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Det förestående kriget 
V A mot Tyskland. 

Har Amerikas arbetare lärt något 
";4W den sedan 2 år pågående 

Europeiske slaktningen? 

©etta är kanske svårt att avgö^ 
ra innan handlingens timma är 
slagen» men av den proteströrel
se som igångsats tillåta vi oss lite 
reflektioner. 

I "the industrial storm center", 
Chicago, hade skand- S. L. P. of
fentligt möte den 4 feb. Ämnet 
var "Allmän värnplikt i Ameri
ka/' Under mellantiden från mö
tets annonsering till detsammas 
avhållande uppstod förvecklingen 
med Tyskland. Alltså, ett anti-
militaristiskt ämne och med kri
get för dörren kunde inget ämne 
vara aktuellare, och man skyndar 
till mötet för att få höra "värl
dens revolutionäraste organisa
tion" proklamera ett bleklagt och 
orubbligt: Nej! 

Ånej då, visst inte något dy
likt. I trots tal. började bra, med 
att militarism och demokrati äro 
två oförenliga saker, att här i 
Amerika militarismens pästböld 
med sju-mil-steg griper omkring 
sig och att Amerikas politiska si
tuation och dess kolonialpolitik 
nödvändiggör rustningar etc., så 
tillät han sig den sista halvdelen 
av sitt över en timmas föredrag 
alldeles lämna ämnet — kom ej 
mera tillbaka till det — och i stäl
let kritisera S» P :s och naturligt
vis I. W. W. :s taktiker och meto
der. 

Resultaten av S. P, :s parla
mentariska- och I. W. W. :s di
rekta aktion blev i huvudsak det
samma, förklarade tal., d. v- s. 
noll. Nåja, i detta sammanhang 
ska vi inte behandla det ämnet. 

Besvikna med detta möte åkte 
vi till East End Hall, där I. W 
W. hade opinionsmöte för de. 
fängslade i Everett, Wash. 

Sam Scarlet, nyligen utsläppt 
från Duluths fängelsehåla, tala
de först. Gjorde en historisk 
jämförelse mellan passagerarelis
tan å den båt som för omkring 
300 år tillbaka krossade Atlanten, 
med de män ombord, som flytt 

tyg, det' enda som angår och oro
ar oss är, att ombord på dessa 
fartyg är medlemmar av vår 
klass." . . . "i händelse av krig 
svara vi med generalsträjk." 

Detta om den saken. Tal, fort
satte med Everett-' och San Fran-
cisco-offren. . . . "Huru många 
av Er är i favör av generalsträjk 
om de 74 kamraterna i Everett 
icke frikännas?" framställdé tala
ren. Alla reste sig upp. Leve 
arbetarklassens solidaritet] 

Vid detta möte slog man "två 
flugor i en smäll." Det var an
nonserat som protestmöte för 
Everett-kamraterna, men dagar
na mellan annonseringens tryck
ning och mötets avhållande upp
stod en omedelbar krigsfara. Och 
I. W. W., trogen sin klassolida
ritet, förklarar ögonblickligen, att 
i händelse av krig neka vi att 
ställa oss under fanorna, samt 
skola vi göra allt i vår makt att 
som svar på en krigsförklaring 
etablera generalsträjken. Vi veta 
att I. W. W. står fast vid detta. 

Handlingslustan och entusias
men från detta möte uppvägde 
missbelåtenheten från det förra. 

Kom så fredagskvällen den 9, 
då Socialist Party anordnat pro
testmöte mot kriget, i Wood-Car
riers Hall. Fem stora lokaler 
fylldes i hast. 

Bland de kraftigaste talarna i 
den lokalen vi var, märktes en 
skräddare (namnet okänt) samt 
ålderman Kennedy från S. P. 
Den förra, i korta och kraftiga 
satser, ^>å lite bruten engelska, 
skilldrade skräddare- och klädes
arbetarnas sträjk för något över 
ett år tillbaka; huru de fört en 
förtvivlad taien käck kamp tför 
drägligare tillvaro; huru myndig
heterna på alla upptänkliga sätt 
låtit brutalt misshandla de sträj-
kande etc. etc. . • . "Det är ej att 
undra över att dessa arbetare för
lorat sin patriotism! Revoltens 
anda spirar! Fram för arbetar
klassens internationella solidari
tet! Leve generalsträjken!" slöt 
talaren. 

