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Kapitalistiska lögner 
I Chicago Exeminer för den 17 mars nådens år 1918, undfägnas arbetar

klassen med en massa lögner av sådan grov art, att vi måste, i den mån 
Allarms begränsade utrymme tillåter, motbevisa dem, oeb visa varför diet 
ljuges så. v 

Det säges. John D. Rockefeller, vars ägendom nu belöper sig till $1,-
200,000,000, och årliga inkomst $60,000,000, betalar i inkomstskatt $38,400,000. 
Med detta vill man ha sagt, att }. D. är patriotisk till denna grad, d. v. s. 
till $38,400,000 dollars värde. Som det är alla väl bekant, att J D:s inkomst
källa är försäljning av olja, och denna olja pumpas upp ur jorden, och'trans
porteras till den som har behov av densamma, frågar jag först: utför J. D. 

detta arbete själv? 

Andra: Om han gjorde, är han en sådan jättefigur, att han kan under 
en livstid, själv producera och spara, utöver 1st klassig levnadsstandard, för 
1,200,000,000 dollas värde, u^nder det att,alla de 100,000 arbetarna, -syssel
satta inom samma industri, icke ha så mycket som en enda dollar sparade, 
och därtill ha nöjt sig med den sämsta födan, husrum, mat och kläder? 

Nej arbetare, kamrater, J. D. pumpar ej upp, eller transporterar någon 
olja alls, men de' 100,000 arbetarna som äro sysselsatta inom olje- och trans
portindustrien,utföra detta arbete. Vad J. D. gör är: tar värdet av den pro
dukt dessa arbetare pumpa upp .och transportera, och kastar åt dessa sla
vande tusen en torr brödbit, en trasig kostym, och ett osanitärt rum att leva 
i, — detta i form av lön. Han är en stor patriot, men de 100,000 arbetarna, 
som fiskera liv och lem, som se sina hustrur och barn klädda i trasor och 
lida nöd, när de nedlägga arbetet i organiserat tillstånd \tvingade av nöden 
— för att på detta sätt tilltvinga sig lite mera att leva av, då äro de tyska 
spioner, samhällsfarliga individer, och måste fängslas, skjutas, lynchas etc. 

Det är lögn sade jag, att j. D. har producerat för en enda cent mera 
- värde i sitt liv, än någon annatr av de tusenden som ej veta var de skola ta 
nästa måltid mat, om han behagar avskeda dem. • 

Hur har han då fått tag i denna egendom? Kort och gott, han har Stu

lit den. 
Ett föga hedrande betyg, och det värsta av allt är, att ingen människa 

kan logiskt motbevisa mitt påstående. For att lättare förstå hur han har stu-
litdet, och för övrigt, hur all stöld begås i^samhallet skall jag draga en ty
pisk och lättfattlig bild — på bestjälningsprocedurenl 

I Kina använda en hel del fiskare Pelikaner att fånga fisk för dem, i 
stället för att använda,nät, krokar o. dy. Pelikanen är en stor fiskätande få
gel, med stor näbb, hals och en säck under undre delen av näbben. 

Dessa fåglar tillfångatagas, och man sätter en järnring runt halsen, nära 
bröstet på fågeln, binder ett snöre vid hans fot, långt nog, så att det ej hin
drar honom när han dyker efter fisken, samt fastgor andra ändan av snöret 

i båten. 

När pelikanen med sina skarpa ögon ser en fisk, dyker han ner och tar 
honom, samt naturligtvis försöker svälja honom. Detta lyckas ej. ty järn
ringen om fågeln hals hindrar honom. Nar han fått halsen och näbben fnH, 
måste han flyga upp på båten och släppa ut fiskarna. Processen fortsättes 
tills middag, då tar ägaren av ringen, och ger pelikanen huvud och inälvor 
av fisken, samt behåller själva fisken. Naturligtvis -aktar ägaren sig för 
att ge pelikanen för mycket, ty kl. 1 måste pelikanen ut igen, och är lian 
mätt, bryr han sig ej om att dyka ner efter fisk. 

Vem är det nu som betalar: Fiskaren pelikanen, eller pelikanen fiska

ren? 

