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Varför du skulle organisera dig ? 
^Alfcetare, Klasskamrater.;; 

Det är nu på hög tid att vi organisera dm De så mycket om
talade goda tiderna som en följd av kriget, komma ej att räcka län
ge 1 När de oerhörda massor av krigsorder som nu fyllas för Eu-

\ ropa sluta upp att inkomma, då uppkommer en betänklig fråga för 
arbetarklassen. Tusentals arbetare komma då att bliva arbetslösa. 

Modärna maskiner ha under den period som kriget pågått, på 
grund av den stora efterfrågan på varor utvecklats så kollossalt, 
att när kriget -avstannar och efterfrågan upphör, det blir möjligt 
att med ett fåtal arbetare fylla det behov som finnes. 

Detta menas att arbetarna här i Amerika komma att anställas 
i arbete endast én kort tid på året. ^ 

För närvarande äro Europas arbetare i krig mot varandra och 
producera intet till sitt eget uppehåll, allt detta erhålla de från Ame
rika. Detta kommer helt naturligt att ta slut i och med krigets 
avstannande. 

Då kommer frågan att resas: Äro vi .beredda att möte ett så
dant motstånd. Frågan gäller, äro vi starka nog att möta denna 
situation. Ha vi en nog stark organisation? , 

I. W. W. påstår och bevisar att vi, ha, om vi bereda oss på det
samma nu. Den enda möjlighet som finnes för oss att lösa proble
met är, att förkorta arbetstiden,'så, att vi på. detta sätt tvinga ar
betsgivarna att ha hela arbetarklassen i arbete. 

Detta kan bliva gjort! Låt oss gå tillsammans i en enda stor 
organisation och på detta sätt -skydda oss själva. 

För närvarande talas det mycket om fred. De stora finansmän
nen vilja ha slut på kriget, enär de tycka sig.se det oerhörda slö
seri det är orsaken till. 

Vi skulle alla skynda på att organisera den makt vi äro i be
hov av för att möta dessa nya förhållanden, snart komma dessa att 
tvinga oss till detsamma. 

Under tiden vi organisera denna makt, måste vi genom den
samma skapa bättre förhållanden för oss själfva, detta är: förkorta 
arbetstiden, höja avlöningen och förbättra arbetsförhållandena så 
atf vi kunna leva ett människovärdigt liv. Genom uppbyggandet 
av en enda stor industriell organisation lyckas vi att göra detsam
ma, och ej nog därmed, vi kunna också behålla vad vi redan ha till
kämpat oss. 

Det blir också möjligt att gå längre och längre framåt, så att 
vi inom en kort tid kunna ta hand om det stora produktionsmaski
neriet och driva det till gemensamt gagn, och på detta sätt bliva 
produktionens och distributionens mästare. 

Vårt måtto är: Arbetets frukter åt dem som arbeta. Kapita
listklassen har aldrig förr så som nu varit angelägen om att döda 
den modärna organisationens idéer, därför, att denna organisation 
är den enda faktor som förmår tvinga dem till eftergift. Det är 
denna organisation som söker fullt kontroll på arbetsplatserna var-
hälst och av vad sort de än äro. Många av eder ha hört arbetsgi
varna säga såhär: vi vill icke ha någon organisation att bestämma 
hur vi skola leda detta arbete. De vilja naturligtvis trots det att 
de ej själva utföra något produktivt arbete bestämma hur länge vi 
skola arbeta och vår betalning. Den organiserade arbetarens svar 
är: vi ta risken att mista liv och lem under utförandet av arbetet, 
vi mista liv och lem på grund av otillräckliga skyddsanordningar, 
vi lida under olidliga arbetsförhållanden, samtidigt som vi frambrin
ga all rikedom, därför skola vi bestämma. 

Vi ha hustru och barn att försörja och skydda, samtidigt som 
den kommande generationens väl och ve i stort sett är beroende 
av oss. Detta är nog för oss att ta fullt kontroll över det hela sä 
att vi kunna leva ett liv som människor skola göra. 

Ni se av ovanstående kontrasten mellan dess två faktorer: En 
profithungrig kapitalistklass och en välorganiserad arbetarklass. 

^Den förra vill ha, och söker med alla till buds befintliga medel 
, få längre arbetstid och mindre avlöning för arbetarna, samtidigt som 

de också vilja fullt bestämma under vilka förhållanden dessa skola 
arbeta. De industriellt organiserade arbetarna däremot ha absolut 
i stick och stäv gående inträssen. 

