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I. W. W. sträjk räcker tio 
minuter 

Från Brief, Wash., meddelas 
att en sträjk bröt ut bland flott-
ningsarbetarna, vilken räckte i tio 
minuter. 

Fordringarna voro: $6.00 om 
dagen lör kockar och båtsmän, 
samt $5.00 om dagen för alla an
dra, detta för åtta timmars dag. 

När vi se på detta så förstå vi 
vari orsaken ligger att så lyckade 
resultat kunde, vinnas på så kort 
tid. 

Svaret kommer tydligt, att al
la voro organiserade i I. W. W. 
och på grund .därav kunde ej en 
stock bliva flottad, eller nå
got annat arbete utfört, ty ingen 
av dessa medlemmar går och ut
för något dylikt till förmån för 
kapitalet vid dylika tillfällen. 

Detta kan tjäna till en uppma
ning för varje arbetare, oavsett 
vad religiös eller annan s. k. mo
ralisk uppfattning han än har# att 
utan en minuts väntan själv bliva 
medlem, och utföra en lika lyckad 
strid till sin egen förmån. 

Det .är helt enkelt vafje arbe
tares skyldighet, därför att 4ian 
med detsamma gör det möjligt att 
leva ett människovärdigt liv. 

En starkt troende kristen anser 
jag skulle vara den förste som 
skule taga detta lysande tillfälle 
i betraktande, ty om han lyckas 
tillkämpa sig kortare arbetstid 
och bättre betalt så får han mera 
tid till att betlja på, mera energi 
att bedja, och naturligtvis större 
möjlighet att få bönen hörd. 

En slö intetsägande bön är na-
ttirligtvis värdelös i gudens ögon. 

Våra kristliga tidningfar skylla 
alltid på de slöa intetsägande 
bönerna som orsaken till det nu
varande eländet. 

För varje sunt tänkande arbe

tare, speciellt socialister, vilka nu 
i detta kritiska ögonblick mistat 
det parti som de satt hela sin tro 
och tillit till, bör det stå alldeles 
klart och tydligt att intet kan 
vinnas på annat sätt än att genom 
en direkt sammanslutning av alla 
arbetare i én enda förening för al
la arbetare. 

Det finnes ingen annan väg för 
proletariatet än den där de själ
va taga saken i egna händer, där
för att inga intressen kunna före
nas, andra än arbetarnas å ena si? 
dan, och kapitalets å den andra. 

Det är tanklöst att tänka sig att 
den ideella känslan kan motstå de 
kraftiga värkningar det ekonomi
ska intresset framskapar. 

Det har — av dé revolutionära* 
framhållits många gånger, men 
varje gång har svaret kommit att 
det är möjligt. 

Nu &tå vi dock. ftamföreti 
tuation då det visar sig det omöj
liga i dylikt därför framställa vi 
denna uppmaning till alla socia
lister som göra anspråk på att va
ra med sin tid, vakna och med
vetna, att taga de gyllene tillfäl
len i akt som nu står dem till 
buds, nämligen att bliva .medlem
mar i arbetarnas enda organisa
tion I. W. W. En organisation 
som icke blott existerar till nam
net, utan är till för strider och 
resultat. 

Ovannämnda resulat är ett av 
de tusenden som arbetarna lyckats 
tillkämpa sig- på sista tiden, och 
är endast en liten blygsam bör
jan. 

Förenen all kraft hos proletaria
tet till ett helt och tänk sedan 
på vad resultat det är möjligt att 
vinna. 

Carl Ahlteen. 

Ivar Oljelund fri 
Så var då äntligen den dagen 

här! Vädret hade dagen till ära 
tagit på sig sin bästa solskens
min. På, hela Söder, från Slus
sen ut till Långholmen, hade po
lisen 2- och 3-dubbel postering, 
ölandsgatan 48 var extra beva
kad, ty dit skulle ju demonstra
tionståget gå, och från fönstren 
där skulle tal hållas till massan! 
Menade polisen.' -

Utaiiför Långholmens norra 
portar stod vi ett hundratal kam
rater. I spänning. Det gällde 
att begagna ögonblicken, ty de 
militära myndigheterna skulle 
naturligtvis i största hast få ho
nom i bilen och för brinnande li
vet köra iväg med sitt byte. 

^Några minuter före åtta öppnas 
portarna. I solljuset står Ivar 
Oljelund, han är litet grå i ansik
tet, håret faller ned över den 
uppslagna kragen. Glupska kam
rater hugga den kära kamratens 
händer för att hålla honom kvar 
i" friheten! Blommor, rosor sträc* 
kas fram! Ansiktena ljusnar 1 
Soin en löpeld sprider det sig, att 

de militära myndigheterna ej vå
gat under den nu rådande stäm
ningen,föra kamrat Oljelund till 
Hästgardet. Så slå vi krets om 
honom och tåga därifrån. På 
Långholmsbron stå ett par hund
ra arbetare och vinka välkomnan
de. Här utbringas ett fyrfaldigt 
leve för Brands frigivne redaktör. 
Vid passagen genom gatorna 
fladdra vita näsdukar som väl
komsthälsning från fönstren. 