J. C. Kennedy talade: ... "Vi 
ha tusen-gånger större orsak att från engelska kungaväldet, och 

passagerarna ombord å "Verona," | iscensätta en blodig revolution 
den 5 november 1916. De sena- här hemma i Amerika, än att kas-
re voro helt olika frihetstyper och 
togo ovillkorligen första pris. 

Tal. gjorde en trogen bild ort! 
Everett-situationens allvar, och 
slöt med: "om timmertrusten och 
dess betalda domstolslakejer, allt 
till trots, finna dessa 74 arbetare 
"skyldiga", komma vi också att 
gå lite längre — vi svara då med 
General sträjk." , 

Näst kom den kraftige irlän
daren, Jim Larkin, som på ett li
ka kraftigt och ärligt språk för
klarade, "att vi känner ingen 
utom vår egen klass . . ." endast 
den och de ha rättigheter som vå
ga uppehålla desamma . • . "i går 
natt dansade vi ((fansen vaf för 
finänciell hjälp åt de fängslade) 
— i morgon dansar kanske de 

ta oss- i krig mot Tyskland^eller 
någon annan makt. . ... "skulle 
man söka att tvinga oss, så före
drar jag att bli skjuten framför 

vägg. . . . "vi bör neka! . • . 
"vi ha den fördelen framför Eu
ropas arbetare, att där var 
armén utkallad innan de knap
past visste utav det. . . . "Med 
tanke på alla de brutaliteter som 
de senaste åren begåtts mot orga
niserade och stridande arbetare i 
detta land, så, om vi skola strida, 
må vi göra så mot vår inre fiende 
kapitalismen här i Amerika!" 

Hardie från^ S. P. talade, men 
blev hans oration en mera filoso
fisk betraktelse över situationen. 
Trots Kennedys yttrande om en 
revolution rörde honom djupt, 

fängslade- i den elektriska stolen, som han sade, så kunde han inte 
— - 1—instämma. "Vi äro ej beredda Och protestema — äro de krafti 
ga nog? och i så fall, äro vi fär
diga att sätta handling bakom 
våra protester? . . " sabotage! 
det är ingen filosofi! Sabotage är 

-aktion Ta1* «i sabotage, sabo
tera r ^ 

Tal. behandlade så det hotande 
kriget. "Vad svara vi på Ameri
kas indragande i kriget? VI sko
la aldrig marschera under fanor
na! Alla som ge det svaret va-
ren goda och stån upp!" Alla i 
den fylfda lokalen stodo upp 
och förklarade: We shaBZnever 
march! , % 

Haywood, nästa talare: . .. .*Vi 
' ha här i kväll förklarat att vi ej 

vilja gå i krig och att vi ej vilja 
- bära vapen. Men därmed ha vi 
' inte förklarat att vi ej vilja stri
da. Vi äro redan inbegripna i 
krig — klasskriget." 

. . .  " Jag  t r t> r  e j  a t t  I .  W* W.?s  
'•? medlemmar komma att" gå tit i 

detta krig, som amerikanska re
geringen, med finansiärerna bak
om, planfera mot Tyskland. . 
"For oss må de gärna sänka far-

' • 'Å  i  * V~  

för en dylik, den skall därför bli 
blodig, och vi skall förlora våra 
bästa krafter där och detta ha vi 
ej i;åd till", m. m.Mm. m. förklara
de han. „ 

Det märktes en del i lokalen 
som delade Hardies uppfattning-

En annan talare från S. P., en 
Mr. Works (?) trodde heller inte 
att arbetarna voro färdiga för nå
gon generalsträjk eller revolution. 

Ja, se så är det då en del av 
våra politiska socialister ska till 
att behandla ämnen och aktions
medel som de förut alltid ignore--
rat. Färdiga eller icke färdiga 
gör i farans stund alldeles det
samma, ty av självbevarelsedrift 
tvingas det vapnet på oss ändå. 
Då krigsfaran står hotande vid 
dörren och intet annat aktions
medel än generalsträjken för
mår hindra detsamma, då står 
man där utan vetskap om vap
nets bruk, och i sin förvirring för
klarar man "icke mogna för det." 

