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v , En kamrat kom ut ur fängelset 
mot borgen, och han talade om 

 ̂ brutaliteter så hemska både mot 
honom själv och mot de andra 
kamraterna att det kan knappast 
beskrivas. 

Han själv visade tvänne stora 
sår i huvudet, när dessa tilldela
des honom viste ejjian vad; som 
hände, blodet flöt vilt, detta till 
trots kunde han ej efter uppvak-
nadet erhålla lite vatten att tvätta 
av blodet förrän på lördagen, tre 
dagar efter våldet förövades på 
honom. 7 .' 

Det må särskillt påpekas att 
poliskonstapeln Liberg var den 
flitigaste av kosackerna. Jag tyc
ker att denna varelse är en av de 
beklagligaste av alla, där han likt 
en blodhund lyder den ..mästare 
som för en tid sedan sparkade 
honom. « 

Han med flere tusen andra gå 
och vakta de saker som icke alls 
äges av de s. k. ägarna, utan 
äges av den klass de själva till
höra, men som de nu på ett så 
brutalt sätt misshandla. 

De göra det nu, men det kom
mer andra dagar då slavarna 
vakna upp och använda sin makt. 

I. W. W. är specialisten, då det 
gäller botande av en sjuk sam-1-
hällskropp, denna är sjuk, därför 
är I. W. W. nödvändig och kan ej 
tillintetgöras. Ett nytt fritt sam
hällsförhållande kommer att bliva 
reultatet av våra operationer. 

H. E; 

Revolution i 
Sverige? 

Det skakar > samhällets grand-
valar som aldrig förut, och säker
ligen få vi inom den närmaste ti
den vara med om stora omänd-
ringar aV samhällsordningen. Ska
da blott att det icke är arbetarnas 
aktivitet som framtvingat och på
skyndat krisen, utan överklas
sens världskrig som bringat värl
den i oro. Hur det kommer att 
sluta är därför mera ovisst. Det 
må nu bli reaktionens järnhäll som 
allt tyngre kommer att prässa 
proletariatet, eller — vilket tro
ligast är — revolutionen som 
skapare av ett nytt samhällsske-
de. Något stillastående blir det 
sannerligen inte. Och i arbetar
klassens handlingskraft ligger 
utgången. 

Som en vacker början och ett 
efterföljansvärt exempel kom re
volutionen i Ryssland. Visserli
gen en politisk sådan, men i alla 
fall tsardömets fall och frihet för 
en massa människor som i fängel
serna varij avstängda från värl
den, därför att de vaHt alltför ag
gressiva i kampen mot förtrycket. 
Detta var i Ryssland — men över
allt jäser det. 

Det sista* i den vågen bragte 
dock något för många ganska 
överraskande. "Hungerrevolter 
och oordningar i Sverige"* "plund
rade bröd- och köttbutiker 1" o. s. 
v. Har det värkligen gått därhän 
att -de frångått "ordningen", att 
den svenske arbetaren mistat tron 
på petitioner till kung och rege
ring, på resolutioner och "dyr-
tidsmöten?" Man kuride inte tän
ka sig något sådant för endast en 
kort tid tillbaka. Naturligtvis 
svors det över jobbare och gulach-
baroner och gnatades på regerin
gen — mäst på Hammarskjöld. 
Och överhuvud taget voro alla 
smått förbannade över den hårda 
ställning de kommit i genom livs
medlens exporterande till Tysk
land. Men hur avhjälpa det? Det 
hoUs över allt "dyrtidsmöten" 
där situationen dryftades. Resul
tatet av dessa, mestadels resolu
tioner; med "Hammarskjöld mas-
te gå H eller "Undan med* borg-
gårdsregerfngen" o. d. Och i 
Stoekholm en stor dyrtidskon-
gress med en massa "högt fram
stående" samhällsekonomer som 
talare. Men ingenting hjälpte, 
brödportionerna voro lika knappa 
och bristen lika kännbar. Ham

