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Ett fall av grämelse och 
vansinne följer 

Everett massakern. 
Vem dödade löjtnant Curtiss den blodiga söndagen? 

'Commercial Clubs" medlemmar önska sitta injuryn i Edith 
Frenettes mål. 

• ^ 

Av Charles Ashleigh. 
(översatt från engelskan.) 

Everett, Wash., den 6 jan 1917. 
På den hemskt tragiska dagen 

den 5 november blev fem arbe
tade dödade av den mördande 
korselden från Everetts "skydds
vakt". Att minst fem dödades 
äro vi säkra på, men ett envist 
rykte är i omlopp att andra föllo 
över bord, och att dessas kroppar 
i all hemlighet sedan undanskaf
fats av de skyldiga som fruktade 
för de förfärande och anklagande 
"vittnesbörd liken buro. Ävenså 
dödades två extra polismän; 
löjtnant C. O. Curtiss av Natio
nalgardet och . Jefferson Beard. 
Pet är försvarsadvokaternas ab
soluta mening att de dödades av 
korselden från den å motsatta 
dockan uppställa skvadronen. 
Trots detta sitta 74 arbetare, pas
sagerare från "Verona", fängsla
de här anklagade för dessas död. 
Icke, som i första anklagelsen, 
för mordet å både Curtiss och 
Beard, utan har den ändrats till 
mordet å Jefferson Beard. Orsa
ken till denna ändring är betydel
sefull och av inträsse. 

Varför anklagelsen ändrats. 
*De två ursprungliga angivel

serna mot de häktade voro: för 
mord å löjtnant G. O. Curtiss. 
Senare, efter att ha haft dessa an
givelser liggande i domstolen för 6 
veckor, inlämnar distriktadvoka
ten, O. T. Webb ett annat edligt 
intyg ("affidavit") vari han fram
håller, att en laglig undersökning 
i dessa två angivelser visade att 
det troligen skulle bli omöjligt 
att få en fällande dom, varför han 
anhöll att de två inlämnade angi
velserna blevo lagda åt sidan. 
Rätten beviljade denna anhållan. 
Omedelbart därefter inlämnade 
distriktsadvokaten tre angivelser 
mot 74 män, som han nu uppde
lade i 3 gruppet* i stället för 2, 
och anklagade dem för mordet pa 
Jefferson Beafd endast. 

Orsaken! till ändringen. 
Bakom denna åklagarens front

förändring ligger en grym histo
ria, som distriktsadvokat Wébb 
ej omtafar i sitt "affidavit". 

Värkliga fakta år att ingen av 
dessa 74 fängslade ej heller nå
gon annan av passagerarna pä 
båten, dödade Curtiss. Hr Webb 
vet detta, och varje-människa i 
JSnohomish County vet det ock
så! 

Curtiss dödades av en av del
tagarna i sheriff McRoss egen 
hord av insvurna medborgarvak-
ter och beväpnade extra polis
banditer. På dödsbädden fläm
tade Curtiss själv ut denna ödes-

- digra historia. Curtiss' hustru 
i -vet att så år, och de som stodo 
.svid dödsbädden ha omtalat histo-

" ' iien. 

Vansinne och fasa massakerns 
resultat. 

På en bädd i ett privat sanato
rium ligger en man vridande sig 
i ångest och ropar ut att han dö
dat sin vän, Curtiss. 

Denne man har i Everett gått 
och burit på skjutvapen, men 
några dagar före den 5 nov. tog 
polisen vapnen ifrån honorii på 
grund av^ att mannen ifråga an
sågs mindre vetande. Den 4 nov. 
påvärkades han att inträda i 
sheriffens hop och hans vapen 
blev återlämnade till honom! 
Och på den blodiga söndagen 
den 5 november följde han den 
andra "skyddsvakten" till dockan 
för att hälsa "Veronas" passage
rare — kämparna för yttrandefri
het—med en skur av varmt bly. 
Han säger att det var där han 
lossade skottet, som dödade Cur
tiss. > 

En fråga för myndigheterna. 

Om denna man var sinnessjuk 
vid tiden, vilket myndigheterna 
erkänt, skulle han ej återfått sitt 
vapen samt iklätts polismärke. 
Om han blev vansinnig efteråt; 
var det av samvetskval över att 
ha mördat sin vän? Om han var 
vid tillräckligt sunt förstånd att 
å ämbetets vägnar beväpnas den 
4 november, varför är han då in
te nu vid lika sunt förnuft, så att 
tilltro kan sättas till hans bekän
nelse? Detta är frågor som tim-
mertrustens i Snohomish county 
officiella värktyg få svårt att be
svara ! 

Jury för Edith Frenette. 

