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telefonid: Toimetus 533-86, trükikoda 171-41.

Inglile-Prantsule sepitsnsed.

Balti riikide nõupidamise

Skrzynski ..loowal tööl".
W ars savist, 16. jaan. Poola wä
lisasjade minister Skrzynski tähendas
„Huvudstatbladet'i" kaastöölisega jultu pu
hudes, et Balti riikide konverents pühen
dakse Joovale tööle, mis ou käesoleval
silmapilgul erakorralise tähtsusega, maa
ilmas tegutseva purustava jõu tagajärjel".
Loova töö takistajaks on mõnede rii
kide püüd, hinnata poliitilisi sündmusi
vanade mõõduriistadega. Nüüd pole tar
wis püüda liitude asutamise poole, mis
võivad rahule kardetavaks saada. Lõpus
Skrzynski avaldas kindlat arvamist, et
konverents ei võta wastu mingisuguseid
otsuseid, mis võiksid rahulolematust üles

Saksamaal pääministriks mää
rati Luther.
Berl i i n i st, 16. saan. Ametlikult
teatatakse, et Saksamaa pääministriks
määrati endine Marxi valitsuse rahami
nister, rahvapartei liige Luther.

kutsuda.

Meierowjtz ootab asjata.

Inglise wälisaSjade minister lord Austin Chamberlain (pahemal pool) ja
Prantsuse pääminister Eduard Äerriot (paremal pool) diplomaatlikku juttu ajamas.
Chamberlaine võttis agiratsioonilise sõidu mööda Euroopat selleks ette. et luua ühist
wäerinda S.N. W. Liidu wastu ja tagasi võtta neid järelandmisi Saksamaale, mida
tegi ta eelkäija Mac-Donald.
Kui armas on näha, et Herriot, kes oli, kui tarwis oli lahendada
mõned küsimused Prantsuse-Wene wahekorraS, nüüd häkki jälle Jerwe" on, et aidata
oma Inglise sõprade enamlusewastaseid plaane teostada.

Nõupidamine 5. tl w. Liidu tunnista

Kokkuleplased Balti riikide liidu

mise asjus Ameerikas.

Riiast, 10. jaan Läti sotside keskko
mitee arutades Balti riikide liidu loomise
küsimust, otsustas jääda oma endisele sei
sukohale ja edasi wöidelOa Poolaga liitu
mise wastu, sest wiimane wäljendab ene
sest imperialistlikke püüdeid saada Balti
riikide hegemonits.

Rew Aorgist, 16. jaan. S. L. 28. Liidu tunnistamise küsimust
arutati seuator Nora kokkusaamisel president Coolidgega.

waStu.

Pekingist, 15. jaan. Schaughai
linna Hiina osa on täiesti U-Bei-Fu
poolehoidjate kindralite Zi-Se-Juani ja
Sun-Tshuan-Fani käes. Schaughai all
lüüasaanud põhja sõjamäed põgenesid
wäljamaa kontsessioonide maariba pääle,
kus nendel sõjariistad käest ära wöeti.
Schaughai liuna Hiina osa on soldatite
poolt paljaks rööwitud, rahwas otsib
warjupaika wäljamaalaste sõjamäe rüh
madelt.

Jällegi „wähendawad
söjaiöudufid".
New-Yorgist, 10. jaan. President
Coolidge otsustas kutsuda warsti kohe
pääle 4. märtsi kokku Washingtoni kon
werentsi sõjajõudude vähendamise asjus.
Jaapan ja Inglismaa ou awaldauud
oma nõusolekut konverentsist osa wõtta,
mis ei ole küll meel sametlikult tehtud.
Ka Satsamaud kutsutawat sellele komve
rentsile.
Mis puutub S. N. W. Liidu kutsu
misesse, siis kutsutakse ka tema konve
rentsile siis. kui läbirääkimised tunnista
mise üle algawad enne kouwerentsi.

Inglise tööliste wüitlus elu
korterite eest.
Londonist, 14. jaan. Läinud öö!
tõstsid woimud jälle töölisi korteritest wälja.
Mõnedest majadest Clidbankist tõsteti wäljv
4 perekonda, kuid mõne tunni pärast asusid
nad oma karteritesse tagasi organiseeritud
tööliste kaitsel. Ametnikke, kes väljatõstmist
toimetasid, kaitses lunrearwuline politsei,
mis kohale kutsuti Glasgowist ja teistest
kohtadest.

Ametivõimud wõtfid tarvitusele teise
taktika väljatõstmises ja ilmusid korraga
kabel kohal. Töölisi kaitsvad wahnalgad
andsid signaali, mille järele kogus wäljatõs
tetawate majade ette suur tööliste hulk.
Töölised murdsid üldisel nõusolekul pitsatid
ukstelt ja otsustasid väljatõstetud tööliste
perekonnad ühes nende kraamiga uuesti
korteritesse. Majaomanikud 'jäävad oma
endise poliitika juure, et sundida valitsust
selle küsimuse vahele segama.

Wöititts meie laewastikn pärast Kizertas.
Wanameelsed tegutsewad

11-veiHu wõttis Schanghai
ära.

Miiksgil-Hiiiili komertiits.
Pekingi st, ]6. jaan. Rostale tea
tatakse: Nõukogu-Hiina vahelise konverentsi
kokkukutsumise küsimus otsustati ära jaa
tavas mõttes juba novembrikuul, läinud
aastal. Kuid Hiina valitsuse äkiline muu
datus ja välisministri puudumine segasid
konverentsi avamist.
On waja kui varemalt konverents ära
saaks peetud Pekingi ja Mukdeni vahel,
et ärahoida kahest paralleelsest konverent
sist, sest nii kui teada, samast kokkulepest
keskvalitsuse ja Tshan-Zso-Lini vahel veel
pole olnud.

ümber.

Riia st, 16. jaan. Enne ärasõitu Hel
singi, tähendas Läti välisminister Meie
rowitz ajakirjanduse esitajatalele, kui kon
werentsile sõitvad riigid ise sellekohast
tahtmist ei avalda kokkuleppimiseks, siis
konverentsist midagi wälja ei tule.
Tunnistades vahekohust, Meierowitz
loeb siiski lubamatuks kui vahekohtu asu
tused on kõrgemad kui rahva valitsuse
ülemvõimu valitsused. Meierowitz loodab,
et konverents võtab arutusele küsimuse:
kommunismi wastu võitlemine üksikutes
maades. Puudutades küsimust Poola tulge
kinnitada 6 Läti walda, Meierowitz tä
hendas, et Lätil Poolaga mingisuguseid
piiriküsimust arutada ei ole, kuigi Poola
teisel arvamisel on.

8. aastakäik
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Pariisist, 16. jaan. Havase teatel
saatis keskerakonna saadik de-Monjou pää
minister Herriotile kirja, milles meele tu
letab kohtuministri Renou teadaannet 31.
detsembril parlamentis, kui see pääministri
kohuseid täitis Herriotü haiguse puhul, et
Prantsuse walitsus ei ole küsimusi üles
tõstnud, et Wrangeli poolt äraviidud lae
wad S. N. W. Liidule tagasi anda.
„Nüüd toomad aga lehed teateid, kirju
tab de-Monjou, et nõukogude merekommis
jon jatkab laewade ülewaatust Bizertas
ja walmistab ette ühe osa laewade S. R.
W. Liitu saatmist. Et Prantsuse walitsus
seni neid teateid ei ole ümber lükanud,
siis tuleb arwata, et Renou teadaandel
parlamendis mingit tähendust ei ole". Lõ-

Rumeenia kommunistide niitja
streik.
Miinist, 16. jaan. Schilau türmis
istuwate kommunistid ttäljastreik kestab
juba kümnendat päewa. Raskelt jäi hai
geks kaheksas wang.

Trooni asemel wangikotta.
abu l i st. 15. jaan. Jnglise-Jndu
ajalehed teatavad, et on kinni wõetud
Indiasse põgenenud Abdul-Kerim, kes kat
sus Afganistaani troonile pääseda.

Rahvamajanduse nõukogu
Prantsusmaal.
P a r i i si st, 16. jaan. Ministrite nõu
kogus kirjutas täna president Deumerge
alla dekreedi rahwamajanduse nõukogu asu

hiljuti Kiiewi-Petsora kloostris awalikuks
tulnud kirikuwarandused üle anda laste

tamlle kohta.

toetamise keskkommisjonile.

Peidetud kirikuwarandused laste
toetusess.
Ukraina kesktäidesaatew komitee otsustas

puks teatab de-Monjou, et tema selle kü
siinuse tõstab awalikule arutusele.

Inglise töölised Eestimaa
metsikustest.

Rumeenia jultumus.
An go orast, 16. jaan. Rumeenia
saatkond tõendab teadaandeid Bukarestist,
et Rumeenia nõuab Wrangeli poolt ära
wiidud laewastiku omale Rumeenia kulla
tagawara kaotuse tasuks.
„Kui Wrangeli laewastik antakse We
nemaale tagasi, siis protesteerib Rumeenia
saadik merekitsuste küsimuse rahwuswahe
lises kommisjonis selle wastu ja nõuab,
et laewastikul keelatakse merekitsustest waba

läbisõit".
Edasi öeldakse teadaandes. „Briti wa
litsus on ka sarnasel waatekohal ja nii ei
anta luba laewastikul merekitsustest läbi
sõiduks".

Prantsusmaa saadik Jean Herbette
Moskwas.
Prantsusmaa saadik Jean Herbettewii
bis 16. jaan. Keskühisuses, riigipangas,
wäliskaubauduse pangas, „Hleboproduk-tis", Moskwa kauba börsel ja teistes ma
janduslistes organisatsioonides. Börsel
käis Herbette just täiel töö ajal. Siin hu
witasid teda pääasjalikult fondi ja koti
weerimise kommisjonide tegewus. Muu
seas tähendas ta, et eelolewal Lioni laa
dal eraldatakse wälja terwe rida kergen
duši Wene kaupade jaoks, nii kui tolli
maksu järelwaatuse suhtes jne.
Z Tagawarasond põuaga wöitle
miseks.
Ukraina rahvakommissaride nõukogu
asutab sellekohase tagavarafondi raha näol,
põua wastu wõitlemiseks.

Eesti kodanluse poolt korraldatud mere
pulm on enese pääle tõmmanud kogu maa
ilma proletariaadi tähelpanu. Waatamata
selle pääle, et koigi maade sotsid Eesti
kodanlust kaitsma tõttasid, sest Eesti ko
danlus olevat ainult rahwuswahelise ko
danluse käsu järele talitanud ja selle eest
rahalist tasu saanud, kui „enamlaste hä
witaja eelwägi",on rahwuswaheline klassi
teadlik proletariaat Eesti kodanlust ja tema
teenreid sotsiaaldemokraate kõige
jälgimateks 20. aastasaja elukateks tem
beldanud.

Et mitte lasta sotside Malest ennast pi
mestada, komandeeris Inglise tööliste
partei oma liikme Susanne Laurensi Eesti
maale, et koha pääl olukorraga tutwuneda.
Susanne Laurensi kirjeldus Eestist ilmus
meie lehes nr. 5. Siin kirjeldatakse era
pooletult Eesti kodanluse nägu, mis meie
kirjeldustest mitte põrmugi lahku ei lähe.
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«Kust wõis nüüd ajalehte saada, kuna kõik juba sulutud on?»
«Ei ole kõik kohad sulutud! Ajalehte wõib saada SaintLazare raudteejaamast! Mina tahan teada... Mina lähen hul
luks öösel, kui mina sarnasesse teadmatusse jään!»
«Meie saadame teid sinna,» ütles Amedee. «Ja kuigi ole
tada, et «Paul Bert» hukkus, siis jääb ometi lootus Rogeri pää
semiseks! Magage parem wälja! See oleks teile palju kasu
likum!»
Magada, kuna wõib olla Roger?... Paule nägi teda surnu
kahwatult, tardunud silmil ja suuga, mis ei saanud enam kisen
dada... Tema wajus wetfe, tõusis uuesti pääle, kuid juba elutu
ja kadus uuesti.,. Kuid ei, ei! Roger ei ole surnud! Teda pääs
teti õigel ajal päästepaati! Hulk laewu, mida kutsuti appi traa
dita telegraafi teel, jõudsid kohale ja organiseerisid tarwilist abi
Raudteejaama sõites läks Amedee ajalehe putka juure:
«Oodake automobiilis!»
Paule waatas temale järele pinewal pilgul. Amedee luges
eht e.
«Noh, mis on?» hüüdis Paule. «Ütelge ruttu, ütelge...»
Amedee astus automobiili:
«Ei ole mingisugust täiendawat teadet! Teatatakse tõesti,
et «Paul Bert» miini otsa sattunud, kuid see on kõik!»
Paule rebis tema käest ajalehe ja tahtis ise lugeda. Kuid
waatamata sellest, et automobiil oli walgustatud, tantsisid tähed
tema silmi ees.
«Loe sina, Annik!»
ja selle järele, kuna sõnad tema südamesse lõikasid, sosistas
tema:
«Mina teadsin sedal Mina olin selles kindel 1 Minul oli
sarnane eelaimdus... Kui mitu korda ei ütelnud mina sinule...
mingisugust tõestust. .. Roger on. surnud, mina tean. mina tun
nen seda... Oh, määrane katastroofi Mis nüüd teha: mina
suren kai Mina ei ole weel kolmkümmend aastatki wana ...
ja määrane hirmus, wastik elu... Mina suren, mina ei taha
elada...»
Tema ei kuulnud kedagi, tema oli hüpnootilises seisukorras.
Annik wiis teda Raspaili bulwaarile ja pani teda oma töökabi
neti magama.
Kogu öö tormas ja hulus tema kõrwus ja ümber meri...
Märjad juuksed kleepisid tema põskile... Jääkülmad lained
peksid temale wastu keha ja tema uppus ühes Rogeriga...

teid hoiatada. M. Roges Jourese kirjad, mis praegust Martineti
käes, wisatakse arwatawasti protsessi käigusse. Need kirjad ei
jäta mingisugust kahtlust, et wäikene Ginetie on teie poja
tütar. Mina lugesin oma kohuseks et tüdrukukese tõsist pere
konda hoiatada, juhtuwa skandaali eest!
«Mademoiselle, meie arwates on skandaal selles, et wõima~
lik on sarnane wäljapressimise wiis. ütelge meile, kuidas teie
wõite näidata, et need kirjad on täiesti teie õe omad ja meie
poja kirjutatud. Ka meie loeme omaks kohuseks teid hoiatada,
meie oskame juba oma huwisid kaitsta. Muidugi, kui meil oleks
mõnesuguseid paberisi olemas (näiteks, meie õnnetu Rogesi tes
tament!) siis teeks meie, kui aus perekond, kõik, mida meilt
nõuab meie kohus sel puhul. Kuid midagi, mitte midagi ei leid
nud meie tema paberite hulgast! Et aga midagi ei leitud mitte,
mida notaariuse juuses hoitawate paberite hulgast, siis ...»
Antud kuni hinge põhjani, ei wastanud Annik mitte sõnagi
selle pääle ja lahkus säält. Tema kuulis weel kaua m-me Jou
vese kiunuwat häält ja tema wanema tütre, paksu mehel olewa
naise, naeru, kes rõhutas oma õigust päranduse pääle.
Anniki ainsam rahuldus oli, et Gi, samune mittesäädusli
kult sündinud laps kui tema poeg Claude, sarnase tühja asja pä
rast ei tarwitsenud meelt heita. Kulus weel kaua aega* selleks,
kui nemad hakkasid sellest aru saama!
Uus katastroof ja täiesti ootamatust muutis täieliselt
seisukorra. Uhel hommikul teatas Martineti adwokaat Annikile
telefoni teel, et tema kaitsealune loobub ühel ajal mõlematest
oma nõudmistest.
«Mis see iähednab?» küsis kohkunud Annik.
«Kui teie soowite, wõin mina teile sellest lähemat seletust
anda kohtus»!
Annik tõttas enne teisi kohtusse ja kuulis sääl Lise Bestah
äkilisest surmast grippi läbi. üksijäänud Martinet pööras loo
mulikult oma pilgu uuesti Paule poole. Temas rääkis praegust
mitte nii wäga tasumise himu, kui soow oma muret unustada.
Tema peatas kohtu protsessi ja soowis, ei naine ja tütar tagasi
tuleks.
.«Tema nõuab seda ja teda teisele arwamisele wiia ei ole
kuidagi wõimalik»!
See Martineti toores wõte põrutas Annikit ja heidutas
Paulet.
Mis teha?
vPead kaduma, ükskõik kuhu põgenema ühes Giga»!
«Aga wastasel korral»?
«Tema wõib kõik leha? Tema wõib sind sundida kodu
tulema, koeraputkasse pugema, wõib sinult wõtta lapse. Säädus
on tema poolt! Ja sandarmid ka!»
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Läinud nädal.