marskjöld föH — icke ens detta 
syntes rädda situationen. Man 
fortsätter att gnata på .den nya 
regeringen. Nu är det deras 
skuld. Den blinda tron på parla
mentarismen hade ännu icke fått 
sin knäck. A nej! Till hösten 
är det riksdagsmannaval — några 
stycken flera röster till partiet — 
några fler representanter i "riks-
daV\ Och man glömmer vad 
striden gällt, glömiher allt, för de 
stora politiska segrarna. Och 
bleve det så också en socialdemo
kratisk ministär. Då vore den 
halvsvältande arbetarklassen räd
dad. Men de som gör i politik 
äro säkerligen nog sluga och för
utseende att icke under nuvaran
de förhållanden ta det politiska 
styret om hand, även om det 
skulle erbjudas dem. Ty en so
cialdemokratisk regering är för 
många liktydigt med revolutio
nen. Man väntade då naturligt
vis ii en hast en hel del förändrin
gar och uppfyllandet av "parti
programmet". Antagligen bleve 
det vissa politiska ändringar öch 
"friker", men det ekonomiska för
trycket komme säkerligen att 
fortfara, — ty det kan absolut ic
ke ändras av en handfull politi
ker. Detta komme att alstra miss
nöje, det missnöje som för visso 
bleve parlamentarismens och so
cialdemokratiens fall. 

De radikala grupper som arbe
tade för ett mera- aktivt uppträ
dande. mot svältfaran bemöttes of
tast med "att nu är det för långt 
gånget och vi kunna ingenting 
göra, ty en revolution nu skapar 
inga livsmedel." Det var kanske 
nog så sannt, dessa de "försikti
ga" och "sansades" argument — 
men att resignerat tiga eller tig
ga för smulor skapar heller ingen 
ändring. Dock, de svenska arbe
tarna ha alltid till övervägande 
delen varit böjda för tålmodig 
förbidan och resignation. Men 
allting når sin höjdpunkt, även 
undergivenheten. 

Och därför kan man tro att des
sa små revolter eller demonstra
tioner äj*o förebuden för én nära 
förestående omvälvning hemma i 
Sverige. En uppgörelsens tid för 
lidna oförrätter och klassförtryck. 
En hämndens och omändringens 
dag — om vilken så många av oss 
alltid tänkt att vi icke skall få 
uppleva. Må vara att det nu in
te blir så genomgripande som 
många av oss skulle önskat,-alltid 
är det ett framsteg och visar att 
systemet är föränderligt, och att 
uråldriga institutioner kunna has
tigt kastas över ändå, genom till
gripandet av gatans parlament. 
Hoppas blott att man icke låter sig 
missledas av dessa "klasskamps-
auktoriteter" som de senaste, åren 
i allt större antal nedstigit till 
proletariatet. Öch icke handlar 
på befallning, och genom påbud 
och proklamationer från akade
miska ledare. Utan går till kamp 
därför att man själv vill en om
daning, och själv har en idé om 
hur det bör göras. Och äro icke 
blott målmedvetna — utan med
vetna om kvickt resultatbringan-
de medel och handlingar. Endast 
då kan något varaktigt och full
komligt uträttas — icke en re
volution för en dag och så tillba
ka till samma misery som förut 
— utan en "sista striden" det må 
bli, och den International skall 
komma, "som åt oss alla lycka 
bär?" 

K. Haraldson. 

v» *'.>* 

'Klass-registrering 
* (Har du registrerat ännu?)' 

Varje arbetare ute på skörde
arbete i somma kommer att bära 
en liten röd I. W. W. medlems
bok i fickan, vilket bevisar att 
han har registrerat i arbetarnas 
enda organisation. 

Där finnes ingen ursäkt för nå
gon arbetare då det gäller denna 
rejgistrering. Har du registrerat 
i denna organisation ännu? 

