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På grund av alla de falska upp
gifter1 som blivit cirkulerade i den 
(alltid ljugande) dagliga pressen, 
angående I. W. W. så vilja v i 
härmed varna allmänheten, för 
att sätta tro till sådana uttalan
den. Ni har intet frukta, från 
vår sida, . . •: • 

.Det enda vi önskar av eder är 
att ni lär eder förstå I. W. W. 
vilken inte har för avsikt att taga 
sin tillflykt till förstörelse av 
egendom, fabriker, o. d. Det fin
nes inget inom I. W. W*. soin 

föreskriver att vi skall förstöra, 
utan istället försöka att uppbyg
ga. 

Pet finnes intet i arbetarrörel
sens historia, vilket kan bevisa 
att I. W. W. har begagnat sig av 
våldsamma medel för erhållan
det av sina fordringar om bättre 
arbetsförhållanden och vad som 
ingår i detsamma. 

Våra medlemmar har "av para
sitklassen och deras legda drän
gar," blivit mördade i kallt blod, 
skjutna, hängda; lynchade, döm
da till! livstids straffarbete, slagna 
sanslösa, arresterade och kvar-
hållna i fängelse långa tider utan 
att ens orsaken uppgivits varför 
de blivit arresterade. 

Varje klassmedveten arbetare 
vet dock orsaken, vilken ar att I. 
W. W. försöker att förbättra ar
bets- och levnadsförhållanden for 
alla arbetande män och kvinnor 
vilket skulle nedsätta profitpro
centen för parasiterna. 

Kapitalisten är icke ^ädd för I. 
W. W., för deras aktivitet just nu, 
men de äro rädda för att deras lä
ror skall spridas till den ännu 
ointresserade och viljelösa massan 
av arbetare som just nu håller på 
med att gnugga den långa sömn-
dvalans .slöhet ur ögonen för att 
från drömmarnas värld vakna 
upp, och realisera den kalla» ra
spa verkligheten. 

Den enda orsaken varför icke al
la arbetare sluter upp i I. W. W. 
led, under den röda fanan, är den 
att de icke har tagit intresse nog 
för att, lära känna I. W. W :s hi
storia, dess organisationsform och 
arbete, dess metoder och taktiker, 
dess uppgift och mål. Kapitalist-
klassen är medveten om denna 
avgörande faktor, det är orsaken, 
varför de försöker att med alla 
till buds stående medel hindra I. 

Proletärer 
BEVÄPNA eder med ett rött 

kort. inträdesavgiften är endast 
$2.00, och månadskontingenten 
är satt så lågt som 50 cents. 

EDER och hela arétårklasseris 
befrielse beror på löneslavert 
själv, arbetarna måste rädda sig 
själva från industriellt slaveri. 

W. W, läror *tt spridas bland 
detta så lättantändliga element, 
ty det skulle vara bistå spiken i 
locket till deras egen likkista. 

Ett av deras starkaste vapen är 
den dagliga pressen, med vilken 
de försöker att framskapa den 
allmänna uppfattningen mot I 
W. W. Igenom en lång agitation 
och därtill hörande lögnaktiga 
uppgifter omv vår organisation, 
möjliggjordes alla "raids*' och ar
resteringar, utan att väcka allt för 
stort hat och förbittring bland 
massorna. / * 

Arbetande män och kvinnor! 
Vi framställa en vädjan till eder, 
innan ni fördömer någon, eller nå
got, skaffa eder full och sannings
enlig underrättelse om detsamma 
först, innan ni dömer. 

,Om ni, efter att hava gjort den
na undersökning finna, att I. W. 
W. ÄR: vad kajpitalistpressen 
påstår det vara, då är tiden inne 
för att bekämpa densamma, men 
intill dess har ingen rättighet att 
påstå att I. W. W. icke har sin 
fullt berättigade existens. 

Om ni ämnar köpa ett par sfcor, 
så gå ni troligtvis icke till en mat
varuaffär,' utan till en skoaffär för 
att köpa detsamma. Samma är 
förhållandet här, om ni vill veta 
vad I. W. W. är, tro ej att ni kan 
få reda på rätta förhållandet ge
nom att läsa kapitalistpressen, 
utan läs I. W. W:s egna tidnin
gar, ALLARM, Industrial Work
er, Solidarity, och dess Defence-
Bulletin. . 