Enligt kapitalistmoralen med sina lögner så är det fiskaren, men san
ningsenligt .så är det pelikanen som låter fiskaren ta fisken, och låter sig 

nöja med avskrädet. 

Samma med J. D. och arbetarna. Arbetarna utföra arbetet, och låta .1. 
D. kasta åt sig avSkrädet av maten och kläderna, och ej nog även av det, ty 
om arbetarna ej vore tvingade av hunger, skulle de ej på det stt de göra ar

beta livet ur sig på ytterst kort tid. 
Kanske någon säger, att det är skillnad på arbetarnas avlöning och 

pelikanens mat? 

Låt oss se! 

Om t. ex. fiskåren, i stället för att ge pelikanen fiskhuvuden och in
älvor, i stället gav honom pappersbitar, eller guldstycken, om ni så vill, och 
stapplade upp fiskhuvuden och inälvorna, och tvingade pelikanen att på sin 
fritid gå och byta bort pappersbitarna för fiskhuvud, vore det ej just det
samma? 

Ja, så. till vida, att det kunde hända att pelikanen, i stället för att få fri
ska fiskhuvud och inälvor, i stället skulle få halvruttna, ty den soin sålde 
denna smörja, göinde ett lager, och naturligtvis sålde det äldsta. 

Någon av våra vänner, anhängare av arbetarnas sparsamhetsidc, skulle 
säga, att det vore bättre om pelikanen finge pängar, ty då kunde han spara 
lite, så att när han bleve gammal, han kunde klara sig utan att arbeta. 

Galna ideer! Ty så snart som fiskaren såge att pelikanen kunde leva 
på mindre, så naturligtvis sänkte han lönen. Så göra kapitalisterna med oss. 

Skulle pelikanerna organisera sig för att hindra detta, sä höjde den 
som hade hand om försäljningen av fiskhuvuden, priset på dessa, så att pe
likanen vore lika fattig. 

I ett kommande nummer kommer jag att behandla orsaken till höga 
priser på livsförnödenheter, och dess förbindesle med arbetarnas sparsain-
hetside, samt möjligheten att skydda oss från dess följder. 

Innan jag avslutar denna artikel, vill jag visa varför kapitalistprässen 
och dito moralen är en enda stor lögn. -• 

Om vi alla arbetare skulle frän början och till slut få reda på sanningen 
om samhällets ekonomiska funktion, skulle vi snart nog omäiidakasta hrla 
systemet. Således, för att bevara sig själva och sin klass för all framtid, 
proppa tjuvarna, kapitalisterna, oss fulla med dessa lögner och moralbud. 
Detta, jämte lagar, polis, militär och fängelser, utgör det järnband som vi 
arbetare bära orn vår hals, som liksom det som är runt pelikanens hals, 
hindrar oss att njuta av fulla produkten av vårt arbete. 

Vi arbetare kunna dock, genom solidarisk industriell klasskamp, slita av 
detta band, och det finnes ingen ursäkt i världen varför vi ej göra det. 
Endast Pelikanförstånd och feghet kunna hindra oss. 

Det är, att arbeta och slava i oorganiserat tillstånd. Har du gjort och 
gör du läsare ditt till för att befria dig? Om icke varför icke? 

Cook County Jail, Chicago, 111. 
Carl Ahlteen. 

DEN RÖDA-TANKEN. 

Drag, tanke, befriande ut över 
landen; 
framtids mål. 

Lös, tanke, de fjättrande, fängs
lande banden; 

giv massorna medveten viljas 
stål. 

Föd sinnenas längtan och själar
nas trängtan • 

mot liv, som är raänskovärdigt 
och sant! 

Flyg, tanke, i gryende vårbryt-
ningstider, 

ut över landen och mana till 
kamp 

•le väldiga skaror, som snärt, vad 
det lider 

ha tröttnat att krossas av jär 
hälstramp.-

Tänd rättvisa harmen, som kraft 
ger åf armen 

och mod till att krossa fördömel
sens bann! • 

Ernst J. Lundquist. 
fc, ' * . 