Nu reses huvudfrågan: Vem har och vem skall ha makten att 
framtvinga sina fordringar? 

Arbetsgivarna organisera sig fullständigt för att hålla arbetar
na i sin förtryckta ställning. Vi måste därför gå tillsammans för 
att tillbakaslå alla försök att förslava oss samtidigt söm vi själva 
måste resa oss över de förra, och bestämma våra egna levnadsför
hållanden. Varje människa har samma rätt att organisera sig och 
skydda sitt inträsse, mellan denna rätt kommer makten, vilken be
stämmer vem som är den dominerande. 

Nu alla arbetare: Gån tillsammans och uppbyggen den makt 
^*~Som för alltid nedbryter den kapitalistiska. Bliv medlem av den 

enda stora organisationen för alla arbetare i alla industrier. 
"RECRUITING UNIONS" OCH DESS FUNKTION. 

En recruting union har blivit establiserad i Philadelphia, Pa. 
Dennes uppgift är ati? förena alla arbetare inom ramen av Industrial 
Workers of the World, vilka äro intresserade, och villiga att hjälpa 
till med uppbyggandet av en enda stor industriell organisation. 

ARBETSMETOD FÖR RECRUTING UNIONS. 
"Recruting Unions" beviljar medlemskap åt alla arbetare inom 

alla industrier där ingen industriell organisation finnes i den industri 
den sökande medlemmen är sysselsatt. Den vill fungera med dele
gater inom och utom Philadelphia och försöka alla sådana platser 
som det visar sig vara klokt att försöka. Alla pålitliga medlemmar 
erhålla "credentials", vilket ger dem rätt att intaga nya medlemmar 
och upptaga månadsavgifter. 

VÅRT ORGANISATIONSMASKINERI. 
t Organisatörer talande alla olika språk komma att anställas för 
att hålla möten överallt och för vilken grupp av arbetare som hälst, 
som önskar lära känna I. W. W. principer. På detta sätt blir "The 
Recruting Union" en organisationsmaskin av oskattbar betydelse 
för "The Industrial Union." Recruting Union vill establisera det 
mest effektiva och modärna system att agitera och organisera, det 

"år tänkbart* 
Systemet är i närmaste grad detsamma som använts för upp-

bildandet av "Agriculture Workers Union" 400 av I. W. W., vilken 
på kortare tid än två år vunnit över 25,000 medlemmar. 
4 STÖD FÖR "INDUSTRIAL UNIONS." 

Recruting Unions kommer att noga se efter sina medlemmar, 
och så snart det visar sig att det finnes nog medlemmar inom den
samma sysselsatta inom en industri så att dessa kunna bilda sin 
egen Industrial Union göres detsamma. Recruting Union kommer 
Ätt med hela sin kraft betrygga densammes existens och utveckling. 

. . Moraliskt och financiellt stöd kommer alltid att givas alla Industri
ella organisationer där det visar sig nödvändigt. 

* 

All kraft kommer att koncentreras på den metoden att bygga 
upp en stor industriell organisation för alla arbetare inom alla in
dustrier. 

På ovan omtalade sätt nämligen att ha delegater ute överallt 
för intagandet av nya medlemmar och upptagning av månadsav
gifter, skola vi lyckas utveckla en organisationsmaskin vars styrka 
kommer att bliva känd här ute i östern. Ingen plats finnes där den 
är så välbehövlig som just här. 

BLIV MEDLEM NU. 
Bliv omedelbart medlem i den Industriella lokalavdelningen där 

du arbetar! Om sådan ej finnes av I. W. W. där, bliv då medlem 
av "The Recruting Union." 

Inträdesavgift $2.00. Månadsavgift 50 cents. Uttag medlems
bok av delegaten, sänd in inträdesansökan genom brev eller infinn 
dig personligen hos 

RECRUTING UNION NO. 1 I. W. W. 
W. T. Nef. Secretary-Treasurer, 

/ 800 Parkway Building, 
PHILADELPHIA, PA. 

FRÅN EXPEDITIONEN. 
När Allarms Red. och Exp. 