Vårt mål är, löneslaveriets av
skaffande, vilket är rätten att le
va och njuta av allt som vi ge
nom arbete framskapar. Våra 
medel äro Industriell-Organisa-
tion, vilket är sammanslutning av 
alla arbetare i en Enda—Stor— 
Världsomfattande—Förening. 

Det enda krig som vi äro intres
serade uti är kriget mellan kapital 
och arbete, det enda krig vi föra 
är kampen för tillvaron. 

De vapen vi använda är Upp
lysning och Organisation. Läs, 
Tänk, och Studera, arbetarklas
sens ställning och uppgift, och re
sultatet skall bliva I. W. W.! 
Fart i agitationen! Hjäljj) oss att 
påskynda .kapitalistklassens do
medag. ' 

V 'i. W. W. 

FÖR att kunno bibehålla AX-
LARM vid sitt forna agitations
värde upmanas \alla kamrater att 
göra sitt bästa för insändandet av 
artiklar OCIJL nyheter från qjbets-

PEN eller de som ämna sig till 
'Aberdeen, Wash., upmanas att 
förse sig med (credentials and 
supplies) branch-sekreteraren där-v 

städes rapporterar att en svensk 
delegat kan göra gott arbete dät. 

V; i". 

KOMMANDE julhögtid stun
dar, låt oss då icke förglömma 
våra kamrater som nu sitta i fän-
gels e, stredo vår strid och gick 
i spetsen för oss, om vi ej kan gö
ra vår skyldighet mot dem, låt 
oss åtminstone ihågkommä dem 
med ett julkort eller brev. V 

' >*s-' Jr < 
REVOLUTIONEN i Ryssland 

rasar, striden mellan kapital och 
arbete, mellan parasiter och sla

rvar, mellan de förtryckande, och 
förtryckta. Leve våra ryska kam
rater. Når skall den avgörande 
drabbningen börja här? 

LEVE REVOLUTIONEN C 

I fängelse och 
handbojor 

Anteckningar av 
*•'. Ragnar Johanson. 

Som var och en av "Allarms" 
läsare vet, så förflyttades en del 
av I. W. W.-fångarna från Chica
go till olika små länshäkten i Illi
nois lördagen den 10 nov. Talet 
om förflyttning hade redan då 
hörts för en vecka, med anledning 
av den "överbefolkning"* som var 
rådande (see.) Vi voro tio i den 
grupp av vilken jag är en medlem. 
Bland övriga hyresgäster i Will 
County Jail, Joliet äro Carl Ahl-
teen, och Sigfrid Stenberg, Al
larms resp. redaktör och expedi-

Sammankopplade som brotts
lingar anträddes färden, först i po
lisvagn och sedan på järnväg till 
bestämmelseorten. 

Handbojor-! Är det någon som 
tänkt på vad detta ord innebär? 
Dessa små ståltingestar med vil
ka man låser tillsammans lem
marna på medmänniskor? Hur 
innerligt jag hatar dem — 7* 

Hur mången gång 4iar fåg ej 
kännt stygn i hjärtat när jag på 
offentliga straffanstalter sett 
brottslingar sammankopplade ? 
Det är grymt och barbariskt det
ta, men- hur litet anar mån dess 
hela innebörd förrän man själv 
burit dem! — — *— 

I en järnvägsvagn till trängsel 
fylld av resande! — Min "kedje
kamrat" behöver gå till toaletten 
och jag tvingas att följa honom — 

Alla tidningar sänkas — sara
talet upphör-r- och man följer oss 
med ^nyfikna blickar. Jag frågar 
tjänstgörande "hjälten" — ty han 

är alltid hjälte — detektiven även 
om han aldrig arresterat någon,— 
om han ej ville lossa på bojorna' 
medan resan pågår, — och han 
svarar övermodigt: "Nej !* 

Ett litet oansenligt kryp som ej 
törs se mig i ögonen, men som 
för att framhäva sin egen bety
denhet ljuger på oss för nyhets
jagande tidningsmän. — "I 

