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Kouluistamme"Vallankumouksen

hengetär" Olkapää olkapäähän
Kirf Fugene V Dcbs

L :

jos puheoikeutemme lakkau-
tetuin jos sosialistiselta kirjal-
lisuudelta kielletään postioikeus
ja jos kokoontumisvapautemme
kielletään on asiamme tällä ker-

taa ainakin toivoton Olemme
silloin kaikin muserrettuina ja

äänettöminä rautakoron alla i

vallassaolijat ovat ylinnä ja
'

meidän
'

häpeällisestä
'häviöstämme -

Meidän peräytvmisemme tais-

telutantereelta olisi häpeällinen
siksi että se voi tapahtua vain

sentähden kun me olemme so-

keita emmekä typeryydessämme
näe yhteistä vaaraa emmekä
seiso yhdessä "yhteisen asiam-
me puolesta
Minä en usko sosialistimiolu--ee- n

joutuvan tällaisen kohtalon
alaiseksi Puoluejäsenet eivät si-

tä petä ja muut sitä eivät voi

liettää
Jos häviämme tämän taiste-

lun on se meidän oma syym-
me

Olkoon taisteluhuutomme pit-

kin linjaa: Yhtykää toverit!
Seisokaa yhdessä kuin elävä
graniittiseinä kunnes taistelu
on voitettu ja me clemme saa-

vuttaneet puhe- - kokoontumis-

ia paino-oikeude- n ja kansanval
Ian ja vapauden perusteet
Me voimme sen voittaa ai-

noastaan oman toimintamme
kautta
Taistelu ja kaikki mikä sen

tuloksista riippuu hävitään jos
emme liity yhteen Se voitetaan
jos me seisomme yhdessä yksi-

mielisinä olkapää olkapäätä
vastaan

Koulukasvatuksella on niin

suuri vaikutus ihmisten henki-

seen elämään mielipiteisiin ja
käytökseen että voisi melkein
sanoa" että me olemme sellaisia
minkälaisen kasvatuksen me

saaneet Kaikki eivät ole

saaneet tuota porvarillisen kan-

sakoulun tai ylempien koulujen
"sivistävää" vaikutusta mutta si-

tävastoin on kirkko pitänyt sii-

tä huolen että jokainen henki-

lö on saanut osansa porvarilli-
sesta kasvatuksesta Minkälai-

seksi on mielemme muovailtu
varhaisemman koti- - koulu- - ja
kirkkokasvatukscn kautta sel-