Wene-Jaapani wahekorra paranemine. Jaapanlased avaldavad kokkuleplit
kust Jaapani-Ameerika võistlus S. R. W. Liit on üks kõvematest iöu
dudest Waikse ookeani kaldal Ameerika kapitaali huvid nõuavad S. R. W.
Liidu tunnistamist. Ameerika kardab Prantsusmaa võistlust võitluses nõu
kogude margantst eest. Hughest lahkumine tähendab seda, et Ameerika on
valmis oma suhteid S. R. W. Liidu vastu revideerimise alla võtma. Balti
riikide konverents Helsingis. Kelle näpunäidete järele loodakse Balti rii
kide liit. S. R W Liidu seisukoht Balti riikide liidu waStn. Kes Balti
riikide loomises kaotab. Võimumeeste vahetamine Eestis. ~ Sõjaseisu
kord jääb endiseks Keda võetakse kaitseliitu. Eriline maks kaitseliidu
toetuseks.
Wene-Jaapani läbirääkimised, mida pee
takse Pekingis sm. Karahani ja Jaapam
volinik Joschisawa vahel lähenevad lõ
pule. Wähemalt seda teatati ametlikult.
Kodusõja ajal haarasid jaapanlased Sa
hallini Wene (Põhja) osa, kus weel senigi
Jaapani sõjaväed viibivad. Sahaliin on
magus suutäis: sääl on väärtuslikud met
sad ja süsi, ning 1922. aastal leiti Saha
liinilt isegi naftat. Juba Jaapaniga läbi
rääkimiste algul nõudis nöukoguvalitws
kõige päält Jaapani sõjavägede wäljawii
mist Sabaliinilt, rõhutades, et vastasel
korral läbirääkimistest midagi wälja tulla
ei või.
Sahaliin on sarnane tükk, mida jaapan
lased hää meelega kä-ft ära anda ei taht
nud ning seepärast läbirääkimisi wenitasid:
niipea, kui läbirääkimised mingisugusele
lõpule lähenesid, sai Jaapani saadik Joschi
sawa oma valitsuselt juhtnööril: „Läbi
rääkimisi katkestada kuni uute juhtnööride
saamiseni", ehk pandi nõukogu wöimule
nõudmised ette, mida meil võimata täita.
Nüüd on Jaapani-Wene läbirääkimistes
nähtavasti suur samm edasi astutud. Jää
wad weel lahendada üksikasjad, kuid jaapan
lased teatavad sisegi, et päämistes küsimus
tes on kokkuleppele jõutud ja lahendada
olevad küsimused ei ole enam takistuseks
täieliku kokkuleppe eel.

Seni jäävad lahendamata weel kaks kü
simust. Jaapanlased on nõus sõjawägesid
välja viima Sahaliini Wene osalt, kuid
ci uimeta täpselt päewa, kuna need sõja
väed lõpuliselt wälja veetakse, teatades, et
kõik olenevat „tehnilistest põhjustest". Sm.
Karahan nõuab aga, et ssõjawäe wäljawii
misc tähtaeg täpselt kindlaks saaks mää
ratud.

Teiseks on lahkhelid nafta ümbertööta
miia küsimuses. Jaapan nõuab omale õigust
SchaÜini nafta ümbertöötamiseks 50-rte

Streitis.
lack Kondon Tõlkinud A. Lükin.
(Järg 2 *).
Õhtueinele kogus terwe perekond,
see oli ainuke aeg kogu päewa kestel, kus
Johnny oma nooremate wendade ja õde
dega kokku sai. Talle oli fee nagu kokku
saamine, seepärast et m wäga wana oli,
kuna teised aga wäga noored olid. Ta ei
toonud neile kilkawat ega rõõmsat noorust.
Sellest ei saanud ta aru. Tema lapsepõli
oli jäänud kaugele seljataha. Ta näis ti
geda wanamehe taoline, kellele üleliia tüLinaks oli noorsoo lobisemine, niis talle
lõpmata lollusena paistis. Waikides waa
tas ta nende pääle ja rõhus ennast mõt
tega selle üle, et ka neil tuleb peagi tööle
minna. See laotab neil iseloomu elawuse
ja teeb neidt õemeelsemateks ja täisväärtus
listeks nagu tema. Samuti kui kõik
teisedki inimesed, pidas Johnny ennast ar
sinaks, millega mõõtis maailmkonda.
Õhtueine lõppemisel seletas ema kõige
külgselt, korrates lõpmatuseni ühte ja sama,
et ta teeb kõik mis wõib; Johnny ei lau
iunud sõnagi, kuid ta näost oli näha, mis
suguse rahulolemisega ta õhtueinet lõpeta
des tooli eemale tõukas ja laua juurest
üles tõusis. Ta mõtles wähe aega, kuhu
õige minna: woodisse wõi wälja wäli
sele uksele, ja lõpuks läkski wälja. Ta ei
läinud kaugele. Ta istus wälise trepi alu
misele astmele, seades põlwed üles, tõm
bas kitsad õlad ettepoole, pani küünarnu
kid põlwedele ja toetas lõua kätele.
Istudes nii, ei mõtelnud ta millegi
üle. Ta lihtsalt puhkas. Niipea kui see
ta mõistust puudutas, jäi ta magama.
Tema wennad ja õed läksid talle tagant
järele ja mängisid kilkamalt ühes teiste
*) Waata „Edasi" nr 9.

protsendi võrra, kuna nõukoguwöim lubab
40 protsenti.
Kuidas nende küsimuste lahendamisega
ka ei oleks, kuid Jaapani ajakirjandus jteatab
Wene-Jaapani kokkuleppest, kui sündinud
asjast. Samad ajalehed kirjutavad, et värsi
järgneb S. N. W. Liidu tunnistamine
Jaapani poolt ning selle järele Jaapani
saadiku Moskva saatmine.
Pööre Wene-Jaapaui läbirääkimistes
langes ühte poliitilise pöördega Ameerikas.
On seenähtus juhuslik? Meie arvates mitte.
Ameerika ja Jaapan on tõsised waenla
sed. Nad wõitlewad üksteisega üliwõimu
eest Waikse ookeani kallastel. Kuid üheks
tähtsamaks jõuks neil kallastel on ka S.
N. W. Liit. Ja seepärast kui waenu
lised Jaapani ja Ameerika imperialistid
ka töölis-talupoegade wastu ei ole, ometi
on nad wiimasega sunnitud kokkulepet ot
sima.

Meie wana tuttaw, üks ägedamatest
S. N. W. Liidu vastastest Ameerikas
välisminister Hughcs ei jõudnud wõit
luses nähtawasti enam wastu pidada ja
lahkub omalt kohalt.
Hughes oli üks neist, kes keelas S. N.
W. Liidu ja Saksamaa lubamist rahwus
vahelisele konverentsile.
Hughesi lahkumine on üheks tähtsamaks
sündmuseks, sest see näitab, et Ameerika
seltskondlik arvamine on lähenemise poolt
S. N. W. Liiduga. Sellele pani aluse
kahtlemata nõukoguwõimu tunnistamine
Prantsusmaa poolt. Isegi kõige mustasaEalisemad ajalehed muutsid oma tooni S.
N. W. Liidu suhtes ja nõudsid walitsu
selt Wene-Ameerika wahekorra korralda
mist. Samal ajal hakkasid Ameerika aja
lehed meie tellimisi Ameerikale reklameeri
ma. Kirjutati õige palju meie puuvilla
operatsioonidest.

Ameeriklasi tõmbas Wenemaale eriti
lastega tema läheduses. Elektrilaternas
nurgas walgustas nende elawaid nägusid.
Nad teadsid, et ta tusane ja wihane on,
kuid soow teda ärritada, wiis neid tema
juure. Nad wötsid üksteisel kätest kinni,
jooksid tema juure ja laulsid pilkawalt tema
ees mitmesuguseid laulukesi. Algul saatis
ta neile sajatusi sajatusi, mida õppi
nud oli wabriku järelvaatajatelt, kuid wii
maks tuli otsusele, et ei maksa tähelegi
panna ja et ta alandab sellega oma wäär
tust; ta langes nukra waikimisse.
Tema wend Will, teine pääle teda, kes
alles hiljuti kümne aastaseks sai, oli päü
meheks. Johnny ei olnud tema wastu
küllalt õrnatundeline. Tema elu tumenes
alaliselt juba kõige varajasematest noorus
aastatest saadik järelandmistega WilTi ka
suks. Temas elas kindlalt püsiw teadmine,
et Will wõlgneb temale palju ja ei awalda
selle eest mingisugust tänu. Neil aastail
need aastad on jäänud kaugele selja
taha, minewiku uttu, kui teda sidusid
laste mänguasjad, pidi ta suurema osa
omast wabast ajast pühendama Will'i eest
hoolitsemisele. Will oli siis wäikseke, kuid
nende ema. nagu nüüdki, töötas wabrikus
ja ei olnud terwel päewal kodus. Ja
Johnny'! tuli täita ühel ja samal ajal
isa ja ema aset.
Wenna hoolitsemine, nagu näha, läks
Willi kasuks. Will'i oli tugewa kehaehi
tusega, sitke, sama suure kaswuga kui tema
wanemgi wend, ja isegi weel paksemgi te
mast. Näis nagu oleks elumahl ühe wenna
soontest teise wenna soontesse üle kantud.
Just samasugune oli ka nende iseloomude
wahekord. Johnny näis surutuna, rõhu
tuna, tuimana, kuna aga tema nooremal
wennal juba wälispidisett silma paistis
energia küllus, elujõu küllus.
Poisikesed jätkasid Johnny näägutamist
ja laulsid ikka kõvemini ja waljumim.
Will, tantsides kükitas maha, ajas keele
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Tfhiaturi margants Gruusias. Mar
agnts on tarwilik produkt terase tööstuses,
mida Ameerikal hädasti tarwis on. Pääle
S. N. W. Liidu tunnistamist Prantsus
maa poolt, sattus Ameerika kapitaal äre
wusesse, sest Prantsusmaa näol on tal
suur wõistleja Wene margantst eest.
Nii näeme, et just majanduslikud tingi
mised lükkawad Ameerika kapitaali lähe
male S. N. W. Liidule. Ja siit tulebki
otsida Hughesi lahkumise wõtit, kuid mitte
selles, et „Hughes tahab era elusse tagasi
pöörata".
Nii jõuame ka meie joone lõpule, kus
meie tunnistamiste ring lõpeb. On ju
Ameerika praegu ainukene suurriik, kes S.
N. W. Liitu seni weel tunnistanud ei ole.
Hughesi lahkumine ja sellega ühenduses
olew meie tunnistamise küsimuse ülesker
kimine Ameerika poolt, on ärewusesse aja
nud väljamaal wiibiwad Wene valge
kaardlased. Need kavatsesid pääle S. N.
W. Liidu tunnistamist Prantsusmaa poolt
Ameerikasse warjule põgeneda, kuid wii
mased sündmused tõmbawad ka sellele kü
simusele kriipsu pääle.
16. jaanuaril algas Helsingis Balti
riikide: Poola, Soome, Läti, Leedu ja
Eesti välisministrite konverents, mille
sihiks on n. n. Balti liidu loomine. Et
tähendatud konverents ühte langeb nõu
koguwastalise tegevuse organiseerimisega
kogu Euroopas, siis on ka arusaadav, et
selle konverentsi tulemused meile sugugi
ükskõiksed ei ole, seda enam, et nende ää
reriikide „riigimehed" ise avalikult tunnis
tawad, et wiimased sündmused Balkanitel
ja Balti riikides on põhjuseks nende rii
kide ühinemisele enamluse hädaohu wastu.
Balti riikide liidu loomise plaan ei ole
mitte uus. Sarnane mõte kerkis kõige
päält Lääne-Euroopa enamlusewastastes
suurriikides, kes Balti liidu loomisega en
nast kaitsta tahtsid „idast tungiwa kom
munismi hädaohu eest." Seda liitu püü
dis teostada kõige päält Wenemaa töö
rahwa ägedamad vastased Poincare ja Cle
menceau, püüdes enamlusewastast wööd
luua Balti merest Musta mereni, tõm
mates sarnasesse liitu ka weel Balkani
riigid, eriti Rumeenia. See plaan ei õn
nestanud siis. Nüüd on aga sama plaani
teostamisele asunud Inglise vanameelne
waliiius lord Churchilliga eesotsas. See
näitab piltlikult, et Balti riikide plaan on
sihitud enamluse wastu, et selle plaani te
gelised sepitsejad on Inglise vanameelsed.
Õnnestab aga selle plaani teostamine
praegusel konverentsil—see on ise küsi-

mus. 1922. a. läks liidu loomine luhta
püämiselt Soome ja Poola vaheliste po
liitiliste sihtide lahkmõtete pärast. Wae
walt on need lahkmõtted praegugi kaota
tud, sest kuna S. N. W. Liidu majan
duslik wahekord Soomega wiimasel ajal
kõwenenud on, ei ole wahekord Poolaga
ikkagi weel normaalne.
Seega on Balti liidul suured taustu,
sed eeS. Suudetakse seda aga siiski luua,
siis teab S. N. W. Liit, mis selle Balti
riikide liidu sihiks on ja kelle näpunäidete
järele ta talitab. Loomulikult tuleb
W. Liidul siis ka oma välispoliitikat
Balti riikide suhtes wastawalt juhtida.
See oma korda ei jäta kahtlemata oma
mõju avaldamata Balti riikide majanduse
pääle, sest kellegil ei ole saladus, et Balti
riigid tuntama osa oma eelarvest S. N.
233. Liidu kulul katavad.
Eestis kaotati wägede ülemjuhataja
amet ära ning ülemjuhalaja ülesanded
pandi siseministri pääle. See oli ainult
poliitiline wõte, sest Laidoneri pääle ha
kati waatama kui diktaatori pääle mitte
ainult Eestis, waid ka välismaadel. Wa
litsus oli ainult mängukanniks, kellel min
gisugust tähtsust ei olnud, kelles puudus
Laidoneri kõrwal ka autorideet. Sellest sei
sukohast läkski valitsus wälja, kaotades
ülemjuhataja instituudi ja andes wõimu
siseministri Einbundi kätte. Et see isikute
vahetamine Eestis mässawat walget ter
rori ei wähenda, seda „kindlustab" meile
juba Einbundi nimi, kelle lihuniku osa
Eesti töörahva liikumises kõigile tuttav
on. Maksma jääb sõjaseisukord, maksma
jääb ka määrus sõjahohtute suhtes.
Oige hoolega on kodanlus tegewuses
kaitseliidu organiseerimises. Wiimaste and
mete järele on Eestis juba umbes 8000—
9000 sõjariistadega varustatud kaitseliit
last. Need on ainult kodanluse wõsud ehk
need, kellel politsei poolt ustavuse tun
nistus taskus. „Waba Maa" teatel wõe
takse maal kaitseliitu ainult jõukamate ta
lunikkude poegi. Kaitseliitu ei lasta kesk
misi, rääkimata kehvematest talupoegadest,
ükskõik, kas nad rahwawäes on teeninud
wõi mitte.
Kuidas aga laiem rahwahulk kaitseliidu
organiseerimise pääle waatab, näitab kail
seliidu hääks ülemaaliselt korraldatud kor
janduse nurjaminek, mis ainult mõni mil
jon marka kokku tõi. Et kaitseliidul aga ra
ha hädasti tarwis, otsustati sunniwiisil
kokku wõtta 200 miljoni marka, s. o. wa
kitsuse käsu järele peawad kõik elanikud
kaitseliidu hääks maksusid maksma. K. T.

wälja. Johnny pahem käsi sirgunes ja
haaras tal kaelast kinni. Samal ajal pani
ta oma kondise rusika wenna nina alla.
Johnny kondine rusikas ei kujutanud ene
sest midagi iseäralist, kuid selle wastu sat
mda, oli nähtawasti üpris walus, nagu
seda tõendas samal silmapilgul kuulduw
kisa. Kõik lapsed hakkasid hirmuwalt kar
juma, kuid Johnny õde, Jennie, jooksis
rumga tuppa.
Johnny tõukas tugewasti Willüt, kõi
ta maha, wõttis siis kaelast kinni ja lit
sus näo porri. Siis tuli ema ärritusest
kahwatu ja emaliselt wihase näoga.
Miks ta mulle kallale kipub?
wastas Johnny ema tõrelemise pääle.
Kas ta ei näe, et ma wäsinud olen.
Ma olen sama suur, kui sinagi,
ütles Will, kellel nutetud nägu ja
poriga ära oli määrdunud. Ma olen
juba praegu samasugune kui sina, ja kas
wan weel suuremaks. Siis annan ma sulle
peksa . . . küll näed, et ma seda just ui
melt teen.
Sa pead tööle minema, kui sa juba
nii suur oled, hüüdis Johnny. See
oleks õiglane. Sa pead töötama. Ja sinu
ema peab sind tööle panema.
Ta on weel wäga noor, wastas
ema. Ta on weel päris wäike poisike.
Ma olin temast noorem, kui tööl

kõrwu. Ennemalt pole ta millalgi see
sugune olnud. Ta oli ütlemata kannatlik,
just kui ingel.
Ta on siiski hää poisike, tähen
das ema rutuliselt juure nagu õigusta
miseks. Ta töötab ausameelselt ja pääle
selle hakkas ta liig warajaselt tööl käima.
Kuid mina pole selles süüdi. Ma leen
kõik mis wõimalik, õiglaselt öelda.
Köögist kuuldus nuuksumine, ja Johnny
kuuldes seda nuuksumist, lausus silmi sul
gudes enesele: „Jah, kogu oma elu aeg
olen ma ausameelselt töötanud".

hakkasin käima.

