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översatt från the "Industrial 
Worker". 

Ifrån alla platser hör man ro
pet: "Krossa I. W. W." 

. -Krossa I. W. W.! 
. ; Varför? 
• /'De erhåller pangar från tys
karna och slåss för tyska kajså
ren genom att anordna sträjker 
o^-dyl.", påstås det. 

11 varje stad, by eller samhälle 
där det finnas någon som har för
del utav att förhindra tillväxten 
av idéer om "En enda stor fack
förening" (One big Union") och 
de använda hela sin kraft och för
måga att sprida lögner om Indu
strial Workers of the World. „ (I. 
W. W.) v 

Varför? :• Varför använder -tid-
ningsprässen så många spalter 
och så mycket trycksvärta for att . . 
. Ä .... . i~ r- t ur la om han for ett par minuter far ' nw iHiiiimiin sma-^lpse^vierk^^Nu-••• - •• 
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W.? Varför använda arbetsgi
varna och andra ledande samhälls
medlemmar så mycket pängar och 
så mycken dyrbar tid för att 
skrämma lönearbetarna för L W. 
W.? 
' Det måste vara någon anled-

' ning. Vad är då egentligen I. W. 
W.? • Dessa *re bokstäver I. 
W. W. — innefattar initialerna 
till en arbetarorganisation — 
"Industrial Workers of the 
World." "Världens industriarbe
tare). ; 

Av namnet endast kunna vi hö-
fa att det har någonting gemen
samt med industrien och arbetar
klassen över hela världen. 

Vi veta att de som arbeta inom 
industrien äro industriella arbe
tare. Vi veta att sådana arbetare 
finnas i alla land, där en eller an
nan industri existerar. Det är 
dessa arbetare som uppehåller 
samhället. Därför är "Industrial 
Workers of the World" en orga
nisation av hela världens arbetar-

• klass. 
Denni 

alla lönearbetare att organisera 
sig i en enda stor fackförening. 
"One big Union", ju* stridsropet 
under marchen framåt filed läro
satsen att en oförrätt till en är 
en oförrätt till alla, och att enda 

• medlet att skydda7 arbetarklassen 
är, att alla lönearbetare samman
sluta sig i en gemensam fackföre
ning omfattande alla arbetare, 
män, kvinnor och barn utan hän
syn till ras, trosbekännelse eller 
färg med enda skillnaden på dem 

' som arbetar för sitt uppehälle, 
och dessa som leva flott på and
ras arbete — detta är Industrial 
Workers of the World vapen. 

Det är därför denna organisa
tion är så farlig för dem som le
va flott på arbetarklassén. De ha-
tar denna organisation, emedan 
de. veta att de är<? dömda att in
om en snar framtid själva få bör-
ja att ̂ rbeta. De veta, att de äro 
d^pare. De likna drönarna i ett 
^fiösihaUe vilka inte vill arbeta, 

få sin löda av de 
Därför för-
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söker dessa drönare att hålla, "ar
betarklassen uppdelade i olika re
ligiösa sekter, i national- och ras
hat. Det är därför de försöker 
att hålla arbetarklassen uppdelad 
i olika yrkesör^anisationer, samt 
uppdelar arbetet så att den ena 
gruppen kommer i strid med den 
andra. 

Det är därför de påstår att I. 
W. W. erhåller understöd av 
tyska käj såren .•>' Dessa drönare 
som lever på andras arbete an
vända alla möjliga medel för att 
skrämma arbetarklassen lör l. 
W. W. '• rXi 

Deras bästa medel är tidnings-
prässén. Dessa drönare veta att 
arbetarklassen i Amerika kan lä
sa och skriva. De veta mycket 
vält att med systemet lång arbets
tid med modärna påfösningsmeto-
der gläder det arbetaren en smu-