På söndagsmorgonen fingo vi 
enliemsk historia till livs i de 
dagliga lögnarbladen. Vi förflyt
tades," därför att vi planerat rym
ning i Chicago och jag pekades 
ut som den farligaste brottsling 
som fanns, ävenså hade jag varit 
delaktig i mordet på en guvernör 
i Idaho för 9 år sedan!? Man 
visste inte den mördades namn, ej 
heller mitt, men man gör sig ej 
omak vid att undersöka, ånej! 
Om man oförskyllt gör en heder
lig man till en brottsling spelar ju 
ingen roll — varför ha samvete, 
när offren äro i "handbojor." När 
vi arresterade honom — -— 4-" 
upplyste den viktiga lille "hjäl
ten"" till en förvånad värld! Han 
hade naturligtvis ej utfört någon 
arrestering men det låter så stort 
när man är liten! 

Och att vi skulle vilja rymma? 
Så idiotiskt! Vi ha ej gjort oss 
skyldiga till brott, — vi ha gott 
samvete — vi veta att det är I-. 
W. W. man vill stoppa och ge
nom rymning skulle ju éj detta 
kunna uppnås! Ånej! på sådana 
grova krokar nappas inte! 

Och även myndigheterna förne
kade att något rymningsförsök 
ägt rum, men sådan publiceras ej. 

Den 21 nov. spreds en ny rö
varehistoria ut i denna stads enda 
tidning "Joliet Daily News-
Herald.'^» Man hade funnit såg
blad i en av cellerna här, och ha
de vakterna fördubblats. 

i 

Sheriffen här dementerade 
ögonblickligen historien, men 
den trycktes ändå med stor ru
brik. •— Den gamla lögnen om 
mig som "chef" för "bandet". Så 
ljuger man, på män i fängsel och 
handbojor, män som följt det 
högsta budet, klassolidaritetens! 
Men vi glömma aldrig ! ; 

Den 19 nov. hade vi anorcfnSt 
en Joe Hill-minnesfest i fängelset. 
Ett gott program utfördes. De 
tjugotal fångar som, utom vi voro 
hysta här lyssnade tillvarje num
mer med stort intresse. '* • 

"Workers of the World, awak
en' avsjöngos unisont av alla. 
Därefter omtalade kamrat Harry 
Lloyd från Portland, i några ord 
om meningen med denna minnes
fest. Några mexikanska fångar 
sjöngo därefter en vacker kör
sång på spanska. Kamrat J. A. 
McDonald fr|n Seattle, redaktör 
för "Industrial Worker" höll där
efter ett gripande anförande om 
Joe Hill och I. W. W. I klara 
enkla drag redogjorde han för ar
betarklassens ställning, dess 
önskningar och ideal. "Joe Hill 
var arbetsmannen och konstnä-

som i sink sånger framhöll ren 
detta! Han dog som en man och 
en I. W. W. men hans organisa
tion lever fortfarande! Nya våld
samheter begås mot oss i dag,— 
men allt är fåfängt, I. W. W. är 
byggd för strid, dess medlemmar 
måste vara män och ej ku joner', 
män sådana som Joe Hill." 

J. G. Bourg sjöng därefter 
"Tramp, tramp" och "Internatio-
nalen" sjöngs på svenska av,^Ll-
larm-kvartetten." 1 ' 

Manuel Ray talade och dekla
merade på spanska, en fånge ta
lade på polska och sjöng en bul
garisk sång och det hela ävslöts 
med "Hold the Fort," så att taket 
på det gamla fängelset lyftes. 

Vad säges om detta? Tio I. W. 
W. medlemmar inburade i fän
gelse har möte varvid fem olika 
språk användes'— i sång och tal. 

Och en sådan organisation tror 
man sig kunna döda! . ' - . 

Med fängsel bch handbojor! 
Vi veta att därute finnes hun

dra tusentals kamrater »som äro 
villiga att fortsätta där vi slutade. 

Skydda en organisation som I. 
W. W. Den är värd det, dess 
mål är värd det. dess mål, "Löne
slaveriets, avskaffande." Fram lör 
detta mål, varje man éct* 
som har rött blod i tjå* Mrpf * 

Will Co. Jail, Jotyrt» M 

B*ev till min y§n 
i Sverige ? 

