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Läbirääkimised Jaapaniga
algama d uuesti.
Peki n g i st, 2. jaan. Pääle kuuaegse
waheaja algasid läbirääkimised Nõukogude
Liidu ja Jaapani wahel uuesti.
Jaapan: saadik Pekingis Joschisawa sai
Tokiost nende tingimiste pääle, mida sm.
Karahan temale nowembrikuul andis, järg
mise instruktsiooni: Jaapani walitsus ei
leia wõimalikuks kohe Jaapani wägede ewa
tueerimiiele Sahalinift asuda talwc aja
tõttu."
Tänasel koosolekul lubas Joschisawa sel
gitada neid tehnilisi põhjuseid, mis ei luba
Sahalini cwakueerimist kohe ette wõtta.

E Kirjast. Ühisuse liikmetele ja tollelt, tellides 15% odawair.

Mana troskaga.
Inglise kuningas tähendas parlamendi omamisel, et edas
pidised suhted S- N. W. Liiduga teostatakse 1921 aastal sõlmitud
mana kaubandusliku lepingu alusel.

Esimesena terwitas sõjalistest atacheedest

Meie järele.
Pekingist, 2. jaan. Jaapani walitsus
pani ette Hiina walitsusele muuta Pekingis
asum Jaapani missia ümber saatkonnaks,
kusjuures saadikuks jääks Joschisawa.
Hiina walitsus awaldas oma nõusolekut
selle ettepaneku pääle.

Ärge mängige tulega.
Warssawist, 2 jaan. Pääle Olsch
tini linna tea tris olnud etenduse lõpul,
mis kandis nime „Enamlased," kogusid too
lised teaatri ette ja peksid näitlejad läbi.
Tuleb tähendada, et näitegrnpp, kes sõi

Waatame õige, kui kaugele härra kuningas sarnasel troskal ja sarnase kutsariga sõidab

kandmist.

Wrangeltased reorganiseernwad.
Miinist, 2. jaan. Diplomaatilistes
ringkondades kõneldakse, et Wrangeli wäe
reorganiseerimise kawa wöeti wastu Bul
gaaria pääministri Zankowi, Jugo-Slaawia
pääminiüri Paschitshi ja Jugo-Slaawia
wälisasjade ministri Nintshitshi ühisel nõu
pidamisel.

Wene kirikute sckwestrcerimine
Prantsusmaal.
P a ri i si st, 1. jaan. Prantsusmaa wa
kitsuse kommissari korraldusel pandi sek
weslri alla Wene kirikud Nizzas, Mehto
nis ja Cannes.

Kuid Prantsusmaa on kohusta
tud maksma oma mölaastd.
Lon d on i st, 2. jaan. „Morning Posti"
teatel on Inglismaa walitsus saatnud
Põhja-Amcerika Uhisriikidele teadaande,
kus seletatakse, et temal ei ole midagi selle
wastu, kui Uhisriigid pikendawad wõlgade
tasumise tähtaega Prantsusmaale oma ära
nägemise järele.

Timukate Eestist.
Uued arreteerimised
Tallinnast, 2. dets. Linnas, eriti
tööliste rajoonides jatkatakie tööliste hul
galisi arreteerimisi ja rüüstamist.
30. dets. piirati Tallinna sadam ümber
ja arreteeriti „kuni asja selginemiseni",
kõik sadama töölised, kes tööle tulid.
Üldse arreteeriti üle 100 inimese. Sada
matööliste ruum pitseeriti kinni. Lae
wade laadimine seisab tööliste puudusel.
Ka kaitseliit ei taha enam sõna
kuulda
Tallinna komendant kolonel Raudwere
on päewakäsu awaldanud, milles tähenda
takse, et on juhtumisi olnud, kus kaitse
liitlased käskusid ei täida ja oma teenis
tuskohustuste täitmisele ei ilmu. Tule
wikus lubatakse kõiki kaitseliitlasi „süü
suuruse järele karistada".
«Aumärkide" uputus
Ühenduses 1. dets. sündmustega on
Eesti walitsus kibedasti ametis „wabadus
ristide" wäljajagamisega kõigile neile, kes
töörahwa weristamisest osa wõlnud. Seni
olewat kawatsetud wülja anda üle 400
„wabadusristi". Pääle selle jagawat
weel Läti walitsus üle 100 „Karutapja
ordu risti" Eesti timukatele. Utemsimuk
Palm olewat saanud „aumärgi" Poola
nuhkide staabilt, muidugi kõrgete teenete
eest töörahwa tapmisel.

Leiwa ja saiahind tõuseb
Tallinnas oli leiwa ja saiahindade
„wmüt.ne" kõrgendamine 19. dets. Nüüd
on jällegi uus kõrgendus ette wõetud.
Leiwapuuda püült tõusis hind 20 marka
ja saiapuuda Püült 40 marka.
Ka wanadekodu on hädaohtlik
Linnal on olnud kawatsus Juhkendalis
olewat wanadekodu üle wiia maale, kui
wõimaline Jrusse. Selle pääle on aga
kindral Laidoner tähendanud, et seda ei
wõi teha, sest sarnasel korral wõiwat
öömaja kahtlased ollused tarwitada. Et
ka nüüd wanadckodu luhkendali raioonis
„hädaohtlik" olewat, nõudwat Laidoner
selle sulgumist.

Eesti wölg Prantsus- ja Inglis
maale.
Töörahwa tapmiseks sai Eesti walitsus
Prantsuse walitsuselt üldse 13.145.304
sranki Sellest summast tasuti looduse
warade mahasahkerdamise teel osa ära, nii
et l. now. Eestil Prantsusmaale weel
maksta oli 5 milioni franki. Nüüd ole
wat walitsus sellest summast 1.939.000
sranki jälle ära maksnud.
Inglise kodanluselt said Eesti timukad
344.274 naelsterlingit. Sellest osast ole
wat suurem osa tasumata.

Inglismaa ei ole ka protsendi alanda
mise wastu Prantsusmaa wõlgade püült.
Inglismaa walitsus ainult nõuab, et
kui Prantsusmaa tasub wõlgasid ühisrii
kidele, siis peab ta wastawa osa maksma
ka oma wõlgade maksmiseks Inglismaale.
Majanduslik kriis Poolas.
W a rss a w i st, 2. jaan. Uueks aastaks
on Lodsis lõpetanud oma tegewuse 30°/ o
kaubanduslikkudest ja tööstuslikkudest ette
wõtetest.

„ Kommunistlik saal" Sidney's.
Londonist, 2. jaan. Austraalia me
remeeste ametühisus teatas laewade oma
nikkudele, et ainukeseks meremeeste palka
mise kohaks on tulewikus „Kommunistlik
saal" Sidneyks.
Uus kalender Mongoolias.
Urgast, 2. jaan. Mongoolia suur hu
rulat otsustas panna 1. jaan. 1925 a.
maksma uue kalendri, mis tähendab lä
henemist Euroopa haritud ilmaga. Uus
aasta peeti juba 1. jaanuaril.
Salkkond pankur-kelme.
Berl i i n i st, 2. jaan. Saksamaa übis
kondline arwannne on põrutatud wiimase
aja paljastustega Preisi riigipanga juhtide
kuritrgewuse kohta õnnekütt Kutiskeri kohtu
asjas, keda arreteeriti mõni aeg tagasi
ühenduses Wene õnneküti Mihail Holzmanni
(kes omal ajal musta äri ajas Ukraina
hetmani juures) kelmuste paljastusega.
Kohtuwõimud, asja uurides, wõtsid was
tutusele rida inimesi, waatamata nende
kõrge ühiskondliku seisukorra pääle.

dab mööda rrowin.se ette kandes

saamad toetust walitsuse poolt. Ennemalt
see näitegrupp andis etendusi ida piirkon
nas. Elanikud boikoteerisid näidendi ette

pidamisel.

Kompartei paljastused olid nii mõjuwad,
et walitsus oli sunnitud arreteerima selle
firma juhtisid.

atacheed.

kergendamise nõudmise tagajärjel.

wahelise kodanluse ülewal

teda kokkukraapida määratud raha summad.

Tehe r a n i st, 2. jaan. 1. jaanuaril
jõudis Teherani tagasi lõuna wäerinnalt
pääminister Risa-Khan. Wastuwõtmas
olid teda kogu linna elanikud. Wastuwöte
kandis oma suuruse poolest enneolemata
iseloomu. Saad-Badees wõtsid pääminislert
wastu walitsuse kõrgemate asutuste esita
jad, kui ka wäljamaa saatkondade sõjalised

Ruhris on walmimas üldstreik.
Berliinist, 2 jaan. „Vorwärts" tea
tab, et üldine olukord Ruhris muutub ah
wardawaks. Wahekohus otsustas nõrgen
dada mäctööliste palku 4—B proticrti, kuid
ettewõtjad ei taha sellest kuuldagi ja ähwar
dawad cttewötteid kinni panna.
Tööliste pahameel on wiidud äärmuseni.
Seepärast mäctööliste am. ühisuste presti
diumid kutsuwad kokku oblastilised konwe
rensid küsimuse lahendamiseks. Ka metallur
gia tööstuses on konflikt tööliste palga

2. Internatsionaal rahwus

Pääle Saksamaa kompartei pal
jastusi
B e r li in i st, 2. jaan. Saksamaa kom
munistid paljastasid 2. Internatsionaali
juhtide lähedat sidet Saksamaa sotsidega
ja Berliini suursahkerdaja Basmathi fir
maga. See firma warustas rahaga Saksa
sotsiaaldemokraatiat, korraldas tema kon
gresse ja nõupidamisi. Paljud sots.-dem.
juhid olid selle firma osanikkudeks. Sotsiaal
demokraadid walitsuses olles warjasid selle
firma seaduswastalisi tegusid, aidates

Persia on ühinenud.

S. N. W. Liidu esitaja kõnega: S. N.
W. Liidu saadik wolitas mind terwitada
teid, kui riigi koondajat ja keskendujat, kes
kinnitas rahwusliku iseseiswa riigi wöimu.
Saadik wolitas mind saniuti õnne soowida
teile wõitudeks jõudude üle, kes püüdsid
maad langemisele wiia ja awaldab usku,
et teie poolt likwideeritud mäss wiimane
riigiwastaste jõudude katse on".
Pääminister awaldas saadikule ja selle
näol S. N. W. Liidule kõige palawamaid
ja sõbralikumaid tundeid ja läks selle jä
rele teiste riikide esitajaid terwitama.

8. aastakäik

Puhkepäewal, 4. jaanuaril 1025

Meie nmhekord Poolaga.
Wars s a w i st, 2. jan. Ajalehe
„Netsh Pospolita" sõnumisaatjale ' seletas
Poola wälisasjade minister Skschinski Poo
lamaa ja S. N. W. Liidu w ahe korrast
järgmist: „Kõige suuremat raskust sünnitab
wahetegemine S. N. W. L>idu waliisuseja
Kominterni poliitika wahel. Sell? tõttu
lõpetas Inglismaa oma wapekorra S.N.W.
Liiduga ja kinnitatakse, et kamal põhjusel
ci saada ka kokkuleppele Prantsusmaa ja
S. N. W. Liidu wahel.
Poola piirid puutuwad S. N. W. Lii
duga kokku 1100 wersta ulatuses ja see
eraldab meie wahekorra Inglismaa ja

Prantsusmaa omast. Poola peab kokkuleppele

püüdma S. N. W. Liiduga, kuigi selge on,
et kokkulepe on asjata, kui Poola kmdlu
sele jõuab, et S. N. W. Liidu ja Kominterni
poliitika üks on."
Edasi teatas Skschinski, et Poolamaa ei
saa silmi kinni pigistada enamlaste sala
plaanide kobta Poolamaal ja Baltimail.
„Minu sõit Helsingi on paremaks tunnis
tuseks, et need küsimused meid huwitawad.
Enamlaste salaurgitsused Balkanil ja BU
timaal toomad nende riikide ühendamist, keda
hädahoht häwardab."

Arreteeriti üks Preisi riigipanga pää
direktor dr. Fritz Rübge. Teda süüdista
takse selles, et ta wiimase! ajal on mere
ministeeriumile sünnitanud 15 miljoni marka
kahju, andes Kutiskerile ühes Holzmanniga
wõimaluse omandada seda firmat.
Üks silmapaisiwamatest Saksamaa raban
dussalanõunikkudest Helwig kadus ära Bcr
liinist.
Wene pankade kelmistükid
Pariisis.
Pariisist, 30. dets. Nõukogupanga
kohalejõudmine tekitas terawaid kokku põr
keid endiste Wene pankadega Pariisis.
Nende wahel tekkinud waielus toob sel
gust nende osakondade ajaloosse wiimas
tel aastatel, paljastades kahtlaseid ja ku
ritegewuslikke kelmistükke. Samuti selgub,
et kelmistükkidesse on segatud ka Prant
suse pangad.
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Gda f i
Läinud nädal.

Saksa kodanlus omale tulewikku eite
kuulutamas, millel mingisugust wälja
waadet ei ole. Inglise lordide polii
tika S. N. W. L. suhtes hakkab ilmsiks
tulema. Kas ametühisuste ühinemisest
saab asja ?
Kodanlus teeb 1. jaanuaril hariliselt
ülewaateid oma senisest tegewusest ning
püüab selle najal ka pilku tulewikku heita.
Samasugust katset teeb ka Saksa kodan
lus ja tunnistab säälsamas awaliselt, et
käesolew aasta Saksamaale midagi hääd
ei tõota. Stresemann tähendab awaliselt,
et kodanlus asjata on pannud suuri loo
tusi Dawesi plaani pääle. Kui Kölni piir
konna ewakueerimises sakslaste ja liitlaste
wahel kokkulepe ei järgne, tähendawat see
Saksamaa senise poliitika täielist läbikuk
kumist ja seega kommunistide ettekuulu
tamise täideminemist. Tähendab, Saksa ko
danlus peab juba awaliselt tunnistama, et
poliitika, mida ta seni ajanud liitriikide
imperialistide ettekujutamise põhjal, on
Saksa rahwale kahjuline olnud ning selle
poliitika edaspidine jätkamine ei wii Sak
sa riiki imperialistliku sõja tagajärgede ku
ristikust wälja, waid surub teda sinna ikka
sügawamale. Et kodanlus awaliselt tun
nistab, et kommunistidel õigus on, iseloo
mustab kodanluse äärmist wiletsat seisu
korda, millest ta pääseda tahab wana abi
nõuga kommunismi hädaohust lisami
sega. Selle mõttega tahetakse liitlasi sun
dida järelandmisele Saksa kodanlusele. Jär
jeliselt ei ole Saksa kodanlus midagi oma
senisest kriisitamisest õppinud, waid tam
mub täiesti wana rada.
Inglise wanameelsete walitsus hakkab
ikka selgemalt oma tõsist nägu S. N. W.
Liidu wastu näitama. Kui Chamberlaine
oma Euroopa reisu ette wõttis, tähenda
sime meie oma nädala ülewaates, et see
„külaskäik" on ette wõetud liitriikide jõu
mobiltseerimiseks S. N. W. Liidu wastu.
Juba siis tähendasime meie, et pääle Cham
berlaini külaskäiku seni meie wastu sõb
raline Itaalia ajakirjandus oma tooni
meie wastu muutis, kuna Prantsuse ko
danlik .''ajakirjandus weel rohkem tuld ja
tõrwa meie wastu hakkas pilduma, kui ta
seda seni oli teinud. Pääle suurrikide nõu
pidamise hakati kohe kõnelema Balkani
liidu loomisest, samuti tõsteti uuesti üles
Balti liidu küsimus, mida tühja ko
tina kogu Balti riikide olemasolu ajal oli
püütud püstitada. Et need jutud ja kawat
sused kõik ühel ajal tekkisid, siis on aru
saadaw. et kogu seda „liitumist" Inglise
lordide käsi juhib. Wiimasel ajal kõnel
dakse juba Wrangeli wäejäänuste uuest

Egüptus.
A«g. Hansow
Maa, kus praegu Inglise imperialism
oma metsikut pääletungimist peab, on koht,
kus inimsoo kultuur tegi esimesena suuri
samme oma arenemisel.
Aastatuhanded tagasi, ajal mil teised
rahwad elasid alles wiletsat loodusrahwa
elu, olles täiesti looduse jõudude mõju
all, tegid egüptlased suuri saawutusi loo
duse jõudude wõitmises ja selle kasutami
seks inimsoo poolt. Mälestusmärgid sel
lest inimkonna wõitluse ja wõidu teest
Egüptuses ulatawad 8.000 a., mõnede
õpetlaste arwamise järele aga kuni
10.000 a. tagasi. Kui meie aga meeles
peame, et egüptlane kultuura inimesena
mitte taewast ei sadanud maha, et maa
pääl hakata looma suuri ehitusi, waid et
selle ajajärgu, mille kultuurist meile on
jäänud järele mälestusmärgid eel on
pidanud käima pikk arenemise ajajärk, mil
lest meile tema kauguse tõttu ei ole järele
jäänud mingisuguseid mälestusemärke.
Kuustuhat aastat tagasi millise aja
järgu üle meile juba kirjalised dokumen
did jutustawad leiame Egüptuses eest
juba kultuurriigi, keerulise riigikorra, kõrge
ehituskunsti, kunsti ja käsitööga. Suu
rem osa elanikke elatasid endid põllutööst,
mida toimiti Niiluse üleujutuste läbi ram
mutatul maal. Siin, keset kõrbet, elu
soone Niiluse ääres kerkiwad üles hiigla
ehitused ja kunsti saawutused. Siin, pi
dades alalist wõitlust looduse jõududega,
kaewates kanaale, ehitades tamme selleks.

mobiliseerimisest ja nende koondamisest Val
kanitele. Kõigest sellest wõib oletada, et
Chamberlain tahab lord Curzoni õnnetut
katset korrata piirata raudrõngana S.
N. W. Liitu.
Inglise ametühisustes kuuldumad ikka
rohkem hääli, mis maailma ametühisusliku
liikumise ühtlustamist nõuawad. Asi on
läinud isegi niikaugele, et senise ametühi
süste päänõukogu kõrwale on loodud weel
eri wähemuse büroo, kelle päämiseks üles
andeks on ühise ametühisusliku wäerinna
loomine. See wähemuse büroo kawatseb
kokku kutsuda konwerentsi, kus läbi haru
tataks ühise ametühisuse wäerinna loomise
küsimus. Ametühisuste päänõukogu, kelle
saatkond Purceliga eesotsas hiljuti Wene
maal käis, ütles aga ära oma esituse saat
misest sellele konwerentsile. Sellest paistab
nagu oleks ametühisuste päänõukogu ühise
ametühisuste wäerinna wastane. Kuidas
lugu tõepoolest on ja wälja kujuneb, on
raske ette kuulutada. Tõeolu on aga see, et
S. N. W. Liidus wiibinud Inglise ametühi
süste päänõukogu saatkond on seni õige
wähe täitnud sellest, mida ta lubas S. N.
W. Liidus olemise ajal, sellest, mida ta
rahwuswahelise tööliste liikumise ühtlus
tamiseks tegema pidi. Ametühisuse wähe
muse täidesaatwa komitee sekretäär Pallit
tähendas, et päänõukogu ei olewat sugugi
Jnglise-Wene ühinemise komitee wastu,
päänõukogu olewat malmis wõitlema ühi
se ametühisusliku liini eest igal maal, wäl
ja arwatud ainult Inglismaa. Sarnane
seisukoht paistab meile äärmiselt segasena
ja ei tähenda muud, kui 2. Jnternatsio
naali taktikat wõidelda sõnadega (teis
te maade suhtes), kuid samal ajal loobuda
tegudest oma maa suhtes. Kui Inglise
ametühisuste päänõukogu tõepoolest sama
sel seisukohal wiibib, siis tähendab see küll
laiemate töölishulkade selja keeramist talle,
sest töölistehulgad näewad, kes kaitsewad
tegeliselt ta huwisid ja kes selleks antult
sõnu teewad. K. T.

Pubkeväewal. 4. jaanuaril 1925 a. Rr. 3

5% wõrra. Praegu sünnib külwipinna
kaswamine küll rohkem aegamööda kui
1922 —23 a., mil ta suurenes 18%.
Seda põllutööstuse tõusu tempo langemist
tuleb seletada tööloomade ja tööriistade
puudusega

1923—1924 a. ja 1924—1925
dusaasta alguse andmed tõendawad, e*
põllutööstuses on maksew alaline tõus
seepääle waatamata, et 1923 a. lõikus oli
madal ja 1924 a. oli osaline wiljaikaldus.
Seda tõendawad järgmised andmed.
Külwipind kaswas S. N. W. Liidus
1923—24 a. jooksul 7,1% wõrra ja W.
S. F. N. W. ulatuses 6,9% ning ta on
tõusnud kogu Liidu ulatuses 75.541,9
tuhande tiinuni. Esialgsete andmete järele
kaswas taliwilja külwipind 1924—1925 a.

