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Auringn nousua kohti
Koulujärjestelmästä

Tämän otsikon" alla julastaan
muutamia artikkeleita joissa va-

paamielinen ja työväenluokan
kannalta asioista ajattele opetta-

jatar Anna Louise Strong selos

r!
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I
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ci vapaus voi menestyä sillä sii
nä majailee taikausko Vapam
ei ole muutamia harvoja varten taa opettajattarien asemaa ja

Seattlessa Vash'Seurapiirien parhaat" eivät kai- - kouluoloja
kiila miljoonillaan ja ryöstetyillä Mikäli selostus koskee onetla- -

aarteillaan voi ostaa edes Tien- - jien asemaa ia koulujen hallin- -

käystäkään vapaudesta Heidän
sielunsa syöpyvät ja ruumiinsa
mätänevät
Tämä on laki—vapauden si-

veellinen sääntö Eikä mikään
valtiollinen koneisto eikä m-

ikään vallassaolevan luokan lai-

tos voi vapautta vastaan

toa ovat ne suhteet melkein jo-

kaisessa kaupungissa samanlai-

set kuin Seattlessa Miss Strong
on ollut koulujen johtajana
Seattlessa josta virasta hänet
kutsuttiin takaisin viime kevän-n- ä

syytettynä epäisänmaallismt-dest- a

Hänen syyttäjänsäkään

(Ajatelnia-otteit- a eräästä E V
Debsin kirjotuksesla)

'

Koko mailnla on synny lystus-kiss- a

koko ihmiskunta nnnce
ääretöntä vaivaa Kautta mail-ma- n

ihmisyyden tunnus vailan- -

kumoiikserisviiä on merkitty ku-

luneen vuosisadan tapailtuina-luetteloo- n

punasilla
Yhteiskunnallinen pulma on nyt
suurempi kuin mikään ennen a

kohdun synyttämä olosuhde
Historialleen ajankäänne mer-

kitsee ihmisen kasvamista edis-

tyksen tapil'iinii i sivistyksen
nousua ji u viilemista

Ennustelijat ja filosofit saa-

den henkevyytensä tulevista ta-

pahtumista voimistuttavat ja ju-

listavat niitä ja sikäli kuin ne
lähenevät ja toteutuvat runoili-

jat kirjailijat puhujat kiidoitta- -

eivät kyllä uskoneet tuota
ei löydy siellä niissä töstä mutta se sopi verhoksi to- -

in vt vy orjia ja isäntiä ei siellä delliselle syylle niin sille että
missä palkkaorjia ja ka- - Miss Strong oli työväenliikkeel-

le suosiollinen ia liiaksi itsenäipitalisteja

EUGENE V DEBS

(True transl-itio- filed vvith the Postmaster
st Astmia (lie Sept 17 191 in reiiuirctl
iy stctimi 19 of the Act of Oct 6th 19171

Toveri Dehs on tuomittu kym-

meneksi vuodeksi vankeuteen
Tov Debsin juttu on ensimäi- -

sesti ajatteleva ja toimiva ja en-

nen kaikkea totuutta rakastava
ihminen jota opettajattaren ci

Suurin kaikista aatteista mei-

dän päivinämme jaloja ihanteita
ja vallankumouksellisia tunteitanen niistä useista sosialisteja Jdt uramatiKot ja musiiKkimie- - saisi ahdasmielisistä liikemiehis
kymmenmiljoonaisen työläisjou- - tä muodostuneen kouluneuvoston
kon sydämissä sytyttävä on kan- - mielestä olla

net uuuen hengen eiahyttamina
ilosta huudahtaen ilmaisevat tu-

levan aamuauringon nousua
He ovat sanansaattajia hämä-

rässä edistyksen soihdun kanta- -

sainvahnen sosialismi Tuolle

evanke- -jia tulevan sivistyksen
listoita

mahtavalle historialliselle liik-

keelle ei tunneta vertaista his-

torian menneiltä vaiheita Tämä
on ensimäinen mailman työläis-
ten tarkoituksensa tunteva liitto

