlem i drtina av kapitalistsam
hället innerligt hatade organisa-
tionX l^ras hat är vår styrka, — 
vår styrka — deras undergång! 

Aberdeen,-Wash., den 20 aug.. 

Den nuvarande situationen och 
revolutionen 

Våldshandlingar vilka ej ha 
sitt motstycke vare sig i tzar- käj-
sar- eller kungadömen begingos 
av nationalgarden, armésoldater 
och skägglösa löjtnantsaspiran-
ter. Och de olika staternas gu
vernörer sanktionerade våldsdå
den och t. o. m. voro själva ak- j 
tiva i förföljelserna^ mot de sträj-
kande arbetarna. 

I Whitefish och Eureka, Mon
tana stängde militärmyndigheter-
na lokalerna, fängslade sekrete
rarna, kastade i hög på gatan alla 
organisationens tillhörigheter och 
brände upp det. 

Sträjken spred omkring sig, lo
kalerna stängdes, medlemmar ar
resterades och anklagades för 
"uppmaning till upplopp" och 
"kriminell syndikalism," fängel
serna fylldef 'när* ringar •*insj^ur-1 
rades inom höga inhägnader som 
djur. 

Utom de två nys? nämnda plat
serna stängdes lokalerna å för-
jande platser: St. Maries, Bon
ners Ferry, Libby, Fernwood, 
Pasco, Ellensburg, Leavenworth, 
Cle-Elum och Klamath Falls. I 
North Yakima, där lokalen stäng
des, tvingades de fängslade att 
vid Amercian %Lake arbeta för 
guvernementet. 

Ärfeetare drivna framför ge
värsmynningar ut ur städer och 
sträjkplatser av beväpnade band, 
bestående av "respektabla" bor
gare av alla samhällslager tillhör 
ordningen för dagen- , 

Detta inom timmerindustrien i 
\ 

de västra staterna. 
I de sydvästra -staterna och 

Montana, var koppargruvarbetar
na för sin splendida kamp mot 
förtryckarna, praktiseras av des
sa senare — understödda av sta
ten — samma terrorism. 

Förvisningen av 1,164 arbetare 
— de flesta gifta och med familj 
— från Bisbee, Arizona till New 
Mexikos brännande sandöken, är 
ett hemskt och färskt minne. Och 
då advokat Fred Moore, anställd 
av organisationen till de förvistas 
försvar och anskaffandet av bröd 
till deras hungrande familjer, 
anlände till Bisbee, blev även han 
deporterad därifrån under bevak
ning av beväpnade banditer. 

I Miami och Globe gruvdistrikt 
i samma stat har tjogtals arbeta
re förvists, eller fängslats och 
anklagats för "uppmaning till 
upplopp/' 

Vid Syd-Dakotas skördearbe-
ten ha ^gunmen"— (beväpnade 
djävlar i människogestalt) =— fa
rit fram som de andar de äro. 
Arbetare ha i aytomobiler förts 
till ensamma platser, och komna 
dit ha kläderna avrivits dem, 
varpå de slagits och sparkats 
sanslösa och blodiga. En kam
rat nedskjöts på stället, emedan 
han vågade protestera mot vålds
dåden. Kamrat Ahlteen slcriver 

. - - (FocUr £ sid* 
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Hela världen står i kampens 
tecken, i krigets tecken, i revolu
tionens tecken. 

De tider, som vi leva i, äro så
dana, som världshistorien aldrig 
förut haft att uppvisa. 

Det tjugonde århundradet är 
revolutionens århundrade. Por
tugal störtade sin konung. Kina, 
ett urgammalt kaiserdöme, blev 
1912 genom störtandet av Tsing-
dynastin* republik. I Mexiko på
går sedan nära ett decennium en 
revolution, som mera än alla and
ra hittillsvarande revolutioner är 
av ekonomisk och icke enbart po
litisk karaktär. 

Kriget bröt ut och bevisade" på 
det eklatantaste sätt den nuva
rande samhällsorganisationen sta
tens bankrutt. De djupgående 
sår, som kriget slog, består icke 
endast i förintelse av manjueko.; 
liv, utan också i skapandet av. ett 
ekonomiskt helvete för folket, för 
arbetarna. 