När kapitalet kontrollerar ditt 
arbete, så kontrollerar han också 
dig. När han mister detta kon
troll så kan han ei ens kontrollera 
sig själv.' V i-•• * <'• * v 

Rockfords arbetare 
böria registrera i 

i.w.m k-.,. % ..v •' ' 

Conscription-lagen har, även t 
Rockford, öppnat ögonen på ar-, 
betarne. Utan någon agitation, 
emot att blint r?sa åstad och uppe 
fylla penningkungarnes befalning 
nämligen att registrera för krig; 
hade omkring 400 personer sam
lats på svensk? socialist-hallen 
den 4de juni. Ett program var 
snart uppsatt utgörande sång, 
musik och deklamation av I. W. 
W. och socialister. 

Det blev också .beslutat atf ef
tersom basarne hade varit så 
snälla och givit oss vår frihet he
la dagen den 5te juni från slavah-
stalterna, avhålla en picnic "i 
Blackhawk Park. Ungefär 300 
personer kommo till parken, alla, ket okunniga. Vi talade reson 
syntes vara belåtna med friheten. 

Diskussion angående registra-
tionen förekom bland individer. 
De uppmanade varandra att an-: 
vända sitt eget bedömande samt 
att tänka först innan de handlade. 
Den första som 

hantlangare slogo sina klor på var 
naturligtvis en I. W. W., C. 
Hough, en person som icke sagt 
ett ord till någon angående regi-
strationen, men har visat stor 
energi att försöka väcka sina ar
betskamrater så att de genom 
att sluta sig till arbetarnas enda; 
organisation kunde förbättra sin 
ställning i samhället. 

Onfldelbart efter Houghs ar-
rest följde 2 till. 

Det var överraskande för mån
ga union-män att se socialistloka
len så fullpackad med folk på 
kvällen den dagen utan någon 
som helst organisation. Många 
gånger hava vi, utom att vi varit 
Nödsakacle, att taga fritt från 
slavhelvetena för att annonsera 
agitationsmöten, kastat ut hårt 
förvärvade slantar för tryckning 
och lokaler, ändå har dessa möten 
ej varit en tiondedel så väl be
sökta Det Ser ut som att arbe-* 
arna icke inser nödvändigheten av 
sammanslutning förr än de bliva 
så hårt prässade att de icke läng
re kunna existera. Sång, musik 
och deklamation utgjorde största 
delen av programmet även på det
ta mötet. Klockan var 10 minuter 
till nio, när kamrat Cully steg upp 
och förklarade nödvändigheten av 
en stark arbetar-organisation. In
nan Cully talade hade beslut fat
tats att alla skulle gå till polis-
sationen och begära de fängslade 
kamraterna frigivande eller också 
frivilligt gå i arrest, emedan alla 
voro skyldiga till samma sak, 
nämligen att vi icke uppfyllt Wall 
St. patronernas befallningar. Ett 
led var snart satt i rörelse ned 
mot affärsstaden. Banér med in-
skripionen Alla för en och en för 
alla. Fred, icke krig, bars i 
täten. 

Ledet såg, som lcapitalisttid-
ningarne uttrycke, riktigt ståtligt 
ut. Wall St. Gubbarne hade nog 
blivit riktigt rasande om de sett 
så många goda, kraftiga männi
skor, som dessa icke villiga att gå 
ut och stanna några .kulor för dem. 
Begäran att få kamraterna frigiv
na blev ej beviljad men då vi 
också sade oss vara emot mör
dandet av andra arbetare, att vi 
icke hade registrerat och voro vil
liga ätt dela våra fängslade kam
raters öde, då stodo de genast till 
vårt förfogande. Vi bleva inpac
kade som sardiner, luften var 
nästan kvävande% fönsterna voro 
omöjliga att öppna, vid försöket 
att öppna dem gick; några sönder. 
Fram på morgonen kl. 2, kom en 
liten armé sträjkbrytare, försva
rare och sade sig vilja tala vid 
några av oss, men vi voro icke 
hågade att bliva utkallade den 
tiden på natten. Det är ju hårt 
att avgöra vad dessa ̂  karaktärer 
vilja taga sig för, i synnerhet vid 
ett sådant klockslag. Följden 
blev att revolvrar och klubbor 
lcommo i farten. Många önskade 
att vi varit beväpnade så att vi 
kunnat försvara oss från dessa 
råa vilddjur. En blev så svårt 
«laeren att han måste sändas till 

med dem, så hade de stannat nå
gra dagar till hade de nog blivit 
upplysta. Detta insågo nog över-
sittarne så de blevo sända här-