EN LITEN FRÅGA.. 
Nu mer än någonsin bevisas, 

att den ekonomiska lagen är den 
enda guvernerande. Vi veta, att 
sedan guvernementet genom lag 
bestämde priset på vete, och hur 
mycket som fick användas av det 
i bröd, surogat för vete har gått 
upp i pris i jämnhöjd till vete
prisen, och i många fall högre. 
I ndra dig då på, att farmarna i 
många fall använder veten för fö
da åt — — grisarna, och säljer 
andra sädesslag, emedan de däri
genom åstadkomma ekonomisk 
vinst tvåfaldigt. 

Man har ingenting emot spar-
sanihet och restriktion, när så
dant är absolut nödvändigt, men 
måste ändå fråga sig själv: Vad 
nytta är det. act bvta plats med 
grisarna ? 

Arbetare — kamrat! bliv inte 
tjuv. — Neka bestämt att motta
ga mera än produkten av ditt ar
bete. i 

Våra svenska kamraters värk i dessa 
dagar 

Landsrådet avhöll den 17 och 
18 dennes konferens i Stockholm. 
Representanter från samtliga till 
landsradet anslutna arbetareor
ganisationer hade infunnit sig. 
Därjämte närvara under förhandr 
lingarna några till konferensen 
särskilt inbjudna gäster. 

Minimiprogram för arbetarrö
relsen vid dess kamp våren 1918. 

1) Arbetstiden förkortas till 
högst 8 timmar, 

2) Arbetarnas lön höjes, så att 
minst samma köpkraft som före 
1914 ernås. Industri eller näring, 
som bevisligen ej kan bära denna 
kostnad, statsunderstödes. Sta
ten garanterar genom sina kom
munala organ att förtjänad ar
betslön uthetadas. 

3) Arbetslöshetsunderstöd ut
betalas* av staten genom av ar
betarna erkänt organ med minst 
25 kronor pr vecka — i Stock
holm och därmed jämförliga plat
ser 30 kronor — till varje själv
försörjande man eller kvinna. 
Därjämte erhåller arbetare, som 
'har flera personer att underhålla, 
10 kronor för kvinna och 5 kro
nor för varje minderårigt barn. 

4) Alla viktiga livs- och foder
medel bcslagtages, åsättes kon
tant maximipris och. ransoneras. 
Ransoneringen göres effektiv och 
ställes på varje plats under kon
troll av^ lokalråd, som arbetare
organisationerna utse. Dessa lo
kalråd lämnas livsmedelsfiskals 
befogenhet. 

5) All distribuering av ranso
nerade livs- och , fodermedel 
verkställcs genom landskommis
sioner och under dessa sorterade 
kommunala organ. Alla banker 
och kreditorganisationer ställas 
under riksbankens kontroll och 
av allmänheten deponerade spar
medel tages i bruk för kommis
sionsaffärernas finansiering.' 

6) För livsmedelsbehovets till
godoseende, så långt sig göra lå
ter, ställes allt jordbruk och all 
livsmedelsproduktion under loka
la kontrollorganisationer med 
vidsträckt befogenhet. Ledamö
terna däri utses genom val, var
vid allmän, lika och direkt röst
rätt för alla över 18 år tillämpas. 
All odlingsbar oodlad jord eller 
jord i vanhävd ställes till villiga 

brukares förfogande genom ex
propriation, och staten beviljar 
nödig kredit till brukarna, samt 
garanterar dem existensbetryg-
gande inkomst. 

7) All export utan mot nödig 
kompensation förbjudes och al
la exportlicenser offentliggöras, 
samt äga arbetarnas organisatio
ner genom lokalråden rätt till 
kontroll. Vi kräva oeftergivligt, 
att sittande regering ej lägger 
hinder i vägen för uppgörelse med 
sådana länder, som i någon mån 
kunna säkerställa landets behov 
av. nödiga livsmedel och råmateri
al. Staten tillförsäkrar sig nödig 
importtonnage. 

8) Alla militärövningar in
ställas. . De militärer, som på 
grund av ålder, sjukTtom eller lik
nande ej kunna deltaga i produk
tions- eller distributionsarbete 
och icke ha andra existensmöjlig
heter, erhålla samma understöd 
som arbetslösa. Militärförråden 
ställas till ransoneringsorganens 
förfogande. Med hänsyn till fo
derknappheten minskas lyxdj li
rens antal i största möjliga grad. 

9) Skattefrihet kräves för års
inkomst upp till 3,000 kronor. 
Därutöver "låg begynnelsetara 
med stark progression uppåt. 