laisiksi tavallisesti muodostuu
toimintamme elämässä varhai-

sempi opetus ja vaikuttimet ovat
kuin syvin pohjavirta elämäs-

sämme ne ovat kuin johtava
lanka josta me vaistomaisesti

pidämme kiinni Me työläiset
olemme orjia ja narreja siksi

että yhteiskunnan kodin ja kir-

kon "kasvatus on tehnyt meistä
niitä ja niin kauan kuin meitä

opetetaan niitä olemaan emme

me muita ole Ja tämä orjan-op-

tulee olemaan se ohje jon-

ka mukaan koulukasvatuksemme
suunnataan niin kauan kuin ra-

havalta ja etuoikeudet hallitse-

vat koululaitoksiamme
Hnsimäinen tärkeä tehtävä

nousevan nuorison kasvatukses-

sa on koulujärjestelmän uudel-

leen järjestäminen Kaikki kou-

lumme alimmasta ylimpään on

saatettava todella kansanvaltai-

selle pohjalle Tämän maan

oppilaitokset kuten yli-

opistot ovat järjestetty yksin-

vallan perusteelle Ne ovat 'yk-

sityisten tai pienten osakeyhti-

öiden laitoksia joiden johtokun-

nat valitsevat johtajan jonka
taloudellinen riippuvaisuus pa-

kottaa hänet johtamaan opetta-

jia ja oppiaineita isännille mie-

liksi Monet niiljoneerit omista-

vat näitä ylerrtpiä koululaitok-

sia tai kuuluvat ne joillekin hen-

kilöille jotka saavat useilta
avustusta koulun yl-

läpidossa ja siis ovat jo puh-

taasta kiitollisuuden velasta vel-

vollisia opettamaan asioita siihen

suuntaan että yallassaolevan
luokan edut tulevat'saamaan näi-

den korkeasti sivistyneiden nuo-

rukaisten horjumattoman kan-

natuksen Opettajilla ei ole sen

vertaa sanan sijaa kotilulaitos-temm- e

johdossa kuin on taval-

lisella työmiehellä työpaikkansa

johdossa Opettajat voidaan

ilman armoa jos he eivät

tyydytä rahatnahdin yksinvaltiai-

ta laitosten isäntiä Kaikki tie-

dämme kuinka sosialistinen pro-

fessori Scott Nearing joutui hä-

peällisesti toimestaan erotetta-

vaksi siksi että hän ei alistunut

vääristelemään totuutta rahaval-

lan eduksi Ja kun opettajilla ci

ole uiiiota turvaamassa etujaan
eivät he voi asemaansa muuttaa

ja ylemmät koululaitoksemme

saavat jatkaa totuuden väärentä-

mistä ilman esteitä
"iijalkoa toisella sivulla)

Se taistelu jota nyt käymme
on taistelua estääksemme kie-

lemme tulemasta sidotuksi huu-

lemme suletuksi ja viimeiset-

kin vapautemme rippeet meiltä

riistetyksi ja se taistelu vaatii

että me seisomme yhdessä Täs-

tä taistelusta voi olla mitä va-

kavimmat seuraukset Tos mei-

dät nyt voitetaan merkitsee se

sitä että meidän äänemme' tu- -

kartutetaan puolueemme kasva-

tustyö leimataan laittomaksi ja
liikkeemme halvautuu ia joutuu
vuosikausiksi takapajulle
Olkoot erimielisyydet laval-

listen olojen vallitessa mitkä
tahansa meidän tulee n vt yh-

tyä seisoa yhdessä olkapää ol

kapäätä vasten tässä taistelussa

puolueemme olemassaolon ia

persoonallisen vapauden puo-

lesta
On niitäkin jotka puoluees-

samme ja sen' kasvatustyössä
tahtovat asettaa taloudellisen
toiminnan poliittisen toiminnan
edelle ja päinvastoin mutta kan

natettakoon kumpaa hyvänsä
meidän tulee nyt olla innostu- -

neita yksinomaan voittamaan tä-

män taistelun puhe- - ia kokoon-

tumisvapauden ptiplesta 'Me

kaikin samassa laivassa

ja me joko soudamme turvalli-

sesti satamaan tai painumme
pohjaan yhdessä
Kaikki erimielisyydet sodan

eri järjcstömuotojen ja puolu-

eemme toimintatapojen sivhteen

pitäisi tällä ratkaisevalla hetkel-

lä jättää syrjään ja antautua

myöntyväisin sydämin luomaan
eheää rintamaa pitkin taistelu-

linjaa

ti että ainoa hallitusmuoto jo-

ka on luonnollinen Venäjälle on
sovietti-hallitu- s

Yleisenä huhuna oli että hän

oli Saksan vakooja mutta tälle

huhulle ei ollut mitään muuta

perustusta kuin poliittinen kil-

pailu ja vihdoin todistusten puut-

teessa hänet vapautettiin Oli-

si ollutkin vaikeaa --

pitää häntä

vangittuna koska hän oli yksi

kansan johtavimpia edustajia
Tutustuin häneen kansan edus-

tajien neuvottelujen aikana ja

kun seurasin hänen työtänsä sii- -

tä seuraavien kuukausien aika-

na opin minä ihailemaan häntä
enemmän kuin ketään tointa

naista Venäjällä paitsi Spirido-nova- a

Kollontay on pieni hento nai-

nen jonka ikää on vaikea arva-

ta sillä hän näyttää toisinaan

kaksikymmenvuotiaalta ja toisi-

naan melkein vanhukselta' Hä-

nellä on aikuinen poika Hän

työskentelee väsymättä ja tiilin

sulia tarkkuudella ja saa aikaan

paljon Hän on yksi parhaita
naispuhujia joita olen tavannut
Hän pukeutuu erittäin hyvin
joka on perin harvinaista venä-

