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Maha oW»okraattik faseistlik terror!

Maga Nõukogude Saksamaa!

Saksa sotside ohwrid.

TemkmtMemrtsM

nesteerida.

piöuöius ri ole tele».
Sotsiaal-demokraatichsihiks on demokraat
lik Vabariik, millele ta „rahulisel teel"
jõuda tahab. Kapitalismi arenemine jõud
wat ise kord nii kaugele, et iseenesest de
mokraatliku korra maksma paneb. See
pärast on sotside „püha ülesanne" praegu

ära hoida igasuguseid kokkupõrkeid, iga
suguseid Võitlusi töö ja kapitaali wahel,
sest need kokkupõrked wõiwad ju pikendada
puhta demokraatia tulekut, kus kapitalist
ja tööline unustawad omawahelise klassi
lise wihawaenu ning ühiselt töötawad de
mokraatia kasuks!

Selle programmi teostamist nõuab sot
siaal-demokraatia sõnades.
- Kuid sotsiaal-demokraatial on ka weel
teine programm, mida ta igapäew tege
liselt teostab. See on sotsiaal-demokraa
tia tööprogramm, mis selles seisab, et
sotsiaal-demokraatia kapitaali igapidi ja
igal Viisil toetab töörahwa Vastalises
Võitluses. Jgapäewases elus tahab sot
siaal-demokraana Vahemeheks olla töö ja
kapitaali wohel, tahab tule ja Vee wahel
kokkupõrkeid ära hoida. Ja teebki seda,
kuid alati nii, et neis kokkupõrgetes ka
pitaal Võitma peaks. Sotside arwates
on seda kõige puhta demokraatia maksma
panekuks tarwis.
Nii tegid Wene sotsid weebruarirewo
lutsioonis ja pääle seda, nii tegid ja tee
wad sotsid kõigis maades, nii tegid Saksa
sotsid siis, kui Saksa töörahwas Wilhelm
Verise kukutas, et oma elu ise juhtida, et
ühineda Vabanenud Wene töörahwaga, et
ühiselt õhutada rahwuswahelise rewolut
siooni leeki. Siis olt Saksa sotsiaal-de
mokraatia selleks Veekruusiks, kes laialila
gunewat rewolutsioonituld kustutama tõt
tas. Kapitaal ise oli jõuetu, oli maha
löödud ja talle oli tarwis ainult Viimast
hoopi anda. Siin tõttas talle appi sot
siaal-demokraatia, maalides tööliste erte
magus-hapusid üldise demokraadia pilte.
Ja leidus ning leidub praegugi rohkesti
töölisi, kes sotside pettepiltidest endid kaasa
tõmmata losewad, proletariaadi ühistes
Võitluse ridades segadust sünnimwad.
Seda just sotsidel tarwis ongi mida
rohkem lahkuminekuid töörahwa ridades,
seda nõrgem on töörahwas ja järjelikult
seda tugewam ta Vastane, kapitaal. War
jates oma äraandlikku tegewust demokraat
likkude ideede taha, on sotsiaal-demokraa
tia wõitlewale töölisteklassile palju kar
detawam kui ta otsekohene Vaenlane
kapitaal.

Wene töörahwas Lenini juhatusel sai
sotside äraandlikust tegewusest aegsasti
aru ning kihutades neid minema oma ri
dadest Võitis oktoobris.
Kui Saksa proletariaat Wilhelmi kuku
tas, olid jälle totsid need, kes kutsumata
„rewolutsioonilise" Valitsuse lõid, et „ra
hustada" Saksa proletariaadi „rewolut
sioonilisi kirgesid" ning anda pääle selle
Võim kodanluse kätte. Seda sotside ära
andlikku tegewust tõttasid paljastama
Saksa töörahwa tõelised rewolutsioonilised
juhid Karl Liebknecht ja Roosa Luxem
burg. Paljastades sotside äraandlikku te
gewust, kutsusid nad Saksa töörahwast
sotside kukutamisele ja oma Võimu loomi
sele. Piltlikult selgitasid nad töörahwale,
mis sotside demokraatlik kord õige tähen
dab, rebisid ära Viimased »demokraatli-kud" hilbud sotside päält, jättes neid kogu

meelset ministeeriumi ühes sotsiaaldemo
traatidega.
Tuli tahes ehk tahtmata Liebknecht am

Karl Liebknecht.
töörahwa ette alasti kapitaali teenri
tena.

See muidugi ei meeldinud ei kapitaa
lile, ei ka nende käsikutele sotsidele. Ja
ühiselt hakati jahti pidama töörahwa tõ
siste juhtide pääle, kelle poolehoidjate arv
igapäewaga kaswas, demokraatlikule kor
rale ikka ähwardawamaks muutus.
Demokraatlikud nuhid tabasid Saksa
proletariaadi juhid. Need olid aga liiga
kardetawad selleks, et nende üle awali
kult kohut mõista, sest sotsid teadsid wäga
hästi, et kohut mõista K. Liebknechti ja
R. Luxemburgi üle ei saa, ei saa sel liht
sal Põhjusel, et neid millegiski süüdistada
ei saa. Ja sotsid leiawad pääsetee
K. Liebknecht ja R. Luxemburg antakse
grupi mustasajaliste ohwitseeride kätte
koristage eest need inimesed! Ja kõris
tatakse. Teisel päewal teatawad sotsid
ametlikult: K. Liebknecht ja R. Luxemburg
lasti põgenemise katse juures maha.
Nüüd on sotsidel päätakistus teelt kõr
waldatud ning nad algawad tööd ette
märgitud sihis jatkawad tööd Võimu
üleandmises kodanlusele. Ja seda on sot
sid teostanud. Kauaks Saksa töörahwas
seda kannatab on ise küsimus. Sünd
nimed Saksamaal nüitawad aga, et
K. Liebknechti ja R. Luxemburgi poolt
kükitud seeme mitte pae pääle ei ole kuk
kunud. Vaid Saksamaa proletariaadi sü
dames Vastuwõtmist on leidnud ja edasi
kaswab. Saksamaa proletariaat walmis
tab ausamba ehitamise wastu oma tõsis
tele juhtidele K. Liebknechtile ja R. Luxem
burgile ja see mälestussammas on
Nõukogude Saksamaa. K. T.
Liebknechti rewolutsiooniline
tegewus.
Karl Liebkneht ei olnud teoreetik. On
palju inimesi, kes temast ses suhtes ees
on. Kuid üks oli temal, millesarnast pol
nud kellegil, see oli mitteharilik üldinimlik
rewolutsiooni kirg. Võrdlemata ja piirita
mehisus. See oli tõeline rahwa juht, mas
side juht, kelle sarnast pole kusagil ja kes
alati teiste ees. Liebknecht ei suutnud wäl
jakannatada neid, kes lobisesid sotsialismist.
Kõrgemaks oli temale tegewus. Kui ha
ruldase energiaga inimene tormas ta Võit-,
lusesse esimesena, kunagi ei mõtelnud enese

üle. Ta kõneles: ~Kui teised magawad.
Vaja töötada oma isikliku eeskujuga". Ja
kohe tõttas ta kõige kardetawamatele sei
sukohtadele.

Rosa Luxemburg.
Oma rewolutsioonilist tegewust algab
ta Berliinis 1898 a., astudes Välja suu
rel tööliste koosolekul. 1902 a. waliti ta
Berliini linna omawalitsusesse ja Varsti
pääle seda astub ta wälja kui adwokaat
suüries poliitilistes protsessides. 1904 a.
astus ta Välja kaitsjana Wene rewolutsio
nääride protsessis, keda süüdistati salaja
Väljamaale sotsialistliku kirjanduse Veos.
Siinjuures tegi ta «Valikuks need luba
matud Võtted, mis Wene tsaariwalitsus
tarwitas oma nuhkide karjaga süüaluste
wastu. Määratu tähtsusega on Liebknech
tile 1907 aasta, mil ta esimeste iotsialis
tide hulgas waliti Preisi parlamenti. 1907
a. sügisest kuni 1909 a. kewadeni Viibis
ta türmis, kuhu teda paisati militarismi
Vastase raamatukese Väljaandmise eest.
Wabanedes türmist Valiti ta uuesti par
lamenti. Paar aastat hiljem waliti ta
riigipäewale (Uldsaksamaaline parlament).
Selles ajajärgus erilist tähelpanu teenib
tema sõja- ja militarismiwastane kõne.
Mitte Vähe mõju ei awaldanud tema
paljastused poliitilistes kohtuprotsessides,
kus ta armuheitmata terawusega piitsutas
olewate sotsiaalsete Vahekordade mädasust.