Toitlustaimede asemele astuwad rohkem
Wäärtuslikumad tehnilised ja rohkem
tööjõudu nõudwad kultuurid. See tõen
dab, et talupoegade majapidamises tuleb
nähtawale kindel sihtjoon ta intensiiwse
maks muutumise alal.
Ka 1923—1924 a. kestab edasi loo
made arwu kasw, mis algas 1922 23 a.
Iseäranis kiirelt kaswab sigade pidamine,
mis nüüd on tõusnud 86,3 X sõjaeelsest
tasapinnast. Suurte sarwloomade arwu
kaswamine sünnib ka kiirelt, iseäranis
Põhja-Lääne, Lääne, kesktööstuse ja Uurali
raioonides. Nendes raioonides kaswab
noorte kariloomade arw kiiremalt kui
1916 a. Wähema kiirusega sünnib hobuste
arwu jaluleseadmine.
Nõnda siis näeme, et põllutööstuse põ
hielemetttide jaluleseadmine sünnib teatud
kindlusega. Andmed näitawad ka, et
praegu ei ole seisma jäänud ka taliwilja
külwipinna kaswamine.
Iseäranis huwitawad on need andmed,
mis pecgeldawad talupoegade keskel walit
sewat meeleolu oma majapidamise tõstmise
suhtes. Selle tunnistuseks on see, kuidas
talupojad wiimasel aastal wiisid läbi agro
noomilisi abinõusid.
Suurt hoogu wõtab üleminek mitme
põllu pidamisele. Minnes talupoegade
soowidele wastu, otsustas Moskwa nõu
kogu wiia wiie aasta jooksul läbi mitme
põllupidamine üle kogu kubermangu. Sa
ma otsuse wõttis wastu Jwanowo-Wos
nessenski kubermangu täidesaatew komitee.
Kaluuga kubermangus läks 1924 a. mit
mepõllupidamisele üle 456 küla. Sama
nähtus kordub peaaegu igas kubermangus.
Paljudes kohtades wõetakse talupoegade
konwerentsidel otsused wastu ülemineku
kohta mitmepõllupidamijele. Agronoomid
ja maamõõtjad ei suuda rahuldada kõiki
talupoegade nõudmisi ülemineku alal mit
mepõllupidamisele. Samuti kaswab ka
põlluheina külwamine. Kui 1923 a. oli
pölluheina all 686 tuhat tiinu, siis 1924 a.
kaswas see arw 1.020 tuhande tiinuni.
Uhes sellega wõtawad talupojad tarwi
tusele uuemad maaharimise wiisid, mis
tõstawad wiljasaaki, nagu warajane kesa
maa üleskündmine jne.
Talupoegade seas wõtawad maad weel
teised abinõud põllutööstuse tõstmise alal,
nagu seemnewilja puhastus, maaparandus,
laenupunktid jne.
Uhes sellega on talupoegade seas suur
tung ühinemiseks. Kollektüwseid majapi
damisi ja kooperatiiwe oli:

et ikka rohkem ja rohkem maad ära kis
kuda kõrbe käest ja muuta wiljakandjaks
maaks, pannakse alus meieaja geomeet
riale. Uurides weetõusu Niiluses ja selle
kokkulangemist teatawate tähtede ilmumi
sega taewalaotuses, tehtakse esimesi amme
astronoomias ja seatakse kokku esimene ka
lender maailmas. Siin wõetakse esime
sena tarwitusele kirjamärgid, mille abil
inimene oma mõtteid ja tegewust wõtb
edasi anda üle aastatuhandate. Siin
arenewad wälja ka meieaja ühiskonna eel
käijad, feodalism ja kaubandus kapitalism
j. n. e.
Egüptuse üle walitsesid waraod, kes
oma abiliste preestrite ja feodaalide
abil käskisid orjade üle, pannes neid ehi
tama omale suuri losse, templeid ja haua
kambreid (piramiite). Siin tekiwad ka
esimest korda wõitlused klasside wahel,
kus kurnatud kiht wastu hakkas kurnajate
kihile ja nende wõimu häwitada ähwar
das.
Selle aja jooksul, millest meile järele
on jäänud kirjalised dokumendid, on Egüp
tus läbi elanud wäga mitmesuguseid päewi.
Olles kuni 525 a. enne meie ajaarwamise
algust täiesti iseseisew riik (wälja arwa
tud ajajärk 1.800—1.580 a. e. nt. a.
arw, mil rändrahwas „hiksid" Egüptuse
oma alla heitsid), elas ta sisemises ühis
konna elus läbi need ajajärgud, mis Eu
roopas ilmuwad mitutuhat aastat hiljem.
Feodaalne kord, tema täies kujus, kestab
Egüptuses kuni 2.000 a. enne m. a. arw.
Pääle selle hakkab see kord lagunema ja
selle asemele hakkab tekkima uus kord, mis
Wäga sarnane on Euroopa ühiskonna kor
rale 14—17. aastasajal ja mida nimeta-

takse kaubakapitaali ajajärguks. Seisab
see kord selles, et endise feodaalkorra na
turaalse majanduse asemele ilmub tööjao
tus, tarbeainete wahetus, kauplus, ning
endise liikumata waranduse omanikkude kõr
wale ilmuwad liikuwa waranduse omanikud
kaupmehed. See kaubakapitaali ja mõisnik
kude walitsuse ajajärk Egüptuses jõuab oma
kõrgemale tipule 1.580—900 a. e. m. a.
arw., mil Egüptus rahule ei jää mitte
ainult Egüptuse piiridega, waid heidab
oma alla teisi maid, kelledega kaubandus
likke suhteid loodi. 18, 19, 20 ja 21
walitsejate sugu (kuni 525 a. e. m. a. a.
walitsesid järgimööda 26 walitsejasugu
wõi dünastiat), walitsejad on wäga sõja
kad. Waraod Tuthamos I, Tuthamos 111,
Ramses I, Seti I, Ramses II ja 111 pi
dasid alalisi sõdasid ja heidsid oma alla
Nuubia tema kullalademetega, Siiria,
Palestiina (pääle juutide kuninga Salo
moni surma) ja püütakse sedasama teha
Mesopotaamiga. Tehakse kaubalepinguid
Mesopotaamia, Hetalaste ja teiste rah
wastega. Kuid pääle 900 a. e. m. a.
arw. hakkab Egüptuse wäline wägewus
kaduma. Uued rahwad ilmuwad asemele
ja tungiwad Egüptuse asumaade kallale.
Põhjapoolt tungiwad kallale greeklased,
lõunast ethiooplased, ida poolt assiirlased
ja holdealased. Nende pääletungimise all
kaotab Egüptus oma asumaad. Wiimaks
525 a. e. m. a. arw. heidab Persia kunin
gas Kambisis Egüptuse oma alla ja lõ
petab tema iseseiswuse. 405 a. suudab
Egüptus weel kord iseseiswaks saada, kuid
350 a. lõpetuwad perslased selle iseseisWuse lõpuliselt. Kui 332 a. perslased
Aleksander Suure poolt wõidetakse, läheb

KokkWiilted pöliutööötufc
üle.

jaanuaris 1921 a. 12.784
1922 „ 18 689
1923 „ 25.128
juulis 1924 „ 30.961
1925 a. alguks wõib - teha järgmine
kokkuwõte põllumajanduse seisukorra üle:
kaswab külwipind, põllutööstus muutub
intensiiwsemaks, talupoegade seas walitseb
suur tung paranduste läbiwiimiseks oma
majapidamises, mis sünnib muu seas ühi
nenkise teel. Sellest olenewad ka nõukogu,
walitsuse ja partei ülesanded põllutöös
tuse suhtes. Uks tähtsamatest sarnastest
ülesannetest on kindlustada talupoegadele
wastaw sissetulek omast majapidamisest.
Kui walitsus ei suuda kindlustada talu
poja majapidamisele maksimaalset sissetu
lekut, siis see mõjub halwawalt liidu loo
mise pääle maa ja linna wahel ning la
lupoja püüded oma majapidamise tõstmise
alal ei anna wastawaid tagajärgi.
A. S.—

S. J. W, |iit ji torti#
likuit tiiitil.
Läinud aasta oli Nõukogude Liidul rah
wuswahelise poliitika alal teatud määral
kokkutvõttelik. 1924 aastal tunnistati Nõu
kogude Liitu terwe rea kodanlikkude riikide
poolt ilma mingi eeltingimiseta ja sõlmiti
rida kaubalepinguid. Nii on siis 1924 aas.
tal kapitalistlik piiramine juriidiliselt iüga
walt taganenud oma endiselt seisukohalt
S. N. W. Liitu täiesti eitada ja interwent
siooni ning sõjalise wõitluse metoodist.
See kapitalismi taganemine ei tähendada
aga weel, et tema lõppenud on Nõukogude
Liidu sotsiaalse-poliitilise süsteemiga ja Ok
toobriga. See taganemine sündis jõudude
reaalsete wahekordade muutmise järeldusel
kapitalistide eneste keskel üheltpoolt ja tei
seltpoolt Nõukogude Liidu sisepoliitilise ja
majandusliku seisukorra kõwenemise tõttu,
mis suurendas tema osa ja tähtsust rah
wuswahelisel näitelawal.
Umbkott, millesse kapitalistlik ilm sattus
pääle ilmasõja, awaldab ikka enam mõju
selle walitsewate gruppide tegewuse pääle.
Selles tegewuses oli kõigewähem järjekind
lust ja püfiwust. Selle wastu, kapitalist
liku ilma tegewus awaldas kõrgemal mää
ral närwilikkust. See oli tingitud nende
mittekindla seisukorra tundmisest. Sellega
muutus ka kapitalistlikkude riikide taktika
ja strateegia järsult. „Patsifistlik-demokraat
lik ajajärk" andis ruttu maad raudsele rusi
kale. Kuid esimese kui ka teise ülesandeks
jäi leida pääseteed umbsopist.
Selle järele, kuidas kaswasid ja sügaw
nesid sotsiaal-poliitilised ja majanduslikud
konfltktid ning wastolud kapitalistide eneste
keskel, muutus ka nende wahekord NõuEgüptus wõitja Makedoonia walitsuse alla.
Sellel ajal tekkib uus kaubanduse ja kul
tuuri keskkoht Aleksandria wahemere
äärde. Pääle Makedoonia riigi lagune
mist 305 a. saab Egüptus weel wiimast
korda iseseiswaks, kuid wiljarikas Niiluse
org pööras warsti uue ilmariigi Rooma
tähelpanu oma pääle ja 31 a. enne meie
ajaarwamise algust heidab Rooma diktaa
tor Octavianus (pärastine keiser Augus
tus) Egüptuse oma alla. Wiimane ise
seisew Egüptuse walitseja-naiswarao Kleo
patra surmab end mao kihwtiga.
Sellega lõpeb Egüptuse iseseisew ole
mine. Sellest ajast pääle on ta olnud
teiste maade ja teiste rahwaste kurnamise
alune. Esialgu oli ta Rooma riigi kur
nata. Pärastpoole, kui Rooma riik kaheks
jagunes ja Lääne-Rooma riik germaan
laste poolt häwitati, langes Egüptus
Jda-Rooma walitsuse alla. Jda-Rooma
riigi prowintsina tuli Egüptusel palju
kannatada raske kurnamise ja kodusõdade
all. Seepärast wõeti 633 a. araablaste
sõjawägesid kui wabastajaid wastu. Esi
algu oli Muhamedi järelkäijate walitsus
tõesti kergem, kuid warsti, kui araablaste
riik lagunes mitmeks riigi leseks, kannata
sid egüptlased raskelt nende wäikeste des
pootide omawoli ja omawaheliste kiskle
miste all. 13. a. s. pääsesid wõimule
sultani poolt orjadest organiseeritud ja
wäga mitmesugustest rahwastest koossei
sew kaardiwägi mamelukid. Need sead
sid oma hääksarwamise järele sultanist
troonile ja walttsesid siis ühes sellega
fellahide (wanade egüptlaste järeltulijate)
üle, kelle seisukord oli orja oma sarnane.
Lõpmata kurnamise ja riisumise tagajärjel
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kogude Liidu wastu. Need kõikumised on
õieti selle närvilikkust vastupeegeldus, mis
valdab ikka enam valitsevaid kapitalistlikke
ringkondi. Kapitalistlikud riigid valvavad
hoolikalt selle järele, mis sünnib Nõukogude
Liibus, kui ka tema cdusammusid üleilmli
kus ulatuses. See mis alles eila näitas
neile võimata olevat S. N. W. Llidu suh
tes, on väiksemagi olukorra muutmise! neile
täiesti võimalik. Kõige tüübilisemalt awal
dab seda kõikumist Nõukogude Liidu suhtes
Inglismaa.
Inglise kapitaali valitsevate rühmade
oma seisukorra sagedane muutmine S. N.
W. Liidu vastu on seletatav Briti kapita
lismi sisemise ja rahvusvahelise seisukorra
muutmisega. Läinud aastal läks SuurBritannia vanameelsete valitsusest läbi töö
liste partei võimulolemise jälle Baldwini
kabmeti juure. Majandusliku poliitika alal
oli see tollipoliitika ja siseriigi saadus
tele eesõiguse andmise läbikukkumisest selle
teostamisele. S. N. W. Liiduga kokkuleppi
mise katsest ühise pääletungiva väerinna
loomise katseni selle wastu jne. Need kõi
kumised Suur-Britannia poliitikas on wastu
peegeldus sellest poliitilisest ja majandusli
kust kriisist, mida elab üle Briti imperia
lism. London kaotab järjest oma endise
seisukoha, kui rahanduslik keskkoht ilmas.
Praeguse tehnika juures ei suuda Inglise
kapitalism võistelda oma endistel ilmatur
gudel ja kaotab oma elulised seisukohad.
Kerkib esile Prantsuse-Saksa metallurgia
trusti hädaoht. Inglise kapitalismi ees
seisab täies ulatuses miljonilise tööpuuduse
probleem. Kodanlikud majandusteadlased
näitavad selle pääle, et Inglismaa ei suuda
enam oma töölisi toita; soovitatakse laial
dast väljarändamist; jutlustakse laste sün
nitamise vähendamisest jne. Asumaades ja
poolasumaades ei ole seisukord ka parem.
Suurenevad vabanemise liikumine ja emant
sipatsioonilised püüdesihid. Briti imperia
lism tunneb oma hämarust. Tema langeb
kramplikult ühest äärmusest teisi, et seisu
korrast väljapääsu leida. See närvilikkus
teravneb veel Inglise proletariaadi klassi

tari, kuid sellega hädaohu alla ka Inglise
mereühenduse Adria ja Läheda-Jdaga, osalt
ka India, Egüptuse ja Mesopotaamiaga,
ühtlasi suureneb Ameerika kapitaali tung,
end laiali laotada maailma turgudel.
Briti imperialism on malmis ajutiselt oma
seisukoha kaotamise hirmu eest Euroopa
mannermaal kindlustada end oma asu
maades tollipoliitika müüriga.
Jätame kõrwale küsimuse, kas see plaan
teostataw on. Tähtis on selle juures ainult
see, et Briti imperialism kaotab oma en
dise kindluse oma jõusse ja oma esimese
koha pääle ilmas.
Briti imperialismile, kes päästmist otsib
enese eraldusest, on asumaa rahvaste jär
jest kaswab vabastamise liikumine suureks
hädaohuks. Tema püüab seda hädaohtu
likwideerida. Tema arvates on kõige pa
remaks abinõuks selleks Nõukogude Liidu
hävitamine, kes praktiliselt teostab kõigi
rahwaste üheõigusluse ideed ja esitab ene
selt rõhutud rahwaste võitluse sümbooli
rõhujate wastu. Chamberlaini wiimane
katse luua ühist wäerinda Nõukogude
Liidu wastu on mõtte kordumine „sani
taarset kaitsejoont" ehitada Inglise asu
maades Nõukogude Liidu ideede wastu.
Muidugi ei mängi siin wäikest osa selle
praktiline läbiviimine. Kuna nemad Jng
lise-Nõukogude lepingu tagasi lükkasid kui
„Jnglismaale kahjuliku", wõtsid vana
meelsed sellega oma pääle tohustuse näi
data, et nemad suudawad paremaid tingi
misi saavutada. Nähtavasti loodab Jng
lise diplomaatia ühise wäerinna loomisega
S. N. W. Liidu wastu wiimast sundida
eraomanikkude nõudmistele enam wastu
tulema ja wõib olla ka väliskaubanduse
monopooli muutma.
Ka teiste kapitalistlikkude riikide wahe
kord S. N. W. Liidu wastu oleneb suu
remalt osalt ära samasugustest põhjustest
kui Inglismaal. Nende vahekorda S. N.
W. Liidu wastu määrab ära nende eneste
sisemine ja rahwuswaheline seisukord. Kui
wõrd on kapitalistlikkude maade seisukord
kindluseta, niiwõrd on nende seisukord
teadvuse suurenemisest.
Nõukogude Liidu wastu kõikuv loo
Inglise imperialism püüab oma seisu tusest pettumusele, leplikkusest leppimatu
korda kindlustada. Kuid üks lüüasaamine sele jne.
järgneb teisele, waatamata wäliselt paist
Ühise wäerinna mõte S. N. W. Liidu
watest võitudest. Parem ei ole lugu ka wastu ei ole uus. Kõik endised katsed seda
mõjualuste piirkonnas. Siin on kaotus ellu wiia kukkusid läbi, sest wastukäiwad
kaotuse järele. Endise Pekingi walitsuse huvid üksikute kapitalistlikkude riikide ja
kindralite lüüasaamine nõrgendab tingi üksikute kapitalistide gruppide wahel ei lase
mata Inglise imperialismi seisukorda Hii seda teostada. S. N. W. Liidu seitsme
nas. Persia feodaalide purustamine nör aastane ajalugu on selle tõenduseks. Siiski
gendab Inglise seisukorda Persias. His on mõte rahulisest vahekorrast S. N. W.
paanlaste lüüasaamine Marokkos toob Liidu ja kapitalistlikkude r ikide wahel eks
uuesti esile Tangeri maldamise hädaohu lik. Mida terawamalt ilmub kapitalismi
Prantsusmaa poolt. Prantsuse seisukorra Võimetus sellest umbsopist pääseda, mida
tugewnemine Tangeris paneb praeguse närvilisemaks muutub tema ülespidamine,
suurtükiwäe tehnika juures otsekohese äh- seda suurem on tema kõikumine S. N. W.
Marduse alla Wahemere wärawad Gibral- Liidu suhtes.
on wiljarikas Niiluse orus nälg ja sel
lega kaasaskäiwad taudid harilised näh
tused. Kui 1517 a. Osmani türklased
mamelukid wõidawad ja Egüptus Türgi
maa ülemwalitsuse alla läheb, et muutu
olukord sugugi. Mamelukid jäid endiselt
alles. Maa jagati 24 prowintsi, millede
eesotsas seisid beid. Uhes türgi ametnik
kudega kurnasid mamelukid endiselt fellahe,
neid looma seisukohale alandades ja unus
tama sundides, et nad kord tuhandeid
aastaid tagasi olnud esimesed inimkonna
kultuuri loojad.
Wiljarikas Egüptus on alati Euroopa
kapitalistlikkude rööwikute tähelpanu oma
poole tõmmanud. Juba nõndanimetatud
„ristisõdade" ajal 12. ja 13. a. s., mil
Itaalia kaupmehed ja Prantsuse ning Sak
samaa rööwrüütlid käisid rikast Idamaad
rööwiwas, tehti katseid Egüptust oma alla
heita. Seekord löödi neid weriste päädega
tagasi. Hiljem tegi kindral Bonaparte
pärastine keiser Napoleon I 1797 a.
katset Egüptust Prantsusmaa külge liita.
Kuid kui tema Aasia sõjakäik türklaste
poolt tagasi löödi ja Inglise admiraal
Nelson I. aug. 1798 a. Abukiri all Bo
naparte laewastiku põhja laskis, läks see
ilmawõitja Egüptusest salaja tagasi Prant
susmaale, jättes omad soldatid saatuse,
inglaste ja türklaste armu hoolde,
fc *l9. a. s. algul annab Türgi sultan Egüp
tuse valitsemise asekuninga Mehemed Ali
pascha kätte. See kaotab ära mamelukid ja
loob fellahidest uue sõjawäe. Maa sisemi
ses korras aga muudab ta fellahid oma
orjadeks, kellele wilja monopooli läbi nii
palju süüa lubatakse nagu see asekuningale
meeldib. Alles 19. aastasaja keskel kaota-

takse Egüptuses orjus nimepidi ära, tege
likult kestis ta aga edasi. Wäliselt muu
tub khediw (asekuningas) peaaegu täiesti
iseseiswaks ja kuulutab Türgimaale isegi
sõja, püüdes oma wõimu alla wõtta Araa
biat ning Siiriat. Kuid Wenemaa ja Jng
lismaa ähwarduse all on sunnitud oma
ettewõttest loobuma ning Türgi ülemwa
litsust tunnistama.
'l9. a. s. keskel algab Euroopa kapitaal
Egüptust rahulisel teel oma alla heitma
laenude näol, mida nad Egüptusele legid,
ja kapitaalide näol, mis ühle wõi teise et
tewõttesse mahutati. Sellel alal võistlesid
omawahel Prantsus- ja Inglismaa, kes
mõlemad igatsesid Egüptust, kui raswast
suutäit omale saada. See wõitlus läheb
terawamaks kui 60 aastatel, hoolimata
Inglismaa wastuseismisteft prantslaste te
gewusele Suetsi maakaelast mis Aaf
rikat Aasiaga ühendab ja Wahemerd Pu
nasest merest lahutab kanaal läbi kae
watakse. Kanaali awamisega lühenes mere
tee Euroopast Indiasse ja Hiinamaale
mitu tuhat wersta. Kuid sellega ühtlasi on
nendes maades mõjumees see, kes kanaali
ja kanaali ümbruse maade peremees on.
Kui nüüd hoolimata Inglise diplomaatia
intriigidest prantslased kanaali läbi kaewa
sid, siis wõtab nüüd Inglismaa kõik abi
nõud selleks tarwitulele, et kanaali üle
walitsust oma kätte saada. Selleks awal
dukse khediwi pääle, kes wõlgades sipleb,
surwet ja ostetakse selle käes olevad
kanaali aktsiad ära.
Kuid selleks, et kanaali üle walitseda, on
waja walitseda Egüptuse üle. Egüptuse
üle walitsemisele vüüe juhib Inglise wa
litsuse tegewust 19. a. s. teisel poolel. Oma
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Nehatu..lahing". Tallinna lähedal.

Meie pilt kujutab Tupsi talu Nehatus, 10 kilomeetrit Tallinnast. Siia Põgenesid
pääle Tallinna ülesastumise mahasurumist kolm seltsimeest, nimelt Sommerling, Alliksoo
ja Kruglikow. Mõmmid said sellest varsti teada ja piirasid maja sisse. Et nuhkisid
üldse 40 inimest oli ja sees ainult kolm, siis ei jäänud viimastel muud üle kui enese
kaitse.

Mäljasolijad nuhid ja politseinikud püüdsid seesolijaid kogu aeg tule all hoida,
puurides kogu aeg maja seinu kuulirahega. Sarnane maruline tuleandmine kesti-' õhtu
kella 10-nest kuni hommiku kella 7- ni. Kolm kommunisti panid 40-le nuhile 9 tundi
wastu, kusjuures viimased kõige uuema süsteemiliste sõjariistadega varustatud olid.
Nimelt olid neil tarvitada kroonu vintpüssid, Bergmanni autamaatpüssid, 4 braunin
gud, nagaanid, 2 Maxinn süsteemilist automaatpüssi ja käsigranaadid. Ainult viimaste
tarvitustele võtmine on otsustanud lahingu. Seesolejad on kuulidest läbilastutena seni
wastu pidanud, kuni neil jõudu veel olnud revolvri ülestõstmiseks.

