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Rockford Ett rop från Bastiljen i 
Everett 

-Sjuttiofyra arbetare sitta i 
Everett fängelsehåla, anklagade 
för mord. En kvinna, Edith Fre-
nette, också anklagad förförd, 
har utsläppts mot 2,000 dollars 
borgen. Två andra kvinnor äro 
anklagade. Ett 30-tal sitta fängs
lade i Seattle* anklagade för 
olaga sammankomst" i förening 
med 5 november massakern. 

\ 

Kan det nu behövas stora, lån
ga och omstänHiga meddelanden 

' om situationens allvar, för att al
la-arbetare, män och kvinnor,^ 
skola komma till»de fängslades 
hjälp? 

Dessa fängslade, i bojor slagna, 
ha stridit och strida fortfarande 
för en rätt, som är en livsfråga 
för individen i samhället och för 
arbetarna såsom klass betraktat, 
nämligen yttrande- församlings-
och organisationsrätten. 

- Fem arbetare mördades — hu
ru många som föllo överbord och 
^kiötos till döds i vattnet innan 

jgpch ^sårades den 5 november, 
av Everett Commercial Club. 
Och såsom ett amen begär^ nu 
denna kriminella-klubb 75 arbe
tares — däribland en kvinnas — 

^liv, och ett 3Ö-tal att mista frihe
ten för längre eller kortare tid. 

' Är inte det sagda nog för att 
alla ärliga arbetare skola hasta till 
de fängslades och anklagades 
hjälp? Eller ämnar man kanske 
handla sammaledes som medNjo-
sef Hillström —^ vänta tills det 
är för sent! ' 

Nej t och åler nej! det får infe 
ske. 

Ansvaret för, och utgången av 
denna rättegång ligger hos varje 
individ och dito organisation. 
'Var och en måste handla. För
står man detta? 

Vill man ej se dessa män dingla 
i galgen så må man uträtta nå
gonting för att rädda dem därur. 

Kommen ej, medmänniskoir, med 
edra sympatier och krokodiltårar 
till galgen dagen före exekution
en! 

Ha ni känslor i bröstet för dft 
(rätta"oéti sanna ? Nå — i all pim-

<.;•lighetens namn så gören då eder 
plikt medan tid är! 

Den handling som nu skulle 
- tillgripits för att frigiva de i fän
gelse stridande och lidande män
nen och kvinorna ärp ni ej bered-

A Declaration. 

da till, tack vare eder slöhet. 
tämligen — paralyserandet av 
industrien, géneralsträjken! 

Skam, att vi ej äro beredda, 
mål- och klassmedvetna!. 

Nu måste friheten tillkämpas 
dessa hundra i rättegångslokalen. 
Och därtill fordras pängar, myc
ket pängar! Och är du nu en 
rättskaffens människa, så bidra
ger du, man eller kvinna, med allt 
vad som står i din förmåga-

Var och en förstår, att så mån
ga rättegångar kostar ofantliga 
pänningsummor, kommer så där
till allt som åtgår för vård av de 
sårade, för sakernas publisation i. 
o. f. folkopinionen. Ty det blir 
denna (folkopinionen), och ej en 
12-manna jury, som kommer att 
fälla utslaget. Samlen eder alla 
omkring denna stora landsom
fattande opinionsrörelse! 

Gören som, svenskarna i Seattle 
"VVasti., redan gjort, där de vid ett 
jättemöte för några dagar sedan i 

3Q dol
lars, sålde postkort av de dödade 
för 12 dollars och litteratur för 
10 dollars. Det var I. O. Q. T. 
som .anordnade detta möte, och 
fjera i samma stil kommer att gå 
av stapeln* 

Organisationer böra på alla 
upptänkliga sätt göra insamlin
gar, 

Fäster och danser till förmån 
för de fängslade bör anordnas. ... 

Förtjänsten å alla fäster nu i 
hälgen bör gå till de fängslade. 

Tillskriv nedanstående adress 
förr. bidr,agsiistor, eller utfärden 
dem själva; skriv efter postkort^ 
över de 5 dödade männen och 
över begravningenskriv också 
efter "Blodsballaden vid Salt 
Lake" (på svenska, av Ragnvald 
Biltog). Allt går till de fängsla
des försvar. 