Kõik need kõned, mida ta mure kirglu
sega ette kandis, pöörasid tema pääle ta
poliitiliste Vastaste, ka ta oma partei te
gelaste kihwtinooled. Kuid selle eest wõt
tis ta ikka enam ja enam töörahva pala
wat armastust.
Kaldumatult sammus Liebknecht parteiga
sidemete katkestamise poole, parteiga, kes
ära andis Marxi ja Engelsi õpetused. 1914
a. detsembril sõjakrediidide wastu hääle
tades purustas Liebknecht jäädawalt side
med sotsiaaldemokraatliku parteiga.
Liebknechti kiusati alati taga. Kiusas
partei ja kiusas walitsus. Partei ajakir
jandus ütles ära tema kirjatükkide ja kir
jade awaldamise. 1905 a. talwel tuli tal
asuda lendlehtede trükkimisele, millede si
sus Väljendas ta oma poliitilisi Vaateid,
üleskutsudes sõja wastu Võitlema. Lend
lehtedele kirjutas ta alla nime „Sparta
kus".
1916 a. 1. mail kell 8 õhtul jagas
Liebknecht Potsdami platsil Berliinis sõ
jawastaseid lendlehti nõudmisega: „Maha
sõda". Nende lendlehtede laotamise eest
sai ta peksa, arretetriti ja mõisteti wangi.
Asjata ootas üle kahe aasta Liebknecht
oma Vabastamist. Wiimaks, 1918 a. sü
gisel, just enne Saksa rewolutsiooni lahti
puhkemist läks see täide. Walitsus, tundes
oma jõuetust, oli sunnitud asutama waba-

Tuhanded ja tuhanded inimesed terwi
tasid Liebknechti tema tagasijõudmisel
Berliini, kus teda kui Võidumeest kätel
kanti mööda uulitsaid.
Kohe asus Liebknecht uuesti Võitlusesse,
mille järele ta kõik aeg ihaldanud.
Kui suur nõiajõud oli Liebknechti sõ
nade mõjul. Võib näha järgmisest asja
olust. Wasturewolutsiooniga Võitlemise
ajal, milles oli ettenähtud ohwerdada oma
pää rahwa tribüünile, sündis sarnane era
korraline ja iseloomustan? fakt Liebknech
tile.
Wärawad, mille pääle oli ehitatud ba
rikaadid, käisid käest kätte. Samal ajal
mil möllas Võitlus, kärisesid kuulipildu
jad, lõhkesid käsigranaadid, astus ta kõ
nelauale, mis üles seati mõni päew tagasi
Berliini kohalejõudnud sõjawäe salkade
jaoks, ja pidas ühe oma lugemata kõne
dest. Tõesti huwitaw julgus ja ahwarda
wa hädaohu põlgamine. Ta sõjariistus
Vaenlased olid selle läbi nii põrutatud, et
lasid langeda sõjariistad.
Tema kirglise iseloomu jõud heitis oma
alla Vaenlased ja sõbrad.
Karl Liebknecht oli tormiselt peksma
Saksamaa rewolutsiooni elawaks ja tuli
seks südameks. Mitte asjata polnud ta
Wene rewolntsionääride üheks paremaks
sõbraks, palawalt soowides Wene töörah
wa Võitu.

Liebknechti seisukoht sõja
kohta.
Liebnccht oli 1893—1894 a. sõjaväe
teenistuses kaardiväe luurajate rühmas
Potsdamis. Keisriwäes teenimine mõjus
suurelt tema revolutsioonilise vaimu aren
damise pääle. Ise oma naha pääl, .keisri
mundris" õppis ta tundma mõtetut ja
hävitavat militarismi, mida saab ainult
siis tuudma õppida, kui oled täielikult sol
datiks kapitalistliku võimu sõjaväes. Sõja
teenistuie ajal muutus Liebknecht äärmiseks,
kõige tulisemaks sõja ja sõjalikkuse vastaseks.

Sellega võitlemiseks ohverdas ta terve
oma eluaja.
Militarism vastu võitlemiseks nõudis
ta, et noorsoo-eeltutselaste keskel saaks teh
tud sellekohast sõjawastalist haridustööd.
Ta luges tarvilikuks kasvatada noortsugu
protestis sõja vastu, sõjawihkamises.
Saksamaa sotsiaal-demokraatia (vähem
laste) partei, kodanluse käsik, kartis Lieb
knechti sõjawastalist tööd, kartis rewolut
siooni värsket voolu, millist õhutas Lieb
knecht oma sõjawastalise propagandaga. Ta
püüdis näidata üldiste fraasidega, et kogu
sotsiaal-demokraatia haridustöö ongi sõja
vastane töö, ning eri sõjawastalist tööd
noorsoo hulgas pole vaja teha. Partei tea
tas kartlikult, et ta konflikti valitsusega
minna ei taha niisuguse tühise asja pärast.
Karl Liebknecht ei heitnud meelt. Ta ei
kartnud tõkkeid oma ees, kuid teadis oma
õigust. Ja tema asi oli vastu vaidlemata
Lige. Andis välja raamatu: „Militarism ja
antimilitarism", mille pärast istus 1917 a.
sügisest kuni 1909 a. kevadeni kindluse
vangis.
Liebknechti sõjawastaline töö ja kohtu
otsus selle kobta tegid ta nime kuuljaks
laiadele töörahwa massidele. Kindlusesse
saatmine kutsus esile massilised meeleawal
dused. Pääle kohtuotsuse Väljakuulutamist
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tervitasid töölised teda vaimustatult. Töö
lised tundsid temas ära töörahwa huwide
kaitsja.
Jõudis kätte 1914 a. maailmasõja
algusaasta. Juba kaua enne sõda oli
Liebknechti! .selge, et läheneb üleilmline,
seni kuulmata hädahoht. Ta teadis, et selles
hädaohus on süüdi kapitalistlik kord. Preisi
ja teiste maade militarism. Oma walitsuse
sõjaväelise poliitika wastu sihitud wõitluses
paljastas ta maailma kõige suurema sõja
warustuse tehase omanikku Kruppi.
Juba 1913 a. aasta enne ilmasõja
algust astus Liebknecht Kruppi wastu
wälja awaliku süüdistusega. Dokumentide
najal näitas ta ära, et Saksa walitsus,
kodanlus ja mõisnikud on lähedalt seotud
Kruppiga, et ilmasõda sepitsetakse Kruppi
huvides, kes eksploateerib 80.000 töölist
sõjawarustuse valmistamises, kui ka üle
jäänud rahanduskodanluse huvides. Ta
näitas, et Krupp ja teised Saksamaa metal
lurgia suurtöösturid müüvad sõjariistu
riikidele, kellega sõdima ettevalmistavad.
Ta näitas, et Saksa walitsus oma äraand
liku politika tõttu, kodanluse meelehääks,
varustab sõjariistadega teist kodanlisi va
litsusi, ette teades, et need sõjariistad
pööratakse Saksa soldatite, jSaksa tööliste
wastu.

Sõjakrediitide poolt esimesel hääletami-sel 4. aug. 1914 a. Liebknecht wastu
enese tahtmist heites alla partei distsiplii
uile, hääletas sõjakrediitide poolt ühes
teiste sotsiaaldemokraatidega. Ta lootis, et
partei voolt tehtud esimene wiga sõja al
guse silmapilgul, ei kordu kunagi. Kuid ta
eksis. Saksa sotsiaaldemokraatlik partei
hääletas detsembrikuul uuesti sõjakree
diitide poolt. Kuid sel korral ei suutnud

St. Liebkuechti ja R Luxemburgi
mõrtsukad.