Nåväl, vi ämna inte i någon 
slags övermod förklara det vara 

försent att diskutera general-
sträjksvapnet. Tvärtom. Vi gläds 
innerligt att massorna börja tän
ka på det. Ty en gång tagande 
ärligt itu med problemet kan re* 
sultatet inte bli annat än gott. 
Det är just inför situationer såda
na som den vi i dag är upp emot 
här i Amerika, som de på parla
mentarismen troende klart bör 
kunna inse, att för att förhindra 
krig fordras utomparlamentariska 
aktionsmedel; ktt förhindra krig 
fordras att ingen amunition till-
värkås eller transporteras, att 
soldaterna icke bli transporterade 
varken till lands eller sjös. In
get utom generalsträjken kan ut
föra och fullborda detta. Och om 
arbetarklassen vill bjuda kapita
let spetsen, om de vilja närma sig 
ett bättre och lyckligare samhäl
le, då måste de resolut tillgripa 
de utomparlamentariska, de värk-
ligt effektiva medel som stå dem 
såsom klass till buds. 

Mötena antog en resolution 
som per telegraf sändes till presi
dent Wilson. I densamma förkla
rades att de till tusental försam
lade arbetarna med kraft protes
tera mot kriget; att de ånyo be
kräfta sin trofasthet, internatio
nella solidaritet och broderskap 
till alla världens arbetare; att i 
händelse vi tvingas att bära va
pen skola dessa' användas till att 
bekämpa vår värklige fiende ka
pitalismen» som är orsaken till al
la krig. 

En frivillig insamling för för
svaret för de 74 arbetarna i Eve
rett, Wash., upptogs vid mötets 
slut. 

Två dagar senare, den 11 feb-, 
avhölls ett annat protestmöte i 
Humboldt Park Parish Home, 
och lär stämningen ha varit, att 
hellre dö vi i vår egen strid för 
frihet än för våra fiender kapita
listernas ägendom. 

Tre dagar senare, den 14 feb., 
var åter ett protestmöte i Bel
mont Hall, anordnat av S. L. P. 
och då bra mycket bättre än de
ras förra möte den 4. 

Huvudtalaren, C. Harrison^ 
redde tydligt hurusom, då de p 
vata ägendomsbesittarna så ford
ra, regeringarna alltid stå färdiga 
att komma dem till undsättning. 

Större delen av ämnet behand
lade tal. förtjänstfullt, och må vi 
till hans ära som S. L. P.-man 
säga, att han var den första vi 
hört från detta håll som ej använ
de hånande och begabbande, 
smutsiga och överlägsna uttryck 
och skällsord mot I. W. W. 

Det gladde honom, förklarade 
han, att då han citerade Kenne
dys ord om revolutionen, det 
väckte bifallsyttringar bland de 
församlade, "och skola vi göra 
allt för att förhindra kriget! Vi 
skola neka att användas till ka
nonföda!" yttrade tal. Men lik
som Hardie och Works(?) från 
S. P- var han rädd för general
sträjk och revolution — emedan 
vi ej voro färdiga för det. 

Huju sig kallande ahtimilitaris-
ter och klassmedvetna arbetare 
kunna förorda och slå fast att 
kriget måste till varje pris omin
tetgöras, men samtidigt, i samma 
andedrag, förklara, att vapnen 
generalsträjk och revolution ej 
kan användas emedan vi ej äro 
mogna för dessa vapens bruk, det 
är för oss en olöslig gåta. Dessa 
människor måste bestämt inte 
själfva tro att kriget skall kom
ma och sålunda endast jonglera 
med orden, eller också äro de, 
som vi förut nämnt, i ögonblic
kets stund gränslöst förvirrade. 
Ty man vill väl ändå inte kalla 
denna hållning en lugn och kall 
beräkning? — * ^ 

Man vill inte gå i krig och man 
vill inte ha en blodig revolution, 
förklarar man. Men om nu krig 
ändå förklaras möt Tyskland, låt 
oss säga första mars, så veta vi 
ju att arbetarna ha att välja mel
lan producerandet av ammuni
tion, -krigets och slagfältets fasor, 
^11 er generalsträjken med revolu
tionen som. . efterföljare och dess 
fasor. • - - -

Låt oss gama ifiedgifva att den 
blir blodig, men är det då inte 
bättre— vilket vi annars tycks 
enas om — att blodet får flyta 

Till Minneapolis*^/; > 
S tjänsteflickor! 