syöstäkseen sortovallan harteil-

taan—ensimäinen harkittu pää-

tös ajaa oman vapautuksensa
asiaa

Työn vapauttaminen on oleel-

lista ihmisyyden vapaudelle
Ihmiskunnan historia on va-

paustaistelun historiaa ja taiste-

lujen hedelmä on ihmisen edis-

tys
Maa' ei ole vielä kyllin kelvol-

linen ihmisten asuinsijaksi mutta

Ylempien ja alempien opettajain
palkkasuhteet

Alempien luokkien eli kansa-

koulujen opettajatar on' opetta-
jan ammatissa alin käskyläinen
jota jokainen komentaa jok f
saa pienintä palkkaa vaikka hän'
on se jonka käsissä teidän las-

tenne henkinen kehitys on Mo-

nella työväenluokan lapsella ei

ole koskaan muuta opettajaa kuin
hän Onko hän siis vähemmän
tärkeä kuin ne erikoisopettajat
jotka opettavat korkeammissa
kouluissa latinaa tai korkeampaa
laskuoppia?
On puhuttu paljon korkean

koulun naisopettajien palkoista ja

vastaan nostetuista kanteista
Tov Debs puhui itse lautakun-

nalle sanoen että hän tekee aina
voitavansa koko mailman ja ih-

miskunnan edestä "En kiellä
mitään en peruuta

" mitään en
kadu mitään' hän sanoi

- Matkallaan Clevelandiin ()
hän poikkesi Michiganin- - valtion

puoluekokouksessa ja puhuessaan
siellä sanoi:
"Militaristinen mahti saalta- -

nee lähettää minut vankilaan
mutta se mahti ei ole enään kyl-
lin voimakas murtamaan sitä
voimaa minkä te järjestyneet
työläiset jpmaatte Sanani van- -

kilan ristikkojen takaa vaikutta-

vat enemmän kuin milloinkaan
ennen Olen mieluummin miehe-

nä vankilassa kuin pelkurina sen

ulkopuolella"
Saakoon vallassa' oleva luokka

nyt täyden tyydytyksensä oikeus-

laitosten mielivaltaisuudesta joi- -

'Eläissään heitä vihataan ja sol-

vataan ristiinnaulitaan ja kiro-

taan
Kuoleman jälkeen he elävät

aina ijankaikkisesti
Vapausliike on koko mailman

käsittävä nykyajan virtaus

Vapaushuuto lähtee työläisten
sieluista ja puhkeaa sanoiksi hei-

dän huulillaan Tuhannet ja
miljoonat työläiset kaikissa osis-

sa maapalloa oikaisevat köyristy-nee- t

vartalonsa suoriksi ja yhty-
vät yhteiskunnallisen vallanku-
mouksen yhä paisuvaan vapaus-lauluu- n

Kaikkien kansain sivistyncit-te- n

ja puolisivistyneitten raa-

kalaisten ja villien keskuudessa

pitkä ja synkkä yö alati lyhenee
Ta ihmisyys etenee hiljalleen as- - sitä kuinka kouluneuvosto otti

oikem keskiaikasen kannan määteittäin auringon nousua kohti

Egyptin Persian Babylonian
Rooman Kreikan Assyrian ja
muitten inuinaiskansojen sivis-

tys kuninkaallisille rosvoilleen

ja etuoikcutettuine hallitsijaloi- -

ta he tällä kertaa johtavat sillä käv kuohunta Ja kaikkien raja-kulke- e

hiljainense ilo ei ole enaan kovin pitkä- - aitojen ylitse
aikainen Äsken päättynyt i w näkymätön ia vastustamaton voi smecn' ovat olleet

vieden muassaan
ja menneet

kiirjat orjat
w:läisten juttu julmine tuomioi- - ma joka järjestää koko mailmaa
neen seka nyt Kaynnissaoieva so- - käsittävän työläisliiton uhlakul- -

jotka varhaisempiensialistien syytosjuttu opettavat kueen valoisalle tulevaisuuden
vuosisatojen
pyramiideja
maaorjakan- -

varsille pystyttivät
Europan keskiajan

tielle

ritellessään mies- - ja naisopetta-
jille erilaiset palkat Alempien
luokkien opettajattarien palkat at