15. jaanuar 1919 aastal.
Saksa kunstnik-kommunist Georg Grossi joonistus

„Karl Liebknecht lasti maha põgenemise katse juures".
Nagu teada, wiidi Karl Liebknecht pääle läbipeksmist grupi ohvitseride poolt
ühe Berliini pargi käige pimedamasse nurka. Sääl tapeti ta ära. Pääle selle teatas
sotsialistlik Saksa walitsus, et Liebknecht hakkas oma saatjatele wastu vanema ja püü
dis siis ära põgeneda, mille juures teda maha lasti. Kunstnik Grossi pilt kujutab, kui
das see põgenemine ja mahalaskmine toepoolest sündis.
wihawaenuga, millist tunnewad sõjas sol
datid. Kui ta sõda wihkas, siis kõneles ta
armastusega soldatitest. Ka soldatid armas
tasid teda. Ja mitte üksi Saksamaa, waid
ka teiste maade, Wenemaa, Prantsusmaa,
Itaalia j. t. riikide soldatid armastasid ja
tundsid teda.
Aprilli lõpul 1916. a. sõidab Lieb
knecht Berliini puhkusele. Ja l. mail 1916
a. jagab Liebknecht meeleawaldajatele Pots
dami platsil, Berliinis, sõjawastaseid lend
lehti päälkirjaga: Maha sõda! Maha wa
litsus! Elagu rahu!
. Politsei arreteeris Liebknechti. Süüdis
tati riigi äraandmises ja mõisteti kaheks
ja pooleks aastaks wangi. Kuid warsti
waadati kohtu otsus uuesti läbi ja tehti
uus otsus: 4 aastat wangistust, 6 aastat

Liebknecht;a noorsugu.
Töölisnoorsugu tunneb Karl Liebknechti,
sest temale andis ta oma nooruse maimus
tuse, oma rewolutsioonilise energia, wiha
waenu kodanluse, kurnajate ja eksploata
torite mastu. Töölisnoorsugu õpetas ta
elama ja surema töölisklassi wabastamise
eest.

Omad esimesed rewolutsiooni tegewuse
aastad pühendas ta töölisnoorsoole. Ta
kaswatas noortest teadlikke sõja mastu wõit

selle nooremehe poole. Temale kõneles
Liebknecht. Temale wastas ta kõik ja kõige
enne. Sest siin oli üks suurem ja südam
lik side side suure rewolutsionääri ja
rewolutsioonilise noorsoo wahel. Mitte as
jata ei kogunud Liebknecht oma ümber
noortsugu, mitte asjata polnud noorsugu
kõige julgemaks osawõtjaks meeleawaldus
tel ja barrikaadiwõitlustes.
Liebtnechti surm.

Karl Liebknecht tegi tegemist noorsoo
organisatsioonide loomisega. Nende orga
nisatsioonide eesmärgiks polnud üksi pro
pagandeerida sotsialismi ideesid, maid nen
des arendas noorsugu isetegewust, kui töö
tades enese kaswatuse kallal, wõideldes
ettewõtjate Mastu, aktiiwselt osawõttes po
liitilisest elust, lõid endist uute wõitlejate
kaadrid sotsialismi eest.
Liebknecht nõudis, et partei kogu oma
energia pööraks selle elulise ja mrwilise
tegewuse pääle. Kuid partei ei tõstnud
häältki Liebknechti üleskutse kohta. Saksa
maa äraandjate partei kartis noorsoo re
wolutsioonilist tuld, rewolntsioonilist ener
giat. Weel rohkem kartis ta sütitawat re
wolutsionääri noorsoo juhti.
Kuid Liebknechti ei takistanud partei
lämbunud õhkkond. Ta sammus edasi jul
gelt ja kindlalt ettenähtud rada mööda,
sest ta teadis, et töörahwa wõiduks on
maja teha noorsoo hulgas organisatsiooni
list ja hariduslikku tööd. On maja noor
sugu kaasa tõmmata rewolutsioonilisele
liikumisele, on Maja walmistada wahetust
manadele.

Milline oli Liebknechti wahekord noor
tega, wõib näha järgmise sündmuse järele.
Karl Liebknechti türmist wabanemisel tulid
terwitama tema sõbrad. Nende hulgas ka
üks tundmata noormees. Masin oli talt
riisunud käe. Kahwatu, piinatud noormees
alles hiljuti tagasi tulnud meeleawalduselt,
astus üles terwitusega roorsoo õpetaja
Liebknechtile.

Kuid kui tuli Liebknechti järjekord was
tamiseks, siis pööras ta peaaegu kõigi poole
selja. Ta nägu oli pööratud pääasjalikult

Samal ajal wõtab K. Liebknecht sõidu
Ameerikasse ette, kus tutwuneb säälse ka
pitalismi kurnamise wiisidega. Kaks aas
tat pääle seda walitakse teda Saksamaa
riigikogusse (parlamenti), kus aktiiwselt
wõitleb sõja ja militarismi wastu.
Jõuab kätte 1914 aasta, mis tähtsam
K. Liebknechti elus. Sõjatont hulgub
mööda Euroopat, ning K. Liebknechtile oli
selge selle häwitawad tagajärjed. Lieb
knecht asub kahekordse energiaga tööle, et
hoopi anda nii Preisi kui ka rahvusva
helisele militarismile. 1917 a. sõjakredii
tide teistkordsel hääletamisel, detsembri
kuul, hääletab Liebknecht sõjakrediitide was
tu, mis kodanlaste ja sotsiaal-isamaalaste
hulgas rahulolematuse Liebknechti wastu
esile kutsub; teda tembeldati riigi äraand
jaks jne.
Kõige selle järeldusel wõetakse Liebknecht
sõjateenistusse, kus ta kategooriliselt ära
ütleb sõjariista kätte wõtmast. Lõpuks mää
ratakse tema tööroodu, kus ta üle elas
kõik sõjalised raskused.

1. mail 1916 a. kell 8 õhtul laotas
Liebknecht meeleawaldajatele lendlehti laiali
Podstami platsil Berliinis päälkirjaga:
„Mahasõda! Maha walitsus! Elagu rahu!"
Selle eest mõisteti tema kaheks ja pooleks
aastaks wangi. 23. aug. 1923 a. waa-

K. Liebknechti ja R. Luxemburgi
mõrtsukad.

1919 aasta, 15. jaanuar oli Liebknechti
surmapäewaks.

Liebknechti tapmine oli üheks suuremaks
kuritööks, millist tunneb maailm. Toimetati
ta järgmisel wiisil:
Nuhid hiilisid Liebknechi korterisse ja
arreteerisid teda. Ta wiidi autos kaardi
kütiwäe diwiisi staapi, kust pidi saadetama
Moabiti türmi. Kuid enne weel, kui ta
astus automobiili, lõi üks saatjatest talle
püssipäraga pähe, mille tagajärjeks oli
suur haaw. Tee pääl olla automobiilil
midagi rikki läinud ia Liebknechti sunniti
jala edasi minema, ühel pimedal puiesteel
lasti ta läbi. Tema saatjad, wiis ohwit
seeri, tõendasid ülekuulamisel, nii kui oleks
raskesti haavatud Liebknecht ärapõgeneda
tahtnud ja neil wiiel tugewal meesterah
wal ei jäänud muud nõu, kui Liebknechti
maha lasta?