Se hitr 

'För en helt kort tid sedan bil
dades här i staden en sorts orga
nisation bland Edra "fruar" d. v. 
s- arbetsgivare, för att, som det 
sades, reglera tjänsteflickornas 
löne- och arbetsförhållanden. Nu 
känna vi förut allt för väl tiil 
detta slag av "reglering". 

Ingen skall för ett ögonblick 
försöka inbilla sig att det bety
der förbättring för Er i något av
seende. Ånej: "Regleringen" har 
vidtagits för att stäv ja Edra för
sök att få större frihet, större lön, 
bättre arbetsförhållanden. Man 
har sagt bestämt ifrån att Ni 
tjänsteflickor ha för mycket be
talt. Det' är vidare ett faktum, 
att denna hemliga "arbetsgivar
organisation" (Edra fruar), fast
ställt fem dollars i veckan såsom 
den högsta lön ni skola tillerkän
nas. Att Er arbetstid skall vara 
obegränsad är ålldeles tydligt. 
Nu ställer sig frågan så här för 
Er: Är fem dollars i veckan till
räckligt ? 

Man kan utan tvekan svara nej 
på detta, därför att detta erbju
dande kommer självmant från 
"fruarna" som naturligtvis se sa
ken från motsatt synpunkt än Ni 
flickor göra. 

Vi skola för att bevisa vårt på
stående taga ett litet ex. från 
skogsarbetarna i norra Minneso
ta förra året. Ni får då att börja 
med komma ihåg att Ni stå på 
samma punkt som dessa arbeta
re i det att Ni sälja Er arbets
kraft till den högstbjudande. När 
Ni söka en plats så bestämmer 
frun huru mycket hon vill betala 
Er, och inte Ni som få bestämma 
Ert eget pris. Om vi nu taga ett 
nära stående exempel för att be
visa detta skulle det se ut så här: 

"Någon utav Er går ner i sta
den för att köpa ett par skor. Af-
'nrsmannen visar Er en hel del 
olika sorter till olika priser. Fö
reställ Er nu att han skulle säga : 
"Här är ett utmärkt par, hur 
mycket vill Ni giva mig för dem ?" 
Skulle Ni inte tycka det vara en 
egendomlig metod att göra affär ? 
Förvisso- Men det är faktiskt det 
sätt på vilket Ni ock alla arbeta
re göra. Någon behöver Eder 
hjälp och annonserar därom. Ni 
gå dit och söka platsen, men säl
lan får Ni själva bestämma hur 
mycket Ert arbete är värt. Så 
är också förhållandet med andra 
arbetare. Så. var förhållandet 
med skogsarbetarna förra året. 

Tidigt på hösten hade deras ar
betsgivare en hemlig samman
komst i Duluth och beslöt att in
te betala mer In högst 28 dollars 
i månaden till någon arbetare. 
Många ansågo naturligtvis detta 
för lite och reste från den ena 
kampen till den andra för att få 
mera betalt. Men överallt sam
ma svar. Arbetsgivarna höllo till
sammans. Då börjäde arbetar
na att tänka på om de inte ge
nom att också hålla tillsammans 
skulle kunna förändra detta. De 
började att organisera sig och i 
dag har ingen arbetare i skogen 
under 40 doll, i månaden. Det är 
det första försöket att börja själ
va begära vad åé önska sälja sig 
för, med andra ord, att göra som 
affärsmannen bestämma och be
gära ett eget pris på sina varor. 

Hur tror Ni nu att demia fru
arnas organisation arbetar? Sä
kerligen på detta sätt. De ha 
samarbete med de s. k. platsan-
s»kaffningsbyråerna, och när Ni 
nu söka plats genom dessa-får Ni 

för vår egen frigörelse än för bi
behållandet av ytterligare hund
raårigt slaveri och tråldom ? 

Många och väldiga massmöten 
mot Amerikas indragande i kri
get komma att hållas i Chicago 
och över hela landet. Och vi vå
ga hoppas att Amerikas proleta
riat lärt så mycket av det pågå
ende Europeiska kriget,' att de 
med generalsträjkens blankslipa-
de vapen mäkta förhindra det. 

