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Kapital och Arbete inför Domstol 
Rättegången mof I. W. W. börjar men avbrytes efter en vecka 

Vi äro här inne för er. 
att ni äro ute för oss. 

Visa 

Inför rätta! 
I grupper av tio-orh -tio välvde 

de in i den rymliga domssalen — 
liksom havsvågor mot stranden. 
Den stora salen fylldes av män i 
alla åldrar, av olika nationalite
ter, men alla av samma klass •— 
alla arbetare. 

Det var förspelet till det stora 
dramat, och ingen vet hur många 
akter, som nu skulle börja. Dra
mat mellan Kapital och Arbete! 
Jag, — en av de anklagade sitter 
tillbakalutad i bänken och följer 
med ögonen det böljande livet. 

Svärmar av välbeväpnade stats
tjänare följa varje vår rörelse, 
vaktande och oroliga! Äro de 
rädda? — Antagligen! Upp
skrämda? — Säkert. För min 
del har jag sällan varit i tillfälle 
att på en gång se en sådan mängd 
av män, — så utpräglat manliga 
som dessa! 

Med höga klara pannor, öpp
na, trotsiga »ch djärva blickar,— 
utan tilstymmelse av tecken till 
dåligt samvete, eller brottsliga 
drag, — samtala de lågt och 
skämta med sidokamraterna, ett 
hlindra fem stycken som nu efter 
månadslångt fängelse, skulle bli
va i tillfälle att ståndä ansvar, 
ransakas och dömas för ett 
"brott". Klasssolidariteten, och 
öförvägenheten att väga hysa tro 
på ett bättre och rätvisare sam
hällstillstånd ! 

Som i andanom hör jag suset 
av låga samtal, — alla de kära, 
modiga kamraternas, — och me
dian jag ännu känner det inferna
liska trycket av handbojan om 
min handled, förnimmer jag hur 
mitt inre fylles av någonting hö
gre och finare än stolthet på min 
Idass' vägnar! 

Dessa män, — hatade, — av
skydda, — beljugna, — piskade, 
— jagade, syntes mig represente
ra modet,^ensamma bland hundra 
miljoner nationens massor. Män, 
med en ide, — så fin, — så vac
ker i sig själv, men vilkens#fram-
forande, hade förorsakat dem så 
mycket lidande, och därför som 

s.en följd gjort dem så trotsiga och 
fruktade — 

~ "t, , 

Sällan har den stenblinda gu
dinnan Justitias' tempel besökts 
av en mera rättänkande samling 
av människor. 

Man kunde läsa ändlöst mån
ga, långa, mörka och hemska ka
pitel av den amerikanska arbe
tarklassens historia genom att 
höra namnen av de olika ankla
gade frihetskämparna uppropas! 

Några av försvarets advoka
ter går omkring och hämtar en 
upplysning här, gett ett råd där. 
Åhörarna äro ytterst få och 
jurymännens stolar äro upp
tagna av tidnigsmäg^ som 
skola ge allmänheten "san
na" uppgifter om, vad de själva 
kalla: "den största rättegång mot 
en organisation och en ide som 
någonsin ägt rum inom den 
engelsktalande landamären." 

-Nu börjar rättegången! 
Det anbefalles tystnad och in 
träder domaren, han som skapat 
sig ett namn av att vara en till 
indignation inspirerad herre i allt 
som rör skyddandet av den be
stående ordningen! Någonting 
läses på latin — alla resa sig, — 
domaren sätter sig — alla sätta 
sig! 

Så avlägges eden av de olika 
advokaterna från båda sidor! 
Och så — 

"Carl Ahlteen contra Förenta 
Staterna." 

Kamrat Ahleten går fram till 
skranket med rakryggad håll
ning och snabba steg. 

"Är Ahlteen skyldig eller ej?" 
"Svårt att avgöra, —vad är 

anklagelsen ?' 
"Har ni ej läst den?" 
"Nej! Endast hört talas om 

densamma!" 
"Vill ni höra den läsas?" 
"Ja!" 
Försvarsadvokaten säger ett 

par ord till Ahlteen, och han för
klarar att ha.i ej fordrar den 
läst nu — 

"Är ni skyldig?" 
"Icke skyldig?" — 
— — — Så nästa — — och 

nästa — 
"Skyldig ellér !" 
"Icke skyldig!" 
Här passera de revy — alla, 

alla, kämparna i striden för fri
het! -

De äro alla kroppsarbetare, 
som hela sitt liv utfört tungt, 
hårt men nyttigt arbete — som 
byggt fängelserna i vilka de 
själva försmäkta, — domsalarna i 
vilka de dömas och — förhånas 
av en oduglig parasitklass som 
kallas journalister, vilka tillsam
mans med de dömande och vak
tande födes av deras arbete! 

Entonigt fortgår ceremonien— 
En man ledes fram av en 

kamrat. Han är från Butte, 
Mont. Har deltagit i sträjken i 
koppargruvorna där! För detta 

(Forts, å sida 3.) 