Saksamaa praegune president
sotsiaal-demokraat Fritz Ebert
Georg Grossi pilt

lejaid.

mingisugune partei distsipliin sundida
Liebknechti seda sama tegema. Ta tuli lõ
pulikult otsusele, et tema partei andis ära
töörahwa huvid kodanlusele. Uksi asus ta
wõitlusele. Uksi hääletas krediitide mastu.
Algas Liebknechti tagaajamine. Araand
jäte partei wiskas talle näkku, ta olla rik
kunud partei distsipliini. Liebknecht wastas
neile otsekoheselt: „Ma olen seotud kõr
gema distsipliiniga, rahvusvahelise töölis
klassi solitaarsuse distsipliiniga ja jät
kas oma tööd. Riigipäeval olles küll saa
dikuks, ei antud talle sõna. Kuid lühikeste
wahelhüüete kaudu, tööliste waenlaste
kõnede ajal, täitis oma saadiku kohuseid
ja paljastas kodanluse ja sotsiaaldemokraat
liku partei äraandlikku poliitikat.
Nende maruliste üleelamiste keskel kut
suti Liebknecht sõjawäkke, kuigi oli 44 aas
tat wana ja nõrga südamega. Esiteks asus
ta maakaitsewäes, Küstrinis. Sääl ütles
ta ära otsustavalt sõjariista kätte wõtmi
sest. Sõjawäewõimud ei osanud temaga
midagi pääle hakata ja leidsid paremaks
teda vabastada sõjamäest. Kuid mähe aega
hiljem kutsuti ta uuesti tööpataljoni, seekord
märkusega: ilma sõjariistata. Selle järele
tulid rasked ajad, olles Lääne wäerinnal
ei saanud ta päewade kaupa wälja tulla
laske piirkonnast. Siis wiidi ta üle ida
wäerinnale, kus tal kõige rohkem kanna
tada tuli: maakaewamise tööde juures ta
labida ots pidi kõik aeg sorima mädaneMaid soldatide surnukehi. Siin tutwunes
m esimest korda otsekoheselt sõja koledus
tega, sama sõjakoledustega, kelle mastu ta
togu oma elu aeg järeljätmatalt wõitles.
Sääl wõitluswäljadel tutwunes ta selle

ilmub raamat .Militarism ja antimilita
rism", mis määras ära uued sihid partei
lises töös. Selle töö ilmumise tagajärjel
anti K. Liebknecht kohtu alla, teda riigi
äraandmises süüdistades ja mõisteti pooleks
teiseks aastaks kindluswangi, milles viibis
kuni 1909 aastani. Türmist wabanemise
järele waliti K. Liebknecht Preisi parla
menti.

kodanlikkude õiguste kaotamist.

Sotsiaal-demokraadid Philipp S«heide
mann ja Gustaw Noske.
Esimane neist oli 1919 a. walitsuse püüks,
kes K. Liebknechti ja R. Luxemburgi tap
mist ette walmistas. Teine oli sojaminist
riks ja tappis töölisi eriti armuta maha.
Seepärast on ta nimi Saksa tööliste hul
gas „Werekoer Noske"'
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Edasi

Täna
seisame kommunistliku noorsoo ja rahwus
wahelise proletariaadi juhtide K. Lieb
knechti ja Rosa Luxemburgi hauakünkal,
keda surmas rahwuswaheline kodanlus
Saksamaal.
2. Internatsionaal mürises Saksamaa
proletaarse rewolutsiooni ees, kartis mii
mast wöitu ning selleks, et halwata Sak
samaa proletariaadi liikumist, leidis kodan
lus tarwilikuks tappa K. Liebknechti ja
Rosa Luxemburgi, kes igal sammul töölisi
ja noortsugu rewolutsioonilisele wõitlusele
kutsusid kurnajate kukutamiseks.

K. Liebknecht langes wõitluses, kuid ta
elab kommuuistliku noorsoo ridades edasi.
K. Liebknecht oli üheks silmapaistvamatest
noorte organisaatoritest õpetajatest. Ta
nägi ette, et ainult proletaarne noorsugu
on suuteline looma uut kommunistlikku ühis
konda, ühiskonda, kus pole klasse ja kur
namist, maid seltsimeheline ühistöö.
Wanad sots.-dem. naersid K. Liebknechti,
kui ta alati päewakorda seadis proletaarse
noorsoo organiseerimise ja kasvatamise
küsimused aktiiwselt noorte hulgas töö
tades. 1903 a. näeme tema esimesi samme
sellel alal. Tema organiseerib noorte or
ganisatsiooni ~Spartaklased", kes töötab
otsekohe tema juhatuse all.
1907 a. esimesel rahvusvahelisel noor
soo Kongressil wõetakse sm. Liebknechti
poolt väljatöötatud põhilaused mastu
noorsoo poliitilise kaswatuse, antimilita.
ristliku propaganda, majandusliku wöitluse
ja amctühisuse jne. asjus. Samal aastal

dati otsus uuesti läbija mõisteti tema 2lk
a. asemel 4 aastaks mangi, wõeti 6 aas
taks ära kõik kodaniku õigused.
1918. a. Saksamaa rewalutsiooni eel
saab Liebknecht wangist wabaks. Liebk
necht algab uuesti võitlust scheidemanlas
tega. Saksamaa töölisteklassi ülestõusmi
sel töötab Liebknecht wäsimata ööd ja
päewad. Kui jõuab kätte kohmaw 15. jaa
nuaar, tungiwad Scheidemanni timukad
K. Liebknechti korteri ja arreteeriwad teda.
Teel wangimajasse peksawad teda pähe
ning lõpuks lasewad temale kuuli rindu.
25. jaanuaril maeti Karl Liebknecht
ühes teiste wõitlejatega.
Elagu Karl Liebknecht ja Rosa Luxem
burg meie noorte rinnus igawesti edasi.
Lexi.