Kommitté för cirka ett år sedan 
beslöt att intaga annonser i tid" 
ningen, så var detta mera som 
ett försök att därigenom upphjäl
pa ekonomien. Vi meddelade då 
alla våra läsare, att om denna åt
gärd ej skulle fylla sitt mål, vi 
då skulle upphöra med att vidare 
intaga annonser. Som ni alla 
känner till, så utföres allt arbete 
för tidningen på vår fritid, d. v. 
s. den tid som blir över efter vi 
slavat från 8—10 timmar för vå
ra respektiva arbetsköpare. Det 
har därför ej blivit någon tid 
över för anskaffande av annon
ser. 

Kommittén har därför beslutat 
att när *iu tiden för de annonser 
som varit införda är utlupen, vi 
ej mera i Allarm intaga kapitalis
tiska annonser. 

Alla inkomster som tidningen 
hädanefter får blir vad vi kan in
bringa genom prenumerationer 
och lösnummersförsäljning, där
för blir det för alla kamrater som 
äro värkligt intresserade för Al
larms framgång, att mer än hit
tills lägga an på att samla prenu
meranter. Ävenså vill vi upp
mana våra kommissionärer att 
redovisa punktligt. 

Av sångboken ha vi nu endast 
cirka 100 exemplar kvar. De 
kamrater som önska sångböcker 
för återförsäljning torde rekvire
ra dem fortast möjligt. 

Allarm har donerat 500 ex. till 
Everett defence committee, och 
sångböcker kan möjligen erhål
las från dem. Adress : Box 1878 
Seattle, Wash. 

I trots av att en del av våra 
kommissionärer flera gånger er
hållit uppmaning att redovisa för 
rekvirerade tidningar, så ha de 
uraktlåtit att avbetala sin skuld. 
Vi se oss därför tvingade att i 
händelse ej dessa uppgöra sina 
mellanhavanden med Allarm in
om ei? kort tid meddela deras 
namn samt beloppet de stå 
i skuld för. Från Salt Lake 
City, Utah, speciellt önska vi se 
löftet infriat, av den personen 
som hade hand om försäljningen. 

Förnya eder prenumeration. 

Har du skandinaviske arbetare 
prenumererat på ALLARM för 
1917? 

Om icke så är fallet, gör det 
omedelbart ! Du ångrar dig icke, 
det kan Allarms nuvarande stora 
läsekrets betyga. Priset är en
dast 50 cents för helt år. Dina 
vänner och kamrater i gamla lan
det komma ej att skälla ner dig 
om du skickar dem en årsprenu-
meration på densamma. Priset 
är till utlandet 75 cents, likaledes 
för helt år. Exp. 

Man säger — hur skola män
niskorna kunna leva utan rege
ringar, det vill säga, utan våldet? 
Man borde i stället säga: hur 
kunna människorna, förnuftiga 
varelser, leva, då de erkänna vål
det och icke den förnuftiga en
dräkten, som det inre förenings
bandet i sitt' liv. } ' 

Så länge staten flnnés och det 
för dess vidmakthållande nödvän
diga våldet, i vad form det vara 
må kan det ej finnas någon frihet 

någon verklig frihet, det som alla 
människor förstått under detta 
ord. 

Människor som hålla fast vid 
sitt slaveri av tron på staten, lik
na burfåglar som fastän dörren 
till buren står öppén fortfara att 
sitta kvar i fångenskapen, dels 
av vana, dels därför att-de icke 
förstå, att de äro fria. 

Man köper en rock, en häst, ett 
hus. Då betalar man säljaren för 
utfört arbete, för något som han 
frambragt eller som han själv 
köpt av den som gjort det. Men 
om man betalar något för jorden, 
så betalar man ju för något, som 
ingen frambragt, som fanns, förr
än människan var till för ett vär
de, som ej skapats av honom per
sonligen, utan av det samhälle 
varav man är medlem. 

Leo Tolstoy. 

KAMRATERNA SCARLETT, 
TRESCA OCH SMITH 

ÄRO FRIA. 
KAMRATERNA MASONO-
VICH, NIKICK, CERNO-

COROVICH DÖM
DA TILL ETT 

ÅRS FÄN
GELSE. 

På grund av Allarms begränsa
de utrymme måste vi lämna ute 
det intressanta och lärorika för
hörsprotokollet, och som hastigast 
lämna ovanstående upplysning. 

Ni minns alla hur högt ståltrus-
ten satté upp näsan när de tre 
kamraterna Tresca, Scarlett och 
Smith blevo häktade. Alla som ej 
behagade ståltrusten skulle dödas. 
Nu i december 1916 hade den be
tydligt sänkt rösten. 