' Sänd protestresolutioner och 
enskilda^ protester' till guvernör 
Lister, Olympia, Wash., ödh till 
president Wilson, Washington, 
D. C. Protester hjälper föga, men 
det visar åtminstone att de fängär 
lade inte äro,utan vänner. 

Kamrater, män och kvirinor, 
låt ej ropet om hjälp från Ever-
etts bastilj kjinga ohört i edra 
öron! . 

Säncj alla bidrag till Defense 
Committee, Boå 1878, Seattle, 
Wash- 1 • 

7 : - " E. M. ' 

Vi, representerande Världens 
Industriarbetares Organisation" 
samlade till kongress, vill härmed 
på det kraftigaste betona vårt 
fasthållande vid principerna om 

berkofnpanier och kontraktörer 
som avverka timmeit. Potlatch 

På aftonen den 19 nov. var en Lumber Co., en gren av Weyr-
Joe Hill fäst anordnad i Rock- houser Syndikat ocji en av de mest 
ford, av de bada I. W. W. org. slavförtryckande av alla, har upp-
Local 480 och 574. satt en vilseledande notis i alla 

Salen var fylld i förväg och det deras campar. 
5 hela blev en verklig åminnelse- Huvudinnehållet i "denna notis 

industriell organisation och dess - . ® • u T v 
teorier, och anse det vara vår he- fest , F' att L W' W' har Pa an?ra 

liga plikt att oförskräckt fortv Ragnar Johanson talade om Joe Platser varit orsaken till att man-
sätta vår kamp för lönslaveriets*Hil1 och de resultat som vunnits». ?a slaVår' *oda och trogna, lam
avskaffande och förverkligandet Han framhöll att en av orsaker- nat sina platser till stor skada 

na varför Joe Hill mördades var for dem sJalva °ch mest fo:r kom-
att de flesta som su^to i salen ej Panierna och sist är en hotelse 
kunde förmås till att organisera; att alla L W- W- och sympatisö-

Sedan talaren läst upp J<fe Hills rer skola bliva avskedade- För en 
sista vilja lyte han sakta upp tid sedan gjorde nämnda kompa
kuvertet som innehöll askan och nl en 

skakande^ detsamma samtidigt ta 

We, the Industrial Workers of 
the World, in Conventioif as
sembled, hereby re-affirm our ad
herence to the principles of In
dustrial Unionism, and re-dedi-
cate ourselves4 to the unflinching 
prosecution of the strugge for 
the abolition of wage slavery, and 
the realization of our ideals in In
dustrial Democracy. 

With thfe European War for 
conquest and exploitation raging 
and destroying the lives, class 
consciousness, and unity of the 
workers, and the ever growing 
agitation far military prepared
ness clouding the main issues, 
and delaying the realization of 
our ultimate aim with patriotic, 
and therefore, capitalistic aspira
tions, we openly declare our
selves determined opponents of 
all nationalistic sectionalism or 
patriotism, and the/ militarism 
preached and supported by our 
one enemy, the Capitalist Class. 
Wetcondémn all wairs, and, for 
the prevention of such, we pro
claim the anti-militarist •propa
ganda in tim^L of peace, thus pro-

. , ... ^ ^ patriotism och militarism tram- efter hans sista vilja. Sedan är att hålla slavarna 
looting -.crafts. deklamé-' 

av våra ideal om industriell de
mokrati. 

Medan kriget i Europa ännu 
rasar till förmån för erövring, 
konkurens och exploatering, till
intetgörande liv, klassmedvetan
de ocji sammanhållning bland ar-

"board' 
ning i priset pa 

från 90 cents till $1.00 

lade han om att det var de sista om d»gen, detta tillsammans med 
ett slavdriverisystem och usla 

w sovplatser föranledde en hel del 
Det var alldeles dödstyst. Man , r ... - , , ,.. J slavar att for en kort tid lamna 

betarna; och med den här, allt 
, ., .. r» • resterna av sangaren och rebellen, mer växande agitation for mi- 6 

litära rustningar till s. k. försvar, 
som hotar att överskugga de vik- k"nde h°ra hu^ hjarta!. dunkade 1 

deras goda mästare. 
tigaste livsfrågorna, och därmed bhosten hos publiken. Sedan lades Qm dessj. kompaniherrar tro 

fördröjerx uppnåendet av vårt askarl pa ett papper^och medan ^ de kunna utestänga j w ^ 
slutmål, genom fosterländskt och pratorna sjongo nagra av Joe medIemmar från deras campar 

därmed givet kapitalistiskt önske- Hl « '»ngcr blevo de narvarande med notiser äro de missta na. 
i tillfälle att se återstoden av „ ... . . . . . . .  O m  v i  i c k e  f a  o r g a n i s e r ^  ö p p e t  
vår mördade kamrat. . , , . . , • „.. , , . ... . .. kunna vi ock göra det också hem-