?F3feån. Det är två damer som 
vakta oss i stället nu. De börja 

lasarett. När v» sist, hörde från 
honom var flet stor fara för livet. 
Nu har han spårlöst försvunnit, 
ingen vet var. En del av oss sän
des från county-jailen till Rock
ford city jail, Belvidere och Frec-
ports county jail. Här, där jag 
är, äro vi fortfarande hoppackade 
trots att 15 gått ut på borgen 
1,000 dollars. Maten är just nog 
så att vi $an hSlla livet uppe,N men 
vi får en hel del från kamrater 
och vänner från utsidan. Vi äro 
alla vid gott humör men det 
känns retfullt att icke kunna vara 
ute i fäjden mot tyrannerna. Det 
är för lätt att sitta här och inget 
kunna uträtta. Första dagarna 
hade vi en del (yellow legs) med 
gevär och satta bajonetter. De 
frågade sheriffen om han ej ville 
taga oss ut och ställa oss mot 
väggen så att de kunde klippa 
oss. De voro helt unga och myc-

kapitalisterna^™* ^ om vära sänfTf • Vi 
oflSiÉL riktiga agitaionsmoten i 
början men nu får ingen komma 
nära fängelset. Gubbarne äro 
rädda att folket skall börja tänka 
för sig själva. En sträjk har ut
brutit bland telefon-flickorna se
dan vi kom hit. 

James Cully, Roy Dempsey, 
Clyde Hough, Sanderson, Stein-
torf, Lawrence, Fred Nelson och 
Elmer Carlson har gubbarne hit
tat på att ytterligare tillägga en 
anklagelse: sammansvärjning. 

De äro alla I. W. W :s. Det blir 
naturligtvis organisationen som 
kommer för rättegång i detta fall. 
Ja vi få alla göra vår bästa att 
få klotet att rulla. Rättegången 

"skulle gå av stapeln den 19de ju
ni, men är nu uppskjuten till den 
29de. Vi har varit för 2 förhör 
här. Det "första vi voro tillfråga
de då vi kallades en åt gången, 
j/ar om vi tillhörde I. W. W., så 
vad Cully sade m. m. ; ? 

De lova att göra ett exempel 
av oss. Det kunna de ju göra, 
vi antar det värkar nog motsatsen 
tilfcderås idéer. 

Några som icke ännu tillhör I. 
W W skola gå in i proletärernas 
led. Vi skola försöka få in kort 
och ansökningsblanketter ^så skall 
det registreras så att de kunna 
lämna här som I. W. W.-män. 
De tyckes ej vara skrämda även 
om en Rockford "coroner" utlät 
sig att om det behövdes skulle 
han vara på polisernas sida när 
det kom till att undersöka lik/ 
Efter vad vi sport, har många ar
betare gått in i I. W. W., sedan 
den 5te juni, i Rockford. 

Det registreras. Det jäser. 
Kramhandlarne på 7de St. har 
också visat färg. De- ha beslu
tat att stänga I. W. W. lokalen 
S^kanske lyckas med att få bort 
lokalen, men icke I. W. W. De 
förglömma att den existerar av 
arbetarna. 

De svenska blocktidningarne 
visa också att arbetarna endast 
har en fiende, kapitalisten. De sä
ga vi dragit moder "Svea" i smut
sen på 7de St. Ja vi skall spotta 
moder "Svea" rät i ansiktet ock
så. Sverige är för oss ett lika
dant helvete som, Amerika. En 
löneslav är slav så länge löne
slaveriet existerar. Arbetare : or
ganisera er nu föi* att helt få bort 

^det onda som nedtrycker oss. 
Striden är skön medveten om att 
ett lyckligt samhällssystem är 
målet. . ' Sev. 