E. M. 

först och främst betala dessa 
byråar för denna plats och de be
stämma tillsammans med fruarna 
hur stor lön Ni skola ha. 

Ni få inte några som hälst upp
lysningar om hurudan platsen 
ifråga är, huru lång arbetstid 
man fordrar, huru många barn 
det är i familjen, hurudana Edra 
bostadsförhållanden äro o. s- v. 

Vore det inte en utmärkt sak 
om Ni på förhand visste allt det
ta innan Ni började? Och vore 
det inte lika utmärkt om Ni kun
de varna andra flickor att &å till 
en plats där Ni själv slutat på 
grund av odrägliga arbetsförhål
landen? Säkert. Men frågar Ni 
hur skall detta ske? Vi svara li
ka hastigt: Genom att organisera 
Eder: Låt oss se hur Edra kam
rater på andra platser ha gjort. 
Vi ha Tjänarinneorganisatjioner 
på flera platser här i landet, bl. 
a. i Denver, Col., Duluth, Minn., 
och i Salt Lake City, Utah. Och 
de ha lyckats alldeles utmärkt. 

Vi säga nu att ett tjugotal flic
kor samlas här i Minneapolis och 
bilda en "Domestik Workers 
Union". Dessa flickor samla se
dan så många andra som möj
ligt. De betala alla 2 doll, i in
träde, 50 cents i månaden. Inom 
kort bliva Ni i tillfälle att hyra en 
lokal där Ni kunna ha ett kontor 
och sända ut tryckta meddelan
den om att Ni ha platsförmed
lingsbyrå och avgiftsfritt förmed
la platser åt alla som önska så
dana. Alla medlemmar bliva ålag
da att avge rapport över de plat
ser de arbetat på, och vid de till
fällen någon av fruarna behöver 
en flicka och kallar upp Edert 
kontor vet Ni vad slags plats det 
är och kunna meddela frun ifråga 
att (om platsen är dålig ) Ni 
fodra förbättringar i det eller det 
avseendet innan Ni vilja sända 
någon dit. Men även om Ni i 
början inte kunde^ göra detta d. v. 
s. om fruarna skulle använda sig 
av annonsering i tidningarna, så 
kunna Ni- anordna upplysnings
byrå där alla flickor kunde få ve
ta sanningen om platsen i fråga, 
utan avgift innan de sökte den-

Det blir alltså inte här frågan 
om direkt sträjk utan endast kon
troll av de olika familjernas ar
betsförhållanden och behandling 
av sitt tjänstefolk. Men även i 
andra avseenden kunde avsevär 
da förbättringar för Er flickor 
göras. Låt oss se på en sak. I 
allmänhet äro Ni alla intressera
de för dans och- andra nöjen. 
Tänk om denna organisation an
ordnade danser och förtjänsten 
tillfölle Er själva d. v. s. Eder or
ganisation. Ni kunde då bilda 
Ert eget hem med läs- och säll
skapsrum, ja det kunde inom kort 
utvecklas till en fullständig fri 
stad dit flickor kunde taga sin till
flykt vid de tillfällen de icke ar
beta. 

Ja, där är i korthet en del upp
slag, och de kunna utvecklas i det 
oändliga. Den Skandinaviska Pro
paganda Klubben har redan på
börjat arbetet med organiseran
det av en "Domestic Workers In 
dustrial Union" i Minneapolis, och 
alla som läsa detta borde ögon
blickligen sätta sig i förbindelse 
med någon av dess medlemmar 
eller tillskriva denna tidning, Box 
179 Minneapolis, Minn. 

Det är alldeles klart att det in
te gäller endast de svenska flic
korna utan att frågan är att orga
nisera >lla flickor över huvud ta
get som äro sysselsatta inom s. 
k. husarbete. / , ^ 4. 

ALLARM kommer också att 
ställa sitt innehåll till förfogan
de för diskussion i detta ämne, 
och uppmana vi alla som ha nåt 
gonting att anföra i ämnet att an
vända sig av ALLARM. 