Förklara vi oss harmed öppet Alla Bonl vine, hade rätt att ta- Hgt vi är0 ganska starka nu och 
vara, bestamda motstandare till ga ett Iitet korn av askan, och på antalet Skas för wje dag; 

all nationalistisk uppdelning; till detta sätt Mev hans aska spridd hotelser Avsikten med deigj-f— 
patriotism och militarism fram- efter hans sista vilia. Sedan t.»ii. _i *,;t 

.I~ 
n uJutrtl.iT 

the workers of the entire world, 
and, in time of war, the General 
Strike in all industries. 

We extend assurances of both 
moral and material support to all 
the worker^ who] suffer at the 
hands of the Capitalist Class for 
their adhesion to the principles, 
and call on all workers to unite 
themselves with us, that tlie 
reign of the exploiters may cease 
and this earth be made fair 
through the establishment o^ the 
Industrial Democracy. 

(Signed:) 

F. if. Little, 
C. L. Lambert, 
Francis Miller, 
Wm. Wiertola, 

* Richard Brazier, 
Wm. D. Haywood, 

General Secretary-Treasurer. 
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Två Joe Hill möten 
" intryck av Fra Diavolo. 

I Chicago. 
Qe» nittonde november avhölls 

i Chicago å West Side Auditori-
\ um en storartad minnesfest av 
* Joe Hill. Det var dagen före 

öppnandet av I. W. W. kongress 
!, och en> massa ombud och txrgaui-

„«atörer från landets alla delar vö-' 
„;ro närvarande. 
^ Kamrat Wm. Haywood 
..ordförande och programmet var 

det bästa man kan tänka sig. 

, , .A .. ... ame- tillbaka från att organisera sig, 
ende, kapitalistklassen. rat *t par stycken på sitt med- Äe# >denna deras avsikt kommer 
( Vi fördömma allt krig, och i ryckandfe sätt (han är en Joe Hill att miSjSiyCkaS} den kan efterföl-
och för hindrandet av- detsamma', * Roclcford, har. en glödande mi- jas endast^ av slavar"av Mr. Block 
uttala vi oss för: bedrivandet av tuslasm och skrrweir själv ovan- kaliber. Vi därför uppmana al
en intensiv anti-militaristisk pro- ^ krafti^ dikter> avelöts mö- la "Lumberjacks" som har fc». 
paganda under fredstid, för att tet medvetenhet, och önska avkasta 
därmed förbereda och skapa ^ Kamraterna voro nöjda med sig det kapitalistiska oket, att gö-" 
klassolidaritet iblanct arbetarna detsamma och ''ysa förhoppnin- ra sin piikt och b|iva mediemn)ar 

över hela värlUen; och uttala oss att det skall i viss mån hjäl- ; i. W. W. 
för general-sträjker inom alla in- £ * for l- W-
dustrier för att förhindra eller un- w- vackt' °ch ™e,d den-otroliga 
a Vrtr energi som utvecklas av kamra-
dernalia ig. terna där kommer det nog att i 

Vi utsträcka våra försäkringar framtiden visa resultat; t 

om såväl moralisk som materiell Rätt så, ingen tid att förlora, 1— 
hjälp till alla arbetare som lida kläm till allt vad ni orka, minns Telegrambärarna vid North 
straff i händerna på kapitalist- att det är många tusen som ha American Telegraph Co. ha en 
klassen endast för deras fasthål- ögonen riktade på er, man vän- veckas tid*"varit ute på sträjk för 
lande av våra principer, oc^ ma- tar något från er, , bättre betalt samt förbättringar 
na alla arbetare att förena sig med Först och sist, kom * ihåg, "Vi av de ällmänna förhållandena. De 

glömma aldrig! äro alla som bekant endast unga 

: 

Charles L. Anderson. 
K 

En lyckad slrä$k. 

oss så att exploatörernas må än
das, och jorden bliva vår, lycklig-
gjord genom grundandet ay verk
lig jämnställighet. * 

pojkar runt 15—16 års åldern,' 
tagna från skolan och vården i 
hemmet och tvingade på grund 