läisten 'vallankumouksellisten

naisten keskuudessa
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Tällä nimellä tunnemme ve-

näläisen toverittaren Alexandra

Kolloniayn- Työväestö kautta
niailiran sekä muutkin ' tuntevat
hänet pulleistaan ja kirjotuksis-taa- n

Louise Rryant joka on

matkustellut Venäjällä viime

vuoden ajalla ja on koettanut lä-

heisesti tutustua Venäjän oloi-

hin ja bolsheviki-hallituksee- n

kirjottaa toveritar Kollontaysta
seuraavaa :

"Madame Kollontay on kirjot-tanu- t

kymmenen kirjaa koskien

äitejä ja lapsia sekä monia yh-

teiskunnallisia kysymyksiä en-

nenkuin hänet nimitettiin yleis-

ten asioiden ministeriksi joka on

korkein luottoasema mikä on ke-

nelläkään naisella missään maas-

sa Päinvastoin kuin monet

nutut vallankumoukselliset intet-lektuaal-it

ei Kollontay ole mil-

loinkaan ollut erikoisemmin toi-

miva kumouksellinen ennenkuin

vallankumous todella tarvitsi

häntä Toisin sanoen hän ei

hyljännyt vallankumousliikettä

silloin kun taistelu jännittyi
kuten monet muut

sen hylkäsivät vaan hän vasta

silloin antoikin vallankumouksel-

le kaikkensa Se on yksi syy
miksi minä ihailen Kollontayta
suuresti Hän ei ole milloinkaan

ollut kaikista äärimmäisin mut-

ta hän ajattelee olevan välttä-

mätöntä asettua kriitillisellä het-

kellä äärimmäisten radikaalien

puolelle konservatiiveja vastaan
ITän ei ole aina yhtä mieltä

Leninin ja Trotskin kanssa Mut-

ta — hän sanoi — minä en hyl-

käisi proletaarien rivejä vaikka

he tekisivät kaikki mahdolliset

erehdykset
Silloin kun minä menin Venä-

jälle madame Kollontay oli van-

kilassa Hänet vangittiin
hallituksen käskystä

koska Tiän oli selittänyt julkises- -

Kun Kollontay otti toimensa
vastaan joutui hän heti mitä
hirveimmän 'sekasorron keskelle

ja miljoonien ihmisten elämä riip
pui siitä miten hän käsitteli asi-

oita Kreivitär Panina joka hoi-

ti tointa ennen Kollontayta py-

syen uskollisena porvarillisille
periaatteilleen kiihotti toimiston
tärkeimmät palvelijat lakkoon
On merkillistä kuinka Venäjän
pikkuporvarit osasivat harjottaa
saboteesia Palvelijat kätkivät

kassakaappien avaimet ja kirjat
ja tekivät kaikenlaisia häiritse-

viä tekoja

Kollontay kutsui kaikki palve-

lijat kooile ja antoi tyyneesti
määräyksen sulkea lakkolaiset

lukkojen taakse Varhain seu-

raavana aamuna annettiin
avaimet ja kirjat taka-

sin ja Kollontay kutsui toisen
kokouksen jossa olivat läsnä
kaikki alhaisimma iin palvelijat
Hän selitti selvin stmoin kaikille
että Venäjä on vararikon par-

taalla ja että rahasto jolla toi-

miston piti suorittaa tehtävänsä
oli pieni Kukaan ei tulisi saa-

maan korkeata palkkaa hän it-

sekin tulisi saamaan saman pal-

kan kuin toisetkin toimiston tyfi- -

l Jatkoa toisetta sivulta)