Johnny tahtis nagu weel midagi ütelda
temaga ebaõige ümberkäimise suhtes, . kuid
mõtles järele ja, pöörates wihaselt end
ümber, läks tuppa magama. Tema toa
uks jäi lahti selleks, et köögist sinna sooja
tuleks. Kui ta poolpimedas ennast riidest
lahti wõtma hakkas, kuulis ta kui ema
tema juure tulnud naabriga juttu mestis.
Tema ema nuttis, ja ta kõnet katkestasid
nuuksumised.

Ma ei saa arv, mis Jonntsiga on
juhtunud, kuuldus köögist Johnnylle

Järgmisel hommikul wõitles ta jälle
oma emaga, kui leina teda üles äratas.
Siis kehv hommikueine, pimeduses käi
mine ja kahwatu päewa walgus majade
katuste tagant, kui ta sellele selja keeras
ja läbi kontroll-wärawa wabrikusse sam
mus. Nii möödusid päewad päewade jä
rele, ja kõik nad olid ühetaolised.
Kuid siiski oli tema elus ka mitmekesi
dust olnud, see oli siis, kui ta ühe töö
teisega wahetas, ehk kui ta haige oli. Kui
ta kuue aastane oli, pidi ta Willst ja
teiste laste, kes temast weel wähemad
olid, isa ja ema aset täitma. Seitsme
aastaselt hakkas ta wabrikus käima
poolisid kerimas. Kui ta kaheksa aastaseks
sai, läks ta teise wabrikusse. Tema uus
töö oli imestuswääriliselt kerge. Kõik see,
mis temalt nõuti, oli ainult istuda wäikse
kepikesega käes ja walwada tema eest
möödajookswat lõuendit. See lõuend tuli
masinast wälja, läks kuuma trulli alt läbi
oma teed teise kohta. Kuid poisike istus
selles jaoskonnas seesuguse koha päül, kuhu
ei pääsenud päewa walgus, ja kus selle
aset täitis gaasiwalgus, ta oli nagu
mehanismi üks osa.
Waatamata rõske soojuse pääle, arwas
ta end nin väga õnneliku olewat, sest et
ta weel noor oli ja unistuste ja ettekuju-
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Waatamata oma materialistlikust ilmawaaiest, hoidus tema
sellest, et tumestada walgust, mis põles Paule südames. ..
Teine elu ... Muidugi, sarnane elu oli, kuid ei olnud tarwis
mõista seda mõnesuguste teadmata jõudude all, millest koosneb
meie isiklik, lühike elu, salapärases edasikestuse mõttes.
Annik mõistis elu all indiwiduaalse olu lühikest kiirt. Hing
ja keha sündisid ja surid ühes. Inimene oli looduse suurepära
lisem sünnitus, mis täius pikka kaswatuse mõjul, mida andis
edasi tsiwilisatsiooni tsiwilisatsioonile... Inimene see on säde
määratust elu tulest, mille enese kesiwuseta olek andis elule
mõõtmata wäärtuse .. . Määrane meeletus on neist südameist
mitte wäljaammutada kõike nende walgust nende lühikese kes
tuse heiketel. Nende walgusel ärgu olgu lihtsate tunnete too
rust ja häwituse tuld, waid tema säragu hinge kõrgel ja puhtal
selgusel.
Paule märkas seda liig hilja. Waene Paule, ühiskondlik
kude wormide ohwer! Kuna temal puudus indiwiduaalsus, oli
tema niiwõrd alluw säädustele, mis meeste poolt loodud, et tema
oli weel surnu waimu wõimuseski. Annik mõistis, et kui palju
see temalt ka jõudu ei wõta, kuid iema peab õe wäljakiskuma
selle minewikust.
Lahutuse ja Mariineii lapse mitte omaks tunnistamise prot
sess läks oma harilikku sääduslikku käiku. Paule sai MariP
netilt wiletsaid krosse peaaegu armuande! ja see toores
ihnuskoi püüdis isegi neid kõiksuguste ettekäänete all kinni pi
dada. Annik tundis tema julmuse taga Lise Beriah osawat kätt.
Nagu ahne ämblik saagi luuramisel, ootas Mariineti armuke
rahuliselt seda minutit, kuna kärbes, täiesti wõidetult, terna wõrku
langeb.
tiks õnnetu juhus purustas kõik Paule lootused, ja Annik
ei läinud kõigist püüdmistest hoolimata enam korda oma õe
surutud meeleolu tõsta. Git sääduseta sündinud tütart, ei
tunnistanud Martinet omaks ja ka Jouvese perekond tõukas
teda enesest ära...
Annik pööras salaja, ilma Paule teadmata, Rogeri wane
maie poole ja oli õieti-üllatud teada saades, et nemad asjaga
iutfawad ja teawad Paulest ning selle tütrest. Wõimalik, et
Roger jättis maha enne ärasõitu mõned päranduslikku iseloomu
kandwad paberid, ja Annik oli selles peaaegu kindel, et Rogeri
wanemad need paberid ära häwitasid.
Annikile näis, et tema kogu eluaeg ei unusta seda hirmust
kohkumist, neid nägusid, mis teda nähes tarretasid meelepahast
neid huuli, mis kiskusid endid kortsu, nagu paelal kokkutõmma
ud rahakott, ja neid silmi, mis pildusid temale wihalaenguid,
kui pistolist.
Asjata kinnitas iema neile:
«Mina ei tulnud teie juure kui raha wäljapigisiaja! Mina ei
taha ega palu teilt midagi! Mina lugesin ainult oma kohuseks

VI.
Paule uinus alles koidu eel, täiesti purustatult.
Annik magas ka halwasti ja uinus wäikse walgega. Sündis
kahwatu talwepäew. Kaua ja kurwalt pidas tema nõu Amedeega
neist traagilistest päewadest, mis õnnetut Paulet ootasid.
«Ah, kui seda rumalat abielu ei oleks! Temale jääb ain
saks rahulduseks iema tütar! Aga kes wõib ette öelda, ei Mar
tinet jätab teda rahule ja ei piina enam? Mees, sääduslik isa
tema on kahekordne isand ja käskija! Waene Paule! Palju
muret seisab temal weel ees! Noh, nüüd tunnista, et teie sää
dus ei kõlba kuhugi! Ja, kui naisterahwad paremini tunneksid
seda säädusi...»
«Nemad abielluks siis harwemini? Wäga wõimalik! Kuid
teisest küljest pead sina tunnistama, et kõik mehed ei ole sar
nased kui Martinet! Wabal abielul on sama palju halbu külgi,
ja need halwad küljed on palju pahemad ning raskemad,
kui naesterahwas peab minema ootamatult, korraga majast uulit
sale ja wõitlust algama oma elu eest ilma mingi toetuseta, wae
suses, mure ja wäikeste lastega...»
«Aga kui kõik nii töötawad kui mina...»
«Isegi sarnastel tingimistel! Waba abielu! Waba abielu!
Esiteks ei ole see alati wõimalik. Lihtrahwas ja! Sääl ei
arwestata nii wäga meie eelarwamistega! Aga kodanlaste kes
kel? Meie juures, waba elukutsega inimeste keskel, wõib wa
bal abielul weel mõnesugust edu ja poolehoidu 011 a... Aga
sääl, kus inimene on täiesti ärarippuw ühiskonnast, sääl on lugu
palju pahem. Wõtame näiteks: ülikool, sõjawägi ja palju teisi
tähtsaid asutusi... kui sääl ei ole inimesed wormiliselt ja amet
likult laulatatud, ei kannata neid ühiskond!»
«Tähendab, on ikkes?»
«Jah, ikkes.»
«Nüüd sina mõistad, et meil õigus on seda ikket purustada
püüda!»
Amedee ohkas:
«See on raske ülesanne! Oleks hää, kui teil korda läheks
wähegi kergendada ahelate raskust!»
Amedee ei rääkinud edasi, kuid tüütaw mõte ei annud
temale rahu. Annik teadis nüüd kindlasti, mida Amedee püüdis.
«Ajajooksul harjub ja lepib tema üldise seisukorraga!»
Annik pööras jutu Paule pääle
«Kuidas mina teda kahetsen! Kui mina suudaksin temale
anda wähegi oma mehisusest, oma südidusest! Õnneks on
tema! weel midagi pääle lapse, mis teda elu külge köidab!»
«Tema kunst?»
«Jahi Ja weel mõte, ei iema peab üles kaswatama oma
luurel Temal on kunst, mida tema armastab, ja see on wäga
tähtis!»
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UitiUetungiimne pimeduse mäerinnal

ajalehe eest kestab.

Meie senisel Pääletungimisel ajakirjanduse

Proletaarsete kirjanikkude üldliiduline konwerents.

wäerinnal on edu olnud.
300 protsendist oleme meie teostanud juba
110 protsenti!
Kuid suurem osa ülesandest on weel teostamata.
Energilised tegelased kohtadel, wötke eeskuju
Leningradi ja Pöhja-Diinna kubermangudest!

„Gdafi" hoogtöö löbiwiimise
kommisjoni' järjekordne koosolek peeti ära
neljapäeval, 15. jaanuaril „Ed«si" toi
metuse ruumides, millest osa wõtsid Nirk,
Treufeldt, Wink (Oudowast), Koni, G. Tei
ter, Kepmann (Luugafi) ja Tunsker (Kin
gissepast). Alguses kuulati informatsiooni
lised aruanded kohtade esitajatelt ajalehe
„Edasi" asjus, millest selgus, et kohad wõi
maluse järele kõik abinõud tarvitusele on
wõetud, et „Edasi" laialistes talupoegade
hulkades maad leiaks. Seda tööd on aga
weel enam, weel energilisemalt tarwis teha
ja alustada. Selleks tuleb kõige laiemaid
hulkasid tõmmata ajalehe laialilaotamisele,
ajalehele sõnumite saatmisele jne.

Koosolek, läbi arutades kõiki „Edafi'sse"
puutuvaid küsimusi, otsustas:
1) Ühenduses „Edasi,, tellijate järjekordse
kaswuga, tuntavalt parandab ka aja
lehe majanduslikku seisukorda, anda 1. wceb

ruarist alates „Evasit" kaks korda nädalas
kolmapäeviti ja puhkepäeviti 8 lehe
küljeliiena välja, ja anda neile maksuta,
kes „Edasit" 5 kuud tellinud, 1. veeb
ruarist kuni 1. juulini s. a. John Reedi
kuulus raamat „10 päewa> mis tttft
pnstasid maailma".
2) Ajalehe „Edasi" „Sõprade ringid"
organiseerida igalpool, kus mitte vähem,
kui 10 asunikku.
tuste wallas wiibis. Ja weidrad asjad
olid tal unistuseks, kui ta oma ees hoo
wawat lõuendi lõpmatut linti walwas.
Kuid selle töö juures ei pruukinud ta pea
aegu sugugi ennast waewata, ei füüsiliselt
ega mõistuslikult, ja ta hakkas ikka wä
hem ja wähe n unistama, kuni ta mõis
rus wiimaks enam ei töötanud ja magama
uinus. Ta teenis kaks dollarit nädalas,
kuid kaks dollarit on just niipalju, et mitte
nälga surra ega ka ennast küllaldaselt täis
söönuna tunda.
Kuid kui ta üheksa aastaseks sai, pidi
ra töölt ära jääma: selle põhjuseks oli leet
ritesse haigeksjäämine. Kui ta terweks sai
leidis ta endale tööd klaasiwabrikus. Palk
oli suurem, ja töö nõudis kärmust. See
oli tükitöö, ja mida hoolsamini ta töötas,
seda enam ta ka teenis. 'Siin oli wirgu
ramme põhjuseks. Ja selle wirgutamise
põhjuse mõjul sai temast suurepäraline töö
tegija.

Töö oli wäga lihtne: tarwis oli klaa
fist korgikesed siduda klaasist pudelite kül
ge. Wöö küljes rippus tal nööripundike.
Ta ladus pudelid põrandyle jalgade juure
niiwiisi, et ta mõlemate kätega töötada
sai. Ja istudes küürus, pudelitel, paenuta
des üle põlwede niiwiisi, et tema kitsad
õlad ettepoole kumerdusid, töötas ta küm
me tundi päewas selga sirgeks ajamata.
See oli kopsudele kahjulik, kuid niiwiisi
suutis ta kolmsada tosinat pudelit päewas
käte wahelt läbi lasta.
Juhataja uhkustas temaga ja kutsus
wõeraid teda waatama. Kümne tunni jook
sul käis kolmsada tosinat pudelit tema
käte wahelt läbi. Ta töötas sama kiiruse
ja tüpipäälsusega, nagu masin. Kõik üle
liigsed liigutused olid kõrwaldatud. Iga
tema peenikeste käte liigutus, iga tema pee
mkeste käte lihaksete liigutus sündis kiiresti
ja korrapäraselt. Ta töötas kõige kõwema
jõupingutusega, ja selle tagajärjel jäi ta

ö) Avada ajalehe „Edasi" müügikohad
järgmistes raudteejaamades: Trotski, Wo
losowo ja Luugas.
4) „Edasi'l" pöörata tähelpanu a)põl
lumajanduse, b) juriidilise abi ja c) asun
duste sõnumite pääle.

5) Silmas pidades, et Peterburi-Wiiburi
poole Eesti tööliste klubil „Edasi" luge
miselaual puudub, saata: klubile maksu eest
kolm eksemplaari „Ed«st't".
Edasi kriipsutati koosolekul alla, et kuna
Leningradi kub. ajalehe hoogtöö saawutus
tega üldiselt rahul wõib olla, ei wõi seda
teiste kubermangude ja Siberi kohta ütelda.
Koosolek pöörab W. K. P. keskkomitee Eesti
keskbüroo poole sooviavaldusega, et ajalehe
hoogtööle Kesk-Wenemaal ja Siberis hoogu
annaks, nõudes wastawatelt sektsioonidelt
töö kohta aruannet. Leri.

Noored!
maal ja linnas, kaugel metsanurkades,
talutaredes Kaukaasias, Kauge-Jdas, Amee
rikas, kus teie ka ei wiibiks, mis olete
teie teinud ajalehe „Edasi" hoogtööde lä
biwiimiseks, „Ajakirjanduse sõprade" ringi
närwiliseks. Oösetel jatkas ta isegi ma
gades sõrmedega liigutamist ja haaramist;
ka päewal ei olnud tal minutitki rahu. Ta
jäi kumerasse seisukorda, ja tema lihaksed
jätkasid liigutamist. Nägu läks tal kahwa
tuks, ja köha kõwenes. Siis tuli kopsupõ
letik, ja ta kaotas töö klaasiwabrikus.
Saades terweks, läks ta kanepiriide
wabrikusse tagasi, kus ta waremal ajal
poolide juures töötanud oli. Kuid nüüd
ootas teda ameti kõrgendamine. Ta oli
hää töötegija. Esialgul saadeti teda tär
geldaja juure, kuid pärast kudumisjaos
konda. Sellest ajast algades ei olnud enam
mingisugust muutust ja teisel päewal kor
dus seesama, mis ennemgi olnud.
Masinad käisid kiiremini kui esimesel
korral, kui ta tööle tuli, kuid ta mõistus
hakkas aeglasemalt töötama. Ta enam ei
unistanud, kuigi ta esimesed aastad täis
unistusi olid. Kord oli ta isegi armastu
ses. See oli sel ajal, kui ta alles tööle
asus aurutrulli juure, ja armastatumaks
oli wabriku juhataja tütar. Tüdruk oli
palju wanem kui tema, täiskaswanud noor
tüdruk, ja temal oli wõimalus tüdrukut
ainult korda kuus eemalt silmitseda. Kuid
see ei tähendanud mitte midagi. Kanga
lindi pääle, mis nende eest mööda woo
gas, maalis ta helge tulewiku, walmistas
imestustüratawa lõuendi, joonistas imeto
redad masinad, kujutuse enesest wabriku
peremehena ja riide lõpuotsale teda, kaisu
tatawas olekus, ning suudles süütult tema
otsaesist.