Ei ole kahtlust, et tulewal aastal on
pettumuste arw nende po»lt suurem. Nõu
kogude Liidu seisukord kõweneb rahwus
wahelisel alal ikka enam ja tema mõju
kaswab. Waatamata mustadest pilvedest,
mida kunstlikult walmistatakse mitmes ko
danliku riigi päälinnas, ei ole tõsist häda
ohtu karta. Inglismaa nootest wõime tõen
dust saada sellest kindlusetusest, mis kapi
talistlikkudes riigides waliiseb. Selle kõi
kuwuse tõttu wõib waewalt muutuda jõu
dude reaalne wahekord. Kõikumised wõi
wad nii tugevad ja järsud kui taht olla,
kuid üldiselt on jõudude wahekord sarnane,
et mõlemate poolte S. N. W. Liidu
ja kapitalistlikkude maade wahekord jääb
kõikuvasse tasakaalu.

Kapitalistlik ilm on orgaaniliselt 1 wõi
metu umbsopist wälja tulema, kuna üks
kuuendik maakerast kindlasti oma seisukorda

kindlustab töörahva huwide sihis, see kõik
laseb oletada, et km jõudude tasakaalus
muutust tuleb, siis see S. N. W. Liidu
kasuks sünnib ja kiirendab üleilmlikku Ok
toobert. Wp.

kawatsuste läbiwiimisel on Inglismaal esi
algu tüliks ees Prantsusmaa, kes samuti
Egüptuse järele suurt huwi tunneb. Khe
diwi pillamiste ja Jnglis-Prantsuse diplo
maatia telgitaguste konksudega wiidi Egüp
tuse walitsus maksu jõuetuseni. Nüüd oli
nende maade walitsustel Põhjust oma ka-pitalistide kasude eest wälja astuda. Khe
diw Jsmail, kes Euroopa riikide wõimule
wastu pani kõrwaldati, troonilt ja tema
asemele pandi enam sõnakuulelisem Terfiki.
Egüptuse rahaasjandus anti aga täiesti
Inglis- ja Prantsusmaa kommissaride
kätte, kes oma äranägemise järele siis
maksusid tõstma hakkasid ja tegelisteks
Egüptuse walitsejateks muutusid. Egüptuse
oma walitsus oli aga ainult silt, mille
all Inglise ja Prantsuse kapitalistid sel
lahe kurnasid. See kurnamise poliitika lõ
petas aga wiimaks ka kannatliku fellahi
kannatuse. 1882 a. tekib pärismaalaste
ülesastumine Arabi-pascha juhatusel. Jng
lis-Prantsuse laewastik hakkas kobe Alek
sandrini pommitama ja Inglise sõjawägi
kindral Walseley juhatusel okkupeeris Egüp
tuse. Okkupeerimisega ühes muutus Jng
lismaa Egüptuses ainuperemeheks ega
tarwitsenud wõimu enam Prantsusmaaga
jagada.
Kuid Egüptus on Niiluse sünnitus ja
kes Niiluse ülemjooksu oma käes hoiab, see
hoiab ka Egüptust oma käes. Samal ajal
kui Inglismaa ainuwalitsuse pärast Egüp
tuses wõitles, käis samasugune wõitlus
Inglismaa ja Prantsusmaa wahel Niiluse
ülemjooksul Sudanis. Kuid samuti kui
Egüptuses, tekkis ka siin rahwuslik liiku»
mine Jnglis-Prantsusmaa rööwpoliitika
wastu. Liikumise eesotsas seisis Muhamed

Eesti Vähemlased
ja 1. detsembri sündmused.
Kuidas waatasid Eesti wähemlase töö
rahva ülestõusmise pääle 1. dets.? Kuidas
hindasid ja missuguse seisukoha wõtsid nad
1. dets. sündmuste kohta, kui üldse juttu
wõib olla revolutsiooni sündmuste hinda
misest ehk seisukoha võtmisest sotside poolt?

Need küsimused ei wõi meile mitte üks
kõiksed olla, kuigi teame Eesti sotside timu
kalikku osa kogu Eesti tööliste liikumise
ajaloos. Wõi pidasid sotsid endid nüüd teist
viisi üleval? Seda mitte, sotsid jäid
ka ifnüüd truuks ... kodanlusele viimase
hinge tõmbamiseni.

Nagu teaoa olid sündmused Eestis
149 protsess ja 1. dets. sündmuste järel
kaja sedavõrd metsikud, sedavõrd 'jõledad,
et isegi 2. Internatsionaal oma Eesti käsi
kutelr Eesti wähemlastelt aruannet
nõudis ning Wene vähemlased Dan
Abramowitsh isegi protesteerisid Eesti
wähemlaste passiivse oleku ja kodanluse
aitamise puhul tema lihunikutöös. Sarnane
seltsimeeste „wali" seisukoht hundis Eesti
sotse omakaitseks sulge kätte võtma, et sel
lega torkida maaslamajat verist töölist.
Ahmed, kellega nii hõlbus ei olnud hak
kama saada. Alles 1888 a. läheb kindral
Kitcheneril korda 22.000 sõjamäega mäs
suliste söjawägesid purustada. Kuid siin
ei ole inglased üksinda, maid ka Prant
suse sõjamäed tegutsewad Sudanis ja mõ
leinad tahawad peremehed olla. Asi läheb
kuni Inglise ultimaatumini 1888 a. lõ
pul. Prantsusmaa ei julge Inglismaaga
söjajalale asuda ja on sunnitud Sudani ja
Egüptuse Inglismaa wõimu alla jätma.
Wastutasuks selle eest tingis ta omale ai
nuõiguse Marokko paale (Marokko oli ise
seisew riik ja Inglismaal ega Prantsus
maal ei olnud siin midagi lubada. Kuid
asi seisis selles, et Inglismaa lubas mitte
wahele segada kui Prantsusmaa Marokkot
oma asumaaks hakkab muutma).
Sellest ajast pätile on Inglismaa Egüp
tuses ja Sudanis peremees. 1882 a. „aju
tiselt" sinna wiidud okkupatsiooni sõjawägi
seisis sääl ilmasõjani. Muidugi oli nime
pidi olemas Egüptuses oma walitsus. Ni
mepidi oli Egüptus Türgimaa ülemwalit
suse all, kuid see oli kõik ainult sildiks.
Tegelikult juhiti Egüptuse poliitikat mitte
Konstantinoopolist ega Kairost, maid Lon
donist. Ilmasõja lahtipuhkemisel wisati ka
see silt minema ja kuulutati Egüptus Jng
lismaa ülemwalitsuse aluseks maaks.
Pääle sõda kaswas Egüptuses rahwus
lik liikumine nii suureks, et Lloyd-George
sunnitud oli 1922 a. Egüptuse iseseiswaks
kuulutama. Muidugi oli see iseseiswus ai
nult nimepidi. Tegelikult aga oli Inglis
maal ka uues Egüptuse konstitutsioonis
välispoliitikas, majandus- ja sõjaküsimus
tes mõjuwat sõna õigus kaasa rääkida.
Mis puutub Sudani, siis siin nõudis
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M. Martna, A. Rei ja K. Asti all
kirjadega on 2. Internatsionaali täideiaat
fraie komiteele seletus saadetud, mida kogu
kedanihe ajakirjandus meelehääga awaldab.
Selles „märgukirjas" tähendatakse:
„Oöscl wastu 21. jaanuari s. a. pandi
Eestis toime üldine kommunistide arreteeri
mtne. Selleks andis põbjuft ametiwõirnudel
elew rikkalik materjal. Meie protesteerisime
selle wastu, sest esitatud materjal näis meite
küllalt usutaw olewat. Kuus nädalat hiljem
sulus walitjus 230 kohalist toölisorgani
satsiooni. Seda tegi ta eelpool tähendatud
hulgaliste wangistuste puhul saadud tege
laste andmetel. Ka mõjusid selleks
kahtlused sa lisatõendused, mis wahepääl olid

ametiwõimude poolt saadud.
Alguses ei tahtnud meie häärneelega us
kuda walitsuie wäidetesse. Arwasime, et
walitsuse tegewus oli mingisugune manöö
wer kodanlaste parempoolsete parteide seisu
korra kindlustamiseks, sest näis ju niisu
gune tegewus just selleks kõige kopasem
olewat. Sellest siis luti, et meie igalpool,
oma ajalehes, parlamendis ja mujal, esita
sime proteste ja mõistsime hukka niisugused
sammud. Meie arwates olid need liig too
red ja otstarbetud. Kui kommunistlikku
rahwasaadiluid arreteeriti, siis katsusime
meie kaitsta rahwasaadikn puutumatust ning
esitasime sellekohased küsimused walitsusele.

Selleks oli meil wõimalus, sest kohtumi
niste'' peab rahwasaadikn arreteerimise puhul

paluma wastawat luba parlamendilt. Oma
arupärimistele saime wastnseks ainult rilka
mist ja sõimu, baawamist ja ähwartusi. ..
Nad isegi löbwad wõitlusriistad meie käest,
seletades otsekohe parlamendi kõnetoolilt, et
nemad wõnlewad demokraatliku ritgi wastu
kõikide abinõudega ja ncuawad maa ühen
damist Wenega. Seda on kommunistid oma
parlamendikõnedcs mitn korda otsekoheselt
rõhutanud. Nad on otse awalikult soetanud,
et nad ei waja „sotsiaal-äraandjate" kaitset
oma rahwasaadikn puutumatusele; wõimu
oma kätte saamisel oleks sotsialistid csime
sed, kes „üle parda heidetakse".
Söjawastased meeleawaldnsed
Läinud auguslikuu 3-dal kalsuud kom
mumsOd panna toime sõjawaslast meele
awaldust. See oli ainult wälinc silt
tõenäoliselt oli kawatsus saada kokkupõr
get tööliste ja politsei wahel ja mitte ai
nult Tallinnas, waid igalpool riigis.
Rahwasaadik Nanilsoni tapmine.
Möödunud augustikuu 26-dal tapeti
oma naise silmade ees rahwasaadik Na
nilson. Ta oli tulnud Riigikogusse kom
muaistide kandidaadina, kuid ühines kohe
iseseiswate sotsialistide rühmaga. Enne ta
tapmist tehti Nauilsoui wastu alatut ja
wäga toorest kihutustööd. Eesti ja Wene
kommunistlikus ajakirjanduses nõuti Na
nilsoni elu ja mitte ainult tema, waid
ka kõikide nende teiste rahwasaadikute oma,
Egüptus seda omale. Inglismaa aga ei
olnud sellega nõus ja lõpuks lepiti kokku,
et Inglismaa ja Egüptus seltsis walitse
wad Sudani üle. Kuid nüüd on Inglise
imperialism nahtawasti sellest ajutisest nõr
kuselt üle saanud ja kindral Lee-Stacke
tapmine oli ainult hääks ettekäändeks, et
seda ajutist iseseiswuse komöödiat lõpetada.
Egüptus ei ole praegusel ajal Inglis
maale tähtis mitte ainult kui maa, mis
asub India tee ääres, waid Pääle selle on
ta tähtis Inglise tekstiiltööstusele, kui
tooresainete turg. Inglise puuwilla töös
tus ripub suurel määral ara Põhja Amee
rika Uhisriikide tooresainetest. Kui wõtta
ennesõjaaegsed arwud, siis näeme, et puu
willa saagi poolest on Egüptus tolman
damal kohal maailmas. Puuwilla aas
tane saak oli keskmiselt 1911 12 13
14 a. üle ilma 5.330.0(0 tonni.
Sellest langes P. A. Uhisriikide pääle
3.431.300 t., Jda-Jndia 960.900 t.,
Egüptuse 327.000 t. ja teised riigid
656.800 t.
Inglismaa tekstiili ööstus tarwitas 1912
—l3 a. ära 902.200 tonni puuwilla.
Sellest arwust oli Põhja Am. Uhisriikide
puuwilla 754.900 tonni, Egüptuse puu
willa 119.300 tonni ja teiste maadepuu
willa 28.000 tonni, ehk kui protsentides
wõtta, ou wastaw ad orwud 83,5 13,5
ja 3. Nendest armudest näeme, kui suurel
määral Inglise puuwilla tööstus ripub
ära P. A. Uhisriikide tooresainetest. Jng
ljse oma asumaadest andis ainult Egüp
tus suurema hulga tooresainet Inglise
tööstusele, kuna India puuwilla wrwita
sid ära India oma ja Jaapani tööstus,
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kes olid kommunistlikust parteist loobunud
Eriti puudutas see kihutustöö rahwasaa
dikuid Petersoni ja Saawot, sest eelmine
oli ühinenud sotsiaaldemokraatlilu ja wti
mane iseseiswate sotsialistide parteiga. Na
nilsoni tapmist ülistati kommunistlikus
ajatirjanduses kui ~tööliste õigustunde ko
haseks karistuseks" ja „Pärnu tööliste hiil
gawa kältemaksmise eeskuju" ning pandi
teistele ette selle eeskuju jär-le talitada.
Nauilson oli ju nende arwates „tvöliste
wöitluse äraandja" ja niisuguste hawita
rnine on ju eestkätt just nende teha, kes
nad on rahwaesttusse waliuud...
Surmamõistetute nimekirjad.
Kommunistid tegid ka propagandat
mõrtsukatööde hääks oma awalikkudes or
ganisatsioonides. Selleks korraldati laske
harjutusi, kus laskernärkideks olid sotsiaal
demokraatide, iseseiswate sotsialistide ja
kodanlaste tegelaste pildid. Awalikult se
letati, et niisugused laskeharjutused olewat
aiuult surmamõistmise täidewiimise „häbis
tamiieks".

Niisuguse propaganda tähendusest saame

aru selle dokumendi abil. mis teadete jä
reie olla 1. dets. Pärnus politsei kätte
sattunud. Selles dokumendis loetakse üles
18<>0 inimese nimed, kes kõik pidid, juh
tumisel kui mässukatse õnnestab, surma
tarna, (just nagu Gruusias!) See oli ai
nult Pärnu kohta, mis prowintsilinn, kus
on ainult 18,000 elanikku. Et niisugune
nimekiri tõesti oli olemas, seda k'nnita
wad, nii tõendatakse, waugide tunnistu
sed.

Otstarbetu ou mainida, et niisuguse
olukorra juures oli wõimata
rahwakoosolekuid kokku kutsuda. Sääl, kus
niisuguseid katsuti, takistan neid kommu
nistide poolt igatewiisi. Tungiti isegi kõ
nelejatele kallate. Ammu on juba „aateline
wõitlus" ja kommunistide ning sotsialis
tide ühine töö meil wõlmatuks saanud.
Heldemani salaliit.
Pääle Nanilsoni tapmist paljastati Tar
tus salalist, mille wangistarnisel politsei
sai kätte hulga paljukaaluwat süüdistus
materjaali. Selle salaliidu juhatajaks oli
endine kommunistlik parlamendi liige Hei
dcrnann, kes juba jaanuarikuust pääle oli
põranda all elanud. Tema poolt oli üle
Lõuna-Eesti korraldatud wäiksernaid aruPesid, mida ta raha ja sõjariistadega wa
rustas. Sama organisatsiooni poolt töö
tati wälja ka kommunistide hulgast wäi
saastunud rahwasaadikute tapmise kawat
sused. Asitõendused, mis selle salaliidu
paljastamisega katte saadi, kinnitawad, et
nimetatud organisatsiooni otstarw oli kor
raldada awalikult mässu ja hiljem tappa
kommunistide wastaseid tegelasi. Isegi
mässu päew oli juba ette määratud. Hei
demanni salaliidu paljastamise tõttu lükati
149 kommunisti protsess mõni nädal edasi.

Puhkcpäcwal. 4. jaanuaril 1925 a. Nr. 3

mingisugust wõimu ega õigust „süüd!avte
wastutujele wötmiseks."
Meie saame aru, el tagurlus ou kõne
endised weneaegsed sead sed, mis osalt l 917 a.
all olema juhtumise kaudu saanud wett
tohastati. Nende seaduste järele mudi kom oma weskile, kuid siiski peame süüdistama
munistliku salaliidu tegewuse arutamine kommuniste terwe ilma kuuldes ning vi
söjakohtu alla ja nimelt sellepärast, et mst dama neid wastukawaks tellinud
me! pool maal on ikka weel maksew sõja korra eest. (Olse sotslik loogikal tööline
seisukord.
Wöib nälgida, surra, Mid ta ei tohi kapi
Peaaegu kõik süüdistatumad esinesid kohtu
taati wastu kätt üles tõsta. Teeb ta seda,
protsessi keskel ülesastumisega, mis oli äär siis ou la ise selles süüdi, tui la kupitaali
miselt haamaw ja mis pani kohtu wäga käest lüüa saab. „E." lõim.). Kahjud tu
piinlikku seisukorda, eriti sellepärast, et
lewad nende poolt hääks teha, kes neid
kohtuistungid olid awalikud. Pärast l.dets. on korda saatnud. Ja kahju kull
juhtumisi on selge, et süüdistatumad juba meie oleme oma maa iseseiswuse kaitsrni
siis teadsid kamatsusel olemast mässukatsest
seks kommunistlikkude mässajate wastu
ja lootsid selle kordaminekut. Kohtuprot
sunnitud kompromissi tegema kodanliste
sessi tarwitas Jaan Tomp ja teised selleks,
parteidega, mille pärast meid tuldaksesüü
et luua mässuks kohast meeleolu.
distama tagurluse wabatahtlikus toetamises
Meie ei wõi küllust kahetseda Jaan Tompi
ja wöib olla ka settes, et meie oleme sot
surmamõistmist. (Waadake, kui haledad statistidena unustanud oma kohused õigluse
on sotside südamed nad kahetsewad isegi!
„Ed." toim'.) Seda awaldasime ka kohe, ja humaansuse waslu . . .
Meie paäraskuseks siin on meie kommu
kui see otsus awalikuks sai. Kuid pääle
nistide seljataga seisew suurriik. Meie oma
seda, kui ta oli kohtusaalis wiibiwa publiku kommunistide, samuti nagu ka siin salaja
ja mähkide juuresolekul awalikult häbista
iegutscwate wõõraste kommunistide tege
nui) kohut ning nõudnud demokraatliku wus
toetub selle suure naabri abi pääle".
riigikorra wäewõimuga kukutamist, ci jää
Millest läheb sotside nutulaul kodanluse
nud kohtule muud wõimalust, kui anda ta
omast lahku. Meil ou tarwitada kodanluse
teiste kohtunikkude kätte
kokkuwõte
1. dets. sündmustest. Kõrwu
Kui Tempi surmamõistmise otsusest teada
säädes seda sotside „deklaratsiooniga", peab
saime, siis arwustasime seda kaunis järsult
ütlema, et kodanluse oma palju mõõdukam
ja esitasime parlamendis arupärimise rnakswa
on. Sama mõõdupuuga kodanluse ja sot
sõjaseisukorra lõpetamise kohta. Just see
side tegusid hinnates, tuleb otsekohe tun
sõjaseisukord wõimaldas terwe kohtuprotsessi
nistada,
et sotside teened 1. dets. ülesas
näimise söjakohtu alla ja samuti ka Tompi
tumisest
osawõtjate mahatapmises palju
andmise sõjawäljakohtu kätte.
suuremad
on kui kodanlusel. Sotsid tun
Pärast 1. dets. juhtumisi peame meie
nistawad
seda ju awalikult. K. T.
siiski mööndama, et sõjaseisukorra kaotamine
149 kohtuprotsess
Nagu üldiselt teada, on meil maüwad

oleks otsustamast aidanud mässulisi. Selle
asjaolu tunnistamine meie poolt on ka mõ
junud niiwörd, et meie ühes kodanlastega
1. dets. toetasime walitiuse ettepanekut, kuu

lutada terwe maa sõjaseisukorda ja anda
kõik riigi sõjalised jõud ülemjuhataja käsi
tada. Meie armates oli see samm tarwiline
uue mässukatse tagasitõrjumiseks ja ka wi
lise sõjamäe meie asjadesse segamise häda
obu tormale hoidmiseks. Muutunud seisu
korra tõttu jäi meie arupärimine otstarbe
tuks ja see mõeti ka meie pooli tagasi.
Esimene detsember.
1. dets. juhtumised on terwele ilmale
näidanud, et meid cihwardas Gruusia saa
tus. Ka peame tunnistama, et walitsus
ja politsei teadsid äbwardawast hädaohust
rohkem kui meie. Nüüd tunnistatakse juba
awalikult, et jaanuarikuus toimepandud
wangistused olid õige ettewaatuie abinõu,
sest kindel on, et kui siis wangistatud encr
gilised tegelased oleks senini saanud wabalt
tegutseda, siis mässukatse omandanud oleks

laiana ja häwitawama kuju. Oleks mässu
katse õnnestanud, siis ei oleks meil ka
praegu wõimalust neid ridasid kirjutada ja
n oleks ka „pääle tegeliste juhtumiste"

ning Inglis? tööstusele audis India täiesti
tähtsuseta osa (8000 tonni ehk 0,9°/0) te
ma tarwitusest. Selleks, et lahti saada
Ameerika mõjust, peab Inglise kapitaal ikka
enam tähelpanu pöörama Egüptuse puu
willa kaswatuse pääle. Wastasel korral
oleks Inglise puuwilla tööstus wäga hal
was seisukorras, kui tulewikus P. A. Uhis
riikide ja Jnglisma wahel löömine tuleb
maailma üle walitsemise pärast.
Seda Egüptuse puuwilla eest hoolitse
mist näemegi wiimasel ajal Inglismaal.
Sudan peab saama selleks messiaks, kes
Inglise imperialiste wälja lunastaks Uhis
riikide mõju alt. Juba 19 a. s. lõpul töö
tati wälja suurepäraline plaan Endani
niisutamiseks. Selleks on juba määratu
graniidist tamme ehitamisega algust tehtud.
Tamm saab 3 kilomeetrit pikk ja 28 meet
rit kõrge. Edasi kaewatakse 5072 kilom.
pikune kcnaalidc wõrk, mis saab niisuta
ma 30—45000 ruutkilom. maad, kuhu
puuwilla istandusi luuakse. Ehituse kulu
deks läheb 13 milj. naelsterl. Sündikaadi
eesotsas seisab Asquithi perekond ja suur
hulk wäga mõjuwaid lorde ning Inglise
poliitikamehi. Istanduse alla pannakse maa,
mis ülewalpool Chartumi, Walge- ja Si
nise-Niiluse wahel wõi Gesire maakond.
Plaaani järele jõutakse töödega lõpule
1920 a.
Nagu näeme, on plaan suurepäraline ja
selle plaani läbiwiimisega saaks Inglise
tetstiilwabrikud täiesti wabaks Ameerika
mõjust. Kuid plaanil on oma teine külg.
Egüptus on Niiluse sünnitus, mis oma iga
aastaste üleujutustega niisutab Egüptuse

korra, mis põldudel wilja kaswama pa
neb. Ei oleks Niilust, poleks ka Egüptust,
waid oleks samasugune kõrbe kui ümber
ringi. Wihma sajab siin kümnete aastate
järele korra. Kui nüüd aga Inglise puu
willa sündikaat Niiluse wee kõige mudaga
oma istaudustele juhib, siis ahwardab
Egüptust häwiuemine ja samasuguseks kõr
beks muutumine nagu seda on ümbrus;
rääkimata sellest, et siis mingisugusest ise
sciswast Egüptusest juttugi ei wõi olla.
Sündikaat, kes hoiab oma käes Niiluse
weed, walitseb täiesti Egüptuse üle. Selle
tagajärjel tekkis juba 1920 a. Egüptuse
elanikkude hulgas rahutus, ja Inglise wa
litsus oli sunnitud elanikke sellega rahus
tarna, et Niiluse wett lubati tarwitada
mitte rohkem kui 13.500 ruutkilom. nii
sutamiseks. Kuid ka see maalarakas lööb

maid ja mägedest sinna kannab paksu muda-

Mis puutub see Asquithisse,Chamberlainisse

seitse korda üle Ameerika kõige suurema puu

willatrusti istanduse piuna.
Pääle ülaltoodut näeme meie, kui lõp
mata hää juhus oli Inglise imperialisti
del kindral Lee-Stacke tapmine. Inglise
uliimaatuumis nõutakse Sudanist Egüp
tuse sõjawagede äratoomist ja wõetakse
tagasi 1920 a. lubadus Niiluse wett ai
nult 13.500 ruutkilom. niisutamiseks tar
witada. Edaspidi jätab Inglismaa omale
wabaduse Niiluse wett niipalju tarwitada
kui la ise seda hääks arwab. Inglismaa
„au", mida egüptlased „teotanud" LeeStacke tapmisega, pestakse puhtaks Nii
luse mudaga. Inglismaa imperialism wis
kab siin eest ära igasuguse warjukatte ja
näitab häbenemata oma rööwli nägu. Mis
sellest, et Egüptus wöib olla kõrbeks muutub.