Tarwis on ettewalmistada
selleks, et sõjawäge ideeliselt
oma poole tõmmata, sõjariistu
ei ole tarwis mitte ära wisata,
waid pöörata neid teisele poole.
K. Liebknecht.
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Trotskismi alused ja leninism.
]. Palwadre.
Kui sm. Trotskilt küsiksime, missu
gune siis tegelikult rewolutsioon peaks
•lema, kas «kodanlik» ehk «prole
taarne», siis ei wasta trotskism otse
koheselt selle küsimuse pääle. Kui
palju ta ei saa eitada olukorda, et
kodanliku klassi nõuded ei ole weel
täidetud, peab ta tunnistama, et need
Nõudmised täitmist peawad leidma,
kuid edasi juba eelmise wea järele
peab ta siLki alla kriipsutama, et see
siiski, kui mitte muidu, siis metoodili
selt proletaarne on. Et sellest wast
•last lahti saada, kirjutab Trotski sa
»as kirjatöös, wiis lehekülge edasi:
«Selles «kodanlikus» rewolutsioo
nis ilma rewolutsioonilise kodanlu
seta seesmiste asjade käigu järele
ja wõitluses riigi wõimu pärast lü
katakse proletariaati ülewöimu maksma
panema talupoegade üle. Oh, see
poliitiline matid põikpää, kes oma
kodus külas rüüstas isandat, et
omada ta maad, aga soldati kuube
selga tõmmates laskis töölisi maha,
nii purunes Wene rewolutsiooni esi
mene laine.»
Nagu sellest näha, kujutab trot>kism
Wene rewolutsiooni esimest astet ette
kui tööliste diktatuuri maksmapane
mist talupoegade üle, sest see «mats»
•n ju poliitiline põikpää, kes ilma sur
weta töölisi maha põmmutab. Matsiga
ühes minna ja teda kasutada ei saa.
Hsimine asi on, tema üle diktatuur
maksma panna.
Samal aastal asub Trotski weel kord
selle küsimuse juure kirjatükis: *Pro
letariaat ja Wene rewolutsioon» ning
kinnitab, et «wäikekodanlusel ei ole
jõudu ja seepärast peab töülisteklass
wõimu wõtma.»
Trotski kardab ikka ja alati talu
poega ning leiab ainust pääseteed, kui
seda «matsi» surwe abil ohjastada.
Enamlased, kes nägid talupoegades
•ma kaaslast rewolutsioonilises wõitlu
ses, on trotskismi ärwates munkade
tõugu, sest ilma mungalise olekuta töö
listeklassi poolt «matsi» kasutada ei saa.
«Meie lahkuminekutes» kirjutab
Trotski:
«Lenin kirjutab: «Wõites kodan
likus rewolutsioonis tööliste ja talu
poegade koalitsioon, ei ole muud
midagi, kui töölis-talupoegade rewo
lutsioonilis-demokraatlik diktatuur.»
Kui kord töölised ühes talupoe
gadega wõimu juure asuwad kind
las teadmises, et diktatuur on ainult
demokraatlik, siis on kõik pääste
tud Seda mõtet kordab Lenin wä
simata 1904 aastast, kuid seepärast
ei muutu ta (waade) õiglasemaks.
Lenin wiib töölisteklassi teadli
kult enesepiiramiseni rewolutsioonis,
klassilise asketismini teadusliku
skeemi järele.»
Trotskism saab aru, et kui tööliste
klass ühes «matsiga» läheb, siis loo
mulikult peab töölisteklass ennast mun
galiselt oma õigustest ja wõitudest
lahti ütlema ning töötama ainult matsi
kasuks. Trotskism ei näe tööliste ja
talupoegade ühiseid huwisid rewolut
sioonis. Trotskism ei näe üldiseid talu
poegade huwisid, mis esimesel rewolut
siooni astmel tööliste huwidega ühtla
sed, ei näe ka suure osa talupoegade
huwide ühtlust tööliste huwidega edas
pidises rewolutsiooni käigus. •
Selle mõtte kindlustuseks tähendab
Trotski samas kirjatöös:
«Poliitilist enesepiiramist tahawad
nüüd täiendada objektiiwse sotsia
listlikkuse wastase«kindlustusega*
«matsi» kaasatöötamise näol.»
Kuipalju wäljawõtteid meie trots
kismi töödest ei teeks, igalpool paistab
wastu äärmine wiha talupoja «matsi»
wastu, kes on anti-poliitiline, anti-sot
sialistlik. Õige sõnadega talupoeg
on wasturewolutsiooniline läbi ja läbi,
kellega kaastöötamist olla ei wõi, kelle
üle wõib olla ainult tööliste diktatuur.
Kuidas läheb rewolutsiooni iseloomu
ülesseadmise juure aga leninism? Le
ninism ei wiska wälja «rewolutsiooni
list» loosungit, mis ei põhjeneks olewa
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korra iseäralduste pääle, waid annab
olukorra hindamise ning sellest teeb
järelduse. Leninism, nagu alati, jääb
truuks rewolutsioonilisele dialektikale.
Lenin kirjutab JM! 3
ja 4, 9. ja 21. märtsil 1909 aastal,
esimeses kirjatöös «Sotsiaaldemokraatia
ja ajutine rewolutsiooniline walitsus»
järgmist:
«Wähegi kindel wõib olla rewo
lutsiooniline diktatuur, mis toetub
rahwa rõhuwale enamusele.
Wene proletariaat sünnitab aga
Wenemaal praegu rahwa wähemuse.
Rahwa rõhuwaks enamuseks wõib
ta saada ainult siis, kui ühineb
poolproletaarlise, poolperemeheliku
hulgaga, s. o. kui ta ühineb linna
wäikekodanliku ja maa waeste hul
gaga.»
Eelmistest wäljawõtetest teame meie
juba, keda mõtleb Lenin maa waeste
all, need on ilmahobusteta ja ühehobu
sega majapidajad, kes siinnitawad talu
poegade enamuse üle 60°/ o.
Sellest wälja minnes tähendab Lenin:
«Ajaloolise arenemise objektiiwne
loogika seab sotsiaaldemokraatia
ette praegusel silmapilgul mitte sot
sialistliku, waid demokraatliku
pöörde ülesande.»
Leninism seab selgelt küsimuse üles:
rewolutsiooni teha wõib ainult rahwa
enamus, töülisteklass on suures wähe
muses, kuid töölisteklassi liitlaseks on
rahwa enamus talupojad, kes ole
wal silmapilgul on rewolutsioonist hu
witatud, ja sellest järeldust tehes üt
leb leninism: praegusel silmapilgul ühes
talupoegadega teostame demokraatliku
rewolutsiooni.
Trotskismi puudutades, tähendab
Lenin:
«Sm. Trotski pääwiga seisab sel
les, et ta ignoreerib rewolutsiooni
kodanlikku iseloomu ning tal puu
dub selge mõiste küsimuses, kuidas
see rewolutsioon muutub sotsialist
likuks rewolutsiooniks...» («Töö
listeklassi wõitlussiht meie rewo
lutsioonis», 1909 a.)
1917 a. tähendab Lenin esimeses tak
tika kirjas trotskismi kohta muu seas:
«Trotski loosung: ilma keisrita,
aga tööliste walitsus, on katseks
weel mitte äraelanud talupoegade
liikumisest üle hüpata. Mis tähen
dab see loosung: «tööliste walitsuse
wõimuhaaramise mängu.»
Waat', kuidas leninism kujutab ette
trotskismi, ja õigusega, sest trotskism
ei ole pääle sõnade mängu meie rcwo
lutsioonis teoreetiliselt muud teinud.
Rewolutsiooni iseloomu kohta annab
leninism järgmise wastuse Lenini kirja
töös € Proletariaat ja talupojad» :
«Ühes kodanliku talupojaga iga
suguse pärisorjalikkuse ja mõisnik
kude wastu; ühes linnaproletariaa
diga kodanliku talupoja wastu,
sarnane on külaproletariaadi ja ta
ideoloogi sotsiaaldemokraatia liin.
Teiste sõnadega: kuipalju talupoeg
rewolutsioonilis - demokraatlikult
wälja astub, toetada ja lükata teda
igasuguste isandate «püha» era
omanduse ärawõtmisele.» («Bnepej»
JM! 11, 10. märts 1905 a.)
Teises kirjatöös «Tööliste ja talu
poegade rewolutsioonilis - demokraatlik
diktatuur» kirjutab Lenin:
«Proletariaadi ja talupoegade re
wolutsioonilis - demokraatlik dikta
tuur teeb kuude jooksul palju enam,
kui kümned aastad rahuliku, krii
tilise nüristumise, õhkkonna seisak.
Rewolutsioonilis' - demokraatliku
diktatuuri oludes meie mobilisee
rime kümned miljonid linna ja küla
wäest, meie teeme Wene rewolut
sioonist Euroopa sotsialistliku re
wolutsiooni sissejuhatuse.» («Buepe*» JV° 14, 30. märts 1905 a.)
Nagu näeme, asub leninism kõik aeg
seisukohal, et trotskismi «mats» on
linna töölisteklassi liitlane, et selle
liitlasega wiiakse läbi kodaulik rewo
lutsioon ja teostatakse eestkätt Wene