(P. S. Det är från 5 till 500 
dollars plikt att sälja I. W. W. 
tidningar i Rockford.) . ^ * -

BREVLADA. r ̂  
I nästa nummer kommer bEpfta an

dra intressanta art. Ragnar Johansons 
resebrev samt en art. av kam. Matt
son Industriell versus Politisk Aktion. 

Se till att du eriiäller detta nummer. 
* • * 

Den kam. lite Minneapolis, som 
sände in tet FAR OCH GETTfER 
var god nppghr namn och sigiiatar 

gftr, i press. _ 

Blir det revolution 
v i Tyskland? 

Det enda som nu skulle kunna 
göra slut på krigstillståndet i Eu
ropa innan den fullständiga utmatt
ningen tvingar de respektive re
geringarna att inställa fientlighe-
terna, vore en proletärisk revolu-
ion i Tyskland, som blåste bort 
Hohenzollrarna från den despo-
tiska maktställning de intaga. 
Och det? internationella proletaria
tet väntar på en sådan handling. 
Därtill finns emellertid dock myc
ket små om ens några utsikter. 
För min del tvivlar jag absolut 
på det. Ryska revolutionens ex-
etnpel lämnar de tyska arbetarna 
oberörda. 

Det finns visserligen en oppo
sitionell riktning inom den tyska 
socialdemokratien, arbetsgemen-
skapet, men den torde vara lika 
litet att räkna på som majoritets
riktningen. Hör här vad Hoff
man, en av den radikala riktnin
gens mest framträdnnde represen
tanter säger: 

"Det är ett gammalt sant grd, 
att man inte kan göra revolutio
ner på konstlad väg. Det gäller 
för vår tid mer än någonsin. Man 
kan väl sätta iscen lite kravaller, 
men gent emot våra dagars mili
tära staters väldiga organiserade 
maktmedel äro de dömda att miss
lyckas så som också elementärt 
utbrytande hungerrevolter snart 
kunna slås ned. Liksom vid ett 
modärnt krig så sammanvärka 
också vid en revolution ett otal 
av faktorer, innan ett helt folk 
kommer i våldsam rörelse. Där
för är det också falskt att sche
matiskt vilja överföra ett lands 
revolutionära företeelser oclv re
volutionära medel på ett annat 
land, då de samhälleliga grund
valarna, de politiska och sociala 
tillstånden, den jjistoriska utveck
lings- och folkkaraktären äro helt 
olikartade. . . 

"Vi måste räkna med andra 
förhållanden än i Ryssland, kam
pen öm vår inre frihet måste där
för antaga andra former. Denna 
kamp har under moraliskt intryck 
från de revolutionära händelserna 
i Ryssland rests på parlamenta
risk grund." . , * 

§åledes fortfarande ett vidhål
lande vid den taktik som gjort en 
sådan jämmerlig bankruttl 

Här få vi rent besked, att icke 
ens den förfärligt "revolutionära" 
oppositionsgruppen tänker på nå
got annat än munväder i parla
mentet. Vorwärts understryker 
belåtet att både majoriet och mi
noritet äro ense i detta avseende. 

Hoffman har rätt i det avseen
de, att det icke utan vidare går 
att göra en revolution. Det for
dras vissa förutsättningar. Dessa 
förutsättningar ha av ryssarna 
skapats under ett hälft sekels 
revolutionsarbete, under intensiv 
kamp för revolutionens förbere
dande. Något sådant förberedan
de revolutioneringsarbete har al-
drig gjorts i Tyskland. Där har 
man alltid som enda medel hän
visat till parlamentet. Med vad 
resultat? Med det resultat, att de 
tyska arbetarna icke kundé eller 
ville göra något för krigets för
hindrande, trots att krigets upp
hov var Tyskland. Och vidare 
med det resultat, att de tyska ar
betarna, trots de ryska kamrater
nas exempel och trots inre för
hållanden, som de ensamma kun
de vara revolutionsmotor, alls in
te offra en tanke på frihetens er
övrande genom ert revolution, ej 
heller på krigets'avstannande ge
nom ett sådant medel. Man skall 
fortsätta att prata i parlamentet. 

Nej, de tyska arbetarna dröm
ma inte om frihet. De ha, före
faller det, inget behoy för frihet. 