Rebell-kvinnans och kämpen 
för yttrandefriheten, Edith Fre
nette, första mål, anklagad för 
"olaga sammankomst" kommer 
före i rätten den 17 januari, och är 
juryn utsedd. Andra målet mot 
henne är försök att döda sheriff 
McRae med revolver. Till första 
målet har insamlats 60 namn som 
överlämnats till McRae, men 32 
av dessa har han rapporterat "ic
ke funna" eller av annan anled
ning fritagna från vittnesmål. 
Men ingen fritagning var begärd 
och icke heller var det svårt att 
finna Harry Ramwell, ledaren 
för Commercial Club, organisa
tören av den beryktade "skydds
vakten" och "Open shop" före
språkaren. Denna "gentleman" 
ämnar sitta i juryn för att rann
saka och dömma Edith Frenette! 
Naturligtvis är han opartisk! —-
som tigern mot lammet! 

Skola de förlora? 

Varje gång man besöker de 
fängslade^ ställa de samma fråga: 
hur är ställningen där ute? Nå

SKILLNAD. Teckning av Joseph Hillström. 
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ir 

Den oorganiserade arbetslöse 
(Tigger krypande likt jbn hund) 

Den organiserade arbetslöse 
(Hjälper sig själv.) 

väl, kamrater, hurudan är den? 
Sammansluter sig alla försam
lings- och yttrandefrihetsvänner 
till försvar för dessa. 74 man, van* 
liv äro hotade? Eller skall den
na laglösa beväpnade "Open 
shop" — mobb sända dem till 
galgen eller bakom tjocka dystra 
fängelsemurar? Vad gör DU för 
att hjälpa frigöra dessa kamra
ter? De stredo din strid; de stre-
do för arbetarnas yttranderätt; 
och de gå nu förlorade därest ej 
arbetarna komma till deras und
sättning. Visa i handling, och 
icke endast till namnet, att du är 
en organiserad man. Gör din in-
sats"i denna stora kamp mot lim-
mertrusten, som har för avsikt 
att krossa de organiserade arbe
tarna vid Stilla-havs-kusten! 

Pängar behövs nu — omedel
bart! Handlingens timma är sla
gen! Vakna upp, ni myriader av 
arbetets stora här! Från kapi
talismens fängelsehåla i Everett 
ljuder ett rop om solidaritet. 
Skall det förbliva ohört? Det är 
för DIG att bestämma! 

Alla bidrag sändas till Herbert 
Mahler, Defense Com., Box 
1878, Seattle, Wash. 

Protester och resolutioner bör 
sändas till President Wilson och 
Governor Lister, Olympia, Wash. 
Skriv och fordra av eder kon-

SE HIT! 
En uppmaning till handling. 

Från Centrala Sträjk-kommittén of I. W. W., Duluth, Minn. 

Upp till handling! 
Kamrater! åter har blodet flutit 
för vår sköna organisationsidé. 
Vilddjuren uti Everett ha njutit, 
o, vad sorglig syn att se 
då våra stridskamrater föllo 
blott för att de fordrat rätt, 
intill döden de lottet höllo 
att fri en bunden mänskoätt. 

i i 
Ni mördarbrackor, ni kan mörda, 
vår idé står fast ändå. 
Den Internationella, den röda, 
den skall ut till var jordens vrå. 
Då är frihetstimman slagen, 
vi fordra då vårt blod igen. 
O, jag längtar att få se den dagen 
då hatets flammor slukar våldets 

män. 

Huru många liv skall offras? 
O, jag beder, vakna, slav! 
mördarbandet måste krossas 
sojcn stridens kämpar lagt i grav. 
Det är tid att gå till handling, 
om och vårt blod skall rinna bort. 
Jag vill dö för ljusets sanning, 
om min levnad ock blir kort. 

John Nystro^ 

Klasskamrater. 
För första gången i Weyer-

hauser Timmertrust's historia ha 
slavarna rest sig i revolt mot si
na utsugare. 

Genom hela Norra Skogsdis
triktet i Minnesota genljuder re
voltuppmaningen och "lumber
jacks" ha lystrat och svarat med 
allmän arbetsnedläggelse, i en 
strid som omfattar mera än fyra 
tusen man. Följden är att i dag 
alla "campar" stå tomma, såg
verken äro stängda, dödstystnad 
är rådande: intet ljud av de glän
sande yxhuggen, de brakande fal

håll, vilket naturen givit hela 
mänskligheten i arv, ej till ett li
tet fåtal odågor, vilka sedan tvin
ga samma bestulna människor att 
arbeta på de stulna områdena för 
en beklagansvärt liten svältlön, 
som ej tllåter människovärdig 
existens, för'dem som fälla trä
den, såga dem och frambrin
ga de förädlade produkter som 
mänskligheten sedan utnyttjar 
för tillfredsställande av sina be
hov av skönhet och nytta. 

Men även en mask vänder sig, 
även mänskligt tålamod har en 
gräns och denna undergivenhe-

len av skogens jättar stör tyst- tens gräns har nu överskridits av 
nåden, allt är övergivet och stil
la, och därför säkra vistelseorter 
för smygande, fega "gunmen", 
vilka hålla vakt över sina herrars, 
skogsbaronernas, egendom. 