\Mm kiiz» maailma riitfiitiMt.
Moskwa adwokatuura presiidium pööras
üleskutsega kogu maailma adwokaatide
poole revolutsionääride tallal tarwitawa
werise omakohtu puhul. Üleskutses kõnel»
dakse muu seas, et mitte kunagi seadusli
kus riigis ja praeguse aja õigusteaduse
süsteemis pole „seadust" nii awalikult
ignoreeritud. Kõige maade kapitalistid
tegid kohtust pimeda sõjariista, mille abil
omakohut korraldatakse ideeliste rcwolutsio
näästdega. Seda kinnitab meile Eestimaal
mahalastud 300 inimest, sama hulgas
13 a. lapsed ja dr. Poljakow, kes rewo
lutsionääridele arstiabi andis.
Selle walge terrori werepulma ees on
kõigi maade adwokaatide kohus wälja as
tuda tema ohwrite elementaarsete õiguste
kaitseks.

„Arge lubage", kõneldakse üleskutse
lõpus, „muuta kohtuõigust kometimänguks,
mis katab tapmist, ärge lubage ülestõusta
weristel kohtute! ja piinakongidel.
Kogu ilma adwokatuura peab ülestõus
ma walge terrori wastu, werise kohtu
ohwrite õiguste kaitseks.
ja teistesse, et 13 miljoni egüptlast ilma
leiwata jääwad ja nälga peawad surema.
Selle eest kaswab mitmekordseks käputäie
Inglise kapitalistide sissetulek. Et see saa
wutatakse miljonite elu ja merega, see juba
lordide unerahu ei sega.
Kuid on teine saktor, mis waga lordide
rahulist und rahutumaks teeb ja nende sil
mad ning suud ammuli kisub. See on Ida
töötawate rahwahulkade liikumine, kes koon
dub end Kominterni lipu alla ja ennast
ikka rohkem ja rohkem Inglise orjapere
meestele tunda annab. Et Egüptuse ko
danlus, kes üpris wahwa on Egüptuse
kommunistide pääle jahti pidama. Inglise
rööwimperialistide ees nii aralt ja sõna
kuulelikult põlwili lasi, see ei tähenda weel
rewolutsioonilise liikumise lõppu Egüptuses.
See liikumine areneb ühes sellega, tuidas
kaswab kurnajate isu ja töötawate hulkade
iseteadwus. Töörahwa liikumine on ainu
kene, mis Idamaa rahwaid Euroopa orja
peremeeste küüsist lõpuliselt wabastab.
Mitte ilmaaegu ei säe iga kapitalistlik riik
oma esimeseks nõudeks Nõukogude Wabarii
kide Liiduga läbikäimisse astudes Komin
terui ja rewolutsioonilise propaganda lõ
petamise. Asjata waew. Kommunism ja
tööliste liikumine ei ole Marksi, Lenini,
Sinowjewi pääaju sünnitus, waid on kur
natud kihtidele sama omane, nagu omane
on Asquithile, Curzouile, Rockefellerile,
Morganile ja nende päkapikustele käsiku
tele Pätsile ning Eiubuudile alatu kur
namine ja tööliste weristamine.

Puhkeväcwal, 4. jaanuaril 1925 a. Nr. 3.
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Tööliste ja talllpotgaöe tööle
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tõmbamisest klubibesse.
Praegusel ajal on koolitöö süwenemiie
astmel. Uued programmis, mis kewadel
eestkätt I ja II rühmas esimese astme töö
koolides tarvitusele wõeti ja komplrks-süs
teemile põhjenesid, pidid lõpulikult endisaja
õpetuse jäänused koolidest välja tõrjuma.
Laps vidi lihtsalt masinlikult seda kõike
wastu wõtma, mis õpetaja tundidel ette
kandis, kuna aineteks abstraktsed asjad olid.
Wäline ümbrus, kõige selle teaduse kogu
mitmetes teisendites, ostekohestes wahekor
dades jne oli koolitööst eemal. Wälise
ümbruse ja koolitöö wahel puudus side täie
likult. Sarnase õpemetoodi tagajärjed on
meile tuntud. Uus kool nõuab kindlat ja
tugcwat sidet ümbritsema looduse ja ühis
kondiiku poliitilise eluga. Igal looduse ja
ühiskondlikul nähtusel on oma astmed, mil
ledest nad tingitud on, missugune olukord,
missugused wabckorrad, põhjused jne. neid
sünnitavad. Alles nende järk-järguline
tundmaõppimine eeldab meile surnud tea
duse, ehk pehkmemalt öelda abstraktse
teaduse asemele elawat teadust.

Uue programmi aluseks on lapse isetege
wus. Mis see tähendav? See ongi see
mctood, mis abstraktsele õpewiisile haua
kaewab. Laps peab oma tähelpanekute ja
uurimiste teel ühe kui teise nähtuse enesele
ära seletama. Et seda võimalikuks teha,
peab nähtuse algpõhjusi lapse lähemast ümb
rusest otsima, nende mitmekülgsust waat
lema ja siit kokkuwõttele jõudma.
Kollektiivses tegevuses ei ole see tänuks
õpetajale raske, waid õigem öelda, kergem.
On tarvis osata ainult lapse, ehk kollek
tiiwses mõttes, laste tähelpanu uuritava
asja ehk aine keskpunkti juhtida.
Programm on muidugi ainult programm,
s. t. alus, missuguses süsteemis õpetajat
tuleb töötada. Õpetajal enesel jääb aga
programmi üksikasjaline väljatöötamine,
ainete planeerimine, nende jaotus jne.
Meie ei salga, et see töö õpetajalt oma
jagu jõupingutust nõuab, kuna see üles
anne, kui uus, senini tarvitamata, seda
koguni veel kahekordselt võib nõuda. Kuid
samuti ci saa ütlemata jätta, et uue kooli
loomises see paratamatu on.
Ei ole tarvis „suurelt" pääle algada.
Iga töö edeneb iie. Kuid pääle tuleb alata,
sellest möödapääsemist ei ole.

Õpetaja, kes ühe öpeaasta seda tarvitu
sele wõtmatalt mõõda on lasknud, on üht
lasi ühe ajajärgu wõrd vananenud õpetaja,
xal on palju raskem oma kooliga teistele
järele jõuda, kes n. ö. laastudest juba po
kerimisele üle jõudnud, s. o. oma tööd juba
süvendavad.
Meil p uduwad weel üldised andmed,
kuipalju k»egi meie õpetajatest uue pro
grammi elluwiimist teostanud on. Kuid
teatud arw andmetest räägiwad, et osa õpe
tajatest selle „pähkli puremise" kallal tege
wuscs on. Seepärast on üldiselt ka raske
ette öelda, missuguses ulatuses me juba
töö süwendamisele wõime asuda.
Needki olemasolcwad andmed ei tuba
meil aga pilti anda, missuguseid tagajärgi
töö praktika on annud. Niipalju aga, kui
palju une programmi tarwitamine I ja II
rühma kohta sunduslik on, wõime oletada,
et iga õpetaja teatawaid katseid on teinud.
Kuidas need katsed aga õnnestanud, see on
alles teadmata.

Nende rldade otstarbe on õpetajaid kol
lektiiwsele süwcndamistööle üles kutsuda.
Selge on, et üksik õpetaja umbsõlme wõib
sattuda, kust edasipääsemine raske. Neid
kimbatust wõib paljudelgi ees olla. Siin
wõib kollektiiwne abi sõlme läbiraiujaks olla.
Walgustades ajalehes (haridusleheküljel)
oma tehtud tööd ja töösaawutusi, niisama
ka kompleksi jaotust, võimaldab lõpuks töö
ühtluse saawutust. Seesuguseid kirjeldusi
tuleks rohkesti saata, sest ainult nende kaudu

õpime, ainult neist saame võrdlusi oma
tegevusele ja awaramaid wäljawaateid töö
otstarbekohasemale ülesseadmisele.

G. Teiter.
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Kui me oma tähelpanu klubi ajajärgu
pääle pöörame, siis leiame, et klubil r itte
ainult kord oma töökama muuta ei tulnud,
waid see alaliselt kordus. See kestis ja
pidi kestma senikaua, kuni klubi töö ja
tegewus tegeliku elu nõuetega tasakaalu
ei olnud wiidud. Sl. Krupskaja ütles
I klubi tegelaste konwerentsil, et ühes
seltskonna arenemisega wõrsusid ka hulgad,
kes klubi tegewust wõiwad ja tahawad
awaldada; on märgata uusi wormisi ja
uut tõusu klubi töös, mispärast üles kerki
wad uued ülesanded ja millede täitmine
ja saawutus klubi ehitustööle pandiks on.
Paremaks tõmbejõuks klubi tegewusesse
on klubi enese töö.
Waatame, missugune peab olema klubi
töö.

Klubi peab esiteks maitselise sisseseadega

olema. See sisseseade peab klubi hariti
kust kodukoldest eraldama. Klubi peab
rahwahulkade tärkawaid nõudeid rahul
dama, nende teadmisi täiendama jne.
„Klubi peab omas igapäevases tegewu
ses massiga käsikäes käima, siis käib ka
mass klubiga käsikäes", seesugused hääled
kuuldumad rahwahulgas. Neil häältel
puudub aga alus, sest klubi, kui isetege
wuse asutus, peab oma tegewuse näoilme
ja iseloomu just massilt eneselt saama.
Tähendab, kuidas ja mil määral asunikud
ise klubi elust osa wõtawad, seesuguseks
kujuneb ka klubi. Töölised ja talupojvd
peawad klubisse töö kollektiiwsuse looma,
need huwid ühiseks ümbruskonna huwiks
walama, mis kohalik ühiskonna töö ise
loom nõuab. Siis ei tule perekondlisi
lõhest ei klubis ega kodus. Klubi juures
peab näituseks tuba olema, kuhu emad
selkorral, kui klubi tööst osa wõtawad,
omad lapsed mängima wöiksid jätta, s. o.
ühine laste mängutuba.

Seesugusel korral wabaneksid emad
lastehoidmise kohustusest ja wõiksid klubi
elust täiel mõõdul osa võlla.
Erm katsuda kõik võimalused ära kasu
tada, et rohkeni naisterahvaid klubi üm
ber tooudada. Lugemislaual ehk lugemis
toas tuleks eri nurk organiseerida, kus
naisküsimusesse puutuwad raamatud ja
muu kirjandus alaliselt käepärast oleks.
Tähtis oleks weel, et nädalas üks päew
klubis eriti naispäew oleks, kus seletusi
naislööde üle, niisama ka puhtusest, ter
wlshoiust, lastekasvatusest jne. antakse.
Seda on aga wähe. Klubis peab kollek
tiwism igast küljest wastu peegeldama.
Selles peab ühiskondlik komme, uus ühis
kondkik olu wälja kaswama.
Kodune olukord on summa endiseid läbi
elamist ja harjumusi. Neid häwitada wõib
ainult uus elu-olu.
Oktobriinad ja terwe rida perekondlisi
pidutsemist, nagu pulmad, aastapäewad,
sünnipäewud, matused jne. peawad klubiga
seotud olema.

Klubil on ka omad organisatsioonilised
kombed, nagu „perekondlikud õhtud", uute
liigete wastuwõtmine, juubeli- ja sünni
päewad, punane kalender jne. Neid ja
teist aastapäewi ja sündmusi tuleb ühen
dada ühise ühiskondliku mõtte alla.
Rääkimata ei saa jätta ka seinalehte,
mis ümbruskonna elu walgustuseks pare
matest abinö, dest.

Sõnaga öelda klubi peab koondama
enesesse kõik kohaliku ühiskondliku elu, s. o.

kogu asunikkude massi, sest asunikud
ei ole mitte klubi tarwis,
waid wastupidi klubi on asu
nikkude poliitilise j a hari
duse töö templiks. Hindame
me klubi sellest seisukohast, siis leiame talle
ka sisu, suudame teda tõsta ja tõstame.
G. Mink.

Haridustö õline! Tahad kollektiiwne tööline olla, siis walgusta
o ma tehtud tööd ja kawatsusi hariduslehekttljel.
Kui tööl hindamine puudub, siis ei wöi sa oma töö hääduse üle
kuigi kindel olla.

Komplekti planeerimine
aines „talwe tulek".
(1. astme 1. ja 2. rühmale).
Kõige esiteks on tarwilik, et me 1. ja 2.
rühmaealiste laste hingeelu kõigekülgselt
tunneme.

1) Laps mõtleb konkreetselt (asjalikult),
2) on ta alaliselt liikumist s (sellest järg
neb, et nähtuse dinamika *) teda enam
ligitõmbab kui stalika w*) ja 3) ei suuda
ta kaua tähelpanu ühe asja püäl peatada.
Nendest saame kokkuwõtte:

1) Wõetud aine peab lapsel ümbritsemast
elust olema, kuna 2) ainega tutwunemine
lapse enesetegewuse kaudu sündima. Õpe
taja peab seletuste ja jutustustele wõima
likult wähe kohta lubama, kuid weel pa
rem, kui neist koguni loobuda.
Mis ümbritseb siis last? Pääasjalikult
loodus, perekond ja kool. Ühiskondlikku po
liitilist elu waatab ta ainult päält, kuna
osawõtt ainult rewolutsiooni pidustustes
sünnib. Kuid loodus,.perekond ja kool ei
ümbritse teda ainult, waid ta elab ja te
gutseb ise selles.

3) Tähelepanu kinnitada inimese töö
pääle tema wõitluses looduse jõududega ja
nende jõudude enese alla painutamises. *
4) Ülesseada töö kujud ja wormid (esi
meses töörakukeses perekonnas, koolis
ja edasi kuulas ehk asunduses).
5) Mõelda töö organiseerimisest (töö
riistad, masinad, tööjaotus, wahetus, turg).
6) Tutwuneda tööliste organisatsiooni
dega.

Läheme ainete täiendamisele. Töö ula
tuse kindlaksmääramiseks laiuses ija süga
wuses, ei ole terwis mitte wertikaal ega
horisontaal jagudega planeerida, waid ja
gada ained alamaineteks: kui laialt tead
misi ja missuguse summa tehnilisi töö os
kusi peab õpilane ühe ehk teise alamaine
wäljatöötamise tagajärjel omandama.
Mis on tarwis teada?
Selleks wõtta:
1) Elutu loodus 1. rühmas: kehade
kolm seisukorda kõwad, wedelad ja gaa
sid (õhk).
a) Ohk. Ilmade kalender: õhk läbipais
jew, wärwitu. Missuguse ilmaga selgem,
s. o. parem näha, kuulda (teha harjutusi
ja tähelepanekuid). Walgus, pimedus, wikoit (silmade harjutus).
Tuul: jõud (suitsu ja puude järele) kas
külm wõi soe. Kokkuwõte: soojuse ja wal
guse hallikaks päike. Päikese liikumise
tähelepanek. Päew, öö nende pikkus.
Millal päew pikemaks hakkab muutuma.
Oskus: arusaamine kehade jaotuses, mis
hästi ehk pahasti soojust peawad, naha
tundmus jne.
Kui 2. rühm weel ei tea, tuleb wõtta
sama, mis 1. rühmas. Gaasid. Õhk. Õhu
hapnikust, mis tarwilik, kui hingamisest,
põlemisest jne. räägime. Ilmade tähele
panek sünnib temperatuuri kindla mõõt
misega termomeetri läbi. Ilma jaod (kom
pas), tuule siht.
Kokkuwõte: Põhja ja hommiku tuuled
toowad külma, lõune ia õhtu tuuled jooja.
Wesi: 1. rühmas. Wesi selge, wär
witu, maotu (rida ülesandeid), jookseb
(ilma wormida) külgehakkaw (märg).
Lumi lumehebcmete worm. Tähele
panekud lumesajust jne. Jäätus.
2. rühmas: kehade paisumine ja kokku
tõmbe madalas ja kõrges temperamuras.
Wee wäljaauramine (katsedj. Wihm, kaste,
jäätus, lumi, jää. Wee paisumine külme
tuse juures.
Maa 1. rühmas: tähelepanekud lume
kattest

2. rühmas seesama, kuid rohkem süga
wamalt, ühenduses lumealuste taimede
eluga.

2) Taimed: a) looduses: 1. rühmas
okas- ja lehtpuud. Nende wäline kuju.
2. rühmas puude üldise kuju ja okste jä
rele eraldamine.
*) Dinamika õpetus liikumisest
**) Statina õpetus tasakaalust.
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... k) Elamas nurgas: okste ja pungade
"helepanekud 1. rühmas, kuna teises rüh
mav seesama, kuid juba keerulisemates tingi
mustes: walguse käes kasvatades, warjus,
soojuses ja külmuses, liiwas, vees jne.
3) Linnud. 1. rühmas lindude wä
une kuju, nende eluwiis (varblane, wares,
tuwl, rähn jne.).
Tähelepanekute kokkuvõte:

Lindude enesekaitse läheb mõnedel ini
meste kooselust sootu lahku. Teiste juures
(rähn) on kõwanokk. Üleminek perekond
ukust elamisviisist ühiskondlikule. (Kollek
tiivi tähtsus, näitused).
2. rühmas üldisele lindude ja loo
made eluviisi tundmaõppimisele ühendada
see, kuidas inimene loomasid oma kasuks
tarvitab, nende jõudu (hobune, eesel jne.),
nende nahka, liha, villa, piima.
4) Inimene, a) Kui looduse osa ja
b) kui ühiskonna liige. Kuidas külma ja
nälja eest kaitstakse (see ülesanne on ühine
mõlematele rühmadele). 1. rühmas: elu
maja, küte riidestus.
2. rühmas: muidu needsamad, kuid
juure lisada, kust wõtab inimene need
kaitseabinõud ja kuidas ta nende ümber
tegemises töötab. Rida ülesandeid riiete,
nahkade ja õhu soojusest jne. Kõik need
teadmised pegtpay õpilased katsetest oman
kama aga mitte õpetaja sõnadest.
Söök. 1. rühmas: tagawarad (loo
made tagawaradest inimese tagawaradeni).
Tagawarad maal ja linnas. Turg. Koo
peratiiw. Erakauplus.
Toidu kujud taimede ja loomade näol,
umbes seesuguses järjekorras: mis me
sööme? joome? Maitse magus, kibe,
hapu, maotu jne. jne. 2. rühm wõtab nii
elumaja kui ka riiete walmistusliku külje.
„Talwe tulek" dikteerib osalt ka talwise
töö ette. Ja niisugune peabki ainete wa
heline side olema.
Selle läbiwiimise juures tuleb tähele
panna, et laps kaua aega ühe asja pääl
oma tähelpanu pidada ei suuda, mispärast
alati Päämomentisid peab tabama, et ruttu
teise asja pääle üle minna.
Selle plaani toome näiteks senistest
Wene koolide katsetest, mis arwatawasti
hilja ei ole ka meie koolides aluseks
Wõtta.

Plaani ei saa just täielikult seesugusena
wõtta, nagu see siin ettetoodud, waid laste
töö huvidele wastawalt. Omajagu wõib
see siiski kaasa aidata wähemalt kompleksi
planeerimise mõttes. er.
Mida majal) Kiila.
Mida wajab küla poliithariduslikul alal.
See on küsimus, mille juures tarwis wübe pea
tada. Enne kui minna asja otsustamisele,
tarwis omale nende andmete põhjal, mis
saadawal ja mida räägiwad külaelu tõeolud,
ettekujutada süül olewat seisukorda poliit
hariduslikul pinnal.
Et maa üldse ja kaugemad nurgad eriti
rahwa poliithariduslikus elus linnast para
tamata kaugele maha jäävad, on salgamata
tõde. Küsimus wõib mitmeti ülesse kerkida
ainult selles, kuidas tuntakse süülset olu
korda, missuguselt waatepunktilt keegi hin
dab küsimust ja missuguses seisukorras on
raioon ebk asundus, mida igaüks eraldi oma
ettetoodud näituse tõenduste aluseks wõtab.
Ma puudutan siin nimelt rohkem maha
jäänud nurke, neid wõimalusi, wäljawaa
teid ja tungivat tarvidust edaspidise poliit

laselt, isesuguötes tingimustes elab, huvi
tada. Wõib julgesti ütelda, et ilma seleta
jata ei omanda ta säält naljalt midagi,
väljaarvatud need üksikud, kellel rewolul
siooni minevik seljataga. Kuid küsime, kui
palju on neid ja teiseks, kuipalju on maal
arusaamatuste seletajaid? Läheme neist mee

lega mööda. Kuid kindel on, et üksiklane,
hall igapäevane maaelu häwitab kergesti
igasuguse kaugele ettelendawa soovi.