Kuid kõik see oli ammu, ennemalt, kui
ta weel wanake ei olnud ja armastas.
Tema läks mehele ja sõitis ära, kuna
Johnny mõistus hakkas une hõlma wa
juma. Waatamata sellele, jõudis ta siiski
weel palju läbi elada ja tihtigi minewiku
pääle tagasi waadata, nagu taadid ja ei
ded tagasi waatawad selle aja pääle, kus
nad uskusid nõidumisse. Ta ei uskunud ei

Moskvas lõppes neil päewil proletaarsete kirjanikkude üldliidulune konwerents,
mis peab ühendama kõike proletaarset kirjanduslikku liikumist kogu S. N. W. Liidus. Meie
pildil näeme proletaarseid kirjanikke-kirgiise ja teisi Ida rahwuseid S. N. W. L. osadest
ühes proletaarsete kirjanikkude ühendamise aktiiwsete töölistega sm. sm. Demjan Bed
nöi (2) Rodow (1) ja Besõmenskiga (3).

organiseerimiseks, ajalehe tellijate suurenda
miseks, kirjasaatjate väljavalikus? Teilt
ootawad Leningradi noored wastust. See
hüüe pole esimene, waid seda oleme meie
juba järjekindlalt korranud, seepääle waa
tamata on noored sel alal seni wähe te
gewust awaldanud. W. K. P. rahwuswä
hemuste aktiiwsete tegelaste nõupidamine
kinnitas, et tuleb kindlamini kui kunagi
warem ajalehtede hoogtööd laiendada, kõik
sammud selleks kasutada, et meie ajalehed
laialisi rahwahulkasid walgustaksid, igale
poole tungiks. Meil on sarnaseid kohti,
kus mingisugust kirjandust ei loeta. Meie

peame need kohad muutma kultuurilisteks.
Seda saame ajakirjanduse kaudu. Meie
noored ei tohi selles suures töös teistest
mitte maha jääda. Meie kohus on weel
suurema energiaga edasi tungida kirjanduse
wäerinnal. Ainult siis oleme leninlaste
nime väärilised.
Edasi Lenini õpetuse all!
Pääletungimisele kirjanduse wäerinnal.
W. L. K. N. U. kollektiiwid peawad siin
kohal eesrinnas sammuma!

nõidumisse ega püha Claus'esse; kuid ta
uskus pimedast püüst helgesse tulewikku ja
ta ettekujutuswõim maalis tema ette pil
did aurupilwedesse, mis üles kerkisid woo
gawalt kangalindilt.
Ta sai liiga wara täiskaswanuks. Olles
seitsme aastane, kui ta oma esimese teeni
tud palga kätte sai, algas tema nooruse
aeg. Temas ärkas mõnesuguse iseseiswuse
tunne, ja wahekord tema ja ema vahel
muutus. Kui töötegija ja perekonna toitja,
kes ühiskonnale teatawat kasu tõi, pidas
ta ennast temaga ka kohe ühetaoliseks.
Meheealiseks, täieliselt meheealiseks sai ta
siis, kui ta üksteistkümmend aastat wana
oli ja kui ta kuueks kuuks öösise töö pääle
läks. Mitte ükski laps, kes öösel töötab,
ei jää lapseks.
Siis täiusid mitmesugused suured sünd
mused tema elus. Üks nendest cli see päew,
kui tema ema mõned Kalisornia ploomid
ostis. Kaks teist need olid siis, kui
ema munaputru walmistas. Need olid
täieliselt sündmused. Ta tuletas neid ra
huldustundegn meele. Ja mõlematel kor
dadel seletas talle ema ühest imestuswää
rilisest söögist, mida ta ammugi juba igat
sewat valmistada, »ujuw saar", nii
nimetas ema seda, „parem kui muna
puder." Mitu aastat unistas ta sellest
päewast, kui ta laua juures istub, ja tema
ees laual on ujuw saar, kuni wiimaks
selle üle mõtlemise täideminemata loo
tuste walda jättis.
Ükskord leidis ta teelt hõbe quarter'i.
Ka see oli suur sündmus tema elus ja
siinjuures weel traagilise omadusega. Ta
teadis, kuidas tal tuleks teha, kui ta maas
lamawat hõberaha nägi; ta teadis seda
weel ennem, kui ta raha üles oli wõtnud.
Kodus nagu harilikult, oli wähe toidust,
ja seepärast oleks ta pidanud ko;u jõudes
ütlema, et see on laupäewaõhtuse üle
tunnitöö eest saadud lisamaks. Kuidas ta

oleks pidanud talitama, selles ei wõinud
mingisugust kahtlust olla; kuid ta ei kulu
tanud millalgi enese pääle oma raha, aga
ta tahtis nii wäga ihaldawalt magusat
saada. Ta armastas himukalt magusat,
mida La maitsenud oli ainult harwadel
hüüdel päewadel.
Ta ei püüdnudki ennast õigustada. Ta
teadis, et see patt on, ja ta tegi pattu
teadlikult, kui otsustas magususe püüle
wiisteistkümmend centi ära kulutada. Küm
me centi jättis ta teiseks korraks, kuid raha
kaasas kandmise mitteharjumuse tagajärjel
kaotas ta need kümme centi ära. See sün
dis sel ajal, kui ta südametunnistuse kiu
satuses wiibis, ja ta arwas seda ülaltähen
datud teo kordasaatmise karistuseks. Tal
oli weider ettekujutus nägematusest, wäge
wast ja suurest jumalast. Jumal nägi ja
jumal karistas ka otsekohe teda, andmata
jättes talle isegi wõimalust täieliselt patu
wilja maitsta.

Meie ootame teie töö tagajärgi.
Noor.

Tagasi waadates minewikku, tuli talle
alati see sündmus meele, kui ainuke tähtis
kuritegu, mida ta elus rorda saatnud, ja
siinjuures tekkisid temas südametunnistuse
piinad ja sünnitasid talle uusi waewasid.
See oli ainuke tume täpp tema elus. Ta
waatas kahjatsedes tagasi minewikku ja
tuletas meele tehtud tegu. Ta ei olnud
rahul sellega, et selle ära rais
kas. Ta oleks wõinud sellega paremini
ümber käia ja lõpuks, kui ta ette oleks
wõinud näha, missugune karistus ootab
teda jumalalt, ta oleks wõinud jumalale
juba ette teatada, et ta kõik ära
raiskab. Meele tuletades minewikku, rais
kas ta tuhandad korrad oma ära
ja iga kord ikka paremini ja paremiui.
(Järgneb).
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Annik ühes Amedeega töötasid wälja plaani Paule lõunasse
sõiduks. Annik telegrafeeris Jean RoussoFle. Kunstniku wastus,
mis tuli järgmise päewal, rahustas teda:
«Ootan teie õde ühes lapsega. Korter on leitud».
Annik walmistas just Paule poole minema selle rõõmsa
sõnumi teatamiseks, kui tuppa tuli Amedee, enesega ühes tõm
mates hirmunud Fine.
«Mis on juhtunud? Teie hirmutate mind!»
Pisaraid walades jutustas Fine temale kogu 100. Nähta
wasti luuras Martinet nende järele juba eilsest päewasi saadik.
Täna tabas tema politsei kommissari saatel lapsehoidjat sel
silmapilgul, kui see last wankril sõidutades käänas Bonaparie
uulitsalt Luxemburgi aeda. Martinet kogus suure salga mööda
minejaid, näitas neile oma dokumente ja hakkas karjuma, et
temalt laps on ära wõetud.
«Tema tõstis sarnast kisa, ei kõik möödaminejad minu
wastaseks said. Kommissar tahtis mind jaoskonda wiia. Aga
samal ajal, kui mina politseinikule seletusi andsin, haaras Mar
tin et wankrisi ja lapse. Wärawate juures seisis üüriauto. M. Mar
tinet istus sinna ühes lapsega. .. Kommissar laskis minu wa
baks, inimeste hulk läks laiali ja mina mõistsin siis kõik...
Automobiil oli ära sõitnud ja lapsewanker oli tühi. Asjata kar
jusin mina ja kurtsin: ümberkaudu ei olnud enam kedagi...»
Annik mõtles, mis teha.
Kommissar? Wõib olla oli see wale kommissar? Kuidas
nüüd Martineti kätte saada? Mida ette wõtta tema wastu?
«Kus on minu õde!»
«Mina jooksin kodu, kuid madaami ei olnud sääl... Tema
oli nende... okkuluiisiide ehk okkuliistide,... wõi kuidas neid
nimetakse... istangul... Need, kes waimudega räägiwad...»
Löök tabas Paulet otse südamesse. Kõik katsed jäid asja
taks. Asjata käis Annik Martineti juures teda mõistusele manit
semas. Omal harilikul jämedusel saatis tema Anniki minema.
Temal olla täieline õigus oma last ja naist, kuigi see seda wäärt
ei ole, maija tagasi nõuda! Samuii on temal õigus saata Git,
selle terwise huwides, külla, kus wõib Gile leida hääd ja usta
wat kaswataiat. Kuhu tema lapse saadab. See ei lähe teistele
korda! ...
Samuti ei annud mingit tagajärge Amedee käised rääkida
pääprokurööriga ia politsei prefektiga.
«Muidugi, wäga kurb lugu, kuid mida siin teha woib? On
siis täiesti tarwis nii tähtsale kohtutegelasele iõiendama hakata,
et...» ja nii edasi... • .
Kõik näitasid selle paale, et Martinet, toetades oma isa ja
mehe õiguse pääle, toimetas täiesti sääduslikul alusel A\-me
Martinetüe jäi ainult üks abinõu: pöörata tribunaali p00.e..
«Tribunaali poole pöörata?» huudis Armik, kui Amedee
temale oma katsete tagajärgi jutustas. «Tribunaali poole poo-

nagu oleks tema surnud, aga teiseltpoolt, nagu mängiks tema
unes tühjusse.
Wiimsete akkordide järele, kui tõusis üldine hääkskiitmine,
pööras arusaamine tagasi ja teda waldas piinaw walu. Tema
wedas käega üle otsaesise. Peab mängima... weel mängima...
«Madrigali» esimeste helide juures mõtles tema, et piinadel ei
ole lõppu. Liikumata keha ja muretwäljendaw nägu tegid teda
kuju sarnaseks. Elasid ainult harmoonilised sõrmed, mis tõusid
ja wajusid wärisewail keelil, küla idylli kujutawa laulu õrnal
rütmil. ..
Traagiliste kujude kaaos tihenes tema pääajus. Tema nägi,
kuidas tumeda löögi mõjul rappus terwe laew... Nägi reisijate
kabuhirmu ja selle järele määratut keret puust ja rauast,
mis wärises masina wiimaste löökide mõjul ja wajus ikka süga
wamale ja sügawamale wette.
Tema ei kahelnud sugugi, et see oli «Paul Bert» ja kujutas
enesele ette Rogeri, kes appi kutsus, Rogeri, kes päästepaati
kai gas, Rogeri, kes merde hüppas, Rogeri, kes metsikul meele
heitel aurulaewa kildude järele haaras...
Kui tema pääle «Madrigali» kummardas ja nägi, et näitela
wale ilmub Albert, nende ühise numbri täitmiseks, küsis tema
eneselt: kas ei kaota tema mõistuse?
Need inimeste read, mis sarnanesid angunud nukkudele
hirmsast mängust, see pimestaw kroonlühtrite walgus ... palaWÜS ... Lõõmaw paiawus waheldus jäise külmusega... Tema
pää põles kui tules, aga sõrmed olid külmad kui jää, kuid siiski
läks temal korda walitseda oma närwide üle.
Ja järsku kui lõppes Mozarti «Kontsert» langesid tema
käed eiutalt alla. Sel hetkel, kui tema kummardas kiiduawal
duste pääle, tuikus igma kui joobnud. Albert suutis weel õigel
ajal teda toetada ja tassis tema meelemärkusetalt näiteseintetaha.
Näitelawale ilmuw näitejuht rahustas äriiatud publikumi.
Kunstnik tunneb end sugu haiglasena ja palub wabandada ...
Annik, m-me Broussat, Amedee ja Selonow tormasid näite
lawa taha, kus leidsid Paule diiwanil lamawat ja juba meele
märkusele iulewat.
Tema nuttis kibedalt Anniki kaenlas. Asjata püüdis Ame
dee teda rahustada: miski ei tõendanud, et hukkuw laew nimelt
«Paul Bert» oli. Kaugesse Idasse sõitis ju nii palju laewu, sääl
töötas nii palju aerulaewa ühisusi... Selleks, ei nii meelehei
tesse sattuda, pidi olema täpseid teateid!
Kahjuks olid cellomängija ja Lambersac ära sõitnud. Kelle
gil ei olnud sääl ajalehe õhtust vvä!jaannet. M-me Broussat ja
Selonow nõudsid, et tema wiibimaia kodu sõidaks. Tema wajas
puhkust: tema oli nii purustatud.
Kuid Paule raputas pääd. Ära sõita? Nemad ei mõistnud
sugugi, mida temale soowitasid.
«...Tahan ajalehte... tooge minule õhtune nummer...»
11*
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f Inin FIIMI OH totniililt.
Meie oleme usitmeti haridustöö
liste poole üleskutsega pööranud kaas
töö tegemiseks haridusleheküljele. Aru
saamatult pole senini seda üleskutset
pea ükski meie õpetajatest kuulda wõt
nud. Kui hiljuti ilmuma hakanud
Weue haridustööliste häälekandjat
«yiHTe.iLCKaa Fasexa» arwesse ma
tame, siis näeme, et selle eluline täht
sus just selles seisab, et lehest ligi
kaks kolmandikku praktiliste haridus
tööliste mõtetewahetusega läidetud
on. Et meie Eesti haridustöölised
millegi poolest Weue haridustöölistest
lahku läheksid (ainult armuliselt), seda
ei oska ettekujutada.
Wõib olla wabandatakse seega, et
paljudel praktikat wähe. Kuid esiteks
on meil weel küllalt suur kaader
wanu õpetajaid, kelledel praktikat küll
ja küll, kuna teiseks, noored just prae
gusel ajal, mil koolid tõusmas, suu
rema praktikatagi küsimustega kokku
puutuwad, mis laiemas ulatuses hu
witust äratawad.
Meile näitab nii, nagu oleks iga
õpetaja, iga haridustõöline oma ümb
rujesse nii sügawale wajunud, et
teda enam wäline ilm ja teised ha
ridustõvlised sugugi ei huwita. See
on i n d i w i d u a l i s m, mille wastu
k o l l e k t i w i s m praegu wõidukäiku
teeb. Iga meie püüd on wiimase
poole, wiimase tegeliku teostuse voole.
Praegune haridustõöline ei wõi ai
nult oma tegewusega rahuldatud olla.
Selles puudub arwustus. Kuna arMustuseta igasugune edu, igasugune
arenemine mitukord rohkem aega nõuab.
Igasugused küsimused, olgu need wa
nad ehk uuesti ellu tõusnud, peawad
wastastiku arwustatud, wastastiku
läbiarutatud, läbisöelutud saama,
siis on nad elulised, omandawad
wärskuse ja iga haridustõöline, iga
õpetaja wõib täiesti rahuldatult neid
praktiseerida. Elawa sõnata, elawa
sõna abil arwustuseta ei ole töö prae
gusel ajal üldse wõimalik, eriti maal,
kus ümbruskond alaline, muutmatu
ja kümned werstad teisest elu-olust
eemal.
Meie lootuseks jääb, et haridus
töölised, eesrinnas õpetajaskond, ela
wa sõna alal energilisema aktiiwsuse
omandab ja „Haridustöölist" omalt
poolt antud materjaaliga rikastab.
Elaw sõna on tarwilik, seda
peab iga praktiline tööline hin
dama.
G. T e i t er.

