Για ποιους δουλεύουν οι φασίστες;

Πηγή: Puerile Cur, Μετάφραση: Μάρα Μαυροφρύδη

1924: Μάχη της Κου Κλουξ Κλαν και των Βιομηχανικών Εργατών του Κόσμου (IWW) στο
Γκρίνβιλ για τους μισθούς.
Το επόμενο διάστημα σχεδιάζονται μια σειρά αντιφασιστικών δράσεων με αφορμή την
προσπάθεια για πανελλαδικό φεστιβάλ της Χρυσής Αυγής στην Καλαμάτα. Κεντρική δράση
μέχρι στιγμής αποτελεί η αντιφασιστική πορεία στις 20 Ιουλίου (για περισσότερες
πληροφορίες εδώ). Η συγκεκριμένη ανάρτηση θέλει να λειτουργήσει ως μία απλή
υπενθύμιση. Ενάντια σε ποιους οργανώνονται και για ποιους δούλευαν και συνεχίζουν να
δουλεύουν οι φασίστες.

Το άρθρο του 1924 της εφημερίδας Press Herald περιγράφει τις συγκρούσεις της Κου
Κλουξ Κλαν με τους Βιομηχανικούς Εργάτες του Κόσμου.
Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 1924
Μάχη της Κου Κλουξ Κλαν και των Βιομηχανικών Εργατών του Κόσμου στο Γκρίνβιλ για
τους μισθούς.
175 εργάτες περιπολούν τους δρόμους μετά από τις συγκρούσεις της βραδιάς του
Σαββάτου.
Συμπλοκές ξεκίνησαν όταν η Κλαν εκκαθάρισε οικοτροφείο.
Παρά τις διαταγές να φύγουν οι υλοτόμοι παραμένουν. Ενισχύσεις καταφθάνουν κατά
εκατοντάδες.
Γκρίνβιλ: Mε το θερμόμετρο στους 0οC , περίπου 175 μέλη της ένωσης Βιομηχανικών
Εργατών του Κόσμου έκαναν πορεία στους δρόμους της πόλης μετά τις συγκρούσεις με
μέλη της ΚΚΚ το βράδυ του Σαββάτου.
Περίπου 40 άνδρες της Κλαν παρέλασαν μέχρι το τοπικό οικοτροφείο, γνωστό ως «Σπίτι
στη Λίμνη», εκεί που βρίσκονταν αρκετά στελέχη της ένωσης και τους διέταξαν να φύγουν
αμέσως γιατί διαφορετικά θα τους έδιωχναν με τη βία.
Τα μέλη της ένωσης κάλεσαν τον Αναπληρωτή Διοικητή της αστυνομίας, Ντέιβις Σ.
Κάουμαν, να τους προστατέψει. Ένας αστυνομικός τοποθετήθηκε στο οικοτροφείο το
βράδυ του Σαββάτου.
Την Κυριακή και σήμερα, οι αντιπρόσωποι της ένωσης ζήτησαν τη στήριξη των συντρόφων
τους από τα στρατόπεδα ξυλείας , και από εκείνη τη στιγμή υπάρχει συνεχής ροή μελών
των Βιομηχανικών Εργατών του Κόσμου σε αυτή τη μικρή πόλη. Μέχρι σήμερα εκτιμάται ότι
περίπου 175 μέλη του σωματείου βρίσκονται στους δρόμους του Γκρίνβιλ.
Ο Μπόμπ Πίζ από το Μπανγκόρ, πρόεδρος της ένωσης στο Μέιν, έφτασε το βράδυ στην
πόλη και δήλωσε στην εφημερίδα Press Herald ότι θα δημιουργούσε γραφείο με έδρα το

Γκρίνβιλ.
«Εμείς θα παραμείνουμε εδώ και αν ξεκινήσει κάτι η Κλαν εμείς θα το τελειώσουμε. Οι
αρχηγοί των δούλων, η Εταιρία Great Northern Paper, και η Χολινγκσγορθ και Ουίτνεϊ δεν
μας θέλουν εδώ, εμείς όμως είμαστε πολύ δυνατοί γι αυτούς.»
Γιατί πιστεύετε πως είναι εναντίον σας? Ρώτησε ο δημοσιογράφος.
«Επειδή ζητάμε καλούς μισθούς, οχτάωρη εργασία στα στρατόπεδα ξυλείας και καθαρά
σεντόνια στις κουκέτες μας». Απάντησε ο Πίζ. «Οι μέρες των παλιών στρατοπέδων
υλοτομίας φτάνουν στο τέλος τους».
Ο Πιζ ισχυρίζεται πως η τοπική οργάνωση της ΚΚΚ έχει εξαγοραστεί από τους έμπορους
και τα συμφέροντα της ξυλείας.
Αρνούνται να αποχωρήσουν
Έγινε σαφές σήμερα πως οι αρχές ζήτησαν την αποχώρηση των μελών των Βιομηχανικών
Εργατών του Κόσμου, αλλά ο Πιζ και τα υπόλοιπα μέλη αρνήθηκαν λέγοντας πως θα
παραμείνουν στους δρόμους και θα φτιάξουν φωτιές για το κρύο.
Σύμφωνα με τα δηλώσεις του Πιζ, απαγορεύτηκε η είσοδος στα τοπικά οικοτροφεία σε
μέλη της ένωσης.
Ο διοικητής της αστυνομίας Ρόσκο Μακόμπερ από το Ντόβερ-Φοξκροφτ, όταν έφτασε
όρισε 2 αναπληρωτές διοικητές και τους έδωσε οδηγίες να συλλάβουν όποιον ξεκινήσει
επεισόδια.
Η Κλαν οργανώνεται
Υπήρχε ενημέρωση ότι τα μέλη της Κλαν οργώνονταν για να διώξουν τα μέλη της ένωσης
των εργατών από την πόλη. Ο αναπληρωτής διοικητής Κάουμαν δήλωσε ότι μέλη των
Βιομηχανικών Εργατών του Κόσμου κατέφθαναν συνεχώς από τα γειτονικά στρατόπεδα
ξυλείας και ακόμα περιμένουν εκατοντάδες μέλη να φτάσουν στην πόλη στο επόμενο
εικοσιτετράωρο.
Ο Πιζ, πρόεδρος των Βιομηχανικών Εργατών του Κόσμου, δήλωσε πως σκοπεύει να
δημιουργήσει ένα παρακλάδι της οργάνωσής του στο Κίνγκφιλντ, αλλά ότι η έδρα θα
συσταθεί εδώ προς το παρόν. Ανέφερε, ακόμα, πως αρκετά μέλη της ένωσης είναι Γάλλοι
Καθολικοί.
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