tillfälle att ur tidningen fasa någ 
ra skämtbitar eller skandalhisto
ria. De veta också att de flesta 
män och kvinnor, efter en lång 
dags arbete ej har förmågan att 
reflektera över sin ställning och 
ändå jnindre att läsa en bok. Där
för redigerar de sina tidningar så, 
att läsaren ej behöver tänka. De 
skriva så mycket sanning att det 
som är lögn ser ut att vara san
ning. Med andra ord: tidnings-
prässeft kloroformerar arbetarna 
så att dess tankeförmåga somnar 
utav, på samma sätt som en dok
tor giver sin patient kloroform 
för att döda känslorna och lindra 
plågorna. Nästa jgång du köper 
en sådan tidning, stanna ett ögon
blick och fråga dig själv huru du 
kan köpa en så stor tidning för 
en så ringa pänning. Du vet att 
allt annat har stigit i pris, och att 
du får betala dubbelt så mycket 
för allting nu, emot vad du fick 
förut i trots av att din betalning 
för ditt arbete är nästan densam
ma nu som förut. Vad kan då an
ledningen vara, att du kan köpa 
en tidning billigare än omkost
naderna för tryckning av densam
ma? Vem är dfet som ger dig en 
sådan tidning? Och .varför får 
du den? Tag din tidning och 
klipp sönder den i små bitar,^ för
sök sedan om du kan få köpa så 
mycket vitt papper for samma 
lilla pänning som du 'köpte -tid
ningen för. Du vill finna, att vad 
du betalar för din tidning, är ej 
nog att betala papperet i densam
ma. Räkna vidare ut huru myc
ket de betala i arbetslöner för alla 
dem som arbetar med tidningen, 
och du vill återigen finna, att den 
där lilla pänningen inte på något 
vis betalar omkostnaderna. 

När du nu vet att du inte beta
lar fttlla värdet för tidningen, 
vem betalar då egentligen för den
samma. Jo, den som annonserar, 
ellen någon annan som har fördel 
av nyheterna och redaktionsartik
larna i densamma; 

Vilka äro ailnpnsore'raa? Äro 
de médlemmar av I. W. W.? Äro 
de löneslkvaar j Ne}! De åto ar
betsgivare! tteb dessa herrar vilt 

ej att arbetarklassen slcall veta 
-  •  i  sanningen om I. W. W. Det ligrji 

ger i dessa herrars inträsse, att 
undanhålla arbetarklassen sannin
gen om den organisation, sonj är 
till arbetarklassens fördel, så att 
de kunna förkorta arbetstiden.* 
förhöja sina löner, förbättra och-
införa rena och sanitära förhål
landen på arbetsplatsen, samt 
slutligen erhålla produkten av 
sitt hela arbete. 

SS när du läser i dessa gula ka
pitalisttidningar att I. W. W. er 
håller understöd från tyska käi-| 
såren, kom då ihåg, att dessa tid
ningar har förtjänst av att ljuga 
om en rörelse som försöker att 
samla arbetarklassen till en orga
niserad makt 

Utav detta kan dttförstå a^f du 
éj erhåller någon present, utan 
en tidning söm är bra betald av 
annonsorern a arbetsgivarna^ v? 
ka du arbetar för och vilka annon
serar produkten av ditt eget ar
bete.*: r; t 

Men tidningspressen har' även 
en annan anledning att hata I. 
W. W. 

I. Wl agiterar för Industri
ell organisation. Den-försöker att 
organisera alla arbetare. Även 
dem som arbeta för tidningar ocfr 
på tryckerierna. Men huru? I 
olika yrkesföreningar? Tryckar
na i en förening, sättarna i en an
nan och alla andra olika grupper 
i lika många olika yrkesförening
ar som underskrivit avtal med ar
betsgivarna och som utlöpa vid 
olika tider? Nej! Alla som ar
beta inom tryckeriindustrien skul
le tillhöra en enda stor organisa
tion och ej vara uppdelade i oli
ka yrkesföreningar. j 

Tryckeriägarna såväl som alla 
andra arbetsgivare veta att I. W. 
W. menar Industriell organisa
tion. 

I dessa dagar då tidningsutgi
vare och tryckeriägare äro orga
niserade i sin trust, så är det en 
självklar sak att det ligger i des
sas inträsse att sprida lögner om 
I. W. W. j 

Kmedan arbetsgivarna under
stöder tidningsprässen och eme
dan de äro rädda för industriell 
organisation även inom tryckeri
industrien, så ursäktar tidnings
utgivarna gärna arbetsgivar
nas våldshandlingar mot arbe-
tare när det är nödvändigt • för 
arbetsgivare att skydda sig själ
va och sina våldshandlingar, samt 
närhälst de anser det vara nöd
vändig^ att använda sin makt 
emot I. W. W. 

Kan du inte förstå att dessa ka
pitalisttidningar äro sammanslut
na i ett systematiskt fälttåg för 
att ljuga ihjäl I. W. W.? Det tala 
om Sabotage och om handlingar 
som arbetarna använda på arbets
platsen o. s. v., o. s. v. 

