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BU-KLUX Klanien toiminta on vii
me vuosien aikana aiheuttanut mo
nen työläisen luulemaan, että se ei 
ole mitään muuta kuin tavallinen 

roskajoukon järjestö, joka harjoittaa mur
hia ja  ilkeyksiä välittämättä siitä, mihin 
ihmisryhmään uhri kulloinkin kuuluu. Mut

ta viimepäivien tapahtumat alkavat yhä 
selvemmin osoittamaan, että siihen kuulu
van, keskiluokkalaiseen ainekseen lukeutu
van, roskajoukon takana on kapitalismi ja  
että se sen kautta muodostuu puhtaasti 
luokkajärjestöksi.

K, K. K. on alkujaan perustettu Pohjois- 
Carolinassa v. 1867. Sisällissodan jälkeen, 
kun rauha oli solmittu ja  sen mukaan myös 
kaikille kansalaisille myönnetty tasapuoli
set oikeudet, niin tämä rauha ei tyydyttä
nyt pohjoisvaltioiden nousevaa kapitalisti- 
luokkaa. Heidän tarkoituksensa ei alkuj ään
kään ollut, sisällissodan avulla, vapauttaa 
orjia, mutta saada kontrolli ja  määräämis
valta Etelän puuvilla-alueisiin. Pohjoisen 
tehtaat tarvitsivat Etelän puuvillaa raaka- 
aineinaan ja  heille olisi ollut edullisempaa 
kasvattaa sitä itse kuin ostaa sitä Etelän 
viljelysalueiden omistajilta. Siinä varsinai
nen sodan syy. Taistelevien voimat olivat 
kuitenkin siksi tasaväkiset, ettei kumpi
kaan taistelijoista voittanut, vaan molem
mat olivat siksi nääntyneet, että sota täy
tyi lopettaa.

Nouseva kapitalismi ei kuitenkaan sietä
nyt maanomistajien yliherruutta, vaan ryh
tyi se käyttämään toisia keinoja tarkoitus- 
peräinsä saavuttamiseksi. Yksi sellainen 
keino oli Etelän vapauksien riistäminen a- 
nastamalla poliittisen kontrollin ja  sen
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kautta suunnattoman verojen kiskomisen. 
Pumpuliviljelyksen valtaaminen verotuksen 
avulla.

Tästä valtauksesta sanoo Woodrow 
Wilson teoksessaan “ History of American 
People,”  seuraavasti.

“ Ennenkuin carpet kaggers’it olivat teh
neet, tehtävänsä oli Mississipissä 640,000 
eekkeriä maata panttina verojen laimin
lyönnistä, s. o. 20% valtion koko maa-alas
ta. Valtiolle maksettavat verot v. 18 7 1 olivat 
neljäkertaa suuremmat kuin v. 1869, 1873 
kahdeksan kertaa suuremmat ja  1874 nel
jätoista kertaa suuremmat. Köyhyyteen va
jonneet tilalliset eivät voineet kantaa tava
tonta verotaakkaa, ja  olivat he pakoitetut 
luopumaan maistaan ja  jättämään ne she
riffin myytäväksi. Oli vain harvoja, jotka 
voivat ostaa noita maita. Maatilat seisoivat 
viljelemättöminä ja  autioina, tai myytiin 
niitä pieninä paloina mitättömistä hinnois
ta. South Carolinassa nousivat verot v. 
18 7 1 lähes 2 miljoonaan dollariin kun ne 
v. 1860 olivat noin $400,000, jota vastoin 
valtion verotettavan omaisuuden arvo oli 
laskenut samalla ajalla 490 miljoonasta 
184 miljoonaan. Siellä missä uuden halli
tuksen veronkantajat olivat painaneet sinet
tinsä tarvitsi vain kysyä saadakseen maa
ta. Verotettavan omaisuuden arvo New Or
leansin kaupungissa väheni ‘carpet baggers 
sien’ kahdeksan vuotisen hallituskauden a- 
jalla  $246,718,790 :stä $88,613,930.”

Mitä olivat “ carpet baggerssit" ?

Pohjoisvaltioiden tehtailijat lähettivät e- 
dustajiaan Etelään opettamaan neekereille
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politiikkaa, s. o. neuvomaan heitä kuinka on 
äänestettävä. Nämä äänestys neuvojat kul
jeskelivat neekerien keskuudessa kantaen 
selässään säkkiä {carpet bag), jossa säi
lyttivät kaikenlaista rihkamaa, jota jakoi
vat neekereille lahjuksina ja  äänestyspalkki- 
oina. Tästä äänestysopetuksesta oli seu
rauksena, että he tavallisesti valituttivat 
itsensä kaikkiin valtion virkoihin ja  näin 
pääsivät Etelän varsinaisiksi hallitsijoiksi. 
Estääkseen tällaisen valloitusmenettelyn 
ryhtyivät Etelän porvarit sissisotaan. He 
perustivat itselleen taistelu järjestön Ku- 
Klux- Klans. Sen nimi johtuu pistoolin ha
naa vedettäessä syntyvästä äänestä.