A.J. 

2 i  Vf 

Från San Pedro, Cal* meddelas 
att där finnes gott tillfälle att or
ganisera, där råder dock brist på 
delegater. Alla kamrater som 
känna sig hågade torde taga till
fället i akt och organisera. Ju 
mera organiserade desto kortare 
till den dag då vi få se Mr. Boss 
med "overalls o®." *' ^ /'• 

Förslag till ny i 
folksång 

f (Ur Brand.) 
I detta skogiga avlånga land 
är veden så dyr som guld. 
De fattiga frysa och andas i hand, 
och dettarär jobbarnes skuld. 

I detta arma, avlånga land;/ 
som' kunde ge folket bröd,~ 
där står det nu på svältens rand 
på vippen att lida nöd. 

I detta truftens förlovade land, 
och kommissionernas ort, 
där blanda de mjölet snart med 

sand -
och elda med bränslekort. 

I detta tjuvars idylliska land 
ha stortjuvar bra minsann. 1 

De stora dom rör man ej ett 
grand, 

men de små, dom hänger man. 

I '{letta feta, flotiga land 
tycks allt som smörjat gå, 
för de rika förstås — or arma 

land! — 
men de fattiga, de få se på! 

I detta prästers och hycklares 
land 

där rättvisan vandrar vill, 
där skrämmes syndarn med hel

vetets brand 
om han inte vill tiga still. 

I detta konstiga, svenska land 
där länsmän i krbkarne snor, 
där höjer någon sin röst ibland 
för att strax få i häktelse bo. 

Ack, ja, du arma, avlånga land, 
ditt folk, det beklagar jag. — 
Men kanske det folket lyfter sin 

händ 
och. sl4r till, en vacker dagl 

Allan Wred. 

Situationen I 
Spaniert 

äV synnerligen oklar för oss. Cen
suren avskär vaksamt alla medde-
delande till utlandet, som kunna 
vara disfavorabla. Regeringen sy
nes emellertid ha vidtagit extraor
dinära åtgärder. Arbetarna ha för
bjudits att utsända några mani
fäst och tryckfriheten är illusorisk. 
De konstitutionella rättigheterna 
skola ha blivit upphävda för en 
tid av fegeringen. Belägringstill
stånd lär till följd därav råda i 
landet och civilrätten vara suspen
derad och krigsrätterna triumfe
ra. En mängd av ledarna skola 
enligt senast hitkomna Bataille 
vara arresterade och generalsträj-
ken delvis av denna grund upp
skjuten till lämpligare tillfälle. I 
Barcelona ha myndigheterna upp
täckt en betydande kvantitet ex
plosiva stoffer och naturligtvis 
skyndade sig bourgeoistidningar-
na att meddela att det var tyska 
agenter soih voro i. värksamhet. 
Det socialistiska partiet ansluter 
sig också till tanken om general-
sträjk. En stark nervositet gör 
sig gällande hos myndigheterna, 
som frukta att arbetarna vilket 
ögonblick som helst skola gripa 
saken an på ett sätt som de mest 
av allt frulcta. 
v • • 

Köp försvars-
• -

märke s 
(Defence Stamp.) 

Åldrig har det varit ett så trliigill-
de behov för en .försvarsfond som jnst 
no. Klasskriget rasar som Mit, vi 
kanna ej bekämpa kapitalet med pen
gar, vi tro ej det och tänka aldrig på 
det heller, men kamrater, vi mists 
ha medel för alla möjliga utgifter för
enade med detta krig. 

Våra kamrater äro Ängslade, 
måste göra deras tillvaro i fängelset 
så dräglig som möjligt tills vi fått 
den maskin i gång som kommer att 
öppna fängelsets portar. 

Har da skaftet dig KLASSKRI
GETS FÖRSVARS-MÄRKE ÄNNU? 
Om icke så gör det. omedelbart, det 
är behövligt i somma mer äa nlgon 
sin förr. ' 

Do kan skaffa dig dem hos virjs 
delegat och sekr. ,f>7 <' 
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