Många av deras påståenden äro 
löjljgt skämtsamma och alla äro 
saltade med orimligheter. De 
tala'aldrig om for dig det Sat$H 

i dig 
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tage som arbetsgivarna använda, 
vilket förgiftar kroppen på arbe
tarna och förstör deras hälsa. De 
tala aldrig om för dig att de ha 
förgiftat mjölk, mjöl och bröd, 
om illaluktande kött och rutten 
preserverad frukt; om cicoria i 
kaffe, margarin i smör o. s. v. De 
säga ingenting om att de kvar 
hålja sina varor tills de bli odug
liga att äta. De glömma att om
tala att de insätta papperssulor i 
dina skor. De tala icke om för 

sina Sabotagehandlingar gent
emot ditt eget liv; men de tala 
alltid om arbetarklassens handlifi-
gar, vilka icke till en tusendedcl 
mäta sig med kapitalistklassens 
då det blir fråga om Sabotage. De 
talf om för dig endast vad arbets
givarna önska att du skall veta. 
De tala aldrig om för dig varför 
det finns två olika klasser i sam-
.ället, nämligen kapitalistklass 

ocK arbetarklass. ^ 
Men en Förenta Staternas gu-

vernem^nt rapport , omtalar orsa
ken. 

I en'rapport från "The Indust
rial Relations Committee" (indu-
strikommissionen) utarbetad på 
order från Förenta Staternas gu-
vernement och tryckt på 11,260 
sidor med fakta från olika plat
ser över hela Amerika, omtalas 
följande: * 

"Vi finna att låga löner är stör
sta orsaken till industriell otill
fredsställelse, eller med andra ord, 
vi finna att hela nationens arbe
tarklass genom tvingande och 
tryckande metoder lagliga eller 
olagliga, äro nekade fulla produk
ten av sitt arbete "Ar
bete som förr tillvärktes i hem
met eller i närliggande små verk
städer, har nu övergått till stora 
modärna fabriker, där den indi
viduella arbetaren blir ett oper
sonligt element under kontroll av 
opersonliga korporationer, utan 
rätt att bestämma under vilket 
tillstånd han arbetar och i stort 
sett utan, inträsse för lyckliga ut
gången eller oidnandet av varan. 
Kvinnor i stort antal har likale
des måst överflytta sit^ hemarbe
te till fabrikerna och även barn 
har anställts i dessa fabriker. 

Nu mera än förr hamnar proli-
ten av dessa störa industrier i ka
pitalistklassens kassakistor och 
direktörer som aldrig ha besökt 
fabrikerna ' och aldrig gjort ett 
handtag, erhålla stora pänning-
summor, vilka tredublas och mul
tipliceras och läggas i stora hö
gar, då däremot två tredjedelar 
-av dem som slava 8 ti|l 12 tim-
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mar om dygnet icke erhålla nog 
mycket för sitt eget ocjj sin fa
miljs uppehälle. 

Ifrån vaggan till graven ängs
las dessa varelser over att de ska 
mista den enda glädje de ha, att 
deras tillfälle att få arbeta skall 
tagas ifrån dem, genom någon 
olycka, sjukdom, geqpip något in
fall från sin förman eller genom» 
fabrikens uppstängande. 

De bo i trånga osamtära bostä-
'éttf där barnen dö som Sagor el-
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ler växa upp till magra och sjuk
liga stackare, emedan de ej ha 
råd att bo i rena och snygga bo
städer o. s. v. " 

Arbetsgivarna veta att detta är 
sanning. Men de ha makten och 
önska behålla densamma. 

De ha en industriell organisa
tion i sin arbetsgivareförening: 
De önska endast veta en sak av 
sina medlemmar — är* du en ar
betsgivare? ' 

Emedan dessa arbetsgivarnas 
organisationer äro flitiga med att 
ropa ut att I. W. W. erhåller, fi-
nanciellt understöd från Tyskland 
med vilket land Förenta Staterna 
för närvarande äro i krig, så äro 
de samtidigt flitiga med att byg-

äupp sin egen organisation. Den 
tstår arbetarklassens ansträng

ningar till att förbättra sin ställ
ning. Dessa . medlemmar an
stränger sig icke mycket for att 
fl~''~sm"'or^nisätioSi • starlcr"'TOen Bärnj, söm afrö älfist 
om du läser de dagliga tidningar
na får du ofta se meddelanden om 
att den ena arbetsgivarorganisa
tionen efter den andra har avhål
lit sinja sammanträden. Dessa 
herrar' diskuterar arbetslöner, ar
betstid och om sådant som är till 
fördel för dem själva och sina 
fabriker. Dessa arbetsgivare ha 
sina internationella, nationella och 
lokala organisationer. De må 
kalla sig Köpmanna- och fa
briksföreningen, Arbetsgivare
förening, Handelskammare eller 
någonting annat. Namn betyder 
ju ej så mycket, det menas i alla 
fall det samma: De äro avdelnin
gar av en arbetsgivareorganisa
tion och de hata alla I. W. W. 
De önska att krossa I. W. W. 
och samtidigt stärka sin egen or
ganisation. Det är därför de sä
ga att I. W. W. erhåller pängar 
från Tyskland. ; " 