Kui maal, iseäranis silmatorkawalt puu
dub paljudes kohtades piduõhtudel, mis
maal tugewamaks kokkutõmbe jõuks, millele
igalpool enamwähem kergesti kaasa min
nakse, see sisulineZja ajakohane külg, siis ci
tule see teraw puudus alati mitte tegelaste
osawõtmatuse ehk nende puuduse wõi mõne
teistsuguse sekelduste tagajärjel, millest rikas

kulissitagune elu, sest maal kus mõni tege
lane elab wersta 10 ja enam tegewuse
kohast, selle pääle waatamata aktiivselt kaa
sa aitab sääljuures oma majapidamise tali
tust teisele plaanile jättes, ei ole pidude
sisutuse pääpõhjuseks mitte see, et ei taheta

ajaga kaasa minna, waid siin puudub kas
see elaw juhtiw käsi, ehk wõime igalpool
isiklikult organiseerida. Raske on maaoludes
niisugusel tingimistel midagi korralikult
teha. See puudus kohtadel sunnib meie
tähelpanu tahtmata kirjanduse pääle pöö
rama, mis oleks tarviliseks käsituseks ja
juhtnöörideks sisu mõttes. Tähendab, siin
puudub laiem ajakohane näitekirjandus ja
sündsad deklamatsiooni wihkude kogud, mis
märksa aitaks sisule värskendust ja tööle
hoogu.

Noorte seas on alati elaw soow olnud,
kõigest ühiskonna tegevusest osa võtta. Kuid

ka vana talutaat loeks huvitusega midagi
põllumajanduse tõstmise üle ehk kalendri
sabast tulusaid juhatusi majapidamise suhtes,

mida aga kahjuks meil nii vähe pakkuda.
Peab küsima, mis on meil sel alal tehtud?
Wähe küll! Kui kuuled talumehi ütlevat,
et parem on soojas toas jraamatutj lugeda
kui wihma ehk tuisusc ilmaga kuhugi kau
gcle koosolekule minna, kus weel tcrwe päew

ära läheb. Siin tuleb meil tõsiselt mõtelda,
mida tõendab alatasa maal kaswaw nõue
kirjanduse järele, mis on wõimalik kirjas
tnse alal teha ja kuidas wastu tulla sellele
soovile mida wajab küla. Rips.
MsWseiü tagMgi oei Pliit
hliliiliislikkililt asutuste fnficuiiilölinc
Mii l>ili»ill>.
1) Asutuste (klubid, lugemistoad, puna
sed nurgad) ringide tööd tõsta ja 2) talu
rahwa hulkasid aktiivsele tegewusele tõm
bama.

kerge käsitada, mng haruldaselt häid taga
järgi annab.
Mvaii, iseäranis rohkem kultuura elust
mahajäänud kohtades, kus wiimasel ajal
liikumine noorte seas laialt maad wõtab, puu

Er neid kahte pääuõuet kätte saada,
selleks on tarwis, et asutuste liikmed ja
juhatused kahenädalise hooaja wältel, mis
algab 22. jaanuarist ja kuni 10. weebrua
rini kestab, kõik wõimalikud -agitatsiooni
abinõud tarwitusele wõtaksid. Poliit-hari
duslikud organisatsioonid peawad terwen
datud saama, peawad kujunema tõsisteks
haridustempliteks asundustes.
Nende kaudu peab uus, rewolutsiooni
line õhkkond maale tungima, mis kaasa
aitab senisest koppinud maaelu kitsast õhk
konnast wälja pääseda, et kindlat nurga
kiwi panna uuele elu-olule, uutele komme
tele ja wiisidele. Poliit-hariduslikust asu
tusest peab saama asunikule kollelttiinme
kodu, kus ta tunneks, et ta mitte
ÜKK ei ole.
Selleks otstarbeks kasutame hooaja.
Kuidas?
1. Läbiwiia laupäewik ehk puhkepäevil,
et kõiki wõimaldada asutuse sisemuse kui
ka wälimuse koduseks muutmiseks osa
võtta: .
a) asfutue puhastamisest ja kordasead

dub eestkätt just see kirjandus, mis oleks esiteks,

misest,

hariduie tasapinna tõstmisest meie kirjanduse

kaudu, mis talupojale aineliselt kõige kätte
saadawam, osalt juhtiwatel organisatsioonidel

järjekordseks - aimsaunise sammuks sellelt
seisukohalt, kuhu wiis m,id tsaariaegne
„kultuur" ja teiseks aga huwitaw,zkohalisclt
sobiv ja aineliselt talupojale kättesaadaw.
Senini kirjutatud raamatud on enamalt
jaolt wäljaspocl esimest sammu, mis mää
ratud juba rohkem arenenud hulkadele. Kuid
see kirjandus, mis annaks juhtnööre ja pa
kuks : huwitawat sisu poliithariduslikul alal
just talupojale, teda ümbritsemas tingimuses,

on tahaplaanile jäänud. Näituseks, kui
keegi seltsimees mingisuguse raamatu kir
jutab, siis on see hariliselt pingutus hari
duse töös, mis määratud suuremalt osalt
ajakohaselt arenenud ringkondile. Kas wõib
puht rewolutsiooniline, olgugi populäärselt
kirjutatud raamatu siiu talupoega, kes üksik-

b) selle ehtimisest rohelisega, lippudega,
piltidega, loosungitega jne.
c) loosungite walmistamisest,
d) lugemistoa ja raamatukogu kordasisseseadmisest,

kus lapsed wanemate töö ajal mängida
wõiksid jne. ...
2. 22. jaanuar hoogtoo algus, kus
juures pikemalt seletusi anda 9. jaanuari
sündmusest ja Leninist ning wiimase wahe
korrast talupoegadega.

3. Awada uute liikmete vastuvõtnust,
liikmemaksude maksmist, üldkoosolekuid
mitteliigete osawõtuga. #
4. Demonstreerida olewate ringidega
maksuta pidu- ehk koosoleku õhtutel.
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5. Selgitada nii üksikult kui ka massi ! pesaks oli ehitanud. Papi majasse asetadi
liselt ühistöö tähtsust, mille koondajaks Eesti ja Läti kool, kuna õhtuti arusaaja
mad eestlased sääl käisid aega wiitmas ja
poliit-hariduslik asutus.
5. Organiseerida ettelugemise õhtuid, klubi tööd tegemas. Koolimajaks maja just
milledel aineteks walida poliitilisesse hari kohane polnud, aga läbi iffa sai. Kool ise
jäi aga pea vaeselapse osasse, olgugi et
dusesse puutuwaid küsimusi.
6. Niisama ajalehtede ettelugemist täht Toropetsi eestlased oma laste hariduse eest
kaunistegi hoolt kaunawad. Enamasti isik
samate päevaküsimuste üle.
7. Korraldada hoogtöö lõpul ühine listel põhjustel tuli sagedane õpetajate
maksuta pidu nii liigetele kui ka mittelii wahetus, üks ci tabanud teise tööd jatka
getele, kus kokkuvõtet teha hoogtöö taga walt ja kool kaotas aegapidi tarvilise lu
järgedest.
gupidamise väljaspool, mis wiljakat tööd
8. Kuna samal lõpupidul asutusele mõ koolis koguni halwas. Käesoleval sügisel
nesuguse revolutsioonilise sündmuse ehk oli jällegi õpetajate wahetus ja Pihkwast
saadeti uuele õpetajale Radikule kaasa
rewolutsiooni tegelase nimetus anda.
Iga asutus, kus hoogtöö läbiviimiseks õp. E. Linnas. Koolielus sündis pööre.
eeltöösid tehakse, kirjeldagu sellest ajalehes, Kool paigutati otstarbekohasemasse ruu
et teisi samasugusele tegewusele ergutada. mikasse Wene koolimajasse (end. tütart,
Niisama ilmugu ajalches hoogtöö lõpu gümn.) linna päätänawal suurema osa
kokkuvõte.
varandusega (pisut jagati teistele kooli
Meie usume, et seltsimehed kohtadel seda
dele), pääle eestlaste ja lätlaste liideti
kahenädalist hooaega kasuta mööda ei saada,
weel juudi osakond juure ja nimetati To
waid poliit-hariduslikku asutust õieti hinna ropetsi rahwuswähemuste kooliks, mille
tes kõik teewad, mis nende wõimuses juhatajaks õpetaja Radik määrati. Enne
seisab.
kooli algust tehti seespool suur remont
Kub. harid. osak. rahwuswäh. (700—800 rbl.) mis küll kooli algust üle
Eesti sektsiooni juh. G. Teiter. kuu aja wiiwitas. Praegu on T. r-w.
koolis 2 Eesti, 2 Juudi ja 1 Läti õpe
tajat ja 1 Eesti ja 1 Juudi praktikant
õpetööl. Lapsi on: juutisid 66, eestlasi
64
ja lätlasi 19.
Haridustöö Eesti
Kool töötab 5 klassis: eestlased 2, juu
did 2 ja lätlased 1. igal õpetajal on 2
asundustes.
rühma. Alumisel korral on mänguruum wa
Tompi maak., Karawai asundusest.
hetundidel ja laste ühiseluruum, mis korral
Kooli ja punase nurga valgustuse ku dati küla laste jaoks ühes ühissöögiga.
ludeks korraldati 7. dets. kooli ruumides Laste ühiselust wõetakse weel wähe osa,
piduõhtu, Zmis 9.50 kop. sisse tõi. Ette kuid odawa toitluse (12 —l5 kop. turuhin
kanti „Kustas kosib Mihklit". Mäng na järele päewas) ja õpetöö süwendamise
läks wõrdlemisi hästi. Kenasti mängisid suhtes on loota, et lähemas tulevikus
sm. Liimask ja sl. Kaarelson. Kõnega nende arw pea kaswab. Eesti sektsioon,
esines õp. Reiberg kirjaoskamatuse likwi iseäranis wanemad rühmad, on terwe kooli
hingeks, kus iga uus algatus wälja läheb
veerimisest.
ning
teistes mõnusat pinda leiab. Hom
Komnoorte ühingu liikmed korraldasid
miku
wara kuni hilja õhtuni on mudila
laupüewiku kooli puude lõikamises, wal
mistati 6 kub. puid. Asunikkude mure sed kibedas töös küll kooli, küll klubi, küll
oleks puid õigel ajal metsast wälja we uue puuwiljaaia asutamise ja muus töös.
dada, mille pääle omad lootused paneme. Küll kihutab koristaja neid wälja, et ome
tigi tuba pühkida, aga kas nad lähevad,
J u n k o r.
sest üheskoos on hõlpsam uue kooli töö
Murrang koolielus.
dega hakkama saada, kui enne ja pääle
(Kingissepa kr. Punamäe asundus).
seda waja laule, mänge harjutada, näite
mänge
õppida, aiaplaane joonistada. Ta
Tawaliselt seadame enestele ilusad soo
wid üles, soowid, mida ka teostada tõo hawad ju teised õp. Radikut saata külas
tame. Tuleb aga täitmise aeg, siis on lugemistubadeasutamisel laulu-, mängu ja
tõotajad kadunud nagu hiired uppuwalt muu ettekannetega.
Kooli ja õpetajate toetamise suhtes on
laewalt. Järele jääwad ainult need, kes
ka
eeftlased-wanemad teistest ees, mõni
tõotusega otsekoheselt seotud.
kord
isegi liigagi, näit. üksikult õpeta
Mitu hääd otsust on asunduses koolide
jaile
piima,
liha ja muu toomises, millele
kohta wustu wõetud, kuid need ootawad
suuremalt osalt weel täitmist. Nähtus lõpp tuli teha ja toetust, kui seda waja,
põhjeneb sellel, et otsuste tüidewiimine organiseeritult teha. See on muidugi pap
asunikkude eneste wahel waenuliku wahe pide-„õpetajate" ja Eesti agentide töövilja
korra ähwardab sünnitada, mida karde jäänus, kuid töörahva õpetajad loewad
sarnaseid „annid" endile alandamaks, mak
takse. (Miks? Toim. märk.)
sawad „anni" eest rahaga, ehk raskel sei
28. now. waliti meie kolme Eesti kooli
Punamäe, Sakala ja Tikopesa mis ise sukorral wõtawad ainult awalikult kogu
tud toetust wastu. Mudilased, tehke oga
seiswaks koolide piirkonnaks kujunenud, ühine
nõukogu, mis palju tööwõimulisem kui ka agarasti oma tööd, sest tulewik on teie
ipäralt. Kosta.
rewolutsioonilisem lubab olla, kui üksikute
koolide nõukogud. Uues nõukogus on esi
Brjiinski kub, Stolba asundusest.
tatud:
1) kehwikute komitee, 2) naisorganisat
Stolba asunduses peeti nõukogu esimehe
sioon, 3) komnoorsoo ja 4) poliitharidus
korraldusel
üldine koosolek, kus esitaja
likud asutused. Iga ringkonna nõukogu J. Karu kooli
nõukogusse waliti. Kool
saadab walda 2 esitajat, kes ühes wasta
oli senini keskbüroo koolidewörgus registree
wate walla organisatsioonidega täiendaWalt walla koolide nõukogu moodustawad rimata, mis aga nüüd, uue õpetaja kohale
walla piirides asuwate koolide aineliste ja jõudmisega tehtud sai. Päüküsimus, mis
waimliste nõuete rahuldamiseks ja üksi koolile senini muret on teinud, on kooli
kute ringkondade vahelise sideme loomi maa küsimus. Koolil on kaks tiinu ja 800
seks. Walla koolide nõukogu wiib oma ruutsülda põllumaad, neli tiinu heinamaad.
otsused administratiiwses järjekorras walla Kuid nii põllu- kui ka heinamaade asja on
endine koolinõukogu esimees niiwõrd sassi
täidesaatwa komitee kaudu täide.
See on uus wõit hariduswäerinnal. ajanud, et koolil praegusel ajal ainult üks
Siin ei tehta enam lapsewanema ega tiin 800 ruutiüllaga põllumaad järele jäänud.
Kas ei annaks koolinõukogu seisukorrast
lasteta wanema wahel wahet. Kui tar
kindlamat
selgitust ega vaikiks asjast?
widus nõuab, wõib sunduslikku kooliskäi
Oma küla mees.
mist administratiiwses korras läbi wiia.
Edasi sünnib siin kooli toetus ühiselt.
Asanasjewist. Tsherep. kub.
Wõib olla, näewad mõned asunikud
selles mingisugust „konksu", nagu seda ta
Meie kool tegutseb õp. M. Klettenbergi
waliselt iga uue nähtuse juures kardetakse. juhatusel. Sellest hoolimata, et kool ainult
Kuid seda pole tarwis kooli ja laste kitsa ringkonna poolt roetust saab,
arenemine nõuab uusi teesid, kuidas hõlb palka ei saa ja püüle koolitöö enesele üles
samini eesmärgile jõuda.
pidamist on sunnitud teenima, awati kool
D. T a m m a n.
novembri algul uuesti. Kooli korteriks
andis Aado Madis oma pool maja, akna
Toropetsi Eesti kool.
raamid tegi T. Pukk, kaardid ja juhatuse
Muiste, tsaari ajal, oli Toropetsis kaks raamatuid andsid Leena Õlekõrs ja Olga
Eesti usukooli. Kodusõja ajal kaotasid need Lill. Püüle nende annetasid asunikud laste
„koolitared" oma olemasolu, ainult aher kirjanduse hääks 15 rbl. 38 kop., kuna
wared haigutawad weel mõnusal anekarja Karl Marxi nimeline klubi 7 rbl. 50 kop.
maal. Kohalik papp kihutati majast wälja, Koolis küib 33 last, neist nühtawasti mit
mida sõnakuulelik kogudus talle pehmeks medki wastu wanemate tahtmist.
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Suurem osa asunikkudest Wed ,lmc.
tiije kütketes, oleks wäline abi
':°d°wb kirjas lubataks:
meile ta.wilift abi. Ootame igatsusena.
Raske on oma jõududega mibaai korda
l"""1- Unine.
Tompi maak, Punase Pttstofi asun
dusest.

Meil °n asunduses kool juba 4 aastat
töötamas Semu. asus ta talu ruumis,
kmd nuud hakkab omas majas töötama,
mille ehitusega 192-2 a. algust tehti ja
warsti malmis saab. Kuigi asunduses 40
peret ajunikke, wõtawad kooli toetusest ai
nult pool osa.
Kr. W a r e s.
TomSli lub. Tshulömm, tn8. roioott.
Haridustöö wäljawaade lubab aimata,
et ka meie haridustöös edenema hakkame'
Praegu töötawad pääle ühe, igas Eesti
külas koolid. Õigem öelda, puudub selles
külas õpetaja, sest senine on enam ,tsi
nowmk" km õpetaja. Sellepärast ütlesid
talupojad nii õpetajast kui ka koolimaja
remondist lahti. Koolide majanduslik sei
sukord on wõrdlemisi wilets. Kuid talu
poegadega käsikäes käib töö. Osa wanema
test ei saada lapsi koolidesse, mis tingitud
samogonni ajamisest. Kaseküla 1. astme
kool töötab praegu 50 lapsega. Soowi
jaid oleks weel, kuid kitsad ruumid ei luba
wastu wõtta. Koolimajas töötab õhtupoo
lel talupoegade noorsoo kool 15 õpilasega.
„S i b ir j äk".
Mustamere äärest, Sulewi asundusest.
Sulewlaste täiskogu otsustas kooli
pääle teist kooliõpetajat palgata. Õpeta
laks waliti (!) kunstnik M. Gusew, kellel
kõrgem haridus. Tema tegewus tõotab
meile palju. Küla poolt määrati palgaks
pääle ametliku palga 25 rbl. kuus. Pääle
selle töötab õhtukool, üldhariduse ja po
liitilise eeskawaga. Osawõtmine, eriti
noorte poolt, elaw. S u l e w.
Omski kub., Tatarski maak., Roosentali
asundusest.
Roosentali I astme töökool töötab kahe
õpetaja ja kahe rühmaga. Sügisel oli
kuulda, et kooli umbes 70—80 last pidi
tulema, kuid tuli kõigest 50, kelledest iga
päew 35—40 koolis käiwad. Millest see
tuleb? Ei wõi öelda, et siin usuhullustu
sega tegemist oleks ja lapsed sellepärast koo
lift ära oleksid.
Nähtus on igatahes külmast hoolimatusest
tingitud. Ei ole weel selle arusaamiseni
)õutud, mis lastele nende õpetus tähendab.
peawad aru saama, et tulew
põlw uue küla, uue maaelu loojaks on,
mispärast neile haridus wõimaldatud peab
saama. Töörahwa ja talupoegade walitsus
nõuab, et ka adra taga käija haritud peab
roiema. Lenin ütles: „Jga adra taga käija,
niisama ka iga wabrikutööline tööpingi taga
peab oskama ka riiki walitseda." Ja seda
wõib ta ainult siis, kui kooliharidust on
Faanud. - Siberlane.

SÜMi K «lalt.
Mustamere äärest, Sulewi asundusest.
Klubi aastakoosolekul otsustati järgmi
see ringid juure organiseerida: muusika
ring. juh. A. Ludlvik, loodusteaduse, juh.
õp. J. Hion; poliit-kirjanduse ring, juh.
õp. M. Gusew. Uude juhatusesse walttt
sm. A. Reiljan, W. Ludwik, J. Lindwest,
rew. kom. A. Angelstok, J. Hion ja G.
Leis. Läinud aasta tegewus loeti rahul
oldawaks. Koosolek lõppes ühise Inter
natsionaaliga.
Uue Sulewi rahwamaja ehitus ehitus
meistri Tinnarti juhatusel edeneb jõudsasti.
Osalt takistab tööd ilmade seisukord, mts
materjaali juurdewedu takistab^
1 Sulew.

Noliitharibuslitkudele organi
satstoonidele.
Kub. har. osak. rahw. wäh. nõuk. Eesti
sektsioon awaldab lähemal ajal üksikasjaliku
instruktsiooni, kuidas ja missugused ringid
pääasjalikult organiseerimise alla peawad
tulema, niisama ka missugusel põhimõttel
üks kui teine ring peab töötama. Kuna
praeguseni ainult mõned üksikud klubid, lu
gemistoad ja punased nurgad oma tegewu
wust sektsioonile informatsioonilist teateid
on saatnud, siis on sektsioon sunnitud kõi
kide organisatsioonide poole ettepanekuga
pöörama, et täheudud informatsioon üldine
oleks. Ainult niisugusel korral wõib instrukt
sioon (juhatuskiri) asunikkude elulistele
nõuetele wastaw olla. Klubid jne., kes keda
senini ei ole teinud, tehku seda kiiremini.
Sektsiooni juh. G. Teiter.
Teateleht poliithariduslikkudele
asutustele.
1. Asutuse nimetus. 2. Adress (maak.,
wald, asundus). 3 Juhataja jajuhatusliikmed
(nimed). 4. Liikmete arw. 5. Parteilist,
parteituid. 6. Asunduse eestlaste arw.
7. Missugused ringid töötawad ja palju
aktiiwseid tegelast (lugedes iga ringi üksi
kult). 8. Kas on waba l/avastustega katseid
tehtud ja kust aineid wõetud. 9. Kas asu
tus on mõnesuguse kooperatiiwse ettewõtte
hoolealune. 10. Kas asutuses ehk ümbrus
konnas leidub inimesi, kes iseseiswate kõnede

ehk ettelugemistega wõiwad ülcsastuda, nii
sama inimesi, kes mingisugust käsitööd wõi
wad juhatada (esimeste kohta .ained üles
tähendada). 11. Kas asutusel on raamatu
kogu (raamatute arw) 12. Millal wiimati
uut kirjandust muretsetud. 13. Missu
gused ajalehed käiwad ja palju eksemplaari.
14. Palju ajalehti käib asunduses. 15. Kas
asunduses töötab „Ajalehe sõprade ring".
16. Missugust sidet peab asutus Wene
wastawate organisatsioonidega. 17. Missu
gust kuju kannab usuliikumine asunduses.
18. Kas samogonni aetakse. 19. Kas asun
duses on olemas komnoorsoo ring ehk
W. K. P. kollektiiw. 20. Puudused mil
lede all asutus kannatab. Allkiri.
Et asunduste poliithariduslikust liikumisest

täit pilti saada ja asutusi tarwiliselt toe
tada, on soowitaw, et ülemalolewa täitelehe
järele iga asutus wähemalt iga kolme kuu
järele aruanded saadaksid.