Vi äro här .inne för er. 
att ni äro ute för oss. 

Visa 

Speciellt för Allarm av Ragnjjr Johanson och Carl Ahlt^yi. 

En stor matsal har insatts och 
serveras där middag och kvälls-
vard av ganska god beskaffenhet 
för fångarna, ^tgärder har ock
så vidtagits så att de kunna bliva 
i tillfälle att raka och frisera sig 
där, utan att behöva anlita den 
ohygienska anstalten i Cook Co. 
Jail. 

• 
Val ay jury. 

Efter två dagars förberedelser 
av alla slag började examineran
det av den blivande juryn. Frå
gorna från såväl åklagarnas som 
försvarets sida visade genast ka
raktären av rättegången. Medan 
åklagaren Clyne bl. a. frågade var 
och en om de "läste eller talade 
tyska" (sic) utgjorde Vander-
veers frågor en examen åv jury
männens uppfattning om "löne
slaveriets berättigande" — om 
rätten 'att leva på andras arbete. 
— om "rätten att organisera sig 
och sträjka för ernåendet av bätt
re levnadsförhållanden, och att 
agitera för ett nytt socialistiskt 
samhällssystem." 

Mot dylika frågor opponerade 
sig åklagaren men utan resultat. 

Särskilt spännande moment 
förekommo ofta. På Vandeveers 
fråga: "Tror ni att socialismen 
är en berättigad ide?" opponera
de sig Clyne med förklaringen 
att detta är ej parlamentarisk 
utan direkt aktion som står inför 
rätta." 

Domaren bad Vanderveer att 
klargöra frågan vilket han gjorde 
genom att anföra Colorado och 
Utah som för åratal hade lagar 
om åtta timmars arbetsdag för 
gruvarbetare men att arbetarna 
tvingades att gå ut i blodiga 
sträjker för att tvinga fram lyd
nad för lagen." — 

Därefter tilläts frågan. 
Ett annat tillfälle — — — 

"Anser ni att arbetarna har rätt 
att agitera för en radikal föränd
ring av det ekonomiska tillstån
det inom samhälet, även under 
krigstid ?" 

Clyne sprang upp, och förkla
rade att det här ej var frågan om 
agitation, men av brott mot sta
tens lagar och försök att hindra 
Förenta Staterna i dess krig mot 
Tyskland. 

Domaren svarade att anklagel
sen mot oss är, att vi "agiterat 
för en samhällsförändring." 

"Ja, men det är brottsligt V'. 

"Det har ej bevisats ännu, — 
de äro lika oskyldiga som jury
männen själva, till det bevisats. 
Och att agitera för en radikal för
ändring av det industriella syste
met är ej olagligt," tillade Lan-
dis med skärpa. 

På lördagsmicldag hade fem 
jurymän blivit tillfäligtvis antag-
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Förkänningar 
Der, första april kl. 11 f. m. 

ter ett hälft år i helvetiskt fän
gelseliv, uppropades åter målet 
mellan "Industrial Workers of 
the World" vis a vis Förenta Sta
terna." — 

Tidsrymden av tre och en halv 
månad hade lämnat spår efter sig 
hos alla de fängslade kamrater
na. — Men, om ens hälsa i mån
ga fall var undergrävd hade dock 
ej tillförliten och entusiasmen 
kunnat bräckas. 

Genast från början kände man, 
att här ej var frågan om en van
lig rättegång av brottslingar, 
utan klasskamp i en av dess 
facer. 

Hundratals blivande jurymän, 
tillsamans med de anklagade, 
fyllde salen till sista plats. 

Det låg förväntan i luften och 
vår advokat, George F. Vande-
veer öppningsadress klargjorde 
kanske bäst stämningen: "För 
första gången i världshistorien 
skall ett socialt system ställas för 
rätta." 

Det visade sig också att åkla
garnas tal om "vanliga lagbryta
re,' ej delades av allmänheten, 
ty hundratal jurymän vägrade 
genast, av olika skäl att sitta till 
doms. 

Giovannitti frikänd. 
Det väckte berättigat upp

seende när domaren Landis för
klarade att Arthuro Giovannitti 
var frikänd trots protest, i ankla
gelsen har man anfört hans för-
ofä »till en broschyr såsom sär
skilt tungtvägande bevis mot I. 
W. W.. Åklagarna visade redan 
från början nervositet, vilket är 
naturligt, då de veta att deras si
da är så svag. Det kommer att 
bli ytterst Tvärt att ktfnna föra 
alla beskylningar mot I. W. W. i 
bevis. — det hade varit behagli
gare för dem om, vi hade tvingats 
att långsamt förgås i fängelse 

j utan någon som hälst rättegång. 
Domaren Landis vidtog redan 

från början en hel del anordnin-
j gar för att göra livet litet bättre 
[för de fängslade. 