10) Bostadsronsonering före
tages, så långt att alla tillförsäk
ras bostäder, som tillfredsställa 
hygieniska och sanitära krav. 

11) Allmän amnesti åt politi
ska fångar kräves som ock att 
full politisk frihet garanteras ar
betarna och dess talesmän, och 
politisk förföljelse upphör. » 

Den s. k. lösdrivarelagen upp-
häves. D. v. s. ingen berövas sin 
frihet på grund av bristande 
ekonomi. , 

Förutom detta minimiprogram. 
upptagande våra allra oeftergiv
ligaste krav och fordringar, stäl
la vi även vårt maximiprogram 
i sikte. Det är: Bourgeoisins 
fullständiga störtande och etable
randet av en frihetlig socialistisk 
samhällsordning. Ty endast där
igenom undanröjes all ekonomisk 
utsugning och politiska förtryck. 
Därför är ur proletär synpunkt 
den sociala revolutionens snara 
genomförande det väsentligaste 
och viktigaste. 

FINNES DET KLASSKILLNAD I AMERIKA? 
(Forts, från sida 2.) 

Detta är dock ej allt. Om du skulle använda lite^ sunt för
nuft, vilket alla arbetare använda som organisera sig i I. W. W.— 
•och upptaga en strid mot dem som bestjäla dig, som tvinga dig, din 
hustru och dina barn att svälta, frysa och slutligen" dö armodets 
död, då beskvlles du för att vara i tyska kejsarens sold, och kastas i 
fängelsehålorna, inredda för oss som arbetare endast. 

I sanning en härlig tillvaro. 
Antingen nöjer du dig med hårt arbete och svält, samt ser dina 

närmaste duka under, eller ock tar du risken att komma i fän
gelse. 

Är du en svag stackare, en man med lägre karaktär än det 
sämsta, lilla djur, då håller du dig utom I. W. \V.:s leder och ser 
dina kära pinas till döds. Men finnes där en liten gnista kvar i dig 
av den naturliga självbevarelsedriften, då blir du en av de stridande, 
då tar du risken att komma i fängelse. 

Men se nu den ljusa sidan av saken! 
Om du ögonblickligen går till verket och 'organiserar dig och 

dina kamrater runt omkring dig, så finnes ej fängelser nog att sätta 
in dig i. Ej heller riskerar du att komma in, ty du är nödvändig i 
industrien. Och den makt Vi alla då utgöra, förmår diktera de vill
kor under vilka parasiterna tillåtas leva. 

Jag vet vad jag talar om, då jag säger att det finnes ej fän
gelser T»og, ty jag har redan nu vistats i dem i över 7 månader, och 
de äro fulla nu. 

Hur länge jag och mina tusenden kamrater skola sitta inne här, 
beror på dig och vår klass makt och handling. 

Vi äro här därför att vi vågat och våga tala sanning och hand
la till vår egen och klassens bästa. 

Vi vänta ej på, ej heller mottaga vi någon benådning från vår i 
fiender. Rättvisa inför lagen är en lögn och därför är det upp till 
alla arbetare att tala maktens språk. 

Du arbetare, som har världens produktiva maskineri i dina hän
der. hur länge skall du själv lida, och med din slöhet bidraga till det
ta oändliga lidande och undergång för dig själv och din klass? 

Cook County Bastilj, Chicago, III. 
C. A. 

Kyrkan har särskildt i denna 
tid att besinna, att den är i värl
den, men icke af världen. Den 
har att vara all mänsklig ordning 
undergifven för Herrens skull, 
men icke att göra till sin upp
gift att vara bärarinna af världs
liga intressen. Dess Herre och 
Konung är Jesus Kristus, och 
hans bud och vilja äro bestäm

! En af världen förslafvad kyrka 

Iär icke Kristi kyrka. 
De söndagliga gudstjänsterna 

försummas i hög grad af många 
församlnigsmedlemmar. Hvad! 
är anledningen därtill? &r den 
att söka blott i liknöjdet för Her-

j rens ord, eller finnes äfven en 
i annan närmare liggande anled-

mande för hennes handlingssätt, i ning? 

f r'i/.., vi. '  
St. Maries, Ida., den 9 apr. 1918. 
Den kapitalistiska tidnings-

presen har utbasunat vitt och. 
brett lögnaktiga historier om vad 
som hände här den 15 sistlidne 
mars, och det torde därför vara 
på sin plats' att relatera det fak
tiska förhållandet. 