Det har varit skogsbaronernas 
vana att betrakta sina arbetare, 
deras "timberbeasts" som de be
hagat kalla dem, som stacka
re som inte kunde organisera 
sig, de voro tillfredsställda: 
de voro så ödmjuka och be
hagligt undfallande dessa "jacks", 

gressman och senator att en | och detta gjorde att de invaggat 
"congressional" undersökning fö- sig i uppfattningen att vilken an-
retagés angående morden i Eve
rett den 5 november 1916. Hand
la NU! 

De fängslades 
svarskommitté. 

i Everett För-

Ordf. och kassör, Herbert 
Mahler; Publicitetsombud, Char
les Ashleigh. • 

"Adr.: Box 1878, Seattle, Wash. 

Ägitationsturné* 
bland västerns 

skandinaver* 
- Se utförligt meddelande därom 

å 4 sidan i detta nummer. ^ / 4 

nan grupp som helst bland pro
letariatet kunde revoltera och 
strida för bättre förhållanden, al
la med undantag av skogs- och 
sågverksarbetarna, "the lumber 
beasts." 

Men det allt mera tilltagande 
eländet, det allt hårdare förtryc
ket av skogsarbetarna från ar
betsgivarnas sida, de obeskriv 

ligt snuskiga levnadsförhållanden 
under vilka "jacks" och deras 
olycksbroder sågverksarbetarna 
voro tvingade att leva i av de gi-
riga slavbaronerna, tvingade att 
nöja sig med vad som bjöds des
sa : de värsta moderna industripi-
rater, vilka aldrig upphöra med 
att först, från folket i landet i sin 
helhet stjäla de utmärkta skogs
markerna med dess härliga inne

skogs- och sågverksarbetarna. 
Som en blixt från klar himmel 
och med en hastighet som satte 
skräck i skogsbaronerna som all
tid räknat med slavarnas under
givenhet, bröt striden ut. 

Arbetarna lämnade sina verk
tyg och maskiner i skog och såg
verk, upprorsfanan höjdes, de 
fordrade från arbetsköparna så
dana förbättringar som kunde 
lyfta dem från deras nuvarande 
ställning av djur ("beasts") till 
ett mänskovärdigt levnadsplan. 

Skogstrusten svarade på de be
rättigade fordringarna med våld 
och brutalitet. S. k. "gunmen" 
importerades i hundratal, aktiva 
arbetare' kastades i fängelse i 
massor, hela styrkan av lag och 
ordning ställdes till skogskungar
nas förfogande. Poliserna i de 
olika landsdelarna där sträjken 
utbrutit, och polisdepartment ö-
ver hela området var striden på
går för mänskligare förhållan
den, voro utan undantag ägda av 
de samvetslösa skogsbolagen. 

Ståltrusten på Mesaba gruvfält 
lånade beredvilligt sin armé av 
banditer, ifnporterade under gruv-
sträjken där, till sin utsugande 
medbrottsling, Skogstrusten, för 
att med hjälp av dessa kräk med 
geväret i hand driva de sträjkan-
de tillbaka, och tvinga den del a* 

bjssekä; 

slavarna som ännu ej revolterat 
att fortsätta arbeta. -

Men förgäves ansträngde sig 
banditer, poliser, länsmän och 
extra polismanskap, de sträjkan-
de voro rakryggade och äro det 
ännu. Men de intressen mot vil
ka de strida äro mäktiga, de vän
da nu sina blickar mot resten 
av arbetarklassen för det stöd 
de behöva, de fråga ej efter hjälp 
för ensamma män (ungkarlar) 
men klasskamrater — där finnes 
också gifta män med många 
munnar att mätta, bland de sträj-
kande, män som ha hustru och 
barn beroende av dem, och det år 
för dessa vi begära ert under
stöd. 

Det är ej mycket vi begära av 
er, just ett litet handtag, sträjken 
är i det närmaste vunnen, nej, 
rättare den är redan vunnen. 
Skogstrusten har redan givit ef
ter för många av arbetarnes ford
ringar, lönerna ha höjts, arbets
förhållandena ha förbättrats och 
det är en tidsfråga räknat i ett 
par veckor kanske när skogs- och 
sågverksarbetarna kunna gå till
baka till arbetet, men då ej läng
re som djur utan som människor. 

Det beror på er, resten, arbetar
klassens ställning till de sträj-
kande. Vill den storma upp till 
stöd och solidaritet i denna om
fattande och betydande strid? 

Klasskamrat, din plikt är lätt 
fattad. Dessa män äro arbetare, 
de behöva ditt stöd nu. Den dag 
kommer när du behöver deras 
hjälp, glöm dem ej nu i behovets 
timma, de skola aldrig glömma 
det, om du behöver deras stöd i 
framtiden. 

Kom ihåg att seger f<5r dessa 
skogsarbetare mot Skogstrusten 
nu är en seger för dig, för hela 
arbetarklassen. 

Klasskamrater, glöm ej detta! 
Sänd alla ekonomiska bidrag 

till: Ted Fraser, 530 West First 
Str., Duluth, Minn. 

The Central Strike Committee 
Bennie Wauihawsky, ordf. 