Du får verkligen vara snäll och 
förlåta mig, lilla vän. Jag med
ger till min sorg, att jag varit så 
förfärligt slarvig med brevskriv
ningen på sista tiden, men du bör 
också veta, att det ej är mitt fel 
allenast, att jag varit så tyst. Vi 
ha ju censur i detta fria och de
mokratiska land. Gud hjälpe nu 
den stackaren, som vågar att skri
va något, som ej faller vederbö
rande myndigheter på läppen. 
Gör han det, då råkar han ögon
blickligen i kabyssen liksom i det 
civiliserade och autokratiska Eu
ropa. - v 

Jag skulle nog ha kunnat haft 
en hel del nytt att omtala, men-
varje nyhet skulle bli mig en snara 
oin halsen vid närmaste lyktstol
pe, och därför önskar jag helst 
naturligtvis att vara tystlåten. 
Fcrr eller senare skall du få veta 
allt, vad jag nu önskar att säga 
dig, ty det finnes ingen makt på 
jorden, som kan tvinga mig till 
att tiga för alltid. . 

Emellertid kan jag redan nu 
omtala, att en av de mest intres
santa tilldragelser, som inträffat 
här i världen, sedan jag senast 
skrev till dig, har — såsom du na
turligtvis redan vet — timat i 
Ryssland. I det landet äro nu 1. 
W. W.-medlemmar och deras me
ningsfränder herrar på täppan. I. 
W. W.-männen skola en dag bli 
Jierrar i hela världen, nota bene 
om kriget pågår, till dess att var
je arbetare tvingats till eftertan
ke. Den stunden kommer ej förr 
än han börjat svälta. Må därför 
kriget fortgå tills dess. Gud hjäl
pe de våra förtryckare. Arbeta
ren skall inte hysa något förbar
mandet Jt 

I Amerika tilspetsas förhållan
det mellan kapitalister och arbe
tare med varje dag. Jag undrar 
huru länge man kan pina den utr 

sugne slaven med höga priser på 
livsförnödenheter, med skatter, 
"liberty bonds" o. s. v. i oändlig
het. En dag måste ovilkorligen 
komma, när hans tålamod når 
sitt slut. Då vänder han sig om 
och ger sin förtryckare dråpsla
get — liksom i Ryssland. 

Det är rent av otroligt att läsa 
den himmelsskriande rappakal ja, 
som levereras här i landet av så
dana herrar som Billy Sunday 
och expresident Roosevelt blott 

€ 
och bart för att fördumma arbe
tarna. Som du vet så står den, 
förstnämnde på mycket god fot 
med alla landets rika. Hans tal 
utgöra den vedervärdigaste go ja, 
som man kan höra, men de åter-

# 
givas ordagrant i våra tidningar. 
Och Teddy Roosevelt sedan! Han 
är ju en av de där pamparna, som 
man ej få tadla, ty det kan man 
råka i knipan för. Jag kan ändå 
säga dig så mycket att han och 
Billy Sunday äro de värsta vrål-
aporna i hela Amerika.. 

Vår Teddy är en rolig fan 
och skränar som en snorig man, 

och det var han, 
som satte can * j 

i ändan på American. . 

' Och våra fromma präster, se'n! 
Gud hjälpe dem. De säga på 
kommando ett undergivet ja och 
amen till allt vröl från ovannämn
da tvänne herrar. Det enda san
na, .som de ha sagt, det är, att vi 
nu kampa för vår Gud i världskri
get. Alla människor veta ju, 
vem som är Amerikas gud — dol-
larti. Jag undrar, huru länge ar
betarna skola följa sådana kry
pande andliga ledsagare. ^ 

Jag måste fatta mig kort i det
ta brev. Du skall få mera nästa 
gång. Summa summarum av 
allt, vad jag ville säga dig, är, att 
arbetarnas ställning här och an-
nprstädes blir med varje dag allt 
ljusare, tack vare kriget och de 
uppskruvade priserna. Arbeta
ren skall inte ge efter, förrän han 
iKar adl makt i sina händer. 

Varför de. brutala 
förföljelserna Infe 
kan döda I. W. W. 