Kub. har. osak. rahw. wäh. Eesti
sektsiooni juh. G. Teiter.
Et Leningradi Eesti koolide tööst järje
kindlalt selget pilti saada, otsustas kuber
mangu har. osakonna Eesti sektsioon igalt
koolilt kaks korda öpeaastas allpooltoodud
teatelehe põhjal teadaandeid nõuda. Teada
anded tulewad postiga ara saata: üeHßH
rpaa, yjiHna ÜJieiaßOßa 7, koüh. 17,
9cTOHCKoe Bropo, esimene enne talwise wahe

aja tööst kuni 1. weebruarini, teine pääle
talwise waheaja tööst kuni õpeaasta lõpuni.
Eesti sekts. juhataja G. Teiter.
Teateleht.
1. Kooli nimi ja adress.
2. Kooli majanduslik seisukord (ära näi
data, kas kool asub omas wõi üüritud ma
jas, kuiwõrd ruum wastab koolile, kas on
tarwiline remont, palju koolil maad, kooli
mööbel, õpeabinõud, raamatukogu, küte,
walgustus jne.).
3. Millal algas sügisel koolitöö täies
koosseisus.

4 Palju õpilasi õpeaasta algul, keskel
ja lõpul (eraldi tütarlapsi ja poisslapsi).
5. Missuguste gruppidega läheb õpetöö
ja kui palju õpilasi eraldi igas grupis.
6. Missuguse programmi ja metoodi
järele töötab kool, kas on tarwitusel komp
leks-programm ja kui suures ulatuses. Kui
ei, siis missugusel Põhjusel.
7. Missugust osa etendab koolis Wcne
keel kui aine ja kui õpekeel.
8. Kuidas on moodustatud koolis laste
omawalitsus.

Tomski kub, Tshulömmi tagusest
raioonift.
Wäliskooli töö hakkab edasi nihkuma.
Kasekülasse organiseeritakse lugemistuba.
15. jaanuaril hakkawad
kud kursused tegewusesse. Kuulajaid lvõe
takse igast neljast külast. Kursused kesta
wad 3 kuud, 6—9 tundi nädalas.
„Sibirjäk".

7

Edasi

9. Kas on koolis pioneeride rühm ja
millal organiseeritud. Kui ei, siis põhju
sed, mis takistawad rühma organiseerimist.
10. Missugusel kujul wõtab kool ja õpe
taja osa wäliskooli tööst (klubis, koopera
tiiwis jne.).
11. Kooli ja õpetaja wahekord ja fide
kohaliste elanikkudega ja ametiasutustega.
12. Muud teated.
Koolijuhataja allkiri.

Meie rahaasjanduse mine

ftmtiute kalender
maa poliit-hariduslittubele or
ganisatfioonidele ja koolidele.
Jaanuar 15. Karl Liebknechti ja Rosa
Luxemburgi tapmine.
22. Lenini surmapäew ja 9. jaan.
1905 a. sündmused.
Weebruar 23. Punase armee aastapäew.
Märts 8. Rahwuswaheline naispäew.
12. Jsewalitsuse kukutamine.
18. Pariisi Kommuuna päew.
28. Kreuksi tapmine.
Aprill 17. Leena sündmused 1912 a.
Mai 1. Internatsionaali päew.
3. W. Kingissepa tapmine.
Juuli 6. S. N. W. L. konstitutsiooni
wastuwõtmine.
7. Rahwuswaheline kooperatsiooni
päew.

September 5. Jsborski sündmused.
Kündja päew.
7. Rahwuswaheline noorsoo
päew.

Oktoober 29. Tööliste laskmine Tallinnas.
Nowember 7. Oktoobri rewoluts. päew.
28. Narwa pääletungimine.
Detsember 1. Ülestõusmine Tallinnas.
Komnoorsoo jõulud.

Kiri toimetusele.
„Edasi" toimetus, palun lubada allpool
järgnewatele ridadele oma auwäärt le
hes ruumi.
Wastus kod. A. Willo kirjatükile, mis
ilmus „Edasis" nr. 265.
Selles kirjatükis on näha just nagu
oleks uus koolitööline selles süüdi, et koo
litöö kuni 17. now. seisis.
Selle eest aga wõlgnewad Bugri asu
nikud tänu kod. A. Lillole (kui külanõu
kogu esimehele) ja tema südame sõbra Roo
denile, kes asja niikaugele oskasid wiia,
et asunikud uusi koolitöölist ei tunnista.
Küla koosolekul selgus, et nemad uusi
koolitöölist ei taha ja soowisid, et toana
koolitööline kod. Rooden tagasi jäetaks.
Pöörasid palwega Nowgorodi Harosa
konna poole, kuid wiimane wastas eita
walt. Pääle selle kutsus koolitööline laste
wanemaid üles, et nad registreeriks omad
kooliealised lapsed. Registreerijaid olid ai
nult 7 last. Sellest on näha, et nende
sõprade pääle agitatsioon oli mõjunud.
Pärastpoole lubati lapsi kooli saata kui
lumi maha tuleb. Lumi tuli, kuid lapsed
ei ilmunud.
Kui siis konflikti lahendamiseks kub.
harosakonnast instruktor sõitis ja tunnis
tas Bugri koolimaja kõlbmatuks, siis pole
ju süüdi siin koolitööline. Tehti ka otsus
kooli Kamsowi raiooni üle wiia, kus sel
lekohane ruum leidus.
Kodanik Lillo tegi kõik mis wõis, et
uut koolitöölist laimata, saates kaebtusi
wallanõukogusse, millel mingit alust ei
olnud.
Selle wägiteo eest wõtab kub. hariduse
osakond kod. Lilla kohtulikule wastutusele.
Asunikkude keskel lasti kuulujutud lahti,
nagu oleks koolitööline nuhk, kes iga isiku
üle, kes wandesõna ütleb, walda teadust
annab ja selle eest tasu saab.
Kui niisuguses õhkkonnas tuleb kooli
töölisel töötada, pole ime, kui ühiskonna
tööl edu pole. Siiski on Okwobripäew
rahuloldawalt läbi wiidud, millest kod.
Lillo muidugi meelega waikib.
On enamasti iga üldkoosolek arakastita
tud, et ühte wõi teist küsimust selgitada.
Näit. wastastiku abiandmise komitee
tähtsusest, Eesti kirjanduse toetamisest, W.
Kingissepa nim. lennuki korjandusest jne.
On seinaleht „Punane Oktoober" wälja
antud (mis ilmub korra kuus) ja on Kam
sowos ajalehe sõprade ring loodud.
Et küll kod. Lillo on klubi liige, pole
ta weel sõrmeotsagi liigutanud klubi töös,
et kaasa aidata.
Jääb ainult soowida, et kod. Lillo ei
awaldaks „Edasis" wale teateid ja aitaks
klubi tööle kaasa. E. K ii w.

wik. olewik ja tulewik.
(Rahwa rahaasjanduse kommissari sm.
Sokolnikowi köne wöidnloosimisel).
Kullalaenu wõitude wäljaloosimine on
lõppemisel. Lubage mulle mõni sõna
öelda selle kohta.

millist osa mängib laen ja milline on
nöukoguwalitsuse poliitika
riigi laenude suhtes.
Kui nõukoguwalitsus asub kullalaenu
wäljalaskmisele, siis nii siin kui ka wälja
maal ajakirjanduses nõukoguwõtmu waen
lased teatasid, et see ettewõte pole küllalt
tõsine, ning temast midagi wälja ei tule,
sest nõukoguwalitsus ei täittoat laenu and
misel lubatud tingimisi.
Kõneldi: „Nõukoguwalitsus, kes au
nuleeris endiste walitsuste poolt wäljaan
tud laenud, kes põhimõteliselt on laenude
wastu, ei täida kullalaenu puhul antud
lubadusi".
Tõesti', nõukoguwalitsus annuleeris staari
laenud, kuida ei annuleerind neid selle
pärast, nii kui ei tunnistaks ta sarnaseid
rahaoperatsioone...
Ainuwalitsuslikul, isehakanud walitsusel
polnud mingit õigust panna wäljamaa
pankurite ees, miljardilised kohustused
rahwa pääle.
1905 aastal, s. o. juba kaua enne
Oktoobrirewolutsiooni, sarnasel seisukohal
asusid mitte üksi, nii kui nimetada armas
tati, äärmised parteid, mitte üksi sotsialis
tid, waid ka kodanline kadettide partei, kes
otsekoheselt ütlesid, et rahwas pole was
tutaw nende laenude ees, mis antakse
tsaari walitsusele.
Isehakanud ainuwatitsejate allkirja meie
ei tunnista.
kuid tunnistame nõukoguwalitsuse allkirja,
kes töötab meie Liidu miljonite ja miljo
nite tööliste ja talupoegade huwldes.
Igasugune kohustus, mis kannab meie
walitsuse allkirja, leiab täitmist.
Muidugi, pääle nende suurte wapus
tuste ja hädade, milles meie riik asus, on
raske uskuda sellesse, et tööliste ja talu
poegade walitsus leiab abinõusid ja täpselt
saab täitma oma pääle wõetud kohus
tusi.

Kuid Liidu kodanikud said sellest aru
ja toetasid nõukoguwalistust, ostes nõu
kogu laenude obligatsioone.
Oli aeg, kus mitu miljoni töölisi ja talu
poegi sõjariist käes kaitsesid ja kõwendasid
rewolutsiooni wõite. Nüüd
on waja uuemat, enam kergemat toetuse
unist.

Tööliste ja talupoegade walitsus ei
nõua oma kodanikkude elu ja termist;
nüüd on jutt abiks olla nõukoguwalitsuse
rahaasjanduse ülesehitamisel.
Sissetulekud, mis saame laenudest, t a r
witatakse ära külade ja lin
nade ehituste pääle, et rutemini
pääseda tsarismi pärandustest.
Meie maa on weel kultuuriliselt maha
jäänud maa.
Meie oleme kõige kirjaoskamatum ja
waese kultuuriga riik.
Ainuwalitsus pärandas meile terme rea
lahendamata ülesandeid. Meie ees seisab
määratu ülesanne, tõsta meie maa kul
tuuri tasapinda. Sellepärast on meil waja
abinõusid, mida saame ainult laenu abil.
Igaüks, kellel on kullalaenu obligat
sioonid, wõiwad rahulduge tundega öelda,
mina tootsin akniwselt osa töölis-talupoe
gade riigi korraldamise tööst.
Siis kui meie elustasime kullalaenu,
S. N. W. Liigu rahaasjandus oli halet
semisewäärilises seisukorras. Sissetule
kud, mida saime kullalaenust, lubasid meid
kõwendada paberiraha wäljalaskmist saja
miljoni pääle, niimoodi tuues lähemal eraha
reformi teostamise silmapilgu. Nüüd on
rahareform õnnelikult wi dud lõpule.
Täita hõberahade wäljalaskmise kawa
polnud mitte kerge, kuid ta on täidetud
lõpulikult.
„Ettekuulutajad" kuulutasid, et hõbe
raha kaob ära ja sellest naljast ei tule
wälja midagi.
Kuid ettekuulutajad nagu alati, eksisid.
Hõberaha ringkäik on tõeasjaks muu
tunud.
Sisemise krediidi arenemine
ott Nõukogude Liidule erilise tähtsusega
asi.
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Edasi

Meie wAljamaa waenlased kaotades
lahingu sõjariistalisel teel, peawad meie
wastu wõitlust rahaasjanduSlisel wäerin
nal.
Mac-Tonaldiga läbirääkimised ei too
nÜ?. .me^e mitle midagi. Inglismaal
wõimu juure äärmised reaktsio
näärid, kes meid alla tahawad suruda
rahanduslise blokaadi abil.
Sama Churchil, kes waremalt organisee
ris meie wastu 17 ilmariiki, on praegu
Baldwini walitsuses, unistades oma
mõttewendadeqa wõita meid rahandus

Raadio töölise perekonnas.

Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
Esmaspäewal, 5. jnun
kell 8. „Pärmi Jaagu unenägu."
Teisipäewal, 6. jaan
kell 8. „Emake maantee."
Kolmapüewal, 7. jaan
kell 8. Teaatri päätvoSolek.
Wast. instruktor-oranisaator.
Tana teaatrites:
Akadeem. riiklik ooperi ja baleti teaater
«9cMepa.ibAa».

kikult.

Akadeemiline riiklik draama teaater

Kuid meie wastus Chnrchillide ja
Baldwinidele on

Akadeemik, riiklik maike ooperi teaater

„B uapcTße cisyKH".
„<J>pa-,3jnaßOJioa.

ei wöiwud meid püssitäägiga, ei wöida
ka rublaga.
Meie mõistame, et ilma wälislaenuta
meie arenemise käik on pikaldasem, kuid
edasi ta läheb järjekindlalt iga kuu, iga
nädal.
Kuid peame meeles pidama, selleks, et
Inglise walitsuse ja üleilmlise kodanluse
käest sõjariista maha lüüa, mis pööratud
meie wastu, on tarwis sisemiste laenude
teel ülesehitada meie Liidu rahwamajan
dust, waatamata selle pääle, et wäsiamaa
kapitalistid ütlewad lahti laenude andmi

Riiklik suur draamateaatcr
„ÄHHa KpiICTH4-.

Rahwamaja
„Haßeji I".
Punane teaater.

Et „Ele?trotrusti" poolt wäljalastud raadio wastuwötte aparaadid õige odawad on,
suudawad neid muretseda ka töölised ja teenijad. Ou oige mõnus tööst kodu tulles theed
juua ja säüliuures kuulata „raadio'ajalehte", kontserti ehk mõnda teaduslikku loengut-

«Jl,acoH PIIA».

Teaater.,K)HUX 3PHTEJIEH".
„lloxoiKAeHHa ToMa Coflepa."

Muusikaline komöödia
„Mapnna."
Passash

Raadio kiilas.

„lloTaiii 11 HepaaMyTp".

Gossnak
JK-peu TapKßiiHHä.

sest.

Meie riigi eelarwe kaswab aast-aastalt.
Ta on puudujääkideta. Sellepärast on
meil õigus öelda, et waatamata raskuste
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pääle,

Tänase lehena on hinnata
kaasas Victor Margucritte ro
maani „Kaaslanc" järjekordne
poogen.

meie rahaasjanduse ülesehitamin e
läheb edasi kindlal sammul. Selle tõen
duseks on meil terwe rida arwusid, mida
ükski ümberlükata ei saa.
Sm. Sokolnikowi kõne kaeti kinni kiidu
awaldustega. Wõeti wastu wabrikute ja
tehaste saadikute poolt ettepandud reso
lutsioon, milles palawalt terwitatakse meie
töölis-talupoegade walitsust ja üleskutsu
takse töörahwast toetama nõukoguwalit
suse rahanduse parandamise abinõusid kõigi
olewate abinõudega.
Meie päälinnade raadiojaamade suur kandejõud wöimaldab raadio wastuwötjate tar
witamist ka maal, lõO—2oo wersta Unnast eemal.
Meie pilt kujutab wana talupoega, kes raadio-kontserti kuulab lugemistoas, kuhu
hoolekandja mal kulul aparaadi üles ou lasknud panna.

Nõukogude maalt.
Uus rahwuswaheline telefoni
jaam.
Moskwas awati uus wõimas rahwus
waheline telefoni jaam. Wäljamaalt too
dud uute aparaatide proowimine, mis
ühendaksid Helsingi— Jekaterinoslawi
Kiiewi liini, lõppes.
Leiti munkade poolt Peidetud kiri
kuwarandusi.
Kiiewi-Petsora kloostris leiti üles kiri
kuwaranduste arwelewõtmise ajal munkade
poolt ärapeidetud kiriku warandusi, mitu
puuda kulda, 100 puuda hõbedat, 2 kotti
wanaaegset hõberaha, kuldwaagnaid ja
riste ja 360 briljanti. Kogu leitud wa
randus hinnatakse 800 tuhande rubla
pääle. Leiti ka, et mungad on tirjawahe
tuses olnud kontrrewolulsionääridega, leiti
wäljawõtteid walgekaardlaste ajalehtedest
ja munkade iala agentuurteated patriarh
Tihonile, kes neid edasi andis wäljamaale.
Juurdlus kestab edasi.
Suure tehase käimapanek.
1. jaan. pandi käima Odessas suur wi
neeri ja tünnineedide walmistamise te
has. Tehase käimapanekul leidsid tööd
kõik Odessas töötaolewad puutöölised.
Nii tööbörses wõetud 500 mustatöölist
leidsid tööd.
Küla üle hoolekandmine
Nowo-Nikolajewskist teatatakse, et Tomski
ülikooli kliinikud wõtsid oma hoole alla
Jarski küla. Esimese sideme loomiseks hoo
leall olewa külaga saadeti wälja proses
sor Laischew, kes saawutas hääd edu ko
hale jõudes. Talupojad kuulasid huwitu
sega rida ettekandeid, mida tegi Laischew.
Ukraina käsitöösaaduste wäljawedu
Rahwa wäliskommissariaadi wolinikkude
kolleegium leidis tarwillku olema, suuren
dada käsitöösaaduste wäljawedu. Ameeri
kas ja Inglismaal on nõudmine Ukraina
käsitöösaaduste pääle suur ja hinnad kör
ged.

Sm. w. ltinigssepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.

Ülased 6. % 58. Siidile.

j Leningradi teated.

Leningrad.
6. jaanuar on tööpäetv.
!
Kubermangu
tööosakond teatab, et teisi
Uueaasta wastuwötminc E T' päew, 6. jaanuar on harilik tööpäew.
ÜlikoolisSel päcwal tehakse kõigis asutustes ja
Nii kui harilikult see wiisiks on olnud
ettewötetes
tööd hariliku korra järele.
E. T. ülikoolis kollektiiwselt wana aastat
mööda saata ja uut wastu wõtta, nii ka
Warukaside Lenini surma aastatänawu korraldas E. T. ülikooli õppur
Päewa Puhul.
kond õhtu, kus lõbusalt aega wiites, uus
Lenini surma aastapäewa pühitsemise
aasta wastu wõeti. Õhtu korraldati kol kommisjon kiitis hääks söjainwallididele
lektiiwse sööminguga. Lauakõned ülikooli abiandmise kommisjoni poolt wäljatöötatud
juhtiwate organisatsioonide ja ka wälis warukasideme kawa, mida kantakse Lenini
organisatsioonide poolt kriipsutasid alla surma aastapäewal Leningradis ja kuber
meie edusamme ja puudusi wanal aastal. mangus.
Ühisel kooswiibimisel wiibisid ka osa õp
Reid warukasidemeid on õigus laiali
pureid, kes maal kooliõpetajateks prakti laotada ainult nimetatud abiandmise kom
seeriwad. Samuti ilmusid kohale endised misjonil.
õppurid, kes Wene kõrgemates õpeasutus
2 miljoni Puuda nisujahu.
tes õpiwad. Waba programm, millest ise
Leningradi
ühistarwitajate liit kõige en
äranis wälja esines mees-doppeltkwartett
nem
tehtud
lepingute
najal on warustatud
oma lauludega „Pühad mehed", wana
traditsiooni järele maiasid „õnne". „On järgmiseks seitsmeks kuuks 2 miljoni puuda
ned", nende lühendus seletati togu publi nnujahuga. See arw kõrwaldab tööliste
kumi osawõttek „pappide" poolt ära. Kõik kartuse, et walge jahuga warustamises wõiks
nad õnnestasid hästi, luid Eestimaa ko tulla mingisuguseid waheaegu.
danluste walatud õnn oli abras, laiaks
Uued kauplused
muutunud, ja tina sõnnikut täis, mis üh
Passaashis
awatakse 5. jaanuaril uus
telugu rebenes ja pudenes. Papid näitasid
raamatukauplus.
Raamatuid müüakse kohe
ära, et isegi OlewiSle kiriku torn on 1.
maksctawa
raha
eest ja ka indiwiduaa Ise
detsembri sündmuste tagajärjel wiltu wa
krediidi
arwel.
9.
jaanuaril awatakse muujunud.
Ükariistade
kauplus.
See kauplus, tehaste
Hommiku poole, juba uuel aastal, tulid
ja
wabrikute
orkestrite
ennenägemata are
uut aastat soowima muusikakoori saatel
meie lastemaja pioneeride rühm. Pionee nemite juures, saab mängima suurt osa
rid sidusid sm. Tammele kaela punase räti, tööliste hulgas.
Wöttes wastu teda oma auorganisaatoriks
Kuigi õhtu oli lõbus, isegi jalakeerutust
tehti, siiski oli kui midagi puudu. See
ffiilrtttf börse:
puudus paistis silma nimelt, et ülikooli Keskkassa kohustused jaanuariks 101 tsherw
poliitklnbi ei olnud küllalt suutnud aja
» weebruariks 993;i „
nõuetega kaasas sammuda. Usun, et uuel
ff » mäitjttš 673;4 ..
Talupoegade laen 951/aastal klubi oma puudused kõrwaldab,
Raetstertmgtd 9 22 toi
oma tegewuse arwustuse alla wõtab, ning
1 114.1/
edaspidi klubi töö enam ajakohasemaks
irucuib 51 I \õo „
1. wojdulaen 2 rbl. 08
muudab, rohkem noorendab, teise sõnaga
komsomoliseerib.

Oma poiss.

TnnorpafJjiia KoMHmepH, TocyAapcTßeHHoe H3A-, EKaTepimrotpCKiiä np. 87. jleHHHrpaACimä ryõiHT 352,

Esmaspäewal, 5. jaan. kell 8 õhtul
Esimese astme
martsiftiii-leninismi ringi
järjekordne istang.
Teisipäewal, 6. jaan. kell 8 õhtul
Teise astme
markfistük-lenimsmi ringi
järjekordne istang.

Hr. Wnbtkg

8 nr. 2,25-Oktobr
prosp. nurgal, telef. — Wastu
wõte iga päeltv tella 9—12 h,ui. a kella

4—B õhtul; naisterahwastele eraldi.
Praegusaja arstim isabinöud.

WisWi°tch>trS.B
Snguorgaanide igakülgne arstimine,
Krihaigemaja.'^ttaH°
r loike-, hamba-,

kurgu-, körwa-, nina- ja suguhaigused.

Sifilis tripper.
Wastuwötte tunnid erialadel hom.k. 9

kuni öh. k. 9 3. Juuli (end. Sadowajaj
uul. nr. 42, nurgal. Tel. 163-31
ja 163-32.

wee-elektrihaigemaja
Snamenskaja uul. nr. 5, krt. 3. Kõhu

soolikate, südame, raswanemise, rheu
matism, kan aestus, hüsteeria, neura

steenia, halwatus, seljakuiwus, jõue
tus. Wastuwõtt kella 5 9 ödtu.
Telef. 212—31.
Kusnelski haigemllja

lef. 181—52. Wastuioötm. kõikides spets,

professorite ja assisrentide poolt kella
10 bomm. kuni kella 10 ö l. Alalised woo
did (naistehaigused ja sünnitamine). Kas

'Ä Kntmatei m-I.
X". Siilis °«° tripper
hamb. Arstide k itium. kodu.