rewolutsioonis tööliste ta'upoegade dik
tatuur ning sellest minnakse edasi
uuesti teise osa «matsidega» liidus
sotsialistliku rewolutsiooni teostusele.
Kuidas seda faktiliselt toimetada, an
nab wastuse sm. Lenini resolutsiooni
projekt, awaldatud «Bnepej» JM® 11,
10. märtsil 1905 a.
«W. S.-D. T. P. toetab igasugust
praeguse aja talupoegade liikumist
ja kõiki rewolutsioonilise wõtteid,
mitte peatades ka mõisnikkude
maade wõõrandumise juures.
Selle juures W. S.-D T. P. õ eks
proletariaadi klassi parteiks, püüab
wõnkumata iseseiswa klassilise küla
proletariaadi organiseerimisele, mille
juures ta ühtki minutit ei unusta
küla proletariaadi ja küla kodan
luse wastukäiwate huwide selgita
mist. W. S.-D. T. P. näitab küla
proletariaadile, et ühtlane linna ja
küla proletariaadi wõitlus kõige
kodanliku ühiskonna wastu wõib
wiia sotsialistliku rewolutsiooni
juure, kes ainukesena wõib küla
waeseid tegelikult päästa waesusest
ja kurnamisest».
Trotski wõib ütelda, et kõik see oli
enne aprilli 1917 a Et sääl, jah,
enamlus oli sarnasel wasturewolutsioo
nilisel seisukohal, kus ta «matsiga»
tegemist tegi, aga aprillis enamlus
wõttis omaks trotskismi teooria ning
siis sündis tegelikult leninism. Waa
tame järele, kas tõelikult asi on nii.
Wõtarne leninismi rajaja Lenini kirja
töö 23. juunist 1919 aastast awalda
tud « Wabaduse ja ühtluse loosungiga
rahwa petmisest» eessõna:
«Tööliste diktatuur on isesugune
klassiline liit proletariaadi, tööliste
wäe eelwäe ja suurearwulise tööta
wate mitteproletaarlaste kihtide
(wäikekodanlus, wäikemajapidajad,
talupojad, intelligents j. t.) ehk ta
enamuse wahel, on liit kapitaali
wastu, kodanluse wastupaneku ja
restawratsiooni katsete wastu ko
danluse poolt, liit lõpulise sotsialis
mi maksmapanemiseks ja kindlus
tuseks». (Lenini tööde kogu XVI
anne, Ihk. 241).
Ehk Lenini teine artikkel «Töö rewo
lutsiooniliselt», kirjutatud kommunist
likkude laupäewikute puhul 28. juunil
1919 a, kus Lenin muu seas ütleb:
«Proletariaadi diktatuur, kui see
ladinakeelest, teaduslik, ajaloo-filo
soofiline ütelus ümbertõlkida lihtsa
keele pääle, tähendab: ainult
teataw klass ja nimelt linna wab
riku-tehaste tööstuslikud töölised on
suutelised töötawaid ja kurnatawaid
mässisid juhtima kapita alt wägiwalla
murdmise wõitluses, wõitluse käi
gus eneses, wõidu kindlustuses ja
uue sotsialistliku ühiskonna korra
loomises, kõiges wõitluses klasside
täielise ärakaotamise pärast». (Le
nini kogutööd XVI anne, Ihk. 248).
Leninism ei ole kunagi wõtnud töö
listeklassi isoleerituna, ikka ja alati
wõtab ta olukorra i>eäralduse ja leiab
lüli, kuidas rewolutsiooni teostada ehk
kuidas rewolutsiooni edasi wiia, kuidas
ehitada sotsialistlikku ühiskonda. Le
ninism ja trotskism on täielised wastan
did ka rewolutsiooni iseloomu küsimu
ses. Permanentne rewolutsiooni teoo
ria ei wasta üheski punktis leninismi
rewolutsiooni teooriale. Leninism ei
ole ka kitsapiiriline, et ta ainult oma
nina ette näeb, waid tal on geniaalne
kaugele ettenägemine. Üldistes kuju
des on leninism näinud ja näeb ajaloo
käigu ette. Kuna trotskism ei näe ei
nina alla ega ninast kaugemale. Kui
kaugele leninism rewolutsiooni käiku
ette nägi, seda wõime näha juba Lenini
esimesest tööst, nagu „Mis on rahwa
sõbrad ja kuidas nad wöitlewad sotsiaal
demokraatide wastuu, kirjutatud 1894 a.
1905 a. kirjatöös „Aaks taktikatu ütleb
Lenin muu seas:
«Proletariaat, et jõuga purustada
ise walitsuse wastupanekut ja hal
wata kodanluse kõikuwust, peab
ühe-! talupoegade massiga demo
kraatliku pöörde lõpule wiiina. Pro
letariaat peab teostama sotsialist
liku rewolutsiooni, kaasatõmmates
pool proletaarsed rahwakihtide mas
sid selleks, et jõuga murda kodan-

luse wastupaneku ja halwata talu
poegade ja wäikekodanluse kõiku
wus».

See on terwe rewolutsiooni käigu
iseloomustus, kus Wene rewolutsiooni
esimeses demokraatlikus astes töüliste
klass ühes talupoegadega läheb isewa
litsuse ja mõisnikkude wastu ning teeb
kahjutuks kodanlu>e kõikuwuse, mis
tähendab tööliste ja talupoegade demo
kraatliku diktatuuri, ning siit edasi
töülisteklass ühes poolproletaarlise mas
siga (kehwtalupojaga jne.) läheb ko
danluse wastu, teeb kahjutuks küla
kodanluse ning teostab sotsialistliku
rewolutsiooni. See on leninismi seisu
koht rewolutsiooni iseloomu kohta.
D) Kas on wõimalik rewo
lutsioon rahwusriigi piir i d e s.
See küsimus nagu ei peaks tekitama
lahkuminekuid, sest arusaadaw on, et
kodanlik rewolutsioon on ühtlasi ka
rahwuslik rewolutsioon ning sotsialist
lik rewolutsioon. kus kodanliku era
omanduse kallale minnakse ja kommu
nistliku ühiskonda iilesehitama haka
takse, on sihitud terwe kapitalistliku
ilma wastu ning kapitalistlik ilm oma
kaitseks on sunnitud sotsialistliku re
wolutsiooni maha suruma ehk kõig«
wähemalt on liuwitatud sellest, et
kommunistliku ülesehituse juure ei
saaks asutud. Sotsialistlik rewolut
sioon on juba terwe ilma töölisteklassi
asi ning seega omandab ka rahwus
wahelise iseloomu, kuiwõrd ta ähwardab
ka kapitalistlikku walmistust ja kapi
talistlikku wõimu.
Kuid ka selles küsimusee on suured
lahkuminekud trotskismi ja leninismi
wahel. Kuiwõrd trotskism üldse eitas
Wenemaal kodanlikku rewolutsiooni, nii
wõrd on ta üldse ka rahwusliku rewo
lutsiooni teooria wastu, kuipa'ju eitab
trotskism talupoegade küsimust nii
palju on ta ka rahwusliku demokraat
liku rewolutsiooni wastu. Trotskism
näeb ainult puht sotsialistliku rewo
lutsiooni, mis teostatakse ruht tööliste
klassi jõuga, et Wenemaal töölist e
klass rahwa wähemus on, siis selle rewo
lutsiooni läbiwiimine rahwusriigi piiris
ehk Wenemaa piiris trotskismi seisu
kohalt on loomalikult wõimatu. Trotski
kirjutab kirjatöös „Meie lahkuminekudu
selle kohta järgmist:
«Rewolutsiooni wõit wõib wõimu
anda ainult selle partei kätte, kes
toetub sõjariistalise linnarahwa pääle,
s. o. toetub tööliste miilitsa pääle.
Sotsiaaldemokraatia, asudes wõimu
juure, leiab suure wastolu eest,
mida ei saa naiiwse sildiga kõrwal
dada «ainult demokraatlik dik
tatuur». Tööliste walitsuse «enese
piiramine» et tähendaks muud, kui
töötatööliste, streikijate tööliste ja
lõpuks kogu töölisteklassi huwide
äraandmist wabariigi teostuse ni
mel. Rewolutsioonilise walitsuse
ees seisawad objektiiwsed sotsialist
likud ülesanded, kuid nende lahen
damine teatawas arenemise astmes
põrkab riigi mahajäänud majan
dusega kokku. Rahwusliku rewo
lutsiooni piirides on nendest wast
oludest lahtisaamine wõimatu. Töö
liste walitsuse ees seisab juba algul
küsimus: oma jõud ühendada LääneEuroopa proletariaadi sotsialistlikkude
jõududega. Ainult sellel teel saab
ta ajutine rewolutsiooni wõim sot
sialistliku diktatuuri sissejuhatuseks.
Permanentne rewolutsioon muutub
sarnasel korral Wenemaa proleta
riaadile klassilise enesekaitse abi
nõuks. Kui tööliste parteil ei ole
küllalt initsiatiiwi agressiiwseks re
wolutsiooniliseks taktikaks ja ta
mõtleks ainult rahwusliku ja ainult
demokraatliku diktatuuri kuiwalt
söömisele minna, siis Lääne-Euroopa
ühendatud tagurlus ei wiiwitaks
selgeks teha, et töülisteklass, kelle
käes on riiklik walitsus, peab kogu
selle walitsuse wiskama sotsialist
liku rewolutsiooni kaalule.»
(Järgneb.)
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kodanluse maalt.
Kodusõda Hiinas.
Wöitlus Schanghai mures.
P e k i n g i st, 13. jaan. Seisukord lõu
nas on uuesti keeruliseks muutunud, kuna
kindral Sun-Tshuan-Fan üle läks U-BeiFu poole, kes tõi omad wäed Tshe-Zsäni
prowintsist Schanghai alla.
Pääle lühikest wõitlust wõtsid tema
wäed oma kätte tähtsad strateegilised ko
had Lun-Hua ja Zsän-Nani, kus asub
arsenaal ja surus säält wälja põhja wa
litsuse wäed, kes jooksid Schanghaisse
wäljamaalaste linnaosasse, kus neil sõja
riistad wõeti. Elanikud arwawad, et
Sun-Tshuan-Fan tegutseb marschall TshiSi-Juani mõjul, kes hiljuti põgenes Nau
kinist Schanghaisse.
Samal ajal jõudis Li-Ju-Sän Naukini
Mukdeni wägedega ja oodatakse, et tema
lähemal ajal astub wälja Sun-Tshuan>
Fani wastu. Nii on kodusõda uuesti al
ganud. Schanghai elanikud on kabuhir
mus. Uulitsatel ehitatakse barrikaade,
organiseeritakse wabatahtlikke sälke. Wäl
jamaa söjalaewad sõitsid kiires korras
Schanghaisse. Paljude majade aknad on
kuulidega läbi lastud.
Tshan Zfo-Lin kutsub omad wäed
äraPek i g i st, 13. jaan. Waatamata kok
kurääkimisest Duan-Tshi-Dshuja esitajatega,
sõitis Tshan-Zsho-Lin ühes oma poja kind
ral Tshan-Su-Liniga Muldeni teatades,
et tema lähemal ajal kutsub kõik Mukdeni
wäed Mandshuuria tagasi.
Kord jõudis Ameerika kätte.
Mida arwab Coolidge „Bsene küsi
musest".