Ett år från den 15 december 
1916 skola de tre fängslade kam
raterna vara fria. 

Ståltrustens blodiga gap är över 
deras nackar och ögon på 
dig klasskamrat. Om icke fängel-
sedörarna öppnas åt dem på given 
minut, så var beredd att handla. 

Denna beredskap bör du aran-
gera nu, ty det är det största ga
ranti för att de bliva fria. 

Se efter den dagen, och organi
sera makten som förmår utsugar-
odjuret att släppa sina offer. 

Fram med fart. C. A. 

MEDDELANDE. 
• 

På Skandinaviska Propaganda-
Klubbens av I. W. W. ordinarie 
möte onsdagen den 17 januari 1917 
uttalar mötet som sin bestämda 
mening att om det från den 10 
ordinarie konferensen av I. W. W. 
utsända referendum blir med ma
joritet beslutat till förmån för om-
bildning av Propagande League 
till Recruiting Union att insända 
sin Charter för utbyte till Recrut
ing Union dito, och på så sätt bil
da en Skandinavisk Branch med 
direkt förbindelse med hufvudkon-
toret. * 

Minneapolis, Minn., dag som 
ovan. *, 
Axel Granström, ordf.*; KarlHell-

berg, financsekr.: Oscar 
Oström, sekr. 

Agitationsturne' 
bland Västerns 

skandinaver. 

KAMRATER! SE HIT! 
Allarm 4commer att gemensamt 

med General Executive Board av 
I. W. W. anordna en agitations
turné inom den närmaste fram
tiden. Dess första del omfattar 
hela västern och stilla-havskus-
ten. i : ,  i  f 

Talaren* blir vår kamrat Rag
nar Johanson från Chicago, väl
känd dels genom, sin agitation 
här i landet samt såsom medar
betare i Allarm. 

Ragnar Johanson är känd 
som den bäste svenska talaren in
om den revolutionära rörelsen i 
Amerika, även såsom en av grund-
läggarna och agitatorerna för den 
syndikalistiska rörelsen i Sveri
ge. Han är en agressiv agitator 
och brilliant föreläsare, vilket bor
gar för gedigna möten med gott 
resultat. 

Turnén börjar i Chicago och 
går västerut genom Iowa, Kan
sas, Nebraska, Utah, Colorado, 
California, Oregon, Washington, 
Dakotas, Minnesota, Wisconsin 
m. fl. stater. 

Allarm kommer att trycka res
plan varefter den ordnas, ävenså 
affischer, vilka erhållas gratis. 

Men en sak! Vi behöva sam
arbete. -

Kamrater, var och en i sin stad: 
gör det bästa möjliga. Sätt er 
omedelbart i förbindelse med Al 
larms kommitté eller "delegater' 
av I. W. W. samt med de even
tuella "locals" eller "brancher" 
av I. W. W. som finnas på eder 
plats, samt meddela om det fin 
nes möjlighet för möte där.. Ni 
får då hyra hall på en .av oss be 
stämd tidpunkt, vilken hyra vi 
betala. 

Annonseringen erhålla ni om 
ni så önska från Allarm. Sätt vid 
meddelanden om annonser, namn 
på hall, tid, ämne och pris på in
träde m. m. samt det antal af
fischer ni tror er med fördel kun
na använda. 

Genom energi i ordnandet, 
kunna storartade resultat nås och 
de skandinaviska arbetarna in
rangeras på sin givna plats 
klasskampen, i I. W. W. 

Kamrater! Lägg skuldran till 
och låt Allarm turnén bliva en 
verklig success. 

Låt se att skandinaverna ej 
längre göra rätt för namnet "slö
bockar" när det kommer till hu
vudfrågan: Arbetarklassens orga
nisering på ett tidsenligt sätt. 

Fart i arbetet, kamrater! 
Skriv till Box 179, Minneapolis, 

Minn. 
Resplan och meddelande kom

mer att Införas i Solidarity och 
Industrial Worker varje vecka. 