Tjänsteflickor: Visa nu att det 
är sannt att kvinnan kan göra 
vad hon vill. Fram för en stark 
organisation omfattande alla kvin
nor: Ni kommer då snart under
fund med att I. W. W--har ea 
stor, god princip, den nämligen 
att samla hela arbetareklassens 

Klasskamrater! 
Vad blir edert svar på staten 

Californias dom över Tom. 
Mooney? Dagspressen har näm
ligen meddelat att juryn framläm* 
nat sitt förslag skyldig till mör
dare av första graden. Den köp^ 
ta "juryn" känner sig naturligt
vis nöjd när de få denne präktige, 
kamrat och agitator att dingla l 
repet. f 

Han mister också sitt liv därk 
för att han vågade agitera och 
uppmana en del slöa slavar att 
själva resa sig upp och rädda sig; 
undan slavens föraktfulla död —?•••, 
svältdöden. "" 

Detta störde tjuvbanéét" Och 
dess skyddande änglar och trog
ne gårdvadar, därför dödas han-
Kom ihåg det! ej fär att han är 
skyldig ty var det för det hur 
skulle då Amerikas regering vilja 
mörda och låta 'mörda hundra 

tusental av unga, friska och 
kraftiga människor. Tjuvarna 
kunde ej hålla på att i längden ^ 
bestjäla massorna om han hade -
tillfälle att leva och värka, därför 
måste han dödas. Men där vilar 
en tryckande börda av skuld på 
dessa som ta hans liv: Varje re
volutionär i California är medve
ten om och ser till att detta hand
lingssätt kommer att kosta pän-
gar för arbetsgivarna.. Detta är 
sättet att lära dem att ej begå 
mera sådana misstag. 

Att fängsla och mörda arbétar-
agitatorer är den förnämsta punk
ten pä arbetsgivarnas program, 
icke för vare sig de tro att de äro 
skyldiga till något brott, eller for 
att de så mycket fästa sig vid 
själva mördandet, men väl för att 
de tro att detta är ett sätt att ut-
panka och utplundra de förut fat
tige arbetarna och göra försvaret 
från deras sida omöjligt. 

Att detta icke är ett argument 
mot organiserade arbetare är tyd-
ligt. 

Det ger dock vid handen att vi 
i framtiden ha att ändra metod.. 
Vi kunna ej skaffa nog medel att 
J t rid a på déttV säte d. vi s. gemVm 
advokater vid domstolarna. * 

På arbetsplatsen är det eqda^ 
stridsfältet för proletären. Där 
kan han själv föra striden. 
. Det är heller icke nödvändigt 
att så länge till bibehålla denna, 
gamla taktik, ty vår ekonomiska 
makt som producenter kan myc-"" 
ket lätt förlama den uppstudsiga
ste arbetsgivares hjärta. Genom 
användning av lämpliga metoder 
i ärbetet skola vi snart låta ar
betsgivarna förstå, att fängsla och 
mörda agressiva arbetare delta
gande i klasskampen, blir allt för 
dyrt. Vi måste säga till dem att 
för varje dollar vi betala ut för 
lagomkostnader kommer det att 
kosta er $50.00. 

Från expeditionen 
A. B. Erlandson, B- C. Motta

git M. O. och prenumerationerna. 
Tack. Avgiften för pren. till Ca
nada är 75 cents pr år. 

ALLARM ligger nu /ramför 
eder i sex-sidigt format, det ser 
ju bra ut eller hur? För att i fram
tiden bli i stånd att utgiva tid
ningen i samma format måste vi 
ha kontanter. Nu mena vi icke 
med detta att tigga eder för fri% 
villiga bidrag, men vi skulle öns
ka att'se varje läsare av vår tid-" 
ning lägga manken till i och för, 
att anskaffa nya prenumeranter, 
Vi skulle vilja föreslå att var och 
en av ALLARMS läsare skaffar 
åtminstone en ny prenumerant var
je månad, detta borde bliva gans- -
ka iätt, gör ett försök. Det beror 
uteslutande på våra kamrater 
prenumerantsamlare, om AL-
LARM inom en snar framtid blir 
veckotidning. Därför mera fart i 
arbetet för I. W, W,.och vår 
press. - t ^ 

alla medlemmar i en ekonomisk 
kamporganisation, med målet: 
Löneslaveriets avskaffande. Ni 
flickor äro ekonomiskt beroende 
likaväi som vi män; vi behöva Er 

• - : • - v--.-

och Ni behöva oss. 
Med kamratlig hsttsning til! Ec. 

alla. > .Ragnar Johanson* 
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