New - N o rg i st, 13. jaan. Uks pre
sidendi lähedal seiswatest autoriteetsetest
isikutest seletas, et president loodab We
nemaa edenemise pääle sarnases sihis, et
Nõukogude Liit suudab ühes teiste riiki
dega wõtta oma pääle haritud rahwaste
kohustused. Presidendi seisukoht Wenemaa
suhtes on seesama, millega ta esines omas
kirjas kongressile (parlamendile) detsemb
ris 1923 a.
Pääle selle edeneb presidendi arwates
Wene rahwas tormilises sihis.
Seda teadaannet seletatakse sarnases
mõttes, et Coolidge kawatseb muuta oma
poliitikat S. N. W. Liidu suhtes, kuid ta
ei arwa praegust silmapilku selleks küllalt
kohaseks.

Kommisjon S N W Liidu tunnista
mise asjus.
New«lorgist, 13. jaan. Washing
tonist tealatakse, et üheks Coolidge täht
samaks aktiks saab olema kommisjoni mää
ramine Wenemaa küsimuse arutamise as
jus. See sünnib arwatawasti pääle kon
gressi istangu lõppemise, s. o. pärast 4.
märtsi.

S. N. W. Liidu tunnistamise tingi
muste hulka ei käi Ameerika kodanikkudele
wiibimata tasu maksmine natsionaliseeritud
waranduse eest ja ajutise walitsuse wõl
gade tasumine. Seepärast arwatatse, et
tunnistamine sünnib warem nende küsi
muste lahendamist.
Ameerika S. N. W. Liidu tun
nistamise teel.
New-Aorgist, 13. jaan. Ameerika
kodanlus jatkab kinnitamaist, et Hugbest
lahkumine kutsub esile par tamatalt Nõu
kogude-Ameerika vahekordadest uue olukorra.

Nüüd pole wõimalik esile tulla sarnastel
kokkupõrgetel, nagu seda seni Ameerika
Ühisriikide ja Nõukogude walttsuse wahel
esile tulnud. Hugbesi asetäitja Londoni
Ameerika saadik Cellog ei poolda Hughest
poliitikat Wene küsimuses.

New-B orgist, 13. jaan. Ameerika
töösturid tähendawad, et Wene küsimus
mängis Hughesi lahkumises tuntawat ja
otsustawat osa. Isegi parempoolsete töös
turite ajalehed kirjutawad, et pääminister
Coolidge wõttcs wastu Hughesi ametist
lahkumise palwe, awas uue tee S. R. W.
Liidu tunnistamisele.
Berliini ajalehed tunnistawad, et lähemal
ajal wõib loota S. N. W. Liidu tunnista
tamift Ameerika poolt.

StningraDi fitrunp ®J.f. ra|iwuSni|emuSfr
MiWe Wošlt nõupidamine
algas Smolnõis 12. jaan. kelll2päewal.
Saadikuid oli ilmunud:
Oudowa kr. . . . sm. Wink.
Kingissepa,, . . . „ Tunsker.
Luuga „. . . „ Kepmann.
Leningr. „ . . . „ Jrwonen.
Trotski „ . . . „ Paja.
Pääle nende kubermangu wastutawad
töölised: sm. Tamm, Kirik, Nirk, Rips,
Warstreiter, Uomo, Kertula, Gusew ja
Rammus. Esiteks kuulab nõupidamine ära
aruanded kohtadelt.
Oudowa kr., sm. Wink.
Eestlasi on kreisi ulatuses 13,195 inim.
Koolisid on 23, kahekümne kuue kooli
õpetajaga. Lapsi õpib 851.
Punaseid nurkasid on üle kreisi 10,
klubisid 1. Liikuwaid raamatukogusid 8
ja üks raamatukogu keskklubi juures.'„ Aj
alehe „Edasi" sõprade ringe on 23. Koo
peratiiwe 1.
Pääle selle peatub sm. Wink agitatsioo
niliste hoogtööde läbiwiimiste juures, mida
on läbi wiidud massiliselt. Propaganda
töö alal on wiidud läbi terme rida par
teitute talupoegade koosolekuid, kus päewa
korral tähtsamad elulised küsimused nagu:
kooperatsioonist, kirjaoskamatuse likwideeri
mine, ilmasõda, talupoegade wõidulai
nust, W. K. N. U. jne.
On süwendatud tööd kooliõpetajate hul
gas, on läbiwiidud 2 kooliõpetajate nõu
pidamist. Kõik kooliõpetajad on ajalehe
kaastöölised. Wõlawad tellimisi wastu ja
laotawad kirjandust laiali.
Usuwastase propaganda alal on wiidud
läbi loenguid, kus selgitati: Maakera ja
elu tekkimist, usu tekkimine; on korraldatud
usuwastaseid piduõhtuid. Poliitkaswatus
tööd tehtakse punaste nurkade kaudu. Wii
maste juures töötawad näiteringid.
7 kooli juures töötawad kirjaoskamatuse
likwideerimise punktid. Awatud on 2 kooli.
Linna klubi juures töötab partei kool. On
olemas lauluring, näitering, kirjandusring
jne. Osawõtmine on elaw. Kreisis on: 4
poliitringi, 5 lauluringi, 24 näiteringi
1 muusikaring, loodusteaduse 4. Seina
lehti ilmub 4 koolis. Edasi peatab sm.
Wink noorte ja naiste töö juures.
Trotski kr. sm. Paju.
Rahwuswähemuste töölised on pillatud
laiali üle kreisi. Kollektiiwide töö on ena
muses rahuloldaw. Edukalt wiiakse läbi
agit. hoogtööd talupoegade keskel, nii näi
mjeks teeb Babikanskaja kollektiiw pro
pagandat elektrofikatsiooni alal.
Läbi on wiidud 2 kreisi aktiiwsete rah
wuswähemuste tegelaste nõupidamist. Par
teilik kaswatustöö tehakse ringide kaudu.
Kooliõpetaja on tööle tõmmatud 60 prots.

Leningradi kr. sm. Jrwonen
Seksiooni tööd tehtakse üldise kreisikomitee

plaani järele. Neis waldades, kus enamuses
soomlased, wiiakse hoogtööd läbi Soome
keeles, mille tagajärjel Soome talupojad
aktiiwselt ühiskondlikust elust osa wõtawad.
Nii näiteks imperialistliku sõja hoogtöö
läbiwiimisel 'ulatas osawõtjate arw 2.200
inim. Parteitute talupoegade konverentsidel
wõtsid Soome talupojad aktiiwselt küsimuste
lahendamistest osa.

Poliitilise tasapinna tõstmiseks parteiliste
hulgas on organiseeritud parteikoolide wõrk.
On loodud 7 talupoegade ja 3 jlühikese
ajalist partei kooli, millest osa wõtawad ta
lupoegade partei koolist 156 inim. ja lühi
keseajalistest 105.
Koolide lööd juhatavad L. T. K. Illi
kooli õpilased.