Sm. Leiiiil ja rahmahmiills.
Sm. Lenin, kes kõikidele elulistele küsi»
mustele oma iähelpanekut pööras, reageeris
ka ägedalt tsaariwalitsuse mõtete püüle
rahmahariduse alal. Juba „Jskras" ja
teistes enamlaste häälekandjates wõtab
tema sõna kooli ja üliõpilaskonna suhtes.
Teisel partei kongressil seadis sm. Lenin
üles erilise resolutsiooni õppima noorsoo
kohta. 1913 aastal piitsutab sm. Lenin
tsaariwalitsuse _ „ Suur-Weue poliitikat"
kooli haridu?e alal müikerahwaste hul
gas. Iseäranis suurt tühelpanu pöörab
Jlsitsh rahwuhariduse küsimuste pätile
pääle Oktoobrirewolutsiooni.
Esimesel Ulewenemaalisel rahwahari
duse kongressil W. J. kõneleb:

„Rahwahariduse kommissariaadi pääle
on langenud üks suurematest ülesannetest
terwe rahwa ümberkaswatamise alal.
Üheksa kümnendikku töötamast massist on
arusaamisele jõudnud, et teadus on nende
sõjariist wöitluses wabaduse eest, et nende
nurjaminekud on seletatawad hariduse puu
dusega, et praegu massist enesest ära ripub
haridust kõigile kättcsaadawaks teha. See
töötawale masside hulk, keda kapitalism
kõrwaldas haridusest küll awalikul teel,
küll wägiwaldselt, küll igasuguste pettuse
ja wale abinõudega see mass püüab
teaduse ja walguse poole.
Kõikides riikides, tui wabad nad ka ei
oleks, on kool siiski üheks abinõuks kodan
likkude klasside käes nende rööwpol.itika
teostamise otstarbel. Wenemaal wabaneb
kool praegu sellest kodanluse eestkostmise
alt ja astub ühes orjuse ahelatest waba
nenud rahwaga uuesse elusse sotsialismi
wendluse ja ühtluse alusel.
Meie oleme juba asunud uue elu ja
uue kooli loomisele, kuid meie ei ole weel
läbi käinud kõiki katsete ajajärkusid, meil
seisab weel wõitlus ees, millele ainult
üks järeldus olla wõib meie wõit".
W. K. N. U. kongressil 4. oktoobril
1920 a. sm. Lenin kõneleb:
„Teie teate, et kirjaoskamatul maal
kommunistlikku korda luua ei saa. Kom
munism seisab selles, et see noorsugu, need
noored, kes seisawad noorte ühingutes,
ütleksid: see on meie asi, meie ühineme ja
läheme küladesse, et kirjaoskamatust hä
witada, et meie kaswaw põlw oleks waba
kirjaoskamatusest. Meie püüame selle poole,
et kaswawa põlwe isctegewus oleks pü
handatud selle asja pääle.
Teie teate, et ruttu muuta Weuemaad
pimedast, kirjaoskamatust maast kirjaos
kajaks ei ole wõimalik, kuid kui selle töö
kallale asub Noorte Ühing, kui kõik noor
sugu saab töötama kõikide kasuks, siis on
sellel ühingul õigus ennast nimetada Kom
munistlikuks Noorte Ühinguks. Ühingu
ülesanne seisab weel selles, et omandades
ühte ehk teisi teadmisi, aidata seda noort
sugu, kes oma jõuga ei suuda wabaneda
kirjaoskamatu ääretu pimedusest.
Tuleb püüda, et kirjaoskus wõimaldaks
kultuuri tõstmist, et talupojal oleks wõi
malik kirjaoskust tarwitada oma majapi
damise ja oma riigi seisukorra paranda
miseks. Seni, kui meie riigis on seesu
gune nähtus kui kirjaoskamatus, on wäga
raske kõneleda poliitilisest haridusest. See
ei ole mitte poliitiline ülesanne, waid see
on tingimine, ilma milleta poliitikast kö
neleda ei saa. Kirjaoskamata inimene
seisab wäljaspool poliitikat, temale tuleb
eestkätt õpetada aabitsat. Ilma selleta ei
wõi olla poliitikat, ilma selleta on ainult
kuulujutud, kcelepeksmine, muinasjutud,
eelarwamised, kuid mitte poliitika.
Ei ole küllalt ainult kirjaoskamatust lik
wideenda, waid on tarwis weel Nõukogu
majandust üles ehitada, mille juures aga
ainult kirjaoskusega üksi edasi ei jõua.
Meil on mrwis määratu suurt kultuura
tõusu. On tarwis, et inimene tegelikult
tarwitaks oma kirjaoskust, et temal oleks,
mida tugeda, et temal oleks ajalehed ja
sihukesed, et need õieti ärajaotataks ja
rahwa massideni ulataks.
Kapitalism tegi ajalehtedest kapitalist
likud ettewõtted, saagiahnitsemise tööriista
rikkustele, nende tujude ja lõbude jaoks,
tööliste massede pimestamise ja pettuse
abinõud. Meie lõhkusime need pettuse,
saagiahnitsemise tööriistad. Meie tegime
ajakirjanduse masside harimise tööriistaks
ja nende öpcabinõuks, kuidas elada j 3
oma majandust ülesehitada ilma mõisnik
tüdem ja kapitalistideta. Kuid meie oleme
seda tööd alles alganud. Meie oleme
seni weel wähe teinud. Aga teha tuleb
weel wäga palju, läbikäia weel wäga pikk
arenemise tee.

Kultuura ülesanne ei wõi nii ruttu
otsustatud saada, kui poliitilised ja sõja
loed ülesanded. Tuleb arusaada, et edasi
liikumise wõimalused praegu on muutunud.
Poliitiliselt wöita wõib kriisi terawnemise
ajajärgus mõne nädalaga. Sõjas wõib
wõita mõne kuu jooksul, aga kultuuraliselt
wõira nii lühikese aja jooksul on wõimata.

asja enese sisu pärast on tarwis palju
pikem aeg, kuid selle pikema aja jaoks peab
ennast ettewalmistama, arwele wõttes oma
tööd, kusjuures kõige suuremat wisadust,
wastupidawust ja süstemaatlikkust üles
näidata tuleb. Ilma nende omadusteta
poliitilise hariduse tuure asuda ei ole wõi
malik. Poliitilise hariduse tagajärgi aga
wõib ainult mõõta majandusliku elu pa
ranemisega. Ei ole ainult rarwis, et meie
häwitaks kirjaoskamatuse, er meie häwitaks
altkäemaksu, mis ennast ülewal hoiab kir
sa oskamatuse püül, kuid on tarwis, et
meie vropaganda, meie õpetus, meie wi
hukesed saaks rahwa poolt tegelikult was
tu wõetud ja et kõige selle tagajärjel il
muks nährawale ruhwamajanduse tõus".
Oma päewaraamatn leheküljel 2. jaa
nuaril 1923 a. Jlsitsh kirjutab:
„Meil tehtakse weel wäga wähe, mää
ratu wähe selleks, et meie riigi eelarwet
selles sihis paigast liigutada, mis esimeses
järjekorras wõimaldaks rahwa alghariduse
nõudeid rahuldada.
Meie ei täida pääülesannet. Meie ei
hoolitse ja kaugelti küllalt ei hoolitse selle
eest, et tõsta rahwakooliõpetajat
gusele, ilma milleta ei wõi juttugi olla
mingisugusest kultuurist: ei proletaarsest
ega kodanlikust. Kõne all peab olema see
pool-aasialinemittekultuursus, millest meie
senini weel wälja rabelenud ei ole ja
millest meie ilma tõsiste jõupingutusteta
wäljarabeleda ei suuda, ehk meil wõimalik
wäljarabeleda on, sest et kusigil ei ole
rahwa massid nii huwitatud kultuura
küsimusest, kui seda meil on. Kusagil ei
ole kultuura küsimused nii põhjalikult ja
järjekindlalt päewakorrale kerkinud, kui
meil, kusagil, ühelgi maal ei ole riigiwöim
töörahwa klassi käes, kes oma juures ena
muses wäga hästi oma puuduseid tunneb,
mitte üksi kultuuras, waid ka tirjaoska
matuses. Kusagil ei ole ta walmis tooma
ja ei too niisuguseid ohwreid enese seisu
korra paranduseks sellel alal, kui meil.
Rahwakooliõpetaja peab saama tõste
tud niisugusele kõrgusele, missugusel ta ei
ole seisnud, ei seisa ja ei wõigi seista ko
danlikus ühiskonnas. See on algmõiste,
m,s ei tarwita mingisugust tõestust. Selle
seisukorra juure peame meie jõudma süs
temaatliku, järjekindla ja wisa tööga tema
waimliku arenemise tõstmises ja tema iga
külgse ettewalmistamisega, tema kõrgele
kutsele ja, pääasi, pääasi ja pääasi, tõsta
tema materjaalset seisukorda.

Tuleb süstemaatiliselt süwendada tööd
rahwa kooliõpetajate organiseerimise alal,
et neid muuta kodanluse korra tugedest,
milleks nad senmi on olnud kõigis ilma
erandita kapitalistlikkudes riikides, nõukogu
korra toeks, et nende kaudu ära tõmmata
talupoega kodanluse küüsist ja sõlmida
side talupoja ja proletariaadi wahel".
Seltsimehed õpetajad, haridustöölised,
komuoorsoolased ja ausad proletaarlased,
mõtelge hästi läbi sm. Lenini poolt üles
seatud põhilaused sa asuge kõige oma
teadmise, energiaga ja jõuga nende täit
miscle, sest et kuttuura wõit on meie re
wolutsiooni pant.
A. Leetsmann.

Mhlis kougress.
Juba ette wõib öelda: esimene Üleliidu
line õpetajate kongress on tõeliselt tähtis
kongress.

Nit meie partei, haridustööliste ühisus
ja ka õpetajad ise walmistasid peaaegu
kogu aasta konwerentsile ette, malmistaüd
organiseeritult, soliidselt, üksikasjalikult kui
hoolas peremees. Kõik abinõud wõeti sel
seks mrwitusele, et kongressil tõeliselt kui
üks õpetajale „perekond" esitatud oleks ja
mitte ainult laamad, waid maakondade
ja waldade töölised. Kohtadel tehti enne
ettewalmistuse tööd. Partei, ühisuste ja
walitsuse poolt walmistati mitmed abi
nõud õpetajate ainelise seisukorra paranda
iniseks selles ulatuses, mis praegu kätte
saadaw, kuna siht selleks wõtta, et ühes
majandusliku kaswuga juba lähemal ajal
jõudu mööda õpetajate ainelist seisukorda

weel parandada. Arwa:akse, et see a
mil õpetaja täielikul määral kindlustatud
on, mitte enam mägede taga ei ole.
Ärme unustame, et üheks Lenini kut
seks see oli, et õpetajat sellele kõrgusele
tõsta, millel ta ühegis kodanlik-demokraat
likus riigis ei ole.
Aeg jõuab, et Oktoobrirewolutsiooni
programmi realiseerima hakata; aeg jõuab,
et seda saawutada, mille nimel suur Ok
toobrirewolutsioon sündis, aeg jõuab, mil
riik enam mitte sõnades, waid tegelikult
kirjaoskamatuse likwideerimisele ja maa
ning linna laialiste hulkade kultuurse ta
sapinna tõstmisele wõib asuda. Sellel re
wolutsiooni ajajärgul pidi meie partei pa
ratamata õpetajatega lähenema.
Kommunistidel ei ole ega wõigi olla
mingisuguseid iseäralisi eesmärkisid pääle
nende ajalooliste ülesannete, milleks pro
letariaati, kui klassi, on täitma kutsutud.
Kommunistid ei ole mitte seisus, waid
töölisklassi awangard. Seda õpetas meile
juba Marx „Kommuuistlikus manifestis"
ja seda tõde illustreeriwad praegu meie
rewolutnooni käigu suured sündmused.
Üheks seesuguseks üleilmseks ajalooliseks
illustratsiooniks ongi meie partei wastas
tikune wahekord õpetajaskonnaga.
Meie partei lühenemine kõige Wabarii
kide Liidu õpetajaskonnale ei ole mitte
juhuslik, kiirelt üleminew episood. Ei, see
lähenemine saab paratamata laienema ja
köweuema. Rohkem kui millalgi enne, lau
gewad nüüd meie proletariaadi põhihuwid
täiesti nähtawalt kõigi maa, kõigi rahwa
huwidega ühte. Tähendab, ka niisuguse
tähtsa elanikkude rühmaga, nagu õpetajas
kond. Sellest järgneb ka, et meie proleta
riaat järjekorda wõis seada ja missu
guse eduga! ülesande, massilise õpe
tajaskonna lähendamist W. K. P. Kui
palju õpetajate massi huwid meie maa
kultuuri tõstmise liinis lähewad, niipalju ei
wõinud õpetajate mass meie partei liiniga
lähedalt kokkupuutumata jääda. Julgelt,
otsustawalt ja kindlalt, aegamööda Ok
toobrirewolutsiooni programmi realiseeri
mise teed käies, teeb meie partei kõik wõi
malused, et seda lähenemist kindlustada.
Kogu meie partei töö sünnib suuremal
määral loosungi all „näoga küla poole"
(JBUOM K aep»BHe). Ei ole mingisugust
kahtlust, et see loosung lähemate aegade
wältel näitelawalt ei kao, waid wastu
pidi terwe rida aastaid meie tööle ise
loomuks saab. Jälle näeme, kuidas ka siin
ausa õpetajaskonna tee meie partei teedega
läheneb. Kes muu oleks kutsutud silda
ehitama linnast maale, kui mitte õpetaja
ja õpetajanna? Külarahwa. kirjaoskamatuse
likwideerimise eelwäeks; külad arusaamisele
äratada, mis tähendab enesest loosung:
„näoga küla poole", noorepõlwe kultuursele
kaswatusele, nöukoguwalitsuse, maa ja linna
wahel walitsewate kultuuriliste „kääride"
wõitmist kes muu oleks sarnases ula
tuses kutsutud, kui mitte õpetajaskond?
S. N. W. Liidu õpetajaskond asub laia
lisele ajaloolisele teele. Esimest koroa saab
ta meie maal wõimaluse tõelikuks ajaloo
teguriks tõusta. Määratu suur tööwäli
on ees. Praegune kongress on esimene,
kuid ka mitle wiimane seesugustest kong
ressidest.

See kongress on pingutud energia kon
greSsiks, kuid samal ajal ka täielik pidus
lus eeslinna õpetajaskonnale, kõikidele aru
saajatele töölistele ja talupoegadele meie Lii
dus, nii linna kui ka maa töötawale
massile.

