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Terry Carlin. Αναρχικός που ζούσε στις ΗΠΑ. Το πραγματικό του όνομα ήταν Terence O’Carolan και
έζησε από το 1855 έως το 1934. Συντασσόταν με τις απόψεις του Αμερικάνου ατομικιστή αναρχικού και
εκδότη του περιοδικού “Liberty”, Benjamin Tucker, στο Σικάγο. Αργότερα, όταν ζούσε στη Νέα Υόρκη,
έγινε φίλος με τον θεατρικό συγγραφέα και Νομπελίστα Eugene O'Neill. Στο “Liberty” έγραψε για τον Ίψεν,
ενώ συνεργάστηκε και με το έντυπο του Τσέχου αναρχικού Hippolyte Havel “Revolt”. Ο Havel ζούσε τότε
στο Greenwich Village της Νέας Υόρκης. Εξάλλου, η αγαπημένη του Terry, Marie, ήταν το κεντρικό
πρόσωπο στο έργο του Hutchins Hapgood “An Anarchist Woman” (New York: Dufflield, 1909). Ο
Hapgood ήταν δημοσιογράφος, συγγραφέας και ατομικιστής αναρχικός.

Jay Fox. Αναρχικός και συνδικαλιστής που έζησε από το 1870 έως το 1961. Έμενε πρώτα στο Σικάγο και
αργότερα στο Home Colony, κομμούνα που λειτουργούσε με βάση ένα κοινοτικό ουτοπικό μοντέλο. Εκεί
εξέδωσε την εφημερίδα “The Agitator” (1910 - 1912). Το 1905 συμμετείχε στο ιδρυτικό συνέδριο των
IWW. Ήταν τακτικός συνεργάτης των αναρχικών εκδόσεων “Free Society”,  
“Mother Earth” και άλλων.
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Jack Kerrigan. Αναρχικός και μια από τις πιο σπουδαίες φυσιογνωμίες του επαναστατικού συδικαλισμού
στο Κεμπέκ. Στα τέλη του 19ου αιώνα ήταν μέλος των Ιπποτών Της Εργασίας (Knights of Labor) και του
Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (Socialist Labor Party). Συμμετείχε στο ιδρυτικό συνέδριο των IWW το
1905 στο οποίο αντιπροσώπευσε τρία διαφορετικά συνδικάτα από το Μόντρεαλ.

Την ίδια εποχή δραστηριοποιήθηκε στην Ομάδα Αλληλοβοήθεια (Mutual Aid Group), οργάνωση τα
περισσότερα μέλη της οποίας ήταν Εβραίοι και οργάνωσε την πρώτη Εργατική Πρωτομαγιά στο
Μόντρεαλ το 1906. Όταν η IWW εξαφανίστηκε στο Μόντρεαλ, ο Kerrigan και άλλοι στελέχωσαν την One
Big Union (OBU) το 1919. Αυτή την εποχή ο Kerrigan ήταν αντιπρόσωπος ενός συνδικάτου στο
International Association of Machinists.

*Στοιχεία προήλθαν κυρίως από το έργο του Paul Avrich, Anarchists Voices, Princeton University Press,
1995. Επιμέλεια: “Ούτε Θεός-Ούτε Αφέντης”.
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