K. K. K. taistelutapana oli valkoiseen kaa
puun pukeutuneina ratsastaa yöllä neekeri
en asunnoille, jossa he raahasivat rauhalli
set nukkujat ulos, pieksivät, tervasivat, 
höyhensivät ja  usein myöskin hirttivät. 
Tällatavoin koettaen peloittaa neekerit 
käyttämästä äänioikeuttaan.

Tällaista taistelua kahden kamppailevan 
kapitalistiryhmän välillä jatkui siksi kun
nes he taloudellisesti yhtyivät. Kun pohjois 
valtioiden tehtailijat sijoittivat pääomiaan 
Etelän raaka-ainetuotantoon ja  Etelän 
maanomistajat Pohjoisen tehtaisiin, niin 
silloin lakkasi Klanien toiminta ja  nämä 
molemmat ryhmät täysin sopusointuisasti 
riistivät valkoisia, samoinkuin värillisiäkin 
työläisiä.

K. K. K. aikaan saamat kauhut smoin- 
kuin sen nimikin alkoi unohtua ihmisten 
mielistä. Mutta viime maailmansodan aika
na eräs Simons niminen, rappiolle joutunut 
ja  perikadon partaalla oleva, keskiluokka- 
lainen seikkailija ryhtyi sitä uudelleen jä r

jestämään. Sotahysteriaa ja  sen aiheutta
maa isänmaallista innostusta hyväkseen 
käyttäen onnistui hänen saada järjestöön
sä liittymään runsaasti pikkuporvarillista 
ja  inteliektualista ainesta. Hallituksen toi
mittamat tutkimukset ovat osoittaneet, että 
tarkoituksena on ollut pääasiallisesti ra
han hankkiminen, sisäänkirjoitus ja  jäsen 
maksuina ja  on sitä saatukin useita miljoo
nia.

Saadakseen porvalliset tyhjäntoimitta
jat mukaansa täytyi järjestön panna toi
meen entiseen Etelän malliin pieksäjäisiä 
ja  murhia. Alussa se näytti muodostuvan 
jonkunlaiseksi koston välineeksi, jota kes- 
kiluokkalaisainekset käyttivät aseenaan kos
taakseen persoonallisia riitojaan. Araerika- 
lainen kauppias syytti naapurikauppiasta 
juutalaiseksi ja  seurauksena oli, että K la
nit saapuivat jonakin yönä ja  ajoivat “ juu
talaisen’' pois kaupungista. A ja jat voivat 
myöskin olla juutalaisia, mutta heillä oli 
verho silmillä.

Aina kun tällaisia kuritustoimenpiteitä 
suoritettiin koetettiin niille saada jonkun
moinen isänmaallisuuden varjo. Milloin juo
puneet Klanit pieksivät jonkun lääkärin, 
tai muun pikkuliikemiehen siksi, että hä
nen oli nähty ryyppäävän viinaa, milloin 
taas siitä, että oli pitänyt liikettään auki 
pyhänä ja  siten viekoitellut ostajat pois 
“kristillisiltä”  kauppiailta. Viimeisimpiä 
saavutuksia kumminkin on työväenjärjestö
jen toiminnan vastustaminen. Viime aikoi
na ovat uutiset kertoneet, kuinka Klanit o- 
vat siellä ja  täällä koettaneet ehkäistä jär- 
jestamistyötä. Varsinkin I. W. W. liitto on 
joutunut heidän vihansa esineeksi. He näyt
tävät unohtavan persoonalliset riitansa ja 
alkavat käymään sissisotaansa järjestöäm
me vastaan.

California sissisotakenttänä.

Californian kapitalistit ovat yrittäneet 
hävittää järjestöämme n. k. “ laillisilla” 
keinoilla, mutta siinä he ovat täydellisesti 
epäonnistuneet. Mitä useampia järjestöm
me jäseniä he sulkevat vankiloihinsa sitä 
voimakkaammaksi kasvaa järjestömme toi
minta. Nähtyään joutuvansa julkisessa tais
telussa huonommalle puolen ovat he lopuksi 
turvautuneet salaiseen sissisotaan. San Ped
ro on joutunut ensimäiseksi sissisodan tais
telukentäksi.

San Pedroa ovat kapitalistit viime aikoi
na alkaneet nimittämään “ I. W. W:n pää
kaupungiksi” , johtuen nimitys järjestöm
me jäsenten lukuisuudesta ja  sen aiheutta-

36



TIE VAPAUTEEN HUHTIKUU, 1924
masta järjestö voimastamme. Siinä syy mik
si Klanien hyökkäyskin ensin pantiin toi
meen juuri San Pedrossa.

Viime maaliskuun 1  p. iltana, kun järjes
tömme jäsenistö oli virallisessa kokoukses
saan, marssi kolmetuhatta valkoisiin kauh
tanoihin puettua 100% amerikalaista I. W. 
W :n haalin eteen, huutaen uhkauksiaan ko
kouksessa olijoille. He kantoivat lukuisia 
lippuja, joissa oli uhkauskirjoituksia kuten: 
“ jos ette pidä tästä maasta, niin menkää 
sinne mistä olette tulleetkin.”