Efter 1 år, 1 månad och 5 da
gars cellvistelse är Oljelund allt
så nu i friheten. Det första be
söket blir ett kafé, där vi bänka 
oss ett litet kamratlag, och där 
de första intrycken sovras. Allt 
är ju så ovant ännu. Alla de gla
da ansiktena, pratet, skrattet runt 
omkring. Det blir inte många 
ord växlade, det blir blott hän
delser, som ligga närmast, sådant 
som faller på läppen. Det bety
delsefulla ligger inte i det som 
sägs utan det som känns. 

Kamrat Oljelund ville garna 
börja tala och övertaga Brands 
redigering strax, men han fruk
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tade för att krafterna ej skulle stå 
honom bi. Han har alltså be
stämt sig för att ett par tre vec
kor vila upp sig i sitt föräldra
hem i Eskilsuna, där glädjen nu 
blir stor. Sedan ska det bli skönt 
att ta upp värksamheten igen! 
Här ska arbetas 1 

Välkommen kamrat, i arbetet! 
\ 

• 

På kvällen hade partiets V. U. 
anordnat välkomstfäst i Folkets 
hus C-sal, det var endast klub-
bister, som hac^e tillträde, samt 
ett par reperesentanter från Soc.-
dem. ungdomsförbundet, som be
gärt att få, övervara fästen. Loka
len var fullsatt. 

V. U:s ordf. Herman Bring 
höll hälsningstalet. Gav en åter
blick på den ungsocialistisjca rö
relsen och förföljelsen mot den
samma ; i dag hälsa vi en av de 
offrade kamraterna åter i frihe
ten och arbetet. Trots myndig
heternas förföljelse står rörelsen 
i dag i alla avseenden stabilare 
än någonsin. Ville å Ungsoc. 
partiets vägnar hälsa kamrat Ol
jelund välkommen till sin post i 
Brand, som länge väntat på ho
nom. Ett önskemål ville han pas
sa på att framföra: låt Brands 
spalter allt framgent bli kämpen 
för våra två Amaltheakamraters 
frihet. ~ ^ 

Oljehmtf svartöe; Vffle i 411 
enkelhet tacka för mottagandet, 
för blommor, för hälsningar. 
Mycket har hänt under tiden,-in
te i fängelset, men ute i världen, 
men vad som skett därute har 
underlättat fängelsevistelsen. Då 
budet om den ryska revolutionen 
nådde honom, betogs han av en 
sådan entusiasm att han förut 
aldrig känt något liknande. Men 
* * *1 V * k * 

det var svårt att bära sådana 
känslor i cellen. Var för över
väldigad att tolka de intryck och 
stämningar han just nu kände. 

K. Kihlbom framförde en varm 
hälsning från soc.-dem. ungdoms
förbunds Centralstyrelser. Olje
lund tackade. Det har talats om 
offer. Man skulle lätt kunna tro 
att fängelset är hårt och svårt. 
Det är emellertid brytningen som 
är den farligaste tiden. 3 mån. 
gick bra. Hälft år tycktes lag
om, 10 mån. var tillräckligt:. Vad 
som kommer efter blir straff. 
Men det som går över ett år är 
tortyr. Ansåg sig ej ha burit nå
got offer. Hoppades att året 
skulle ha varit honom till nytta. 
Fängelsevistelsen hade även lärt 
honom att kampen för Amalthea-
männens frigivande är ytterst 
viktig. 

Oscar Malmboig läste under 
stormande bifall Snoilskys dikt: 
Frihet, samt ett par andra dikter: 
Vacker musik utfördes. Ragnar 
Casparsson höll ett timslångt an
förande om "Revolutionsstämnin
gar". Så var det kaffedrickning 
och allmänt samspråk. Kl. 11 åt
skiljdes man efter avsjungandet 
av Internationalen. I hallen skal-
lade ett fyrfaldigt leve för Ivar 
Oljelund. Så var den fästen ett 
minne bland de andra minnena. 

Esau. 
"5» i.  ̂ "* < 
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KAMRATER MEDARBETA
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Om ni önska Allarm intressant 

och med diverse nyheter gör er 

dd till- detsamma. Sänd Allarm 

alla arbetsnyheter om ej annat så 

i brevform. 

Från klasskam
pens front 

Reseminnen och strödda anteck
ningar från Allarmturnéen. 

Äv Ragnar Johanson. 