Rättegången mot W.* M. Nel
son, anklagad under den nu 
världsberyktade "Criminal Syn-
dikalistlagen" var utsatt att taga 
sin början veckan 10 till 16 mars 
Åklagaresidan ansåg sig ej kun
na erhålla en jury i Benwah 
county att döma kamrat Nelson, 
så begärdes förflyttning av målet 
till Coeur d'Alene, Kootenai 
County, vilket beviljades av do-

««nare Flynn, den 15 mars. Coeur 
d'Alene, är väl känt för ett till
håll av "scabs" och stark opposi
tion till alla arbetarorganisatio
ner. Omkring 500 arbetare från 
närliggande kampar hade infun
nit sig i St. Maries att överhöra 
målet, då utslaget om målets för
flyttande tillkännagavs.. Lumber 
Workers Ind. Union No. 500 eger 
en hustomt tillfullo betald här i 
staden och det beslutades att av
hålla ett möte på nämnda plats 
att diskutera situationen. Ome
delbart efter mötets öppnande, 
kom en persön, som sedermera 
befanns vara "Sheriffen" trängd*e 
sig upp till ordförandens plats 
och försökte att nedknuffa tala
ren då helt simpelt massan av-
folket ledsagade individen ifråga 
ut från mötet och var ej det min
sta misshandlad. 

Genast utsändes av de lagsty
rande och kapitalistiska drängar
ne telegram till guvernören att 
St. Maries var i upprorstillstånd 
och soldater var nödvändigt och 
guvernören, alltid villig att gå 
lumbertrustens ärenden sände 
100 soldater nästa morgon. Vi 
avhöllo ett möte på vår tomt då 
soldaterna anlände och befallde 
att upplösa mötet. Alla avlägs
nade sig utan pågot motstånd, ef
ter ett par timmars tid alla sol
daterna igen återkomme och ar
resterade "ett fyrtiotal vilka se
dan togos till Grand teater och en 
s. k. "Investigation" igångsattes. 
Denna "Investigation" tog flera 
dagar, ett nittiotal kamrater kvar-
höllos för mera "Investigation" 
ett sextiotal inspärrades i ett 
gammalt målare-"shop" och de 
andra i countyhäktet utan säng
kläder och bara golvet att sova 
på. Efter som mera "Investiga
tion" 14 kamrater förflyttades till 
Spokane county jail och som det 
säges för "deportation." Deras 
namn äro som följer: Tom 
Scott, M. Fitz Williams, John 
Bjurke, Werner Strange, Henning 
Anderson, David E. Johnson, 
Xels Madison, Chas. Johnson, 
Chas. Spongberg, Lars Ander
son, Carl Holmes, Ed. Berg, 
Chas. Maki, Emery Sarrazen. An
talet kvarhållna i countyhäktet är 
nu 16. Av dessa har 10 haft förbe
redande förhör och äro kvarhållna 
under bonds av 2,500 dollars un
der charge of "Criminal Syndical
ism," dessa äro som följer: Fred 
M, rgan, Frank Fleury, John 
Shea, Joe Martin, Lymån Moore, 
Bert Banker, E. L. Montgomery, 
Henry Farner, C. K. Scott, Char
les ̂ L. Anderson. De andra 6 vil
ka äro under samma anklagelse 
men ej haft förberedande förhör 
är: J. L. O'Brien, Geo. Copp, 
Dennis McCarthy, Bob. Wilson. 
Wm. Gavin, Chas. Carlson. 'För
hållandena här i countyhäktet 
äro ej de bästa, dålig och oti'1-
räcklig mat är serverad, men alla 
äro vid gott humör, övertygade-
om arbetsklassens snara uppvak
nande och därmed följande kamp 
och seger. Vi kan endast säga 
eder kamrater som äro på utsidan 
och på arbetsplatsen: Sluta ej 
upp med att organisera utan fort
sätt ivrigare än förut, endast ge
nom en stark organisation kan 
vi hoppas att störta det kapita
listiska rövaresystemet. 