Forts. fr. föreg. n:r. 
American Federation of Labor, 

Australian Workers Union, Ama
lgamated Societes av engelska 
arbetare och andra nationalistis
ka organisationer av samma sort, 
ser inte ut att kunna fatta förhål
landet, produktionen är nu en 
samhällsbehandling och att vi har 
till att forma våra organisationer 
därefter. Deras förnekande av 
industrial syn på saken, är endast 
en tom fras, för att kunna dela 
upp arbetarna i olika yrkesavdel
ningar, lämnande dem hjälplösa 
och intetsägande i det stora indu-
striela förhållande som råder. 

Utan tvivel fortfara de att up
pehålla lönesystemet såsom enda 
räddningen, samt försöker inrätta 
sig själva därefter, såsom en del 
av detsamma. 

Under tiden som striden om 
ökad daglön pågår; de veta inte 
om erhållen daglön är en del av 
vad de har producerat, eller det 
endast är en liten belöning för de 
tjänster de har utfört, — enda 
tanken är, god lön för gott arbe
te — enda och största frågan är, 
vad är gott ? 

Kollektiva avtal, är de gamla 
fackföreningsmännernas princi
per, så det är helt naturligt när de 
frivilligt ingår på kapitalistens la
gar och regler, de hålla sina avtal 
heliga och obrytliga, även om de 
bliva tvingade att arbeta (som så 
många gånger händer) tillsam
mans med sträjkbrytate, eller när 
några av deras "bröder" är ute på 
sträjk, samt därigenom hjälpa ka
pitalisten att bryta sträjken. 

Det mest tanklösa i denna de
ras organisation är, att de i mån
ga fall får betala extra sträjkun-
derstöd åt samma arbetare, som 
de utför "lagfullt" sträjkbryteri 
på. Man kan likna detta vid att 
hugga huvudet av en man, efter 
detta är, gjort, räcka honom lite 
smörja för att lindra plågorna. 

Ett sådant handlingssätt måste 
komma ifrån okunnighet om kapi -
talistens organisationer, saint 
måste> så länge det fortfar, hålla 
dem och deras klass från vad de 
har producerat och deras rätt. 

Så länge kapitalisterna konkur
rerade, mellan varandra, och olika 
fabriker endast tillverkade sn 
sorts varor på varje plats, eller en 
orts maskiner, en fackorganisa

tion hade lite grand kraft, men 
när förhållandet är som nu, kon-
kurreringen är så gott som upp
hörd och kapitalet är organiserat 
till nationella samt i många fa.l 
till Internationella truster, kon
trollerande produceringen av oli
ka artiklar från råvara till färdig-
gjord artikel, fackföreningen har 
förlorat sin kraft och verkan. 

Maskinerna har nu i de flesta 
'all gjort yrkesarbetarna överflö
diga och lämnat det i händerna 
på de icke yrkesskicklige. Eme
dan sådan skicklighet som maski
nen, fodrar, är lärd på en kort tid, 
yrkesskicklighet kan inte värde
ras såsom något särskilt värde. 
Yrkesarbetarens antipati för ma
skinen i industrien, förlorar sin 
giltighet i närvaron av maskinen, 
därför, en förlust för .dem är jallt 
för säker. . ' ; 

Maskinarbetaren är utvecklad 
under olika förhållande; till dem 
den gamla idén om långa kollek
tiva avtal, endast är en föråldrad 
och värdelös metod som skulle 
varit på skräphögen för. länge se
dan. 

. Med utvecklingen av maskinen, 
där utvecklades också vad vi kal
lar maskinproletären (arbetare 
som inte äger någon speciel yrkes
skicklighet), dessa arbetare har 
alltid varit förnekade organisa
tionsrätt i de gamla fackförening
arna, emedan de ansågs inte vara 
nog yrkesskickliga, och en annan 
sak, de veta allt för väl att ma
skinproletärerna har en helt nnan 
ojlinion om de industriella förhål
landen; så de gamla yrkeslärda 
arbetarna hade förlorat sitt infly
tande på grand ay sin minoritet 

Konspirefion mof 
arbetarklassen 

eller Hur? ^ < 
V-. -v. . : - '..--V*', 

I lördagstidningen av nov. 10 
meddelas hur 17 medlemmar i 
Oklahoma oljefält blivit tagna av 
en grupp maskerade mån och s4 
illa tilltygade att de troligen ha 
fått sin hälsa ruinerad för hela 
sin återstående levnad och mån
ga av dem komma troligen att få 
släppa till sitt liv på köpet. 