Bil. lõtlsker-liüiüilltisiWi!
H. N. Witkun - Kolpakoiva uuendas
wastuwötmist: nõuanded ja abi ras

kejalgsetele,snnnit ijatele, naistehaigu
sed Kella 19. homm. kuni kella 7 õht.

Troitskaja 11, krt. 7. sissekäik pa
raaduksest.

Ä
abi raskejalgsetele ja sünnitajatele,
naistehaigused, alaline arst MohoMani uni . 'tr iq frf 3 oVaVrf hoo oi st
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tada m-me Jacquemin ja teha näo, nagu arwaks nemad meid
laulatatuks. Kuid kogu ilm tunned sind! M-lle Raimberi,
adwokaat! Siin ei saa need silmakirjateenrid kuidagi silmi kinni
pigistada! Sina wõid niipalju kui tahad selle wastu waielda,
aga sinu kangekaelsus loob pahandusi ja saab seda alaliselt
tegema.«
Annik naeratas: ... - , ,
«Kui seda pahandust sünnitab ainult minu juuresolek, ja
kui sina selle läbi kannatad - siis jääb minule järele: oma kor
terisse tagasi minna!»
«Annik, sarnane mõte ei wääri sind!»
«Kui mina sinule pahandust sünnitan!»
«Sina tead wäga hästi, et on weel teine sündsam walja
pääsuiee, mida sina aga wastu ei wõia!» .
«Noh, ära pahanda, minu armsam! Jah mina sünnitan sinule
pahandusi, anna seda mulle andeks! Kuid, täiesti tõsiselt rää
kides, ei näe mina niisugust radikaalset abinõu. Sina tead waga
hästi, ei mina ei soowi abielluda ja nüüd seda enam weel,
kuna mina enesele wasiutuse wõtan noore olewuse, wäikse mai
mukese kaswatamises.»
«Meid kaswatame teda ju koos!»
«Muidugi! Kui sinu nõuanded on kohased, luban mina neid
tähele panna. Selles ole kindel!»
«Kuid see laps on ju sama hästi minu kui sinu!»
«Ei, mitte just täitsa!»
«Kuidas nii?» .
«Kas tema sinule wastu kõhtu loob oma jalakestega / Kas
tema sinul pigistab ristluid, nii et sina walust karjuda tahaks?
Anna järele, et kui tema on sama palju sinu kui minu, sus ei
ole tema sind seni sugugi tülitanud!» .
«Muidugi . . . see on nii! Kuid mina olen siiski tema isa.
Tema kannab minu nime, sest kui mina muud midagi ei woi
teha siis tunnistan mina teda oma pojaks uhes sinuga! lema
kaswab üles meie keskel. Oled sina nüüd minu naine ehk
mitte - minul on lapse pääle siiski isa õigused! Ja sarnasel
juhusel on sinu kangekaelsus mitte ainult absurd, waid lihtsalt
... . ... -

«Pahune ja püüa mind kuulata woimahkult rahulikult ja
ilma wihaia. Ainult sel juhtumisel wõin mina, minu armas, sinule
awaldada oma mõtteid täielt»
Amedee nägu awaldas pinguldut tahelpanu.
«Kui mina wõiks, kuulad sina, mis mina räägin!» tema
rõhutas neid sõnu teine kord korrates, «kui mina wõiks usku
mata jätta enam kõrgemat kohustust, siis, mina wannun sinule
selle juures, keda mina eneses kannan, abielluks mina sinuga
wiibimata! Kuidas on see wõimalik, et sina, kes sina mind nn
hästi tunned, wõid arwata, et mina ainult rumala kangekaelsuse
pärast ...»

«Noh, waiki! Mitte nüüd, pärast, hiljem... Mina waatan,
kuidas teda toidetakse, siis sõidan walimiste juure ja tulen täna
pääle lõunat tagasi».
Annik ei lausunud sõnagi, wõttis Amedee käe ja surus
seda tugewasii oma huultele...
11.

Kolm kuud hiljem. Bulwaar Raspail.
Annik istub magawa poja hälli juures. Puht masinlikult
ajas tema ära kärpse, kes asus kortsunud näokesele ja sarnasel
täpsusel, mis annab meile minewik, tuletas tema meele kõik
sündmused ja muutused, mida tõi enesega kaasa möödatormaw
maruhoog.
Tema ei mõistnud isegi, kuidas tema üle elas selle hirmsa
waheaja oma Versaillese sõidu päewast kuni tagasi tulekuni
ühes Claudega sellesse armsasse maija...
Piinarikkad tunnid nii moraalselt, kui ka füüsiliselt
kus Annikile näis sagedasti, et teda neljaks kistakse... Kuid
need tunnid möödusid nii ruttu ja jäljeialt, et tema neid pea
aegu unustas unustas oma loomaksed karjatused, selle hin
gelise piina, millest jäi järele ainult suur rahu, ja uhke teadmine,
et tema kannatas selleks, et uut elu sünnitada...»
Raamat, mida tema mõttes põlwedel hoidis, langes põran
dale ja säält langes wälja wäike kaart, mida Annik iarwitas
lehekülgede lahtilõikamiseks.
Annik tõstis kaardi üles.
Naerdes luges tema säält:
« Mademoiselle Annik Raimbertil ja monsieur Amedee Jacaueminil
on au teile teatada oma poja Claude-Amedee sündimisest.»
Määrane skandaal! Seda meele tuletades naeris tema
weel praegugi. Kiwi langes püstloodis ja sattus sohu, kus asu
sid kärnkonnad. Palju susinat ja lärmi tõusis sellest.
Amedee ja Annik said igast ilmakaarest hulgana sõimu
kirju, nii allkirjata, kui ka tundmata allkirjadega. Ajakirjandus
wõttis selle aine käsitusele ja tekkis päris wormaalne diskus
sioon. Wäikeste ajalehtede laimukirjanikud püüdsid seda lärmi
weel suurendada ja tarwitasid selleks kõige alatumaid wõtieid
ja kõmulisi teateid.
Mõni päew pääle hirmsa kokkupõrke m-me de Morevali
ja tema poja wahel, ilmus «Hüüdes» müristaw kirjatöö, millel
allkirjaks «Vindex». Kirjatöös piitsutab selle «prowokatsiooni»
alatust, mis haawas Abielu ja Perekonda. Selle kirjatöö täis
puhutud stiil ei lubanud kahelda, et selle kirjutaja oli m-me
de Moreval.
Sellega kuulutati awalik sõda antud poja ja pahandud
wanemate wahel. Toobri tais etteheiteid, mida m-me de More
val wälja kallas, haisesid nii wängesti, et Amedee, kes kanna-
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«Waiki, Annik, waiki... Sina oled mõistuse kaotanud, sina
oled nõdrameelne!»
«Sina ei tea ju, mida mina ütelda tahan!»
Amedee hääles kuuldusid pisarad:
«Et mina enese lapsi omaks ei tunnista!»
Torm pääsis lahti. Pääd käte wahele peites, hakkas Ame
dee kramplikult nutma. Sarnast liigutawat meeleheidet nähes
ilmusid pisarad Anniki silma. Tema kallistas palawalt Amedeet.
«Minu armsam... minu südame kallim, ära nuta, mina
palun sind! Mina armastan sind, seda pead sina uskuma! Ei,
seda ei tahtnud mina ütelda. Mis ka ei oleks, mina ei ole nii
julm, nii rumal... Kuula, minu armsam, kui sina teaksid, kui
das mina kannatan sellest, et sinule nii palju muret sünnitan!
Ah, kui õnnelik oleksin mina, kui suudaksin täielt rahuldada ...
täita kõiki sinu soowe... See on wäya raske tea seda, roh
kem teha kui teised teewad, waatamata oma isiklikust õnnest...»
Annik wõttis tema käed ja püüdis neid lahti kiskuda tema
pisaratest märgunud näolt. Amedee pani temale wasiu, ega
tahtnud oma nägu kätest wabasiada:
«Noh, noh, räägi edasi... mina suudan sind juba kuu
lata... Mida tahad sina minult weel?»
Annikil ei olnud jõudu edasi rääkida ja walmistas sellega
weel suuremat walu. Ääretu wäsimus, seletamata nõrkus wal
das teda. Nähes, kuidas Amedee nuttis, ei suutnud tema enese
üle walitseda.
«Ei, ei ole midagi... ei ole midagi tõsist ega tähtsat...
Kunagi hiljem ütlen mina kõik ... hiljem ...»
«Mispärast mitte nüüd?»
«Mina ei ole sarnases meeleolus! Mina olen liialt wäsi
nud ... nii wäsinud ...»
nud.
«Sina ei armasta mind enam!»
«Sina oled minule kogu elu, ja kui sina tahad, teen mina
kõik».
«Sarnasel juhusel saa minu naiseks!»
«Kui see puutuks mind ainult isiklikult! Wõta minu elu.
kuid oma laste elu —ei wõi, ei tohi mina anda sinule! See ei
ole mänguasi! See on kogu minu soo õnn, mida emad kan
nawad enestes. Nemad ei wõinud seni, nemad ei teadnud, kui
das seda hoida. Kui ainult mõelda, ei ilma algusest pääle ei
ole nemad suutnud teie südametes! wälja kiskuda sõja kirge!
Ja ometi on nemad, kes hoiawad oma undruku küljes lapsi kuni
nooremehe eani!»
«Kuid enne, kui püüda teisi kaswatada, on iarwis ennast
kaswaiada!»
«Sina süüdistad meid teie eneste kuritöös! Ja sellepärast
peawad need, kes arusaamisele on jõudnud, teisi, kes weel aru
saamatuses wiibiwad, äratama, neile rääkima, karjuma: teie sün-
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et tema enese iile walitsemise kaotanud ja lähemal hetkel kõige
metsikumat julmust wõib toimida, lakkas Jacquemin iaarumise,
jooksis uksele ja meeleheitlikul wihal seda lahti kiskudes kadus
tema toast kui nõdrameelne . . .
Möödus nädal täis kirjeldamata piina. Waatamata kõigi kirjade
pääle täis palawaid palweid, milledesse Annik pani oma tõenduste
oskuse waatamata isegi Blancheli püüetest, kes püüdis sõpra
igatpidi manitseda, ei tahtnud Amedee Versaillese minna. Ette
käändeks oli: walimisle hoogtööl Põhjus: alandus, mis kogu
tema hinge täitis wihal.
«Sina pead ometi oma poega tunnistama!»
«Täiesti asjata! Annik tahtis, et see ainult tema oma oleks,
las tema hoiab siis selle enesele»!
«Mõtle ometi, minu armas, mida sina räägid! Sina armas
tad ometi Annikit, sina armastad ka last, pead teda armastama,
sest sina oled ju isa. la kui sina teda omaks tunnistad, kannab
tema ka sinu nime»!
«Mispärast tema mind ei hoiatanud»?
«Tema oli kindel, et sina ära ütled»!
«Ei tea»!
«Sarnasel juhusel siis? Tea, et mina Annikile õiguse annan.
Selle tõendus: mina keelasin Moniquel temale tunnistajaks olla,
mina tahtsin sind hoiatada, kuid ei saanud seda teha. . . Nüüd
aga . . .»
«Ei! Ei»!
«Mina tõendan sulle, sinul ei ole õigust sarnaselt toimetada!
Uhkus? See on kõige pahem nõuandja. Mina olen palju mõel
nud ja mõtlen kõik need kuud läbi, mil mina oma naisega tü
lis .. . )a tead, mis mina sinule ütlen? Minu armas: uus aeg,
uued kombed, uued naisterahwad! Meil tuleb leppida selle was
tiku, haiglase, kuid paralamata konfliktiga nende noore iseseis
wuse ja meie wana autoriteedi wahel. Ja mis lahutab sind õieti
Annikist? Kogu küsimus seisab nimetuses! On tema sinule tõsi
seks, ainsamaks kaaslaseks? jah! Mida nõuab tema sinult?
Wäikest ja lihtsat wormaalsusi, sest kõige tähtsamas, Claude
kaswatamise küsimuses, olete teie täiesti ühemeelsed. Anna
temale see platooniline rahuldus, mida tema nõuab sinult! Mina
arwan, tema armastab sind siiski enam, kui sina teda ... ja iga
tahes paremini! Sina jääd ometi tugewamaks teist mõiemist»!
Sama päewa õhtul läks Amedee raatusse, kus hääletamine
sündis. Walimislehiede arw tõusis. Jacquemin .. . jacquemin ...
Jacquemin ... Ei olnud wähematki kahtlust, sel korral läks tema
läbi. Elurõõm asus uuesti tema kurba hinge.
Juba kaheksa päewa, kui tema ei olnud käinud Versailles!
Anniki poolt päewal saadetud telegrammi oli tema portfel
lis kõrwuli Claude päewapildiga, mida andis temale Blanchet,
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«Noh, mis siis, ootame ära! Waatame!»
Nähes Anniki kangekaelsust, tundis Amedee oma woime
tust. Temas ei walminud weel allaandmine. Praegusel minutil
tundis tema hinges enam kibedust kui wiha. Temal soenes hm
ges segane lootus, et elu, mis tugewam kui isiklik tahe, woib
täiesti ootamatult koguni uue küsimuse lahenduse tuua... oee
oli täiesti wõimalik...»
Waikides pöörasid nemad kodu.
Annik wihastas enese pääle, et temal ei jätkunud tarwilist
jõudu ja mehisust Amedeelt ohwert nõuda, mis moodapaase
matu oli. Amedee oli aga äritud wnmase woimaluseni ja tema
ei lakkanud mõtlemast käidud teest aasia jooksul - Versaillese
wõluwast pargist kuni Marly sünge metsani - ja kuristikust,
mida aeg nii ruttu kaewas nende wahele. ..
Nende kehade ühinemisest sigines saladuslik wili.. .Ja
sarnane nende kehade liitumine sünnitas dramaatilise tuli nende
mõtetes tüli lapse pärast, kes pidi alles ilma sundima ...
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«Ei meest! Kuid mina ise olen soowinud seda nii! Ah,
waene inimese hing, kui palju on sinul iarwis jõupingutust, pii
nawaid kannatusi, et wõita harjumusi, eelarwamisi, wigu ... Mina
jooksin ära, ja see põgenemine piinab mind...»
Õrnal awaldusel pööras tema pää poja poole:
«Sina näed, sina, kelle pärast mina juba nii palju olen
kannatanud... Sina näed, kui raske on inimesel enesega ra
hul olla».
Tema wõttis pääpadja alt paberilehe ja luges:
«Amedee-Claude Raimbert, sündinud... tundmata isalt ...»
«Kui ainult Amedee minule andeks annab! Ei, mina ei wõta
temalt ära poega, wõtan ainult selle osa, mis õiguse nimel minu
oma. Tema poeg? Milleks oleks muutunud see pime seeme, see
saladuslik aatom, mille ühendus naisterahwa eluandwa rakuke
sega praeguseni täpselt selgitamata? Minu poeg! Tema ei hin
gaks, kui mina ei oleks toitnud teda oma hinge õhuga! Mina
puhusin elu tema nõrkadesse kopsudesse sel ajal, kui tema la
mas weel liikumata massina minus! Nüüd sündis tema, ja minu
osa peab lõppema? Ei, ei: see, mis mina tegin, on täiesti õige
ja sääduslik!»
Amedeele teatati sellest õhtul, kui tema telefoneeris parla
mendist kodu ja tahtis enne ärasõitu m-me Danvoisilt järele pä
rida: ei ole mingit uudist?
Weel enne m-me Danvoise teadaannet tahtis tema, waa
tamata sellest, et temal õhtu oli kolm koosolekut, paariks tun
niks Versaillesse sõita, et haiget kohiada, keda tema juba kaks
päewa ei olnud näinud.
«Poiss? Ja kõik läks hästi? Ruttu korraldage minu reisi
kohwer! Mina sõidan kohe järele! M. Elanchet? Tema tah
tis kohe minuga rääkida? Pärast on see juba hilja? Hää!»
Tema ei aimanud midagi. Tema oli nii õnnelik, et oleks
peaaegu laulnud. Nüüd tema ei kahelnud selles minutitki!
läheb kõik hästi...
Tema hüppas automobiili, mida oli üürinud kogu walimiste
ajaks, ja hüüdis autojuhile:
«Raspaili bulwaarile ... ruttu...»
Kodus korraldas tema wälgukiirusel omad asjad. Wõttis
omale tarwilised magamiseriided kaasa selleks juhuseks, kui te
mal korda ei lähe de la Paroisse uulitsal magada.
Waatamaia sellest, et automobiil peaaegu maksimaalsel kii
rusel kihutas, näis Amedeele, et see paigal seisab. Mõõtmata
pikk oli tee, mis teda lahutas naisest ja pojast! Tema südamesse
walgus liigutaw tänutunne naisterahwa wastu, kes andis temale
sarnase rõõmu?
Missugune wälimus on sel wäikesel olewusel, kes temast
alguse sai? Missugused teadmata seemned, missuguse päran-
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See wäsitaw kärarikas elu tõi Anniki mõttele: Amedeelt
luba küsida enne ja pääle sünnitust Trianoni asuda. Tema ei
wõinud elada kauem nende pööraste tundide askelduses, samal
ajal kui Versailles, Meretle lähedal ...
Temal ei olnud julgust piinawaks seletuse etenduseks, ja
tema sai sel teel kergemini omale sihile: Amedee on wõimetu
sündinud tõsiasja ees.
«Sina sõidad minu juure iga kord esimesel wõimalusel. . .
Ka on meie tarwitada telefon .. . Niipea kui mina tunnen esi
mesi walusid, annan mina sellest sinule kohe teada».
Amedee oli sellega nõus ilma paha aimamata. Tema mõis
tis wäga hästi, et kogu see lärm, askeldus, millest Annik ei saa
nud osa wõita, ainult äriias Annikii, kuna tema ometi täielist
rahu wajas.
Annik jõudis Versaillese, kui parajasti õpetundide waheaeg
oli. M-lle Hardy jalutas oma abilise saatel õues. Igal pool jook
sid ja mängisid iüdrukesed. Meretle poole pöörates nägi Annik
üksikult seiswal helejuukselist tüdrukut. Aastat seitse, mitte
wanern! Kiwihunnikul istudes oli tüdrukul nii kurb waade, et
Annik temale lähenes:
«Mis teed sina siin, tüdruk?»
«Mina mängin!»
«Millega?»
»Ei millegiga!»
Samal hetkel sundis teda ümber pöörama m-lle Hardy haal:
«See on alles ootamatus!»
Tüdrukuke hüppas üles koolijuhatajarinai nähes.
«jälle oled sina teistest eemaldunud. Leroux wõtke Louise
Marchand, wiige tema teiste juure mängima. Mine, minu laps,
mine . ..»
Tema seletas Annikile:
»Onneiu laps. Hirmus perekonna elu! Isa on temal joodik.
Ema iahlis lasi koduste tülide mõju alt päästa ja teda wanaema
juure saata, kes last mmaldab, kuid isa-koletis ei lubanud .. .
Selle tagajärjeks on: õnnetu laps! Louise Marchand ei mängi
kunagi kellegagi!»
«Waene laps!» ,
«Noh. lähme minu tuppa! Ehk soowid tass thed? Op sinul
palju waba aega ? ....
«Oh, niipalju kui tarwis! Täna hommikul asusin mina Iria
noni ja elan sääl seni, kuni teie leiate minule hää haigemaja.»
«Mis? Mis sina räägid?»
Mereite tegi suured hirmunud silmad:
«Aga Amedee? Mis on juhtunud.»
.Rahunege, Mereite! Meie tegutseme täiesti kokkukõlas
'<iee juure jääda on praegu sõna otsekoheses mõttes täiest
wöimaia. Sarnane sõelumine on sääl! Kuna siin . ..»

«Noh ja, muidugi! Ja tema tuleb sünnituse ajaks siia?»
«Wähemalt arwab tema seda! Kuid mina teatan temale alles
pääle lapse registreerimist . . .
«ja registreerimisel tunnistatakse «tundmata isalt?»
«jah, seda mõneks tunniks! See on tingimata iarwilik!
Ainult sel tingimisel wõin mina saada omale isa õigused!»
«Tähendab, sina ei ole pääle selle, kui meie sellest rääki
sime, seda Amedeele weel teatanud?»
«Minul ei jätkunud selleks julgust! Päälegi on sündinud
tõsiasi kergem selle ootusest! Ootame ära!»
M-lle Hardy raputas pääd.
«Kui palju pahandusi on weel eel!»
«Ei ole wähematki mõtet ema kohust tunnistada, kui ei ole
julgust seile läbiwiimiseks.»
«See on muidugi tõsi! Mis sünnib aga siis, kui tema pärast
loobub oma nime andmast?»
«See on wõimata! Niiwõrd kui mina teda tunnen, ei usu
mina temast seda! Ja kuigi nii sünniks! Sellest ei sure weel
keegi! Pärandus? Kuid iga warandus, mis teatud summast üle
ulatab, iä.heb riigi kasuks! Aga kas töötaks mina nii palju,
kui mina ei oleks waene! Ja lõpuks arwan mina kindlasti, et
laps kannab minu nime sama ausasti, kui isa nimegi! Selle eest
hoolitsen mina juba...»
«Kui palju tahtewõimu on selleks tarwis, et kindlalt jääda
sarnasele teele!»
«Sarnase tahtewõimu pärandasin mina ainult teilt!»
«Ei, minu tütar, see oli sinus eneses warjul! Mina olin
ainud wana tüdruk, kes jurlustab. lõsiasjade ees taganen mina
alati! Sina. sina oled imetegija, kes kõrwaldab kõik takistused
omalt teelt!»
«Minul on ju selleks õigus! Mõtelge ainult, kui mina wale
teel sammuksin ... Kui palju kannatust sünnitan mina inimesele,
keda armastan! Ja ka enesele!»
«Noh. Annik. pean mina sinule weel tähendama, et kõik
mis suur, sünnib waludes. Edasi minnakse ainult weristel kätel
ja kobades...»
«Öösse!»
«Päiksewalgele wastu!»

i elefoni kell, wisa ja äge, rikkus korteri rahu. Ei olnud sääl
ainustki sekretääri! M-me Danvoisi jooksis ärewusest hingel
dades köögist:
«Hallo!»