v En av de inburade. 
C. L. A. 

lnternationalen 

Om 

Engla&é. , 

förhållandena i England 

Stimulera eder arbetsintensivi-
tet slavar, ni kan alla vila en 
gång när ni komma — ifi 
"the bread-line." ~ * 

slipper det helt få meddelanden 
ut över landets gränser och då 
alltid beskurna av censuren. Men 
följande utdrag ur Herves social-
patriotiskä Victorie kastar ett 
visst ljus över ställningen. —4>et 
heter i artikeln: 

"Vi få icke lov att dölja, för oss 
vissa saker som icke upphört att 
svårt oroa den engelska regering
en. Orpn bland arbetarna har 
under*de sista två åren framträdt 
med växande styrka, man kan 
dock säga att den snarare till än 
avtagit. . Just ^ vid den tid man 
med välbehag utbredde sig över 
den tyska sträjken försökte den 
engelska regeringen att komma 
till förståelse med ett av de star
kaste fackförbunden angående ett 
sträjkhot. 

Artikeln kommer så in på de 
stigande kraven på* ammunition, 
kanoner och manskap och säger 
härom: "De.minst fogliga gent 
emot dessa krav var maskinarbe
tarnas förbund, det alltsedan 
krigsutbrottet mäst oroliga och 
självherrliga av förbunden. Det 
var detta som sistlidne sommar 
iscensatte en två månader lång 
sträjk och i Manchester och Shef
field funno 60,000 anhängare som 
icke eftersträvade något annat än 
att tvinga utskrivningskommis
sionen att icke sända någon av 
förbundsmedlemmarna till fron
ten. Förbundet ville själv pröva 
varje enskilt fall och endast tillå
ta de unga kamraterna bli ut
skrivna till krigstjänst med dess 
särskilda tillåtelse. Som alltid 
kom det också här till en kom
promiss. Utskrivningen skulle 
begränsas till icke utlärda kraf
ter. Därmed var emellertid fa
ran bara ännu en gåVig utsatt. 
Då sir Geddes, rekryteringsmini
stern, i januari förklarade i parla
mentet att fronten behövde. 450,-
000 man friskt manskap framkal
lade detta den största oro. För
gäves försökfe regeringen alla 
medel för att omstämma /maskin
arbetarna. Ministern begav sig, 
personligen till Glasgov för att ta 
del i ett av deras möten och un
der tre timmar hålla stånd inför 
alla de frågor som ställdes till 
honom. Hans mod blev dåligt 
belönat. Vid mötets slut uttala
de sig en förkrossande majoritet 
för sträjk såvitt regeringen icke 
gav efter. Och man gick så långt, 
att man fordrade omedelbart av
slutande av vapenstillestånd på 
alla fronter och upptagande av 
fredsförhandlingar. 

Sådana händelser — fortsätter 
Herves tidning — får man icke 
förbise. Man gör klokt om man 
gör klart för sig att maskinarbe
tareförbundet räknar 250,000 till 
300,000 medlemmar och represen
terar de drivande krafterna på 
Clyde och Mcrseyvärken, på 
skeppsvarven och på fartygen 
och därför är det utslagsgivande 
elementet för möjligheten att 
kunna hålla stånd mot undervat
tensbåtskriget." 

Holland. 

Den generalsträjk som för ett 
par veckor tillbaka försöktes i 
Holland var igångsatt av den 
syndikalistiska landsorganisatio
nen, vilken numera lär räkna ett 
stort antal medlemmar enligt 
den borgerlfga prässens upp
gift. Man hade hoppats att 
kunna dra den holländska ar
betarklassen med i en allmän rö
relse, men proklamationen om 
generalsträjk fick icke tillräcklig 
tillslutning vadan de sträjkandc 
efter en tid blevo nödsakade att 
återgå till arbetet. ~ . 

Situationen i Holland synes 
emellertid tillspetsas allt mer och 
mer. Det rapporteras om uppre
pade sammanstötningar mellan 
polis och arbetare. Och om över* 
fall på militärpatruller som fol« 
ket söker "ävväpna. Stämningen 
är sådan att "man kan vänta vari 
som hälst" för att nu bruka ett 
term ur ett borgerligt telegrams 

(Forts, å sida 4^ 