/ 

De* härskande - klickarna hn 
störtat världen i ett helvete, mot 
vilket Dantes synes vara ett pa
radis. Trycket på arbetarklassen 
har blivit allt tyngre och mera 
infernaliskt. Men såsom i nitro
glycerin de enskilda elementen 
kolväte, väte, kväve och syre ha
va större släktskap till de i fria 
luften befintliga atomerna av sy
re och kväve, och endast vänta 
på tändämne, som skall giva dem 
tillfälle aft explodera, så väntar 
också den undertryckta arbetar
klassens element på tändämne, 
som skall framalstra explositio-
nen, revolutionen! 

Den 15 mars har ryska revolu
tionen visat, att den största en-
våldsmakt måste vika, när folket 
reser sig. 

Länge nog ha de övre klasser
na i alla ländér levat på de und
res bekostnad, länge nog hava de 
härskande klasserna trampat på 
lörislavarnas ryggar, men nu är 
tiden kommen, då löneslavarna 
resa sig. 

Även i Sverige måste ett sys
tem, som tillåter, ja, t. o. m. 
stödjer och med våld vill upprätt
hålla de förhållanden, i vilka, för 
de kauitalistiska inträssena, hela 
folket måste svälta ocj* lida bitter 
nöd, bli störtat. 

Enligt statsministerns tal är det 
omöjligt att stoppa all livsmedels

export — av Handelspolitisk^ 
skäl! Naturligtvis, handelspoli- „ 
tiska- eller tydligare sagt, kapita
listiska inträssen äro långt vikti
gare för ministrarna än frågan, 
om folket hungrar eller ej. Men 
det värsta därvid är, att en minis
ter vågar säga detta nu, nu när 
det jäser runt hela landet, både 
bland arbetarna och bland mili
tären! Är det inte som ett slag 
i ansiktet på det svenska folket? 
Ser det inte ut så som om alla 
hungerdemonstratjflftef och reso
lutioner inte alls ha inverkat på 
herrar ministrar, vilka fortfaran
de ställa handelspolitiska inträs-
senjföre folkets livsfråga och dri
va sitt spel med-arbetarnas liv? 

Men även Eder timma har sla
git, även arbetarnas dag har kom-
mit. ^ ^ 

Man skall invända, att det.tp^ 
är krig och svåra förhållanden i 
alla Europas länder och att dir-; 
för heller icke Sverige kan Ot-
göra något undantag. Om det 
verkligen är så, hur kommer det 
då till, att i Norge inte en gång 
brödkort förekomma ännu?. OcJ* 
att i Danmark finnes mera soe
ver att få än här i Sverige, trots 
att Sverige 'producerar socker i 
långt Sffcörre utsträckning än 
Dammark ? ... Sverige hade natur
ligtvis handelspolitiska inträssen, 
som inte tålde, att det fanns soc
ker här i landet, utan läto expor
tera år 1915 15,576,172 kg. Och 
så gick och går det med alla livs
förnödenheter, tills det hår nått 
gränsen för bristning. 

Men nu när arbetarna, på ^il
ka följderna av detta livsmedels-
jobberi och skojeri ha fallit, icke" 
längre vilja åse detta utan börja 
vakna, då ser man, att regeringen 
vill organisera militär mot dem. 
Det betyder, att regeringen för
klarar sig stillatigande vara be
låten med det som har $kett, ty 
annars skulle regeringen under-
södja folkets missnöje. Härmed 
har man åter ett nytt bevis för att 
regeringen och kapitalismen höra 
tillsamman. 

Ur allt detta framgår klart ock 
tydligt, att arbetarna ingenting 
ha att hoppas från regeringen» 
sida och alltså, om de vilja bättfé 
livsförhållanden, måste de själva 
taga hand.om sitt ekonomiska liv-

Ag. Melker. 

Ragnar Johanson furneen 
IGENOM IDAHO, MONTANA, UTAH, COLORADO, NEBRA
SKA, IOW A, MINNESOTA, WISCONSIN OCH ILLINOIS, 
KOMMER ATT TAGA SIN BÖRJAN INOM KORT. Alla KAM
RATER OCH AVDELNINGAR SOM ÖNSKA ATT ARRAN
GERA FÖREDRAG FÖR HONOM TORDE OMEDELBART 
SATTA SIG I FÖRBINDELSE MED ALLARM, ADRESS BOX 
1>9 MINNEAPOLIS, MINN. • * • y , * 

DE KAMRATER SOM INSÄNDE FÖRFRÅGNINGAR AN
GÅENDE FÖREDRAG SISTLIDNE VAR OMBEbjAS ATT 
MEDDELA OSS OM DE FORTFARANDE ÄRO I STAND ATj? 
AREANGERA FÖR MÖTEN. ( . Ex^ 
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