Puudust tuntakse soomekeelse materjaali
järele.

Poliit-tasapinna katseks wiidi läbi poliit
teadmiste järele katsumine parteiliste hulgas.

Edasi peatub sm. Jrwonen poliitilise
kasvatuse, ajakirjanduse, naistetöö, ja kom
noorsoo kasvatuse küsimuste juures.
Sm. Kepmann Luuga kreisist:
Walla organisaatorist on kreisis 3.
Läbi on wiidud 28 koosolekut mitme

majanduse kursused Wene keeles. Osa wõtsid

29 inim. Mitmesuguste ringide tegewusi
on olnud 195. Osawõtt 1100 inim.
Töö punastes nurkades hakkab edenema.
Tikopesa klubis on M. O. P. R. ring.
Samasugune nurk on ka Kingissepa Eesti
klubi juures.
Töö naiste hulgas tehtakse üldise kreisi
komitee naisosakonna juhatusel. Ka pio>
neeride hulgas et sünni töötamine eraldi.

Laupäewal, 17. jaanuaril
ff II 4L •
g>xt xtOt
R. draama 3 waatuses.
Näitejuht W- Rätsepp.
Kollektiiwsed mängud.
Algus kell 8 Shtul.
Pääsetähtede hinnad: liikmetel
35 kop., wöörastel 50 kop.
Pääsetähti wöib eelmüügil saada
Harmaja kantseleist.

Sm. w. Kingisfepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.
15. jaan. kell 9 õhtul
Ülelmnalitte noorte koosolek
K. liedknechti j- R. Cnifmbnrgi
mälestuseks.
Kõneleb sm. Rammus.
K.P.Leningr.kubkomi agit.-prop.
osakonna Eesti sektsioon.
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Motod asunillists

suguste! ainetel.

Tegutsewad 2 poliitilist siingi. Juhata
wad partei liikmed kooliõpetajad.
On organiseeritud 10 „Edasi" sõprade
ringi. Masnikowi asunduses korraldati
lübikeseajalised põllumajanduse kursused.
Korraldatakse kirjanduse müüki talupoegadele.

W. K. N. Ü. ringe on kreisis 7, mis koon
dawad enese ümber 100 liiget.
Pioneeride rühmi on 2. Koolisid on 12,
õpilasi 600. Kooliõpetajaid 16, 'nendest 3
W. K. P. liiget. Kreisis on olemas ka 4
usklikkude ühingut. (Järgneb.)

Kirjamastused.
Sm. Leoke, Sulewist. Meil on raske
midagi ütelda selle kohta, kuhu minna ars
tima pimedat ema. Silma eriarstifid ehk
silmakliinikuid on peaaegu igas suuremas
linnas.

Teadaanded.

Wiitebski kubermangus
wötab

..Edafi". ..Grase" ja..Säde"
pääle tellimisi wastu
sm. J. Unt
Ühisuse „Kündja* poodis.
dPNrtfit11 Pääle wötab
tellimisi wasru
Bugri asundustes, Nowgorodi
kubermangus
raiooni küla nõukogu esimees
sm. August Lilla.
SnM-BuW «sMllscs
wotab
„Edasi" pääle tellimisi wastu
klubi juhataja sm. A. Nikolai.
r 11111 [ M i-u
Jr. Griiilberg SSI(3:
* a nr. 2,25-Oktobr
prosp. nurgal, teles. 562*3" Wastu
wõte iga päew kella 9—l 2 h ,m. a kella

4—B õhtul; naisterahwastele eraldi.
Praegusaja arstimisabinöud.

Reedel, 16. jaanuaril s. a. kell 7 õhtul on
Haridusmaja seinalehe red.-kolleegiumi,
ringide kirjasaatjate ja teiste kaastööliste
koosolek- Päewakorras: Seinalehe üles
anded sm. Utter. Jaanuarikuu numbri
wäljaandmine. Red.-kolleegiumi walimine.
Palutakse kõiki seltsimehi ilmuda ja kellel
kaastööd olemas, ligi wõtta.

Kingissepa kr. sm. Tunsker.
Rahwuswähemusi on üldse 27,803 in.,
neist eestlasi 8,527, soomlasi 6,585
ja ingerlasi 12,6 prots. Agitpropagan
da töö alal on maal läbi wiidud 12 koos
olekut, kus päewakorral tähtsamad küsi
mused olid, mis otsekohe talupoegadele
kõige lähemad ja tarwilikumad.
On organiseeritud 4 „Ajalehe sõprade
ringi", liikmeid on 62 inim.
Tööd tehtakse üldise plaani järele.
Puudub kirjandus rahwuswähemuste
keeles, mis takistab noorte tööd ringides.
On läbiwiidud 2 klubiliikmete üldkoos
olekut, millest osa wõtsid 90 inimest. Näi
dendisi on olnud 14. Osawõtjade arw
2550 inim. Klubi juhatuse koosolekuid
41. Loenguid on peetud 8.
Talupoegade poliit-kirjaoskamatuse lik
wideerimise koole on 12.
On läbi wiidud kahenädalalised põllu

Sm. w. liinigssepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.

Haridusmaja teaatri harjutuste
* järjekord
Reedel, 16. jaanuaril
kell 8. „Süüdi" (meeletuletusproow).
„ 22. jaan. lavastus
Wast. instruktor-organisaator.

Snguorgaanide igakülgne arstimin».,
nf

r hamba-,

kurgu-, körwa-, nina- ja suguhaigused.

Sifilis tripper.
Wastuwöttc tunnid erialadel hom.k. 9
kuni öh. k. 9 3. Juuli (end. Sadowaja)
uul. nr. 42, Sennoi nurgal. Tel. 163.31
ja 163-32.

Vee-elektrihaigemaja
Snamenskaja uul. nr. 5, krt. 3. Kõhu
soolikate, südame, raswanemise, rheu
matism, kangestus, hüsteeria, neura

steenia, halwaws, seljakuiwus, jöue
tus. Wastuwött kella 5 9 õhtu.
Täna teaatrites:
Akadeem. riiklik ooperi ja baleti teaater

Teles. 212—31.

Snsiuteki haigemaja

«EBremiö OHerHH".

lef. 181—52. Wastuwötm. kõikides spets,

Akadeemiline riiklik draama teaater

10 homm. kuni kella 10 öllt. Alalised woo
did (naistehaigused ja sünnitamine). Ras

„Il3rnaHHe ÕJiy/moro õeca"

Akadeemik riiklik wäike ooperi teaater
„Ma,naM BeTTep(j).ieo".

Riiklik suur draamateaater
„06paiu6»no nauurana Bpaoõayn^a.".

Rahwamaja

professorite ja assistentide poolt kella

kejalgfete Zlnpmgjp! Mki järelwas
konsult. UUtMUtr» mri. tamine sa
arsti- Qifilta 808 trinnpr teraw ia
mme. 914 Ulfjiri kroonik.
Snflniniiimettts maž^a elcltrifv b«M'
«ouguwuiiiHUig 6üaržttm j(X kunitli'
hamb. Arstide kutsum. kodu.

„Usuo.?aö l".

Teaater „Io»kix 3pnTejieHM.
<llpeAaTe.'ii.>

Muusikaline komöödia
„Mapuua.u

Passash
„OõjiaAanßeu.

Wastutaw toimetaja: K Treufeldt.
Wäljaandja: Eesti Kirjastuse Ühisus

THnorpatf/HH KoMnmepH, rocyaapcTßeHHoe »3A.. B7. rytwiHT JS 361

M. nMer-iimmeimi!
H. N. Witkun > Kolpakowa uuendas
wastuwötmist: nõuanded ja abi ras

kejalgsetele, sünnitajatele, naistehaigu
sed. Kella 1(1. homm. kuni kella 7 oht.

Troitskaja 11, krt. 7. Sissekäik pa
raaduksest.

Mktt-iimttimil nõuanded,'
abi raskejalgsetele ja sünnitajatele'
naistehaigused, alaline arst. Moho
waja uul.,nr. 18,krt.3,sissekäik hoowist

Uuendage aegsasti „Cdast" tellimist meebrnariknu paale