U ' 

Étt av de svåraste uppgifterna 
för en "folkuppviglare" tror jag 
resebrevsskrivning är. Allarms 
utrymme är begränsat, det kan 
därför ej bliva tal om den utför
lighet som ovillkorligen följer 
med i skrivandet av resebrev utan 
vill jag inskränka mig till en del 
intryck och erfarenheter som 
kommer en så rikligt till hands 
under en så intressant rundresa 
som denna. "Fellow Worker" 
Jesus hade det bra mycket bättre 
på sin tid, hans medhjälpare åto-
go sig skildringarna av hans pre
dikoverksamhet, därför blevo de 
väl så bra "gjorda." "Men ti
derna förändras," etc. På tal om 
tidsförändring, så har ju märke
liga saker inträffat sedan jag 
började min uppviglartripp. Me
dan fred och "välmåga" rådde de 
första dagarna, hugnades vi som 
väntat var, med en. krigsförkla
ring, och detta förvandlade med 
ett det annars ej så lugna livet för 
en I. W. W. agitator till en även-
tyrsfylld och nervspännande peri
od. • , 

Jag var i Denver, Col., när det 
"viktiga" inträffade och sannerli
gen, mina djärvåste påståenden 
om det humbugsartade och lögn
aktiga i den amerikanska pressen 
bleknade inför det skall som de 
alla med en mun uppgåvo. Och 
så börjades det! I. W. W. skulle 
nedtryckas! Eller stå "bakom 
presidenten ?" Mötena blevo emel-

NO. 8. 

lertid ovanligt lyckade på flera 
platser. Särskilt påminner jag 
mig Salt Lake City, där man ef
teråt ville ha hela I. W. W. ar
resterad!?! Jag kom ifrån den 
sorgligt beryktade staden i gre~ 
vens tid, men tror att min vistel
se där nog kommef att bära frukt. 
Efter ett stopp i Pocatello, Idaho, 
där vi fingö tre medl. gick färden 
till Butte, Mont. 

Storartade naturscenerier rul
lar upp sig på dessa resor. Man 
blir stämd till andäktig beundran 
för denna härliga natur, ibland 
vild och obändig, ibland sme
kande mjuk, och den som tror att 
man ej kan göra studier genom 
ett kupéfönster är misstagen. 
Men reflektioner följa också. Vil
ket arbete, vilken energi -för de 
som odlat och byggt denna oänd-
-liga kontinent! Bara tanken på 
det hårda arbete de tusentals mi
len av lagd järnvägsräls repre
senterar, väcker tanken på de som 
utfört detsamma. 

Vad ha de ̂ vunnit? Hur stor * 
del ha de fått av detta sitt slit? 

'Frågan är ju lätt besvarad. In
tet! Och om de fått produkten 
av sitt arbete, hur annorlunda 
skulle ej åsynen av allt det stor
artade i naturen - varit! Det är 
svårt att tänka sig att "en man" 
äger det berget, en annan denna 
bit av landet, o. s. v. Sedan un
drar folk på att det existerar en 
organisation sådan som I. W. W. 1 
En resa genom detta lands fält 
och vidder, åsynen av skogar, 
sjöar och floder, städer och sam
hällen, ägt och kontrollerat av 
några få är en oändlig källa till 
revolutionära tankar och uppslag, 
samtidigt som det ger en liten, 
liten aning om vad arbetarklas
sen har att vinna om den bara — 
ville! —-

Butte, Mont., är en veritabel 
slavhåla. En smutsig, ful och 
otrevlig stad, med sina koppar
gruvor som en mörk, hemsk bak
grund. Allting synes förgiftat av 
kopparvitriol och rök. Omkring 
30,000 man arbetar där i gruvor
na, och det är en outtalbar an
blick att se slavarna komma ut 
däriifrån med släpande gång och 
dödströttheten i blicken för att 
söka "vila" och "rekreation" mel
lan arbetsskiften. På dagfarna sy 
nes en hel del gruvarbetare pro
menera omkring på de leriga ga
torna med trött gång. Tro ej att 
det är fritid och god arbetsför
tjänst som är orsaken. Tro ej hel
ler att den flammande rodnaden 
på de flestas kinder, tyder på väl
måga! Ånej*! Se dem i ögonen 
och ni skall gissa orsaken! Det 
är tacken för hårt, uppoffrande 
arbete i den amerikanska gruvin
dustriens tjänst som stämplat 
dem på detta sätt! Slå upp en 
av stadens tidningar och vad ser 
man! Långa listor äv välgören
hetsföreningar, med upprop om, 
och redovisningar för emottagna 
anslag. Fackföreningar donera 
så och så mycket för varje vecka* 
o. s. v. Och för vad? För att 
bekämpa lungsoten som rasar 
ohäjdat ibland gruvarbetarna! 
Denna plats är den hemska sjuk
domens högsäte, ingen synes i 
längden kunna undgå att angri-
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