Vid ett väckelsemöte för några 
år sedan blev en vacker, lovande, 
kraftig, ung flicka "omvänd", 
"född på nytt." I sin upphets
ning skrek hon: "Jag är gift 
med Kristus, jag är gift med Kri
stus." Och i sin galenskap slog 
hon armarna om halsen på en 
gammal man och iropade åter: 
"Jag är gift med Kristus." Den 
gamle mannen, som råkade vara 
något tvivlande, tog milt bort 
hfennes hand och sade samtidigt: 
"Jag vet inte så mycket om er 
man, men för" er svärfar hyser jag 
stor aktning." 

Robert Ingersoll. 
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For Ladies and Gentlemen 

Minneapolis, Minn. 

MINNEAPOLIS SKAND. PROPAGANDA KLUBB 
AV I. W. W. 
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Socialt $amkväm medDana 
' å ' ' •: 

r NORDEN HALL 
\ "/ (Central and 5th S. E.) 

LÖRDAGEN DEN 3 FEBR. KL. 8 E. *. 
Obs.: Sista foreläsningen av Ragnar Johanson, 

vidare affischeringen. 

Skogsarbetarna i Norra Min
nesota ha fått skogsbaronerna att 
må illa. Senator Richard S. 
Jones från Duluth vill ha en rik
tig undersökning av förhållande
na. Skogsarbetarna vilja ha bätt
re betalt, kortare arbetstid och 
ordentliga mat- och kampförhål
landen. De strida för det och de 
komma ej att uppge striden förr
än de lyckas. Skogsbaronerna 
äro mot undersökning, bättre be
talt och kortare arbetstid, med få 
ord, de äro motståndare till all
ting utom bestjälandet av arbe
tarna. 

• • • 

Vad gör ni för att få 592 konfe
rens till en successfull sådan? 

• * * 
Nästa konferens av A. W. O. 

skulle bliva en för delegater. Hur 
skulle det vara att ha två dele
gater representerade i varje 
"branch"? Varje "branch" 4 rös
ter, lokala och resande delegater 
2 röster, en som individ och en 
som representant. Organisations
kommittén likaså 2 som ovan 
nämnts. Varje "branch" skulle 
bestämma ett särskilt möte för 
att diskutera denna fråga. 

Tag röstning på detsamma 
och sänd in resultatet till oss. Om 
ni finner en bättre idé så meddela 
det till oss. 

A. W. O.s framgång har gjort 
det nödvändigt att establisera 
Distrikts Huvudkvarter. För när
varande ha vi två sådana, en i 
Spokane, Wash., och en i Fresno, 
Cal. Till Spokane-distriktet räk
nas hela området väster om Roc-
key Mountains och Fresno Dis
trikt" hela staten Cal. Denna in
delning blir betydligt bättre för 
medlemmarna utmed kusten samt 
gör det bättre för organisationen 
att arbeta. Alla "branch" sekr. 
och delegater skulle göra sina af
färer rörande 400 inom och ge
nom respektive distriktskontor 
samt ha "clearance paper" innan 
de göra affärer med huvudkvar
teret i Minneapolis. Likaså må
ste de ha affärerna uppklarade 
här innan de kunna få "creden
tials" på distriktskontoren. 

Adr. på distriktskontoren äro 
Don Sheridan 511 Trent Ave. 
Spokane, Wash., och C. A. Ro
berts P. O. Box 209 Fresno, Cal. 

ARBETSNYHETER. 

Där finnes gott om arbete runt 
Eldorado och Augusta, Kansas, 
$2.50 och $3.00 om dagen, 9 tim
mar alltså bra plats för en ener
gisk delegat. 

Från Wirt, Okla., 2 a 3 camps 
3 mil öster om staden på Sarl 
Road, avlöning $2.00 om • dagen 
board $5.00. Contractors Ed. 
Miles och Dan Sweeney. Äfven-
så finnes pipläggningsarbete runt 
samma stad, avi. $3.00 om dagen, 
board $7.00. Wirt, Oklahoma är 
på "main line" av "The Frisco 
Road". "Tankies" önskas i Wil
son, Okla. 25 mil väst av Ard-
more på the Ringling R. R. $4.75 
om dagen, board $8.75. 

Boilermakers äro väl organise
rade på arbetet där i I. W. W. 
^Forest Edwards, sekr., James 
Riley, ordf. org. kommittén. 

Kamrat Ragnar Johanson här
jar nu som bäst här i Minneapolis. 

Flera möten ha gått av stapeln 
med god stämning å desamma. 
Nästa vecka är också en bemär
kelsevecka för Minneapolis i det
ta avseende. 

Se efter afficherade möten. 
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