Bl a. höllos tal på många olika 
språk, kamrat Eric Malm tala
de på svenska, kort och kraftigt, 
särskilt framhållande att slagen 
mot I. W.sW. falla hastigt, kuap-
past ett år efter mordet på Joe 
Hill följde massakern i Everett. 
Han framhöll att det enda värdiga 
och verkligt bita&de svar vi kun-

k . draksådd. . 
de giva var att organisera — följa 
J.oe Hills maning. Han riktade 

vara'livskraftig och därför hata
des så innerligt av kapitalist-
klassen» 

Därefter följde musik och sång 
av en köi* av små barn, lärjungar 
i "The Work in gm en's College/' 
Det var någonting storartat att 
höra Joe Hill sånger framföras 
av de fylliga barnastämmorna. 

Sedan följde tal av olika orga
nisatörer, banbrytare för I. W. 
W. De skulle alla besvara frå
gan, hur de uppfattat och utfört 
Joe Hills sista uppmaning att or
ganisera. v v. 

Det väckte en oanad känsla i 
bröstet på litet var när man hörde 
hur denna önskan uppfyllts, ö-
ver 20,000 medlemmar på ett år! 
Det ser ut som Joe Hill hade off
rat sig för en idé som växer som 

Goda framsteg 
(VID ORGANISERANDET AF a^ det rådande systemet att för-

éKOGSARBETARNA I sör^a en^juk^g fader éller moder 
IDAHO ) och i många fall även syskoii. 

Skogsarbetarna i Idaho börja Det är den nya generationen, 
nu att; vakna upp och inse nöd- som nu har upptagit kampen, det 

Haywood pipekätie också titt 
närvarande om vi ville hämnd på myndighe 

medlemskap, om den användes 
rätt bleve därmed såväl Joe Hill 
sonr ock alla övriga kamrater 
vilka kapitalistklassen rovgirigt 
tagit livet av, hämmade, och på vjndigheten av att organisera sig af den generation som tagit stör 
ett sätt som för alltid skulle för- att tnikämpa sig bättre ar- re intryck av och fäst sin upp-
hindra ett tillstång sådant som betsförhållanden. Samlingsloka- märksamhet mera på förtrycket 
det kapitalistiska. ier har förhyrts på följande plat- än det vidlyftiga talet om de sto-

Där förekom ocksi hälsningar ser: St Mari«, Sandpoint och ra möjligheterna, det är den ge-
från 1 W. W. i Mexico med be- Bonners Ferry.. Agitatorer som neration som placerat arbetet för 
rättelse om hur organisationen: gä från camp till camp och hälla liv«t efter detta till dess behori-
där vinner allt större framsteg. 1065-Allarm-17 ' Alfred f ställe, eller rattare, de ha visat 

tal, äro i verksamhet och fruk- * handling att det ar for detta 
Efter de mänga talen utdela- tefna denna agitation är att «vet de leva nu och naturenligt 

des Joe Hills aska i smä päsar till nya medlemmar erhällas dagligen strida för detsamma, och när de 
de olika ombuden för att av dessa pJ ^ pIatser Allaredan b5rja komma till en annan värld ta de7 

spridas till alla olik» delar av lan- ock tillfället i akt att ändra det 
det, enligt hans sista vilja. y . .yer den fnmging j w w. där om det är behövligt ' HeU 

Mötet avslöts med sång*»: Notiser onf I W W före- er " små klasskämpar J" Vi hal-
"Hold the fort" under vilken de komma dagIj.en Skogsbaronerna ^ med glädje eder framkomst. 
olika ombude* i. fed lämnade,sa- nu Utrusta sig starkare Vad säga ni Frasceologiens mas- \ 
k*1' att möta oss och om möjligt till- tare här i Minneapolis, ni som ^ 

Som slutuppfattning . måste intetgöra våra planer. Helt ny- äro oorganiserade, överintelligen--
framhållas att detta möte var ligen en "Loggers club" var or- ta, klarseende (obs. edert eget på-; ̂  
fullt värdigt åminnelsen av Joe ganiserad, en förstärkning till de- stående), mitt är att ni kunnen sig särskilt 

till anslutning 
endfa organisation som visat sig | den lilla ansökningsblanketten för Iför framtida organisationsarbete 
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