Men här är sanningen — I. W. 
W. har aldrig haft någonting att 
göra med Tyskland eller det nu 
pågående kriget. I. W. W. var 
organiserad många år före Fören
ta Staterna förklarade krig med 
Tyskland eller innan det Europe
iska kriget började. 

Den har ej ändrat sig' sedan 
den först blev bildad. Den haf 
tillräckligt med arbete att orga
nisera arbetarklassen. Dess tala
re, tidningsskrivare och organisa
törer diskutera ej kriget emellan 
Förenta Staterna och Tyskland. 
De diskutera nödvändigheten av 
Industriell Organisation omfat
tande alla lönearbetare i alla land 
under solen. 

Många lönear1>etare känna alfa
redan till I. W. W. Det är där
för arbetsgivarna måste erkänna 
att I. W. W. har ökats med ett tu
sen procent på tre år. Ingen yet 
huru långt vetskapen om industri
ell organisation sträcker, sig. t 
W. W. representerar alla lönear
betares ekonomiska inträssen 
Den har en vetenskaplig grund
val. De veta att yrkesarbetaren 
tillhor det förflutna och att ma
skinproduktionen har omändrat 
yrkesarbetaren till en faktor inom 

en viss industrigren. De veta at 
arbetarna numera ej kunna vinna 
något med att vara Sammanslut
na i små grupper, utan måste va
ra organiserad som en hel klass. 
Det är därför de försöker att or
ganisera arbetarna inom alla in
dustrier. De organisera indivi
den i industriella organisationer, 
varje organisation representerar 
varje industri. Närbesläktade in
dustrier äro placerade inom ett 
departement och de olika depar
tementen i en enda stor organisa
tion ("One big Union") med av
skaffandet av lönesystemet som 
det slutliga idealet. De menar 
genom organisation att förhöja 
betalningen, förkorta arbetstiden 
samt införandet av skydd för ar
betarnas liv och hälsa. Vetande 
att en oförrätt till en, är en oför
rätt till alla, söka de att 
la arbetare, män, 
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dustrien inom sina led. 
Kamrater, lönearbetare f Stö

dera, denna rörelse och läs^dess 
litteratur. Förr eller senare ska 
ni förstå där är Eder plats. Var
för ta ni avstånd? Varför äro 
ni ej med oss? Idéen har fått 
fotfäste. Den kan förlora strideiS 
men den kan ej dö. 

Industrikommissionen (även 
omriämd på annat ställe) skfiver 
sanningsenligt följande: ?: 

"Genom att bedöva den rriänsV 
liga frihetskänslan hos mannen 
och fadern har den modärna in
dustrien underblåst missnöjets 
anda hos miljoner, ett missnöje 
vilket ligger djupare och härledes 

i från noblare inpulser och natur
ligare behov än mänskliga &uis; 
lor kunna bedöma. ; r .' v \lk' 

"Bland dessa miljoner och dess 
ledare har vi mött en ärlig, varm 
och hängiven övertygels^ för den 
sak de vigt sig åt. Och vi vill är
ligt påstå att endast i denna över
tygelse kan den ^angripande pro
pagandan bliva förstådd och be
dömd." 

Kamratt önskar du värkligen' 
bättre förhållanden och kortare 
arbetstid. Låt oss då organisera 
oss tillsammans! Bliv medlem 
av I. W. W. ' 

När du läst denna tidning så 
överlämna den till någon annan, 
att sanningen må komma ut och 
bli känd. 

Qu är alltid välkommen å l* 
W. W's huvudkontor i din stad. 
Litteratur dch upplysningar kun
na erhållas genom att tillskriva 
General Headquarters, I. W. W., 
1001 West Madison Street, Chi
cago, I1L <-
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" Glöip ef ätt agitera för AL-
LARM och vår nya SANGBOK. 
Tillskriv oss och beställ ett antal 
av dem båda. Priset på ALLARM 
är cent titt återförsäljare. 
SÅNGBOKEN kostar 5 cents dä 
10 etter flera tagas. 

Bliv komttissionär for Å&-
LARM! Adr. : Box 179, Minne-
annltr Mmn 
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