Det berättas nämligen att de 
blevo tagna i automobiler och 
förda avsides, avklädda och slag
na på bara kroppen med piskor, 
vilka ha förmågan att skära sön
der huden på hästar och nötkrea
tur och på grund därav blivit 
bannlysta därför att det skadar 
hudarna för läder. Dessa verk
tyg voro använda på arbetarnas 
kroppar så att blodet flöt, efter 
denna slags operation togs varm 
tjära och göts i de öppna såren 
och därefter fjäder. Vem blyges 
numera ej för att tala om kristen 
civilisation, om skyldigheter att 
rädda ett så barbariskt samhälles 
förfall? Kan mänskligheten sjun
ka lägre; kan ett mera djävulskt 
sätt att krossa arbetarklassens 
försök till ekonomisk förbättring 
av förhållanden tänkas. Först 
häktas 166 medlemmar under upp
diktade anklagelser och kastas i 
fängelse, kontoren rannsakas och 
materialen konfiskeras och tillin
tetgöras eller i bästa fall bortskaf
fas under förklaring att de skola 
lämnas tillbaka. Allt för att bry
ta upp organisationen. När nu 
detta ej lyckas så tages sådana 
medel som "lynchii|g^ eller det 
nyss beskrivna. 

Arbetarna tvingas avjJe odräg
liga förhållanden som råda att or
ganisera sig, och när nu truster-
na ej längre kunna hindra orga-
ninisationens framfart på sj. k. 
laglig väg så tillgripes ett så gé-
nomnedrigt barbariskt sätt som 
det nyss beskrivna. 

Kan ni arbetare vems 
hand som var den skyldiga i detta 
fräcka brutala brott mot allt vad 
humanitet och mänsklighet heter. 

V em om ej Oiltrusten är har 
orsaken? Hur länge arbetare. 
Hur länge skolen n| Slt; för dessa 
brutaliteter? ' 

Kan ni ej se här vari er rädd
ning ligger. Kan ni ej se här att 
det är upp till er, och er endast 
att som en industrielt organisera4 
massa resa er. Det är ni och ni 
endast som uppbygga och under
hålla en så med lyx och överflöd 
överfylld värld och som nu som 
gengälld erhålla prygel till skin
net går av er kropp och sedan 
övergjutes med varm tjära. 

Ni kanske säga att det hände 
honom eller dem, men ej mig. 
Kom ihåg att vad som kan bliva 
gjort mot en kan bliva gjort mot 
fen annan —^ kanske du . är den 
nästa. 

. v- / y •' s •; v :»» 

Organiseren er Arbetare. Or
gan i seren eder och tag hand om 
produktions- och distributions-

Emellertid har nu maskinprole-
tärerna börjat organisera i egna 
industriella föreningar, och eme
dan de äro majoriteten och de 
mest nödvändiga inom industrier
na, de måste bliva den regerande 
parten. ; • , 

Maskinproletären vet, att ftatr 
är ,en produkt av maskinen, och 
liksom den gamla fackförenings
mannen organiserade i olika fack, 
han organiserar i olika industrier, 
emedan det är deras enda rädd
ning.. De anser inte yrkesskick
ligheten någon gudagåva, eller på 
något sätt skapar någon aristo
kratisk känsla hos någon, emedan 
deras yrke är allt iför lätt lärt. 
Egénhändig praktik, nattskolor 
tillika med fabrikserfarenhet, 
snart nog gör arbetaren till mas'-
tare över maskinerna, därför gör 
den industriella föreningarna inga 
undantag, utan tillåter alla inträ
de for samma pris. 

, jr ;; Fortsfe 

It •5É 

^fot-

medlen och dessa brutalitetens 
saga äro all. ' 
^ Carl Ahlteen. 
Will G6É'iié^.;Jail, Joliet, Ills! 
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