Tämäkin yritys epäonnistui, sillä kukaan 
haaiissa olijoista ei liikahtanut paikaltaan 
kokousta jatkettiin rauhallisesti. Järjestöm
me jäsenet osoittivat, ettei heitä voida pe- 
loittelemalla ajaa pois Califomiasta enem
pää kuin vangitsemallakaan. He osoittivat 
näille keskiluokkalaisille lurjuksille, jotka 
ovat antautuneet ajamaan suurkapitalisti
en asiaa, että me olemme valmiita taistele

maan työväenluokan oikeuksien puolesta 
kaikilla niillä keinoilla, jotka vastustajam
me valitsevat.

Työläistoveri! Oletko ajatellut miksi nä
mä järjestömme jäsenet eivät. pelänneet, 
Klanien hyökkäävän sisälle ja  panevan toi
meen verilöylyn? He tunsivat järjestömme 
voiman. He tiesivät, että heidän mtikanaan 
on kymmeniä tuhansia yhtä rohkeita ja  yh
tä taisteluvalmiita järjestömme jäseniä Ca- 
lifomiassa. He tiesivät, että heidän muka
naan on kymmeniä tuhansia kaikkialla Yh
dysvalloissa. Ja  he tiesivät, että heidän mu
kanaan on koko maailman., vallankumouk
sellinen palkkatyöväestö. Se osa palkkatyö- 
väestöstä, joka ei kalastele klanilaisen kes
kiluokan avulla itselleen oikeuksia, vaan ot
taa ne. Ottaa itselleen .oikeudet,., käyttäen 
voimaansa, siellä missä se panee suurem
matkin Klanijoukot vapisemaan, se on TUO
TA N N O SSA .

Nixi.

HAVAINTOJANI OPISTOLTA
ALJON on kirjoitettu tästä koulusta, sen 

monista hyvistä puolista, mutta liikaa ei 
tästä koskaan voi kirjoittaa. Tämä koulu 
tarvitsee enemmän julkisuutta kuin tähän 

asti, sillä tämä todellakin on erinomainen laitos työ
läisten kasvattajana. Tahdon tässä kyhäyksessäni 
sanoa vakavan sanani tämän koulun merkityksestä, 
sikäli kuin kokemukseni perusteella olen tullut ha
vaitsemaan.

Ulkona ollessani aina, kun sain käteeni sanoma
lehden tai julkaisun, ensin katsoin, onko Opistolta 
kirjoitusta ja jos oli, niin sen luin ensiksi ja muita 
kirjoituksia sikäli kuin aikaa riitti. Muistan, että 
näissä kirjoituksissa tavallisesti aina keinutettiin tu
lemaan tänne Opistolle. Sanottiin, että tämä koulu 
on parhain oppilaitos varsinkin sellaiselle työläisel
le, joka ei ole saanut muita kouluja käydä, että tääl
lä pääsee parhaiten alkuun välttämättömissä teknil
lisissä aineissa ja lisäksi täällä voi oppia asioita, jot
ka työläisille ovat välttämättömiä pyrkiessään palk- 
kaorjuudesta vapauteen, mutta joita ei opeteta niin 
ymmärrettävästi ja selvästi missään muussa koulus
sa; ja lisäksi koulukustannukset ovat halvemmat 
kuin muualla.

M itä  T ää llä  T .-O p isto lla  V oi O p p ia?
Täällä opetetaan tieto- ja teknillisiä aineita, jo

ten työläiset voivat täällä oppia yleensä kaikkia nii
tä aineita, jotka ovat välttämättömiä työläisille joka
päiväisessä luokkataistelussa. Täällä opetetaan Ame
rikan työväenliikkeen historiaa, jossa I. W, W. tu
lee tarkoin selvitetyksi. Lisäksi voin mainita tärke
ät ja opettavat väittely- eli keskustelu tunnit, joilla 
keskustellaan ja väitellään päivän tärkeimmistä ky
symyksistä.

Niin välttämättömiä kuin nämä kaikkikin ovat, 
voi näistä yhden lukukauden kuluessa viedä lävitse 
vain muutamia. Yhden tietoaineen seuraaminen on 
koulun puolesta pakollista, kaikki muut ovat opiskelijan valittavissa.

Suurimman huomion saa englanninkieli ja lasken
to. Tämä on luonnollista, sillä vailla näitä on ihmi
nen avuttomassa asemassa. Järjestön kirjanpidon 
voi oppia parin kuun ajalla. Tämä myöskin on tärke- 
ä, sillä järjestömme tarvitsee tietoisia ja teknillises
ti kykeneviä työmaatoimitsijoita ja konttorityöläi- 
siä. Tärkeitä ovat kaikki muutkin tässä luetellut op
piaineet.
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