Laiem tee meie õpetajatele. Jõudis aeg,
mil töölisklassile uus tugew mägi hari
dustõöliste näol seltsis. Õpetaja ja õpe
tajanna oma elu sellele tööle püben
dades, millele W. J. Lenin kõiki meid
kutsus, ei ole nüüd enam üksi.
Õpetajad! Wõtke oma õigustatud koht
Lenini sõjamäe ridadesse?
G. Sinowjew
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«Esialgu toob see aga temale wähe sisse!»
«Teda peab aitama!»
«See on selge!»
«Wajadus oluliseks tööks-lepitab teda wähehaawal eluga
mina arwan seda! Sunduslik töö kõigile, kuid tasuga, mis kulu
tud jõule wastaw see on homse päewa suur ülesanne! Kui
naisterahwastele wõimalikuks saab elada ilma meeste abita . ..»
Annik kordas, tugewali rõhutades:
«Töö! Kui sina teaksid, määrase jõu ja uhkuse tunde annab
minule minu töö!»
«Tean!» ohkas Amedee.
Annik kallistas teda armsalt:
«Oh, sina tahad, et mina oleksin täiesti ärarippuw sinust!
Sina tahaks, et mina sukka kuduksin ja selle järele waataks,
kuidas Claudele hambad tulewad! Oh, ootä aga, tuleb sarnane
wõluw aeg, kui meie lauas istume ilma meeste abita . . .»
«Määrane kaunis tulewik!»
«Oh, see ei takista meid sugugi.. . ühist woodit tarwitamast!»
lilles Annik naerdes.
«Tähendab, abielu sureb wälja!»
«ütle ometi, määrane suur õnnetus!»
«Ja perekond ka?»
«Minu armas, perekond, kui armastus see ei sure! Ilu
leb teistsugune perekond, kus kõik lapsed on teie arwates
«miitesääduslikud» ja kui riik nende kaswatuse eest rohkem
hoolt kannab, kui praegu! Siis tuleb ka armastus teisel kujul
armastus, mis enam waba, kuid seda kaunim!»
«Sina unistad tulewiku iaewast. Aga seni on praegusaja
taewas weel õige hale!»
Amedee tõusis püsti ja awas akna:
«Määrdinud taewas!»
Annik ohkas:
«Waene Paule! Tema ei ole weel ärganud... Määrane
raske ärkamine ootab teda!»
«Määrdinud taewas. ..» Kaua helises Annikil kõrwas
Amedee ütelus.
Wara hommikul, kui lehed kinnitasid laewa hukkumise
sõnumit, tundis tema, et hirmus raskus lasub tema õlgadel ja
sünge udu kattis kogu horitsonti.
Uus aasta!
See algas nii rõõmsalt ja lõppes nii kurwalt Paulele. . .
Pidi loobuma igasugusest lootusest «Paul Bert» wajus kohe
põhja, awamerel enam Egüpiuse rannale lähedal. Ei olnud wõi
malust päästepaate alla lasta ja tuli ainult hädasignaali anda ja
appi kutsuda. Sinnajuhtuw Inglise sõjalaew päästis ainult mõned
reisijad. Awaldati päästetute nimekiri. Rogeri ei olnud nende
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inimest. Git waadeldes, näis Paulele, nagu elaks Roger ja ei
mõllekski surra! Paule nägi teda alati sarnasena nagu tema
oli lahkumise minutil, jumalagajätmise hetkel. Sagedasti nägi
Paule, kuidas nemad lamasid woodis, Roger naeris ja wallatas,
nagu laps.. . Hallutsionatsiooni silmapilgud oli nii iugewad.et
temal kindel tunne oli, nagu silitaks tema Rogeri siidiseid juuk
seid ehk suudleks pehmet, kaunist kohakest kõrwa taga ... Ro
ger oli sagedasti tema kõrwal ja nemad läksid külg-külje kõr
wal üksteise ligi hoides uulitsal . . .
Korra hommikul ütles tema õele:
«Nüüd tean mina, et kõik lõpetud on! Kuid siiski ei suuda
mina enesele kuidagi ette kujutada, kuidagi ei wõi mina har
juda mõttega, et surm mind temast on lahutanud alaliselt ja
igawesti. Mina tunnen, et tema hing on minuga, ja jatkab oma
elamist...»
Annik tuli selleks sinna, et Paulet wäewõimul wiia naab
russe Luxemburgi aeda, kus kewade pani pungad puhkema
mustadel puuraagudel.
Annik wastas:
«jah, see on tõsi! Rogeri hing elab edasi wäikeses Gi's»
«Ja weel millekski muus», sosistas Paule, «weel ühes wor
mis. On silmapilke, kus mina tunnen neid worme, puudutan
neisse. Minu mures on üks rahuldus. Mina mõtlen, et tema
surmaheitlus kestis ainult silmapilgu, et tema ei suutnud enesele
õieti arugi anda sellest, mis sünnib ... ja et tema nüüd on minu
kõrwal. .. alaliselt minu juures. Temal on alati üks ja sama
waade, alati samasugune äoilme, ja tema on muutmatult alal
hoidnud oma jõu ja oma usu. Nüüd ei lahku tema minust
minutikski»!
Helesinine taewas laotas ennast üle weel puhkemata lille
peenarde ja helkis wastu basseinide peeglis. Pakataw kewade
purustas talwe jääsed ahelad. Puiesteed olid täis jalutajaid.
Kõikidel oli kerge, waba kõnnak ja paled punetasid wärskesi
kergest õhust.
Paule ohkas.
«Elu .. . Missugune mõistatus! Määrane saladus! Tunned
sina tema eelaimdusi? Wõib olla, pidi just nii sündima. Wõib
olla, ei olnud minul õigust temaga õnnelik olla tema eluajal?
Kuid ei: tema ei ole surnud! Mina ei näeks teda enese kõrwal,
ei kuuleks tema häält, kui tema oleks surnud nii, nagu meie
harilikult mõistame inimese surma! Sest surres ei jäta meie enes
test midagi maha»!
«Kes wõib wastata nendele küsimistele! Käesolewal juhusel
wõib inimesele kindlat wastust anda ainult tema tunne, ja mina
isiklikult mõistan wäga hästi sinu tundeid, mis mässawad sinus.
Miks peaksin mina sinu kindlat arwamist kõigutada püüdma,
kui sina selles rahuldust leiad? Wõib ka olla, et sinul koguni'
õigus on»!
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mulise Slaawi rõhuga. «See on wõluw näidend! Päälegi olete
täna teie eriliselt ilus! Teile läheb see smaraagdi karwa atlas
kleit! Teie paljad käewarred saawad kauni joone.»
Jacguemini tulekuga paranes Paule meeleolu. 1 ema aitas
m-me Broussai'l Paulel lõbustada. Lõuna möödus lõbusalt. Au
lomobiiL mis neid wiis wiiekesi Kleberi uulitsast Gaveau saali,
lõudis nii kiiresti kohale, et Paule täiesti märkamatult sattus
ühest lõbustusest teise.
Noodid! Jah, kõik noodid on temal kaasas ... Arfe? See
on omal köhal, seda tuleb ainult rampele lähemale tuua, kunst
likkude taimede lähedusse. Tema oli selleks küllalt kunstniku
eluga harjunud, ja tema pääle mõjus näiteseinie eriline, hallui
sioneeriw õhkkond. Tema surus nagu harilikult tuttawate kätt.
Klawerimängijad, lauljad .. .
Tema wiskas kiire pilgu eeskawale:
«Teie ülesaste, Lambersac!»
järjekordse numbri lõpetamise järele kuuldus kõrwulukus
iaw käteplagin. Nende hurraa muutus päris tormiks, kui näite
lawale wiiw uks awali.
«Nüüd on wisf minu etteaste!» mõtles Paule.
Masinlikult tõmbas tema märja sõrmega üle silmakulmude,
waatas peeglist, kas puuder näol ja puna huultel. Ilma kuula
tamata kuulis tema jutustust enese ümber. Keegi lühikesejuuk
seline cello mängija ütles Lambersaci'le, kes oma kaelalt higi
pühkis:
«Kassina tänast «Temps'i» lugesid? See on hirmus. . . need
mere õnnetused! Jälle on üks laew ujuwa miini otsa sattunud!»
«Kus see juhtus?»
Tormiliselt pekswal südamel teritas Paule kuulmist:
«Suezi kanaalisse sõidul... Kui mina ei eksi, tuli see
laew Jaapanist.»
Paulel ei olnud aega edasi kuulata.
«Madaam Martinet, teie etteaste!» ütles näitejuht.
Nähes seda, et Paule tardunult seisis, tõukas näitejuht teda
tasa ja kordas:
«Teie etteaste!»
Tema wii gus heledasti walgusiud näitelawal. Kaotab tema
tõesti meelemärkuse. .. nüüd? Tema arfel Tema lähenes oma
muusikariistale automaatselt. Tema ei kuulnud neid «brawoo»
hüüdeid, mis tema ilmumisel kõlasid. Tema ei näinud lärmitse
wat saali, mis temale korraga näis sünge kuristikuna...
Tema pidi mängima kolme pala: kaure «La Sicilienne»,
Gauberti «Madrigal» ja Mozarti «Kontsert flööiele ja arfele»
koos flötisti Alberfiga koomilisest ooperist.
Puht mehaaniliselt mängis tema «Sicilienne» kerget teemai.
Oma olemise kummalises kaksikolemises täitis Paule oma hari
lisi tööd : arle andis helisid, nagu oleks neid kellegi teise sõr
med puutunud, aga mitte Paule omad. Üheltpoolt näitas temale,
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rata! Missugune rumalas! Paulel ei ole mingisuguseid and
meid selleks, et asja wõita? Wastunõudmine tema poolt? Prot
sess wõib mitu aastat kesta! Ja lõpuks wõidab ometi Martinet.
Aga seni kui kohtus asi käimas, on laps tema käes, ja tema ei
anna seda wälja».
«See on tingimata nii!» wastas mureline Amedee... Kui
õiglased ka kohtunikud ei oleks, nemad on seotud kätest ja
jalust sääduste läbi! See on sama hää, kui ütelda muumiale:
tõuse üles ja kõnni!»
«Nüüd näed sina isegi minu armas, kuida minul õigus on
wõidelda kõigi naisterahwaste eest, kes kannatawad. Nüüd
mõistad sina mind õieti?»
Amedee surus õrnal tundel tema kätt. Tema hakkas juba
agama Anniki meelepaha ja usku.
VII.
Järgmised päewad elasid nemad samas ärewas, dramaati
ses õhkkonnas. Martinet otsustas, Anniki küsimistega ülekül
watud, teateid anda Gi kohta ainult siis, kui sai teate, et kohus
tema nõudmistele täiesti wastu tuleb.
Tema tütar on praegu tädi juures, kes elab Solognes. Lap
sel on sääl täiesti mõnus ning hää ... Ja nüüd sest pääle pa
lub tema ennast rahule jätta.
Annik oli meeleheitel selle üle, et mingit wäljapääsu ei
leidnud tekkinud olukorrast. Tõsi wäljapääs oli. .. Paule
pidi leppima uuesti omale iket kaela wõima ja selle järele, tun
nistajate juuresolekul, mõnda tooruse akti Martineti poolt esile
kutsuma. Wanad wägiwalla jäljed, mida Dr. Gibon tõendas, ka
dusid, kuid arsti tunnistus jäi alale. Omal ajal wõis see kaasa
aidata Paule wabaslamiseks ia Gi wäljalunastamiseks. Kuid jät
kub Paulel mehisust uuesti ennast türmi sulguda?
Tema leidis õe sügawas mõttes arfet mängimas. Paule
pööras waewalt tähelpanu tema pääle. Annik istus teda imesta
nud waadeldes. Minuti järele lõpetas Paule mängu:
«Mina mängin temale!» ütles tema lihtsalt: «Tema istub
siin ...»
Ja tema näitas suurt tugitooli, mille pääl ienaa harilikult
istus. Annik waatas kurwalt tühja kohta, kuhu Paule igatsus lõi
warjukuju.
Paule seletas:
«Kui ei oleks Rogeri, teeks mina oma elule lõpu! Kuid
tema ei luba minul seda teha! Alles praegu küsisin mina te
malt nõu Gi suhtes. Waata... Paberit pliiatsiga waiksel laual.
Wõid lugeda.»
Annik kummardas raskel südamel paberi üle, kuhu Paule
palawikuliseli, mõnesugusel käskiwal surwel kirjutanud oli:
«Ole rahulik Gi pärast... Allu saatusele!»
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Edasi

Siili olult.

Miili alalt.

Samm edasi
lKoschki walla Eesti asundusest)

Tompi kr-, Krnsno Pustoschi
asundus.

Korda!»', inud pidu. Hää laulukoor. Roh
kem wahwust, julgust ja wöitlustuld.
Korrapidajad täitku oma kohust.
Kult.-har. ringi „Wabaduse" nimel peeti
vana aasta viimasel päeval Lohuküla
kooli ruumides pidu-õhtut. Ette kanti:
1. Näitemäng „Suurelinna ilu", mis kau
uis ladusasti läks. 2. Koorilaulud Bal
tika koolijuhataja sl. Sisasfi juhatusel.
Siin peab tähendama, et sl. Sisask on
lellesse töösse energiliselt süvenenud. Tema
kaunis suur laulukoor avas pidu Inter
natsionaali helidel ja kandis ette mitmed
laulud õige meeldivalt ja kokkukõlas.
3. Ilulugemised sm. Suitsu ja mitmete
naisseltsilist? poolt. Ilulugemised ei peaks
aga kaeblikud olema. Rohkem julgust,
vahvust ja wõiilustuld. Las nutulaulud
ja ohked jääda wanaeitedele. 4. Kaks - kõ
net, esimene 1925 a. väljavaade üld
wõitluseks kasvava proletariaadi ja marru
läinud kodanluse vahel, siu. Wätson'i ja
teine hariduse tähtsusest, sm. H. Wis
nap'i poolt.
Pidu korrapidajad peaksid hoolt kandma,
et purjus isikud saali lärmitsema ei pää'
seks, ülbeid ja pilkavaid wahelehüüdeid ei
lubaks ja etenduse ajal teises saalis ci
tantsitaks. On ju olnud alati lõpuks tants,
kus selle ..spordi kangelased" oma „kunsti"
piiramatalt võivad näidata.
Hariduse templit ei tohi tsirkuse bala
gaaniks muuta. G. W.
Trotski kr . Teschkowa asundus
Meie kool pidi 1924 a. sügisel peaaegu
kinni jääma, sest et wiimase aasta talvel
kõigest 15 last koolis käis. Nüüd on aga
uus õpetaja O. Rände määratud ja kool
töötab kolmel keelel Wene, Eesti ja
Soome. Kool töötab eeskujulikult. Laste
vanemate soov on, et õpetus Wene kee
les sünniks ja kui lapsed aru ei saa, siis
emakeelde ümber tõlgitakse (sarnane õpe
metood ei ole põhjendatud, kuna väikesed
lapsed võõrast keelest aru ei saa ja teadmisi
omandada ei suuda). Praegu on koolis
40 last. Koolis on laste omavalitsus,
laste koolikomitee, lugemistuba, mida lap
sed ise juhatavad, kooperatiiv, mille ees
otsas lapsed ja õpetaja juhatuse all töö
lab. Pääle selle on lugemistuba sm.
Rände jubatusel, mis valla kohta üks
parematest. Et viimane eestlastele, soom
lastele ja venelastele määratud, siis kan
nab ta Internatsionaali nime. Lugemis
tuba toetab aineliselt kooli. On oma sei
naleht. Lugemistuba on ümbruskonna
rahwale paremaks kooskäimise kohaks.
Lehti käib eesti-, wene- ja soomekeel
seid. Wähe on ainult ajakirjanduse laiali
laotamise pääle tähelpanu pandud, mida
iseäranis sm. Paulmannil tähele panna tu
leks. Ka sl. Sternil tuleks rohkem osa
võttu näidata, eriti naiste seas.
Püältwaataja.
Luuga kr- PunaseStruugist
Punase-Struugi Eesti töökoolis peeti
pubkepäewal 14. jaan. I a. lastewanemate
ja klubiliigete üldkoosolekut. Esimene päe
wakorra punkt oli pioneeride organiseeris
mine, teiseks majanduslikud küsimused. Pä
raft laialist läbirääkimist wõeti häälte ena
musel järgmine resolutsioon waStu: „Ärakuu
lates aruannet noorte leninlaste organisee
rimise küsimusest, leiab üldine koosolek nii
suguse organisatsiooni loomist töökoolis tar
wilikuks". (Sarnane metood ei ole õige,
sest lastest tuleb aegamööga kaswatada pio
neeride rühm. T. täh.) Pioneeride rühmas
on praegu 11 last. Teiseks oli klubi tege
mushoooaja aruanne klubi juhatuse ümber
malimine ja jookswad asjad.
Paale aruannet wõeti resolutsioon wastu:
„Leiame, et klubi tegewus pole wäljendunud etteseatud töökama ulatuses ja loeme

tarwilikuks, et tulewikus kõik klubi liikmed
ringidest aktiiwselt osa mölaksid ning põhi
kirjaga tutwustaksid."
Senine leige osamõtt on osalt sellest tin
gitud, et klubi liigetel 4—5 wersta 2—3
korda' nädalas ära tuleb käia, mis loomu
likult kooskäimist raskendav. Kibe.