138
«21-12! Monisieur Jacquemin?»
«Jah! Kuid m. Jacquemini ei ole kodus!»
«Ah! Siis andke temale edasi, et madaam sünnitas poja!»
«Ah, mis teie ütlete! Ja kõik läks hästi? Ah,suurepärane.—
Wäga hää! Mina kirjutan kohe: Versailles, de la Paroisse
uulits, 12! Monsieur rõõmustab wäga! Hallo! Hallo!»
Teisel pool traadi otsas pandi kuuldetoru käest M-me
Danvoise, kes uudishimust põles, ootas weel mõne minuti ja
pani siis pettunult kuuldetoru käest.
Haigetalitajanna (see oligi, kes Anniki käsul telefoneeris),
tuli tuppa, kus Annik teda ootas palawlikul kannatamatusel. Mis
järeldused olid tema teguwiisil!
«Noh, mis?»
«Teda ei olnud kodus! Mina palusin temale edasi anda
Ei ole teile midagi tarwis? Mina lähen einele!»
Kahwatanud Annik andis mõista, et temal midagi tarwis e
ole. Pääle kirjeldamata kannatuste öö sünnitas tema hommiku
kella nelja ajal. Nüüd oli tema poeg registreeritud sellega
kõige päämisem osa tehtud!
Annik ohkas, täiesti purustult. . .
M-lle Hardy wiibis sünnituse juures ühes arsti ja haige
ialitajannaga. Haige hoiged, krampides tõmblew keha, mis püü
dis wabaneda oma koormast, pimedalt waatawad silmad, mis
pöörlesid igale poole, tunnistasid määratust piinast.. . Aga selle
järele anesteesia, oma moodi surm, mille järele pööras hai
getele uuesti tagasi elu. Anniki juures nägi m-lle Hardy esimest
korda oma elus, määrase kalli ja hirmsa hinnaga ostetakse
emaõigus.
Arst saatis m-lle Hardy selleks ära, et see end weidi wälja
puhkaks. Kell üksteist hommikul oli tema aga juba tagasi, kuid
ilma Moniqueta, kellega tema pidi minema arsti saatel naise
juure, et täita rida wormaalsuse nõudeid, mis puutusid lapse
sündimise registreerimisse. Seda pidi kõik enne tehtama, kui
Amedeele poja sündimisest teatati.
Blanchet keelas Moniquel ära teha «sarnast alatust jacque
nimi wastu.» Monique pidi sellele nõudele alluma. Haigemaja
juhaiajanna täitis tema aset.
Annik tõmbas kergelt ja õrnalt käega üle magawa lapsu
kese, keda tema kõrwale paigutati ja hakkas järsku nutma...
Tahtewõimu nõrgenemine... Reaktsioon... Üksildus?... Mui
dugi, kõik need elemendid awaldasid oma mõju, kuid pääasja
liselt piinas teda praegusel silmapilgul täielise mahajäetuse tunne.
Tõsi küll, m-lle Hardy, kes waewalt poole tunni eest läks, lubas
kohe pääle eine tagasi tulla, kuid Annik mõtles wastu oma taht
mist nende sünnitajate emade pääle, keda ümbritsetakse, kallis
tatakse, äiutakse õrnuse ja iähelpanuga... Tema juures ei olnud
aga kedagi! Ei ema, ei meest, ei sugulasi...

Kolmas jagu.

Inimsugu saab õnnelikumaks, kui tema
saab õiglasemaks.

Jean Finot
(„Eelarwamised ja suguline probleem*)

I.
Anniki õrna tähelepanu tõttu tundis Amedee end uuesti»
waatamata kõigist oma muredest, jälle õnnelisena. Tema ütles
sagedasti naljatades Anmkile:
«Weel ainult poolteist kuud .. . weel ainult üks kuu ... Ka
suta weel seda aega, sest pärast, kui see wäike saladus mida
sma praegu eneses kannad, ilma sünnib, mõtlen mina järele ja
tasun sinule kätte kõik omad kannatused. Küll sina näed!»
. Annik naeris... Amedee jõudis lõpuliselt äratundmisele,
ei ainult Anniki praegune seisukord kutsub esile tema kange
aelsuse. Niipea kui tema näeb oma lapsukest enese silmaga,
selgub temale lapse säädusliku õiguse andmise tarbe iseenesest.
Tais uhkust rääkis tema igal sammul «minu poeg», selle juures
Annikit kirglikult suudeldes ja ei märganud oma õnnes, kuidas
Anniki silmad selle juures tumenesid.
Pea algas wahmiseelne hoogtöö. Kogu korter oli hommi
kust õhtuni täis karjuwaid ja wehkiwaid inimesi. Kui nemad
uksi jäid, luges Amedee temale ette omi deklaratsioone ja sele
tas oma programmi. Sus luges tema kiirega posti läbi, millest
Annik enne, neid läbi lugedes, kõik hulgal arwul saadetud all
kirjata kirjad eemaldas, mis olid täis ähwardust ja sõimu.
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duse peitub eneses see lihatomp ? Kes awaldas tema pääle roh
kem mõju: isa? ema? Kellele sarnaneb tema enam?
Tema siigawnes nii oma mõtteisse, et ei märganud, kui au
tomobiil peatas. Autojuht pidi seda temale ütlema. Tema süda
peksis waljusti, kui tema helistas. Haigetalifajanna, kuulda saa
des, et tema cn isa, rahustas teda teatega, et poiss on ilus ja
Annik tunneb enese hästi, pidi aga kakskümmend tundi enne
ootama, kui temale piim nisadesse ilmus. Amedeele soowitati
wõimalikult wähem rääkida Annikiga.
Niipea kui Annik Amedeet nägi, ei suutnud tema pisaraid
tagasi hoida. Amedee wõttis tema käed, silitas neid ja suud
les .. . Amedee rääkis temaga waiksel, hellal häälel kui wäi
kese tüdrukukesega. Need õrnad sõnad, see liigutaw hellus peh
mendasid weel enam Anniki tahet. Tema andis Amedeele märku,
ei see lapse oma kätele wõtaks. Amedee wõttis poisi sõrme
otstele, tegi seda liigutawal saamatusel, kuid waatas poega ah
nelt segasel ja ühtlasi wõidurikkal pilgul, nagu hoiaks tema omal
kätel kogu ilma.
Tema kummardas, et panna last Anniki kõrwale, kuid see
peatas teda:
«Ei! Hoia teda weel ja istu! Mina pean sinule midagi üt
lema!»
«Haigetalitajanna ütles, et sina ei tohi rääkida!»
«Aga mina pean!»
«Ei, minu armas! Päälegi tahan mina maire juure tõtata,
et sellel noore isanda sündimist teatada!»
«Selles asjas tahangi mina sinuga rääkida!»
«Waiki!» ütles Amedee, sõrme huultele pannes.
«Teda hüütakse : Claude-Amedee ...»
«Tean... tean... Helista, et teda riiestakse.»
«Pea! Sinul tuleb teda ainult omaks tunnistada, sest.,
registreeritud 0n... tema juba!»
Annik pani oma pilgusse kogu armastuse piinad ja sirutas
Amedeele sündimise tunnistuse.
«Milles siis lugu? Pea. . . mina panen lapse omale kohale».
Amedee ei mõistnud weel õieti. Tema pääaju peatas oma
tegewust, nagu wette laskunud mootor. Kuid esimese pilgu jä
rele, mida tema paberile heitis, töötas tema pääaju uuesti . . .
Amõdee kahwatas, paber hüples tema sõrmede wahel.
«Sina tegid seda»?
«Anna mulle andeks... Kuula mind... lase mina seletan
sinule»! . . , .
Amedee andis temale märgi waikimiseks. Sundimise tun
nistus langes käest põrandale. Amedeel tõmbasid käed rusi
kasse ja tema taarus, nagu oleks temale raske asjaga surmaw
hoop antud, millest tema maha langeb. Seda taarumist nähes,
mis silmapilkselt pööraseks wihaks woiks muutuda, eE leidnud
Annik sõnu, mis oleks Amedeet rahustanud ... Järsku, tundes,
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nitused ei ole seni täielised, kuni teie pääle füüsilist olewust ei
looka kõlbliku olewuse!»
«Wee! enne, kui nemad ise sarnaseks ei ole saanud?»
«Sina näed! Sina näed nüüd! Just kõigis maades ilmusid
need uuel wiisibkaswatajad. Ja sarnasel ajal lahkun mina la
hinguwäljalt? Ei, minu armas, see on wõimata! Olgugi see
wastu sinu tahtmist, wastu minu enesegi tahtmist, kuid minul ei
ole õigus seda teha!»
Terwed aastasajad lämmatasid sünged, läbitungimata ööd
nõrka pikkamisi tärkawad ehawalgust. Ja ikka waliises isaõigus,
wagew oma põliste eesõigustega, mis kinnitatud kõigi saäauste,
kommete ja traditsioonidega! Ja lärsku seisab temale silm silma
wastu emaõigus, wõimsalt nõudes sama kohta, ühesugust
õigust!
«Noh, ole awalik!» ütles Annik. «Leia omal jõudu õigust
ütelda. Kui mitte wana inimene sinus wõimust ei wõiaks, oleks
sinu süda ja mõistus minuga!»
Amedee hüüdis:
«Ah, mina ei tea enam midagi! Wõib olla oli see puht
refleksiooniline liikumine, kui mina eile Blanchefle õiguse and
sin ... Wõib olla sunnib mind seesama refleksioon sinult pa
luma: ära anna minule lõpuliselt eitawat wasiust. Oma tahet
appi kutsudes mõistan mina wäga hästi, et meie wõime sama
õnnelikult elada abielludes, kui abiellumata. Mina olen selles
kindel, et laps, mida meie koos kaswaiame sinu ideede järele,
kaswab kõrgeks ja sirgeks, kui kaunis puu! Kuid waata, ei saa
ühe päewaga ümber teha ei ühiskonda ega inimeste kombeid!
Ole eiiewaatlik oma jaunima tungiga. Wihates praeguseid kõl
watuid kombeid, wõid sina langeda diameetriliselt wastupidisse
äärmusse! Ole ettewaatlik oma katsetega kannatuste ärahoid
misel olewusfeli, keda sina ei tunne, ja kannatama pannes neid,
keda sina armastad!»
«Minu armas!» hüüdis Annik, Amedeet palawalt kallistades.
«Arwad sina tõesti, et mina ise ei pea piinawat wõitlust, mis
minu südame kaheks lõhub? Arwad sina tõesti, et kui mina
selles täiesti kindel ei oleks, et meie kannatused sünniiawad
suuri wõimalusi, milledes peitub sama suur tulewik, mina siis
teisiti ei toimetaks? Sina armastad mind, mina jumaldan sind.
Püüame ka edaspidi sarnaselt elada, nagu seni elasime? Wõib
olla, hiljem ... Kui meil lapsed kaswawad ja kujunewad ...»
«Kujunewad? Aga seni?»
«Mida tahad sina sellega ütelda?»
«Kes ütleb, mida walmistab meile tulewik? Sina peaksid
nüüd halastust tundma minu kannatuste üle? Aga pärast...»
Hädaohu aimates waikis Annik. Amedee ütles ähwar
dawalt:
«Suur mure, samuti kui suur rõõm, r kuwad paratamaialt
tasakaalu! Sarnane olukord ei wõi alaliselt kesta!»
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Aeglaselt ja aimamata hakkas alanema pahameele ja ärituse
laine. Sügaw janu õrnuse järele waldas kogu tema olemist.
Kuigi tema enesele kinnitas, et temal mingit iha ei ole näha
Annikit, siis last näha soowis tema ometi kogu hingega ja ei
salanud seda ka enesele.
Tema tõmbas kella taskust.
Kesköö . . .
Olgugi, et häälte lugemine weel ei olnud lõppenud, aima
sid siiski kõik selle tagajärgi. Tema tuli esimesena nimekirjas.
Järsku otsustas tema.
Tema sõidab nüüd kohe Versaillese ja sel teel wähendab
oma kannatamatust walitud saadikute nimekirja ametliku wälja
kuulutamise ootuses.
Uks de la Paroisse uulitsas oli kinni ja Amedeel läks korda
Annikit näha alles järgmisel hommikul.
Kui haigetalitajanna wiis teda Anniki tuppa kui tema
nägi seda lahjenenud, waewatud nägu, mis naeratas temale
wastu kirjeldamata wäsinud ja kurwal waaiel, liigutas see tema
südant nii, et tema ühe hüppega oli Anniki juures...
Näol, nagu oleks tema Amedeet alles eile näinud, hakkas
Annik küsima temalt walimistest, õnnelik tema wõidust, mida
hommikused lehed teatasid.
Kuna Annik ei teadnud, missuguste arwamistega Amedee
sõitis, ei tahtnud Annik ka kõnelda temaga lapsest. Kuid para
jasti jõudis kätte aeg, millal Claudet toideti. Loomusunniliselt
ehk harjumisi ärkas laps ja hakkas nutma.
«Palju on kell?» küsis Annik haigeialitajannalt.
«Weel on wiis minutit aega. Mina lähen walmistan nisa».
Nemad jäid üksi. Amedee hoidus weel Annikile silma
waatamast.
«Sina ei toida teda ise?»
«Ei suuda weel. . . Tema haigub minu piimast».
«Miks?»
Annik raputas pääd.
«Ei tea isegi. Kuid mina ei taha wõiia imetajat, sest loo
dan mõne päewa järele wõima teda ise imetada... Nüüd
olen aga weel liig haige».
Amedee läks hälli juure, waatas wäikest olewust, kes kinni
silmil otsis suuga nisa, wõttis tema siis kätele ja suudles pikka
otsaesisele.
Annik sosistas.
«Tänan... Tänan sind... minu armas... minu kallis...
See ei ole kõik sinu wastu, sina näed seda pärast isegi, see ei
ole sinu wastu!»
Amedee pani lapse hälli, läks Anniki woodi juure ja rahus
tas teda:
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«Sina pead ennast hirmus algupäraseks, sest sina ei tegutse
nii, nagu kõik teised naisterahwad!»
«Noh, see näitab, et sina mind õige wähe tunned!»
«Sina teed kõik selleks, et mind piinata! Mina tahan, et
sina oleksid täiesti minu päralt, aga sina ütled ära, nagu ei usal
daks sina mind! Sina iarwitad ettewaatuse abinõusid tulewiku
jaoks.»
«Mina ei karda sind sugugi, mina armastan sind kogu oma
hingega ja kõige oma mõtetega. Kuid mina tean, et kaks ini
mesi ei wõi, kui suur ka nende armastus ei oleks, täiesti üheks
inimeseks muutuda. Meil on kaks keha, see on kaks isesugust
organismi, kelledel oma isesugune indiwiduaalne tegutse
mine. Sina oled mees, see tähendab, tugew olewus, sest ei sina
waba oled! Mehele minnes muutun mina sinu naiseks, see on,
nõrgaks olewuseks, kes orjastud teie sääduste läbi.»
«Sellepärast peabki naisterahwal mees olema, kes [teda
armastab ja teda kaitseb.»
«00, ei sugugi! Sellepärast peabki praegusaja naisterah
waste püüe olema sihitud selle poo!e, et wabaneda mehe eest
kostmise alt ja arwestada ainult enese jõuga!»
«Sinu uhkus wiib sind kes teab kuhu!»
«Wõib olla! Kuid mina tean ja kinnitan sinule, et see tunne,
mis mind juhib, see usk, mis minus põleb, ei tunne uhkust. Mina
tahan ainult oma lapse wälja kiskuda sellest ümbrusest, milles
mina ise oleksin peaaegu hääbunud ... Mina tahan neist teha
tõsiseid mehi ja naisi, kes on wõimsad looma uut ühiskonda, pa
remat inimsugu, kelledel suured, kuid nüüd reostatud sõnad: wa
badus, sarnasus ja wendlus omandaksid tõsise, puhta tähenduse
ja ei oleks ainult sõnad! Saa minust aru! Mina tahan istutada
neisse pääajudesse, mis alles kujunewad, uue ideaali! Mina
tahan, et nemad kardaksid ülekohut ja julmust, et nemad wih
kaksid sõda ja tunneksid jälkust raha wastu!»
Tema waikis, elades ise läbi oma unistust.
«Abielu ei takista ju sind oma lapsi nii kaswatada, nagu
sina tahad!»
«Takistab! Sest minul ei ole siis ametlikult mingisuguseid
õigusi! Kujuta enesele ette, sinule ei meeldi midagi minu kaswa
tuse juures ja sina soowid selles suhtes oma tahtmist awaldada,—
missugused legaalsed õigused jääwad minule oma enese tahtmist
läbi wiia? Ei mingisugust õigust!»
«Sina seletad asju täiesti walesti. Abiellud sina minuga ehk
mitte, ükskõik: minu õigused laste kohta jääwad nendeks sama
deks!»
«Ei!»
«Jahi»
«Ei! Nüüd meie jõudsime selle suure eneseohwerduseni,
millest mina ei julgenud seni rääkidal Nüüd on aga aeg tulnud,
kus mina pean seda sinult nõudma 1»
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iuse kaotas, otsustas wiibimata taganeda. Kallaku nemad nii
palju kui taht soppa ja haawamisi oma aristokraatlikust solgi
rennist.
«Enam teie mind ei näe!» teatab Amedee neile. «Ehk
näete ainult siis, kui oma wiga tunnistate».
«Õnnetu pöörane! Sina eksid, aga mitte meie».
«Hüwasti! Mina ootan teie poolt wabandust!»
«Mitte iialgi!»
«Tähendab, meie ei näe üksteist enam iialgi!»
Kindel seisukoht, mida Amedee wõttis, samuti see wääri
likkus, mida tema awaldas kallaletungimiste ajal, põrutasid
Annikit hinge põhjani. Tema mõistis wäga hästi, mis maksis
Amedeele sarnane mehisus, ja tema püüdis kallistuste ja tähele
panekutega tema haawu parandada.
Annik aimas loomusunniliselt, et Amedee ei olnud waba
nenud weel täiesti sellest kättemaksu tundest, mis hiljuti kogu
tema südant täitis, kuid kogu selle ülejäägi pööras tema
de Morevalide wastu.
Ema kirjutas pojale pika kirja, milles tunnistas, et tema on
liigutud Amedee korralikkusest. Endiselt kurb olles sellest wor
mist, mida Amedee andis oma suhetele «m-me Raimberiiga»,
luges ema siiski oma kohuseks kummardada tema «wäljawalitu»
aususe ja teiste teenete ees. Samuti lisas tema juure, et suure
rõõmuga näeb poega uuesti enese juures. Minewikust ei ole
enam kõnet, kuid seni palub suudelda omalt pooli pojapoega.. .
Uus hädahot! Mis peitus selles? Amedee awaldas sarnast
rõõmu kirja lugedes, et Annik tõsiselt rahutuks sai. Amedee
otsustas kohe wanemate juure minna einele, et rahutegemist
kindlustada. Sellest einest jutustas tema Annikile ainult üldistes
joontes . . . Mida haudus tema oma mõttes. Uskmatu nagu tema
oli kas ei warjannd tema midagi Anniki eest?
Annik küsis eneselt järjest, mis peitub Amedee haas meele
olus ja wälise rahu all? Waatamata sellest, et tema leppis para
tamaia tõsiasjaga ja tegi kõik, mis temalt kohustunne nõudis
{enne Pariisi iagesipööramist tunnistas tema Claude omaks
pojaks), ei uskunud Annik siiski, et Amedee ennast täiesti õnne
lisena tunneb, kui temal selleks oma põhjused ei ole Annik
ei olnud selles täiesti kindel, kuid lootis ei temal korda läheb
oma plaani täide wüa. Tema oli eriti delikaatne ja tähelepane
lik Amedee wasiu ... Ajajooksul paraneb tema haaw täiesti...
Ka oli Amedeel praegusel ajal hulk tööd, mis teda konis enam kui

«Hakkame ehk sellest! Sina !saad walesti aru minu mär
kustest, nagu tahaks mina piirata sinu wabadust töötada alal,
mis sinult kümme korda rohkem aeg i wõtab, kui Moniguelt
tema «Sinine Onakas»! Muidugi olen mina sagedasti äritud
nähes, ei see tegewus wõtab sind minult, ei see warasiab minult
kõige paremad tunnid, kui mina kodu Etun ja ihaldan sind oma
kõrwal tunda! Kuid mina ei ole niiwõrd egoist, et sinult nõuda:
sina loobu lõbust, mis rohkem kui miski muu tunnustab sinu
täielikku rippumatust.. .»
«Ja wõimaldab minul jõudekohaselt abi anda kõigile, kes
seda wajawad!»
«Sina suurendad! Kõigüe! See on liialdus!»
Amedee naeratas:
«Sind rahuldaks see muidugi enam, kui mina püüaksin
mõnuleda ainult ühele!»
Amedee protesteeris:
«Ei sugugi, Annik! Mina ei mõtle ainult enesest! Mina rää
gin sellest wäikesest elust, keda sina warsti siinnitad! Sinu wai
kimine, sinu katsed küsimuse otsekohesest arutusest ja otsus
tamisest mööda pääseda see teeb mind rahutuks!»
«Kuid minu kallim, meie armastame ometi üksteist, meie
elame üksteisele, see olewus, keda meie ootame, toob meile
ainult rõõmu, weel enam rõõmu ... Ei, minu sõber, mina arwan,
sinul ei ole õigust oma saatuse üle kaebada!»
«Ja siiski kaeban mina. Sest mina ei suuda kuidagi mõista:
kuidas wõib minu naine, minu elu kaaslane, olewus, kes minu
päralt, kes räägib, ei tema mind armastab, kuidas wõib see
keelata minule seda rõõmu, et minu lapse emale minu nime
anda?»
«Sina tuled jälle selle juure! Noh, olgu siis pääle sinu
tahtmine!»
Annik näitas sammeldanud kiwipingüe:
«Istume siial luisaku pääle torm, kui see aga minema
peletaks kõik pilwed meie õnneiaewast! Mispärast nõuad sina
sarnase wisadusega seda wäikest sotsiaalset tingimist, mille
wasiu mina olen mitte ainult ükskõikne, waid kindlasti waenuline?»
«Meeldib see sulle ehk mitte, kuid sina pead mõistma, ei
meie elame teatud ühiskonnas ja mina tahan, et see ühiskond
austaks minu laste ema!»
«Kui mina ei taha aga sellega arweslada?»
«Mina ei taha, et kõiksugu idioodid ielefoneeriwad mulle
ja kutsuwad mind üksi einele, nagu seda eile tegi Plombino'
«Aga mis sinul sellega tegu?
«See äritab mind. Ja pahandab! On olemas üks tõun
inimesi, kes kasulikud minu iegewusele, kuid mina ei kohta nen
dega. Kas sellepärast, et mina ei taha nende juure mina üksi
ehk selleparast, et nende naised ei taha tulla meie juure. Kni
sina oleksid weel harilik armuke, siis wõiksid nemad sind nime-
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