Vi äro här inne för er. Visa 
att ni äro ute för oss. 

Världens störtsa rät
tegång påbörjad. 

(113 I. W. W. medlemmar, re
presenterande det nya samhälls
systemet, äro inför det gamla 
för att erhålla ett rättvist och 
opartiskt förhör.) 

Ridån rullades upp måndagen 
den 1 april i Judge Landis 
"court room," vari vi finna två 
olika samhällssystem inför rätta. 

Utgången är given på förhand, 
ty att märka det gamla systemet 
har prässen och ett obe
gränsat ekonomiskt stöd för sin 
lyckliga utgång. 

Detta stöd: miljontals av dol
lars, är taget affärsmässigt (an
nars benämnt stulet) från det an
tal arbetare nu sysselsatta, inom 
industrien, vars sak nu represen
teras av de anklagade. 

De anklagade få ständigt in
tutat i sina öron lögnen — "en 
opartisk och* rättvis dom" — 
samtidigt som all präss * tillhö
rande dem, eller annars vänskap
ligt stämd, blir och är beslagta
gen, brev och listor för anskaff
ning av medel för sitt försvar, 
konfiskerade på de olika post
kontoren, och medlemar aktiva 
för insamlingen fängslade, "lyn
chade" eller slagna, samt över
gjutna med tjära och beströdda 
med fjädraf. 

Vilken ironi! Och detta tro en 
del av våra styrande, kommer att 
mottagas med tacksamhet av 
dem som ha samhällets produk
tiva maskineri i sina händer, och 
naturligtvis också all makt att av
stanna det, om de önska och fin
na nödvändigt, för att erhålla i 
någon mån rätt att leva. 

I tre dagar har jag nu som en 
av de anklagade suttit i nämnda 
rättssal, och bland annat funnit 
ut att t. o. m. en så enkel, natur
lig, och rättvis sak som den att 
representera en arbetar,- eller en 

I mindre kapitalistkontrollerad tid
ning, är förbjudet. Rätten till 
representation är reserverad för 
de större, uppköpta och fullt 
trustkontrollerade lögnbladen i 
detta land. ^4k" y 

Det enda sätt på vilket vi kun
na delgiva vår sida av saken, är 
att genom de anklagade få rap
porter ut om postvärket tillåter. 

Som ovan är nämnt är denna 
rätt också ytterst begränsad. 

Nu kallas detta handlingssätt 
ett Demokratiskt handlingssätt. 
Jag vill givetvis ej förneka san
ningen av deras påståenden, utan 
endast tillägga att det är vad den 
Amerikanska borgarklassen kal
lar Demokrati — Amerikansk 
Demokrati. Men jag har en frå
ga, och den är: Vad skillnad är 
synlig på dena sorts Demokrati 
och den Autokriti som var domi
nerande i Ryssland före revolu
tionen? 

Frågan är berätigad, och sva-
iretär nästan på förhand givet^ ej. 
av mig utan av den styrande klic
ken, ej just i regeringens klä
der, utan i trusternas makt och 
diktering till alla under dem. 

Så tidigt som nu, den tredje 
dagen av rättegången, är ej myc
ket nytt att rapportera angåen
de en rättegång som kommer att 
ta minst 4 månader, annat än att 
varje 7 män kallade till juryn 
avsade" sig uppdraget därför att 
de önskade ej ha sina namn skriv
na på historiens blad att de dömt 
till döden ett nytt lyckligt sam
hällssystem. De 2 av de 7 hade 
läst kapitalistprässen och därför 
hade en förutfattad mening. 

Den tredje dagen hade lite in
tressant att visa. En Mr. Alilson 
"Settlement Worker" var upp
kallad och förhörd. Han var ej 
för någon av sidorna och påstod 
sig kunna tjänstgöra, men han 
blev kasserad av åklagarsidan 
därför att han hade studerat lite 
— han var en intelligent person 
— och sådana äro farliga anse 
åklagarna, ty de kunna ej bli 
skrämda eler lurade. 
En annan äkta slavtyp kom från 

South Chicago "Stockyard," var 
han tjänstgör som "weighmaster" 
och han gav sig sjutton på att 
han skulle tjänstgöra på juryn. 

Han blev kasserad av försvars
advokaten Vaqderveer, vilken 
mästerligt examinerade honon*. 

Denne persons broder är fabri
kör, och har haft en del I. W. W. 
medlemmar där, vilka sökte or
ganisera hans arbetare, och na
turligtvis hatade båda bröderna I. 
W. W. 

Under denna examinering sök
te anklagarsidans advokater hin
dra Vanderveer ett par gånger, 
enär de hade ett villigt redskap i 
sina händer, men judge Landis 
var klok nog att låta examinerin-
gen fortgå obehindrat. 

En annan person, en plumbing 
kontraktare av tyska föräldrar, 
sökte komma in och göra sitt för 
att bevisa sin patriotism. W ; 
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