Meie asunduse elu-olu wõib kaunis
rahuloldavaks lugeda. On olemas kool,
kirjaoskamatuse litw.-pstnkt ja punane nurk.
Wiimases tegutsevad kolm ringi
laulu, näite ja põllumajanduse. Esimesed
kaks töötavad kats korda nädalas. Juha
lab mõlemaid ringisid kooliõp. asetäitja
sm. L Wõsu.
Põllumajanduse ring on alles noor ja
on sellepärast ainult mõned jutuajamised
sm Kl. Waresi juhatusel korraldanud.
Usumäratsejatest on meie asundus pea
aegu täiesti vaba. Uue koolimaja ehitus,
mis 1923 a. aasta talvel algas, on juba
niikaugel, et ainult veel uksed ja aknad
puuduvad. Asundus on väikene. Kooli
maja ehitusest võtsid kõigest 24 isikut osa,
mis näitab, et ka vähese, kuid üksmeelse
jõuga, midagi ära teha võib. Kooliskäi
jäte laste arv on 23, mis sellepärast
väike, et koolitöö endise õpetaja haiguse
tõttu viibis ja oja lapsi ümbruskonna
koolidesse tuli saata.
Hääd edu!
Sulet a r k.
Kingissepa kr. ,Tikopesa asundus.
Klubi elu ei ole oma kõrgusel. Tundub
külmus ja ükskõiksus selle wastu. Oleks
soovitav, et asunikud rohkemal arvul
k lubi ümber koonduks, mis klubile jõudu an
naks energilisemale tegevusele.
A. K a st.
Jastrebinost
Uuel aastal oli klubi aastapäev. Osa
wõtt oli elaw, enamalt jaolt venelased.
Tervituskõnedega esinesid mitmed seltsi
mehed, toonitades klubi töö tähtsust. Klubi
elu on alles nõrgal alusel. Ette kanti wene
ja eestikeelsed näitemängud, kus eestlased
enamuses olid. Ka laulukoor esines. Pidu
lised pidasid endid hästi üleval. Klubist
võtavad kuus õpetajat tegevalt osa.
Linna l a n e.
Pihkwa kub-, Noworshewi kreisNimetatud kreisis elab üle seitsmesaja
eestlase, kellede isad ja vanaisad omal ajal
maapuuduse tagajärjel Eestimaalt välja
rännanud ja siinsetes metsades sunnitud olid
clamiskohti leidma. Praeguse majandusliku
seisukorra järele võib asunikke keskmisteks
ja vaeseteks põlluharijateks lugeda.
Kuni käesoleva ajani on awnikud nime
tatud kreisis kultuur-hariduse töö alal hoo
pis vähe edusamme astunud.
Kreisis puudub pea täiesti klubi töö. Et
kultuur-hariduse töös mitte viimasteks jääda,

selleks on Kudiwere vallas asuvad eestlased
esimesed, kes käed kultuur-hariduse töö laien

damise ja süvendamise külge pannud.
Kultuurtöö laiendamise eesmärgil pidasid
kudiwerelased 8. jaan. s. a. Lehowi Eesti
kooli ruumides asunikkude üldkoosoleku,
millest osa võtsid 40 inimest.
Muu hulgas otsustas koosolek: 1) tar
vilikuks organiseerida Duhnowi lugemistoa
juure Eesti osakonda, kuhu esimeses järje
torras pääle muu kirjanduse välja tellida
„Edasi" ja Lenini kirjatööd.
Lugemisetoa rikastamiseks raamatutega
korraldada lähemas tulewikus maksuline pidu.

2) Organiseerida Eesti kooli juure „aja
lehe sõprade ring". Ringi organisaatori
teks valiti: R. Reben, J. Saar ja
K. Saar.
Sama otsustati ka süvendada klubi tööd
ja eelolevast rahvapidust osa võtta, millest
teadustada rahvapidu korraldavale kommis
jonile sa selleks wälja nõuda juhtkirjad ja
noodid laulukoorile.
Olgu kudiwerelaste poolt algatud sam
mud kultuur-hariduse töö alal eeskujuks
teistes valdades asuvatele eestlastele.

Et mitte viimasteks jääda, selleks parem
tööd hiljem alata, kui mitte kunagi.
Koosolekul oleja.
Tompi kr., Beschkowa asund.
Et rahvamaja ruumis ahi puudub, te
hnkse tööd era talumajas. Praegu töötab
lauluring, mis kohalikule rahwale ühtlasi
ka lõbusat koosw.ibimist ja ajawiidet pa
kub. Uhes noortega käiwad ka manad lau
luharjutusi päält kuulamas, seega noorte
tegewusele kaasa tundes. Wanad westa
wad põllumajandusest jne. juttu. Seesugus-
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telt õhtutelt lahkutakse Internatsionaaliga.
Wanade huvi noorte tegevusest on isegi
nii suur, et kellegi! meele ei tule piibu
uosukeslki tossama pauna. Seepärast va
litseb ka puhas õhk.
Noored edasi! Oige tee on leitud!
Mudilane.

Tõenduseks toome ühe kohaliku asuniku,
kelle nime meie ei nimeta, teguviisi, kes
oma lapse, kui viimane end rühma liik
meks üles andis, kodust ähvardas wälja
saata, ja laps oli sunnitud vägivallale
alla andma ja vastu tahtmist rühmast lah

Tompi kr. Domkino asundusPunase nurga töö edeneb. Ringid töö
tavad noorte agaral osavõttel. Lauluring
töötab G. Janscni juhatusel. Näitering
edeneb. Ka „Ajalehe sõprade ring" aval
dab tegevust. Teised ringid on oma tööd
alles algamas.
Uuel aastal uue jõuga südilt edasi!
Tõmmake kaasa noori, kes seni tööst eemal.
W õ r u.
Nowgorodi kub. Borowitshi kreis.
Petrowo Gesti asundus.
Asunikud on haridustööd hindama haka
nud. Klubi töö on kaunis rahuloldav,
kuigi mõned veao veel olemas. Suur puu
dus on eestikeelsest kirjandus-st. Näitekir
janduse puudus iseäraldi takistusi.
Ka raamatukogus puudub uuem kirjandus.
Wõrreldes klubi tööd läinud aastaga, on
vaks vahet märgata edu on olnud.
Igasugused isiklikud õõrumised ja riid on

Mitte vähem ehmatanud polnud 'ka üks
koolinõukogu liige, kes kuulda saades pio

kadunud.

5. okt. oli üldine raiooni koosolek, kus
aruanne tehti uue kooli ülesannetest sm.
Rauba poolt, niisama ajalehe tellimisest:
' 19. oktoobril peeti lõikusepüha kontsert
miitinguga. 2. ja 6. nov. viidi „Edasi"
toetus läbi, mille tagajärjel 1 l inimest
„Edaii" tellijateks said. Samal kuupäeval
oli ka aruanne õbulaewanduse tähtsusest,
mil ka korjandus toime pandi. Pääle selle
pandi 25. nov. maksuline pidu toime, mille
sissetulekust 50% „ Edasi" ja 50%
„W. Kingissepa nim. õhulaeva" hääks an

kuma.

neeride rühma organiseerimisest, selles arvas

leida suurt kuritööd kooliõpetaja pooll, sa
mai päeval protesti avaldas sarnase tegu
viisi vastu (rühma organiseerimise wastu.)
sarnased nähtused on raskemateks takis
tusteks kasvatustöös.

Kõigi arusaajamate asunikkude ja kooli
nõukogu liikmete otsekohene kohus ja üles
anne on kooliõpetajale kasvatustöös abiks
olla, ja ka töö pioneeride keskel on ainult
kasvatustöö, on samane koolitöö, kuid jääl
leidub rohkem kollektiivsust, rohkem lapse
isetegevust jne.

Seega protestid, ähvardused lapsi
kodust välja ajada jne., lapsevanemate ja
toolinõukogu ' liikmete poolt näitavad, et
laste kasvatustöö küllalt vastavalt pole
nende huvides.

Sarnane teguviis on karm lapse isetege
wuse, lapse tahtejõu takistamine ja wägis
tamine, samuti ka kooliõpetajate töö takis
tamine, mis suuremaks kahjuks on noorsoole.

Aeg on, et ka asunik-lapsewanem ja kooli
nõukogu liikmed rohkem huvi tunneksid kas
watustöö wastu; ainult ühine töö kooliõpe
tajaga asuniku-lapsewanema ja koolinõukogu

poolt võimaldab meile häid tagajärgi noor
soo kasvatustöös, seega kõik kolm ühiselt
tööle! Jüts.

Nõukogude maalt.

netati.

Revolutsiooni tähtpäevi ja tähtsamaid
poliitilisi päevasündmusi jälgime hoolega.
Eesti 149 protsessi puhul võttis üldkoos
olek resolutsiooni wastu. milles Eesti N.
vabariiki elada lastakse. K. W.

Pioneeride liikumine.
Pioneerid ia asunikud.
Laste kommunistlik liikumine, millele alus
pandi, (Nõukogude riigis) 1922 a. weeb
ruaril Moskvas, on wiimase paari aasta
jooksul kogu laia, Nõukogude riigi piiride
uulatuse kiiresti edasi arenenud.

Kogu wäikese laste kogust, kes paar aas
tat tagasi nõrka katset tegi rahvusvahelise
laste nädala läbiwiimises aktiiwselt osa
wötta, on kaswanud tugew, töö- ja elu
jõuline organisatsioon, kts oma rühmakesed
üle kogu Nõukogude riigi on laiali pai
sanud.

Isegi kõige kaugematesse sa mahajää
numatesse nurkadesse pole ta oma mõju
awaldamata jätnud, igal pool kerkiwad ellu
uued ja uued laste rühmad.
Selleks, et see liikumine laialdaselt maad
on wõtnud koolides, pole mitte üksnes kong
resside otsused mõjunud, et laste liikumine
on õigem abinõu. kommunistliku kaswatuse
alal ja seega peab olema üks esimestest

Ilmastik ja külw
Käesoleva talve esimese poole kliimalised
tingimused olid iseäralikud. Teda ei või
võrrelda 1923 a. talvega, mis andis hää
viljasaagi ja ka 1922 a. talvega, millele
järgnes viljaikaldus.
Taliwilja külvamise hoogtöö viidi hästi
läbi. Külv algas augustis ja lõppes mõ
nes kobas septembri lõpul. Orased ajasid
juured alla. Järgnevaid ilmastiku muutusi
võtsid taliwilja orased võrsumise ajajärgus,
s. o. normaalses seisukorras wastu.
Oktoobri keskel olid väiksed külmad.
Oraste kasv jäi seisma ainult novembri
algul. Sel aja! tekkis lume kate, mis vahel
kadus ja vahel uuesti tekkis. Siis tulid
soojad ilmad, mil tõusis õhusoojus, kuni 9
kraadini. Iseäranis sooje il mi oli novembri
lõpul. Sel ajal hakkasid taliviljad, iseära
nis varajased, kasvama ja mõnes kohas
kõrt ajama.
See loomuvastane oraste kasv lõppes
ära ainult detsembris.
Detsembris kordusid külmad ja sulad.ilmad,

kuid temperatuur ei tõusnud üle kahe kraadi
külma.' Kõige soojem oli detsembris ilm
Leningradi kubermangus.

Oblastis ei olnud detsembris niiskus
mitte palju nõrgem harilikust normist. Tem
peratuuri alanemine algas 3.—3. detsembril
ja külmus tõusis mõnes kohas kuni 24
kraadini. Sel ajal külmas maa kuni 10—15

järjekordsetest ülesannetest sotsiaalses kaswa

9. detsembril hakkasid

tustöös, waid kommunistlik lasteliikumine
iseeneses juhtis pedagoogi tähelpanu selle
pääle, lapsed ise seadsid nõudmisedj selles
suhtes üles ja meie näeme, et tagajärg on
hää, koolides on loodud pioneeride rühmad,
kes energiliselt osa wötawad kasvatustööst.
Ka Eesti koolid ja asunikud pole kül
madeks päältwaatajateks jäänud laste lii
kumises, on olemas rida koolisid asundusi,

ilmad soojenema, iseäranis Leningraadi knb.
Teistes kubermangudes oli temperatuur alla
nulli. 14. kuni 18. detsembrini tuli uus
külmuse laene, mis külmetas maa läbi kuni
20 sentimeetrini. Pääle selle tulid ette uuesti
sulad ja uued külmad. Tsherepowetshi
bermangus tõusid külmad kuni 30 kraadini.
Leningradi, Nowgorodi ja Pihkwa kuber
mangudes' oli detsembris keskmine tempera
tuur 5 kraadi alla nulli. Detsembri lõpuks
külmas Põhja-Lääne oblastis maa kuni
20 sentimeetri sügawuseui ja mõnes kohas

kus tegutsejad kommunistlikud lasterühmad,
sammudes käsi-käes Wene rühmadega.

Samal teel on ka Struugi-Krasnaja
Eesti kool ja asundus, kus 30. detsembril
möödunud aastal alus pandi pioneeride
rühmale kooliõpetaja energilisel ettevõttel
ja tegevusel.

Warem tehtud eeltöö tagajärjel organi
seeriti B—9 liikmeline rühm, kulm jaa
nuarikuul veel 2—3 liiget juure astusid,
nii et praegu rühm koos seisab 11 liikmest.
Pioneeride rühma kuuluwad enam aru
saajamate asunikkude lapsed, kes juba varem

selleks soovi avaldasid.
Paljudel lastel on soov aktiiwselt osa
võtta rühma tegevusest, kuid hirm wane
mate eest, kes soovijaid kodust ähvardavad
välja ajada, ei luba neil lastel oma soovi
ellu viia.

isegi rohkem.

Sula ilmade algusel oli lumekord ainult
Tsherepowetshi kub. sa säälgi kohati 18
sentimeetri paksune. Teistes kubermangu
des tulid orased lume alt wälja, kuna
mõnes kohas jäi lumekord 3—4 sentimeetri
paksuseks.