vieläkin $300 vuodessa pie-

nemmät kuin korkean koulun

naisopettajien palkat vaikka jo-

kainen tietää että heidän työnsä
011 ainakin yhtä raskasta Tässä
on taas se vanha juttu huono-palkkases- ta

massasta ja joista-
kin harvoista joille maksetaan
vähän parempaa palkkaa ei to-

sin pljon suurempaa vaan kyllin
suurta erottamaan nämä työläi-
set eri ryhmiin jotka katselevat
toisiaan vähän yli olkansa
Korkean koulun opettajattarel-

la 011 ainoastaan yksi tai kaksi
opetusainetta joiden opetukseen

aatehtsat joiden herrat ja
vat nerineet kaikki

Amerikan työväenluokalle kuin
tärkeä 011 se valta jonka avulla
vallassaoleva luokka tänä päivä-

nä tukatuittaa jo maamme perus-

tuslaissa myönnettyä puhevapa-
utta Työväenluokka varmasti

Yhdeksästoista vuosisata
voimat palkkaorjuus-järjestelmä- ä

kukistamaan Kah-

deskymmenes vuosisata
tehtyä työtä kohottaa yli

valtaluokkain raakuuden ja
erittäinkin hal-

veksivan ylönkatseen sortamiaan

orjia kohti ovat niinikään men-

neet samaa lattia kuin edeltäjän-
säkin—niin ettei heistäkään muu

oppii nyt niin paljon että se ei teiskuntarakennuksen ihanaksi
enään anna valtiovallan väheksy ihmisyyden ja vapauden temimc

liksi

Vapaus todellisessa ja ihanteel ta ole läanvt lalclle kuin hirvit-
lisessa ilmauksessa on ihmisi e tävä mniutr iipiHä verisestä 'lnn vo' "hrata kaiken aikansa ja

miscn hajottaa itseään toisiaan
vastaan taisteleviin ryhmiin Se

varmasti oppii nyt ymmärtä-
mään että saadakseen oikeutta

ja puolueetonta asiain ratkaisua
oikeuslaitoksilta on heidän val-

lattava valtiovalta käsiinsä Tä- -

vielä tuntematon Vapaus ei ole hallintokaudestaan — historian J°lssa han voi kehittyä spesialis-
tiksi Alempien luokkien opetta-aikoje- n

jattarolla 011 vähintäin kaksitois- -'

tunnettu siellä missä orjuus vai- - keskiyön julmuuksista
msee vapaunen neiiKi on kir Kaakki menneitten
as kuin auringonpaiste ia vii kansat hallitsi 101 neen arvomcr- - Trt c" aineua opetettavana ja jos

to- - keillä loistavine verenimijöilleen ian aikoo tehdä missä yhtä pc- -napaivana johtaa omistava luok- - Msrava kuin sade— henkäys
jotka aikoinaan levittivät veriset nnpohjaista tyota kuin korkean

kyntensä rehellisen työn tuuttei- - kouliin opettajatar niin hänen
siin ovat muuttuneet tomuksi täytyisi olla spesialisti niissä kai

ja tuhkaksi Mutta työ on jää- - kissa ameissa jota hän eikä ku- -

nyt jälelle Hiljaa mutta var- - kaan tietystikään voi olla Lu--

mästi kehittyen ja voimistuen kcmisen kirjotuksen laskennon
nousee se täyttääkseen tehtävän- - tavauksen maantieteen kielt- -

ka taalla ja muualla valtiomah- - eilisestä sivistyksestä
tia toiminnan avulla '1 ietämättömyyden-maaperäss-

Työläisten tulee käyttää myös- -

kin poliittista toimintaa vallates- - laitoksia jotka nyt ovat hallitse-saa- n

valtiovallan omiin käsiinsä van luokan käsissä ja joiden voi-

silla siten ainoastaan voi työ- - maila Amerikan työväenluokka
väenluokka määrätä ja johtaa tallataan kapitalistisen rautako-oikeuslaitoks- ia

sekä muita valta- - ron alle (Jatkoa loisella sivulla)jatkoa luisella sivulla)


