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Työtoverit kansansivistyksen vainiolla! Muutamien, etupäässä kau-
punkien- kansakoulujen opettajat ovat poistuneet työstään ja koettavat
myös muuten vallankumousta vastustamalla auttaa jälleen jaloilleen
vanhaa virkavaltaa ja suurporvariston kukkarolle niin hyödyllisiä enti-
siä yhteiskuntaoloja. Mutta me kysymme: olivatko ne sitten niin suo-
peita kansansivistjivselle ja sen työntekijöille, _ että kansakoulunopetta-
jani sopii niitä yritellä puolustaa >. Ja onko mielestänne oikein, että hyl-
käätte omat oppilaanne, työtätekeväin vanhempain lapset 1?

Lukemattomissa kirjoituksissa olette yhä uudestaan tuoneet julki-
suuteen taloudellisen asemanne parantamisen tarpeellisuutta. Olette
ennen viime keväistä vallankumousta rukoilleet kapitalisteilta armo-
paloja, olette sittemmin vallankumouksen rohkaisemina myös uhkailleet
heitä. Mutta se kaikki on kaikunut kuuroille korville. Taloudellinen
asemanne ei ole kohonnut edes sen vertaa, kuin elintarpeiden kallistumi-
nen edellyttäisi!

Koulutyössänne ette myös ole saaneet tuntea minkäänlaista va-
pautta. Jos milloin olette rohjenneet vapaasti esittää mielipiteitänne
joko koulussa tai sen ulkopuolella, on teitä vastassa ollut johtokunta,
papisto j. n., eikä. entinen kouluylihallitus suinkaan tällöin asettunut
opettajia puoltamaan. Päinvastoin, melkein aina opettajan asia siellä-
hävisi, johtokunta tuli voitolle tahi rikollisena ollen jäi rankaisematta.

Omantunnon vastaisia ovat myös olleet useat oppikirjat. Niissä on
vanhoillinenhenki, jokakaikkialta huokuu esim. nöyräniskaisuutta kapi-
talistista yläluokkaa kohtaan tahi näyttää, miten muka oikea isänmaan-
rakkaus vaatii kansaa tottelemaan sotaherroja ja esivaltaaj vaikkapa
nämä johtaisivat joukkoja vieraitten kansain alueille. Kansan kasvatta-
jat, kansan yläpuolella ei saa olla mitään hallitsevia sukuja tahi kunin-
kaita, vaan olkoon kansan tahto korkeimpana lakina tässä maassa. Uusi
aika siis vaatii oppikirjani uudistusta, oppiaineksen seulomista, jotta
kaikki väärä siitä jääpois javain totuudet pysyvät.

Entä nuo kalpeat oppilaanne! Heillä ei tavallisinakaan aikoina ole
kunnon asuntoa, ei lämpimiä vaatteita tahi kelvollisia jalkineita jaravit-
sevaa ruokaa. Nyt, kamppaillessaän nälän ja kylmän kanssa, on heidän,
tilansa vielä kurjempi. Ja kuitenkin tulisi heidän kyetä kehittymään!
Heidän vanhempansa ovat jo kauvan sitten ryhtyneet taistelemaan itsel-
leen ja lapsilleen siedettäviä oloja, ja te tiedätte, miten mahtavina teki-
jöinä kasvatuksessa ovat olot ja ympäristö. Tiedätte myös, ettei muuta-
man vuorokauden tunnin 010 valoisassakaan koulussa voi paljoa vaikut-
taa oppilaan kasvatuksen hvväksi, ellei koti ole onnellinen,'puutteista
vapaa. Miksi ette siis tekin olisi mukana luomassa oppilaillenne ja hei-
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dän vanhemmilleen suopeaa ympäristöä, tyydyttäviä kuteja t Ah, miksi
moni teistä paijaa oppilaille heidän vanhempiaan, joita lapset, eivät kui-
tenkaan halveksi. Saatatte siten lapset äärettömään jännitykseen ja
teette arvaamattoman suuren kasvatusopillisen virheen sekä kuulussa
olon oppilaille synkäksi ja vastenmieliseksi!

Aliksi ette työskentelisi koulussanne saman aatteen elähyttäminä
kuin kurjuudesta kohoava kansa i Nähkää, historian hengetärkostaa nyt
koko köyhälistön ja niin teidänkin puolestanne. Xyt kaikki väärä, laho
kaatuu. Myös kansakoulunopettaja ja hänen oppilaansa odottavat uutta
aikaa. Elköön teistä kukaan asettuko poikkiteloin vapauden voittokulun
tielle; elkää surko ihmiskunnan uudestaan syntymistä.

Kapitalistisen riiston . nyt maailmansodan aikana kohotessa huip-
puunsa ovat nälkä ja vanhan järjestelmän muut varjopuolet johtaneet
kansoja vallankumouksiin. Ja me uskomme, että oikeuksiensa puolesta
taisteluun nousseen kansan kärsimysten ja uhrausten kautta voitetaan
oikeudenmukaisempi yhteiskunta, jossa kaikilla on onnellisen elämän
ehdot. Uuden yhteiskunnan synnytystuskat voivat tosin olla suuret,
mutta historian lakeja emme voi muuttaa.

Opettaja-toverit, käykää työhön, korjatkaa, mitä kansaa vastaan
olette rikkoneet! Elköön historian kirjoittaja saako aihetta langettaak-
seen tuomion, että Suomen kansakoulunopettajissa oli sellaisia, jotka
tärkeänä hetkenä eivät velvollisuuttaan täyttäneet.
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