1. jaanuariks on taliwiljade seisukord
rahuloldaw. Kartust taliwiljade saatuse üle
wõib tekitada ainult järk-järgult maapinna
ja osalt ka järelejäänud lume jäätamine.
Ülemise maapinna korra kõwasti ärakülma
mine wõib oraseid wigastada, mis seisab
selles, et jää kristallid löhuwad oraste juuri.
Pääle sulamise wöiwad sarnased taimed
õige kergesti hukka saada.
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Saint-Sulpice plats ei ole nii kaugel siit! Kui adwokaat läheb,
siis jääb naine alale! Ja sinule meeldib rohkem wiimane! Ei?»
Sel õhtul sõid nemad lõunat wastamisi istudes, ilma hari
lise lõbusa meeleoluta.
Kuid Amedee soowis enesele õnne, et tema oli suutnud
asja lahendada ja arusaamatused kõrwaldada ja et nemad nüüd
sest pääle eri kabinettides töötawad.
Iga päewaga sai temale selgemaks, et tema ettenägemine
ainult kasu tõi. Lahus töötamise tagajärjed oid silmnählawad.
Ehk neil kummagil oma erilised protsessid olid, olid need siiski
niiwõrd lähedad üksteisele, et Amedee ja Annik huwitusega
üksteise tegewuse järele walwasid ja kui adwokaadid üksteisele
nõu ja toetust andsid. Sarnasel moel kõrwaldas Annik suure
hädaohu: isiklikult kindlustas tema enesele oma elamisabi
nõud ja hoidis sellega alal täielt oma puutumata iseseiswa tege
wuse, samuti ka indiwiduaalsuse. Mis Amedeesse puutus, siis
harjus tema pika pääle sarnase asjade olukorraga. Ja mis kao
tas tema sellega? Õieti ei midagi! Just selle wastu, tema wõi
tis rahu ja temal oli jõudu seda oma armsamale tunnnistada.
Pääle kõmurikka wõidu pangateenijate protsessis külwati
Annik otse üle tähtsate asjadega. Tema sai omale õnnelise
adwokaadi ja naisõiguse eest wõitleja kuulsuse ja sellepärast
pöörasid kõik naised, kes lahutust tahtsid ehk olukorraga pere
konnas rahul ei olnud, ettepanekutega tema poole. Tema teenis
suurel arwul raha. Mõned suuremad ettemaksu summad andsid
temale wõimalust Paule korterit lihtsalt, kuid kaunilt sisse sääda.
Annik oli õnnelik, et temal wõimalik oli oma pääle wõtta
kõik wäljaminekud ja sellega kergendada oma wanema õe ras
ket seisukorda ja sellepärast nõudis tema, et korter oleks tema
nime pääle. öks wiiest toast, mis asus eesruumi kõrwal, oli
ühendud sisemise trepi kaudu tema töö kabinetiga Eine wõt
tis oma pääle ka uksehoidja osa, ja sel moel oli Annikil mõnus
wastuwõtte tuba, ning pääle selle teenija, kes oli tarwiline tema
nõuiahtjate arwu suurenemise tõttu.
Paule tarwiiada olid teised neli tuba ja tema awaldas oma
arwamist selle kohta järgmiselt:
«Kunagi ei ole mina enesel nii mõnusa tunnud kui siin.»
Seda öeldi aga sarnasel süngel pilgul, et Annikil kadus
korraga kõik rõõm. Korteris oli wäike söögituba, ilus omas
lihtsuses, töökabineit, kus tähtsama koha wõitis omale arfe,
siis tuba, mis oli ületõmmatud heleda kretonniga ja wannituba
ning eemal pesutuba, mis täiesti Eine ja Gi tarwitada. Saäl lä
hedal oli ka wäike köök, kuid selleks suur küllalt, et kergeid
lõunaid walmisiada .. . Noorem õde oli peaaegu kade wanema
pääle, kes elas alaliselt selles pesakeses, elas murtud tiiba
dega, isesugust automaatlikku, poolfantaaslikku elu ...
Paule elas täielises ükskõiksuses kogu ümbritsewa wasiu
wälja arwaiud kõik see, mis talle elawalt meele orm ist
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keskel! Selle eest oli tema nimi jäljeta kadunute hulgas: Poger
Jauves, 32 aastat, ärimees Pariisist »
Paule ei uskunud seda hauakirja määratu, siigawa mere
kohal. Ei, Poger on elus! Teda wõisid päästa mõned puriepaa
did. Paule toitis oma ettekujutust lootuste ja ootustega. Kuid
kahe nädala jooksul langes tema palawuslik ärewus. Tema jäi
rahuliseks, nagu ei oleks midagi juhtunud. Ainult tema näo
wärw oli tuhakarwa ja oimu kohtadele ilmusid mõned hallid
karwad.
Tema kandis muste riideid. Ja sama wisalt, kui tema enne
uskuda tahtis, langes tema nüüd ääretu meeleheitesse. Annik
kaisus teda mõni aeg elustada segaste wõimalustega ja lootus
tega, kuid tema wastas otsustawalt: «Milleks seda kõik?» Ja
Annik ei pööranud enam selle aine juure tagasi.
Annik teadis wäga hästi, et ei ole sõnu, mis arstiks armu
haawa. Paule haaw oli niiwõrd siigaw, et tema mingit tähel
panu ei pööranud Anniki teadaande pääle, et Martinet on lahu
tuse nõudmise kohtusse sisse annud. Annik andis wiibimaia
wastunõudmise sisse.
öhe wahe kartis tema, et, waatamaia Lise bertahi mõjust,
kelle huwides seisis Martinet oma kätte saada, ütleb wiimane
ära kättemaksu mõttes Paulele wabadust andmast. Selle
pärast rõõmustas tema wäga kuulda saades, et adwokaat,
kes Martineti asju ajas, nõudmise sisse andis, Martinet mitte
lapse isaks tunnistada.
Annik ei mõelnudki seda teisiti. Gi peab oma ema nime
kandma! Seda ütles Annikile tema idee loogika ja tunnete otse
kohesus ning selgus. Selle wastu ehmus aga Paule, seoa uut
ähwardust kuuldes.
«Ole ometi weidi energiliseni!» ütles temale Annik. «Ei
tunne siis sina selle kodanliku köögi paha haisu! Ah, perekond!
Need on wäikesed, nummerdatud kastrulid ja igaühes neis keeb
aeglasel tulel wastik, traditsiooniline toit!»
Õnnes oli temal südiduse ja rõõmu alalhoidmiseks kõige
pahemail silmapilkel wäikene Claudinet. Laps oli kõigest neli
kuud wana, kui tema punasest näokesest hakkasid ikka selge
mini esile tulema peened näojooned.
Poiss oli temale sarnane.
«Täiesti sinu nägu!» kordas alati Amedee ja tema häälest
kõlas wäike etteheide.
«Ei, temal on sinu näojooned!»
Ja mõlemad kummardasid end wäikesle särawale silmade
üle. Ja omakord kadestades ütles Annik:
«Waata, see on kõik! See on hing! Ainult silmi kaudu
wõib hinge näha inimestel, kui hing end unustades neist
aknaist wälja waaiab.»
Annik hakkas südilt tööle. Tema hakkas uuesti kohtus
käima.
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Trotskismi alused (a leninism.
J. Palwadre. (järg).
111. Trotskism ja poliitiline
tööliste partei.
Meie teame, kui suure tähtsusega on
rewolutsiooniline teooria. Lenin ütles:
«ilma rewolutsioonilise teooriata ei
•le ka rewolutsioonilist liikumist», kuid
teame ka, et teooria, mis ei ole seotud
tegeliku eluga praktikata, ei ole
eluline ja kujuneb oportunistlikuks
teooriaks. Oktoobrirewolutsioonis wõit
sime osalt seepärast, et meil oli was
taw rewolutsiooniline teooria. Teoo
riat ei saa aga praktikas tarwitada,
kui ei ole wastawat aparaati, kelle
abil teda ellu wiia, massi hulka wisa
tes rewolutsioonilise loosungi, peame
andma taile ka wõimaluse seda loosun
git täita. Siin ongi, et pääle teooria
tähtsuse seltsib kaasa teine rewolut
sioonis tähtis tegewuse ala, mille abil
seda teooriat teostatakse. See on or
ganisatsioon. Organisatsioon on teoo
ria järele esimese tähtsusega. Ilma
organisatsioonita ei saa meie ühtegi
oma ülesannet täita. Kui organisat
sioonil on teooria kõrwal esimese järgu
tähtsus, siis ei ole asjatu waadelda
trotskism! seisukohta organisatsioonili
ses küsimuses. Organsatsioonisid on
aga mitmesuguseid. Meil eestkätt on
tähtis see organisatsioon, mis rewolut
siooni teostab ehk mille abil ja juha
tusel rewolutsioon läbi wiidakse, s. o.
partei organisatsioon. Kuidas waatas
aga trotskism poliitilise tööliste partei
pääle ? Samuti kui teoorias, tuleb meil
trotskism! partei asjus waadelda osade
järele.
A) Kas laialine ehk kitsas
organisatsioon?
See küsimus on üpris ja parteis pää
mise tähtsusega. Kitsust ja laiust oa
wõimalik mõõta küsimuse abil, kes wõib
olla partei liikmeks? See küsi mu- meie
parteis seisis otsüstawalt. päewakonas
2-sel partei kongressil, kus üheltpoolt
oportunistlikud wähemlased ja teiselt
poolt rewolutsiooniliseamarksistid-enam
lased wälja astusid seisukohtadega.
Otsustamise all seisid Martowi ja Le
nini katvad.
Martowi kawa: «W. S.-D. T. P.
liikmeks tunnistatakse igaühte, kes
tunnistab programmi, kes toetab
parteid aineliselt ja kes awaldab
isiklikku järjekordset tegewust ühe
organisatsiooni juhtimise all.»
Lenini kawa: «Partei liikmeks
tunnistatakse igaühte, kes tunnis
tab partei programmi omaks ja kes
toetab parteid aineliselt ning wõtab
isiklikult ühe partei organisatsiooni
tegewusest osa.»
Nagu arwata wõib, ei näe esimesel
waatlemisel siin mingisugust põhimõt
telist lahkuminekut ja oleks nagu õle
kõrre lõhkiajamine, kuid ometigi neis
kahes kawas pesitses oportunism ja
rewolutsiooniline marksism. Põhimõt
telise küsimuse õieti otsustamine on
suure tähtsusega. Lenin ütles, et ta
wõib kõigis küsimustes järele anda,
kuid põhimõttelistes mitte iialgi. Ja
tegelikult oli siin põhimõtteline lahku
minek: kas lai eh< kitsas orgauisatsioon?
Akselrod, wälja astudes Martowi re
solutsiioni kaitseks, toob selle seisu
koha päewawalgele:
«Maa ja Wabaduse> ümber koon
dus lerwe rida isikuid, kes organisatsioonidesse ei kuulunud, kuid nii
ehk teisiti kaasa aitasid parteile
ning- neid arwati parteiliikmeteks.
«Rahwa Wabadus» oli enam ette
waatlik, kuid ka temagi toimetas
sama põhimõtte järele. See põhi
mõte peab weel enam kindlamini
läbi wiidud olema sotsiaaldemokraat
likus organisatsioonis. Ja tõesti,
wõtame näituseks professori, kes
peab end sotsiaaldemokraadiks ja
teatab sellest. Kui meie wastu
wõtame Lenini ettepaneku, siis meie
heidame eemale osa inimesi, olgugi
et nad ei wõiks organisatsiooni
otsekoheselt wastu wõetud olla, kuid
sellegi pärast oleksid nad partei
liikmed. Muidugi, meie eestkätt

loome organisatsiooni aktiiwsetest
partei ollustest, rewolutsionääride
organisatsiooni, kuid meie peame,
kui meie kord oleme klassiline partei,
mõtlema ka selle üle, et parteist
mitte wälja jätta inimesi, kes tead
likult parteid pooidawad, olgugi
mitte küllalt aktiiwsed ei ole.»
Akselrod astub wälja haritlaste kait
seks, kes küll programmi tunnistawad
ning isegi aineliselt toeta wad, kuid
enese kohta, wõib olla, alandawaks
peawad partei organisatsiooni tegewu
sest aktiiwselt osa wõtta. Kuidas siis
professor wõib aktiiwne olla tööliste
hulgas, kes, wõib olla, küllalt peened
ei ole ja niiwõrd haritud koolitatud.
Martow ütleb weel otsekohesemalt
oma põhimõtte wälja:
«Mida laiem mõiste on antud par
teiliikmele, seda parem. Meie wõime
ainult rõõmustada, kui iga streikija,
iga meeleawaldaja, wastutades oma
tegewuse eest, wõib nimetada ennast
parteiliikmeks: Wandeline organi
satsioon on minule mõiste ta w ainult
niipalju, kuipalju teda ümbritseb
lai sotsiaaldemokraatlik partei.»
Kni Akselrod wälja astus wäikeko
danluse kaitseks, siis Martow wassib
partei mõistet klassi mõistega. Kui
iga juhuslik meelcawaldaja wõib partei
liige olla, siis parteid kui rewolutsioo
nilist eelwäge olla ei saa. Sarnasel
juhtumisel partei ei ole enam juhiiw
organisatsioon, waid lai massiline mõiste,
millel kindlat organisatsiooni olla ei saa.
Plehanow annab siin wähemlusele
õige wastuse, ta ütleb:
«Kogu küsimus seisab selles, keda
wõime parteisse arwata. Lenini
kawa järele parteiliikmeks wõib olla
ainult see, kes artub ühe ehk teise
parteiorganisatsiooni liikmeks. Selle
kawa wastased räägiwad, et sellega
sünnitatakse asjata raskusi...
Siin tähendati, et mõni professor,
kes meie waatele kaasa tunneb,
leiab enese kohta alandawaks sel
lesse ehk teise, organisatsiooni as
tuda ... Kui mõni professor Egüp
tuse tundja peab enese kohta alan
dawaks meie organisatsiooni astuda,
siis pole teda meile tarwis.
Rääkida kontrollist inimese üle,
kes ei ole organisatsioonis, tähen
dab sõnadega mängimist. Tegeli
kult on sarnane kontroll teostamata.
Meil ei ole tarwis 70. aastate
anarkiat järele ahwida. waid tema
eest kõrwale hoida.
Kui Sheljäbow ütles kohtus, et
ta on neljanda j ärgu täidesaatwa
komitee liige, siis oli sellest parteile
ainult kasu. Kui tööline ütleb, et
ta ei ole partei liige, waid ainult
kaasatundja, sest ta ei ole parteisse
weel wastu wõetud, siis on sellest
parteile ainult kasu.
Töölised, kes tahawad parteisse
astuda, ei karda organisatsiooni as
tuda. Nendele ei ole distsipliin
kardetaw. Organisatsiooni karda
wad ainult haritlased, kes on ko
danliku indiwidualismiga läbi imbu
nud. See 011 ka hää, sest nad on
ka oportunismiga läbi imbunud.»
On arusaadaw, kui igaüks ennast
parteiliikmeks nimetab, et sellest par
tei autoriteet langeb, kui ta kõigiti
parteiliikme nõuetele ei wasta ja laia
line organisatsioon, kas kontroll wõi
mata jne., wõimaldab parteisse sisse
wiia waate. mis parteid ei tee tuge
wamaks, waid nõrgestab. Sellest ei
saanud aru trotskism. Trotskism nõuab
wõimalust igaühel parteiliikmeks ole
mise õiguseks.
Trotski räägib:
«Ma imestasin wäga, kui Pleha
now soowitas hääletada Lenini ette
paneku poolt, kui oportunismi was
tase abinõu eest. Ma ei teadnud,
et wõib põhikirjalisi nõidumisi
oportunismi wastu teha ...
Keda meie wastu ei wcta, kas
nad ise ei suuda siis omale luua
selle ehk teise organisatsiooni...»
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Kitsas kindel organisatsioon ei ole
küll nõidusuks oportunismi wastu,
waid abinõu, mis takistab igasugusel
oportunistlikul ollusel parteisse pääse
mist. Trotskism arwab, et poliitiline
partei sarnaneb heeringapoodile, kus
igaüks oma äranägemise järele sees
käia wõib. Ka heeringapoodnik läheb «wi
hale», kui sees käid ja ei osta. Kui
das wõib siis parteiliige olla, kui or
ganisatsioonis ta kontrolli all ülesandeid
ei täida. Siis wõiks ju sõjawäes sa
muti ütelda, et igaüks wõib sõjawäkke
astuda, kuid temal ei ole tarwis olla
ühegi wäeosa liige ning ei ole tarwis
täita kõiki sõjamehe ülesandeid. Aga
tuleb sõdida, kas siis see sõjawägi on
wõitlnswõimuline? Ei. Wöitluse jaoks
ei oleks meil siis ühtegi wäeosa. Sa
muti ka partei. Partei ei ole mustuse
ämber, kubu igasugust prahti wõib wi
sata, waid partei on organisatsioon
teatawate ülesannete jaoks, enamline
patiei on wöitluse partei ia seda enam
peab ta kindlamat organisatsioonilist
wormi kandma ning iga parteiliige peab
alati walmis olema wõitlusse astu
miseks.
Lenin tähendas selle kohta:
«Minu ettepanek piirab partei
liikme mõistet, kuna Martowi oma
laiendab...»
«Trotski unustab, et partei peab
olema ainult eelwäeks, töölisteklassi
suure massi juhtijaks, kes kõik (ehk
peaaegu kõik) töötab partei orga
nisat>ioonide juhtimise ja kontrolli
all, kuid kes mitte kõik (mass) ei
kuulu parteisse ja ei wõigi parteisse
kuuluda...»
Trotskism ühes wähemlastega on
laialise partei poolt, ei wõta arwesse,
et partei on töölisteklassi eelwägi ja
juhtija, kus peab kindel liigete kogu
olema, kes suudab neid ülesandeid
täita. Partei ei ole klubi ega ole ka
ametühisus. Leninism on «kitsa» par
tei poolt, sarnase partei poolt, kus iga
liige wastaks oma ülesannetele. Ei
wõi olla parteiliiget ilma kohusteta ega
liiget, kes neid kohuseid täita ei taha.
B) Trotskism ei tunnista
partei organisatsiooni.
Juba esimeses osas wõis näha, et
trotskism, nõudes laialist parteid, üht
lasi ei tunnista ka kindlat partei orga
nisatsiooni, ei paenuta enamuse poolt
wastu wõetud otsuste alla, ega tun
nista walitud organisatsioone. 2. par
tei kongress kus waliti keskkomitee
ja keskhäälekaudja toimetus, kuhu ena
muses waliti enamlased. Wähemlased
nendesse organisatsioonidesse algul ei
astunud, waid wähemlaste juhid ühes
Trotskiga kogusid Genfi nõupidamisele,
kus wõeti Trotski poolt ettepandud
resolutsioon wastu, mis käib järgmiselt:
«II partei kongressil esines awa
likult ja mitmes küsimuses wõiduga
püüd muuta endist «Iskra» («Säde»)
taktikat ja ideelis-kaswatusliku ja
ideelis-organisatsioonilise lehe mõju
asemele seada uue toimetuse ju
riidiliselt kinnitatud wöim ...
Sarnane tegewuswiis wiib mööda
pääsemata partei lõhenemisele, kus
ühelpool kinnine, ühekülgselt kokku
seatud keskorganisatsioon ja teisel
pool laialine mass sotsiaaldemokraat
likke töölisi... (Muidugi mõista
mass: Trotski, Martow, Akselrod,
Sasulitsh, Martõnow ja teised pi
semlased. J. P.)
«Piiramise korra» sihi wormaalne
wõit, kinnitatud kunstlikult korja
tud ja kokkuseatud keskkomiteega,
keskhäälekandjaga ja sellega ühes
nõukoguga, ei tähenda muud midagi,
kui siseparteilise ideelise wöitluse wöi
maluse täielist ärakaotamist ja selle
asemel administratiiwsete abinõude
tarwitamist.
... Sarnane kõrgemate parteior
ganisatsioonide kokkuseade ei ole
muud, kui «piiramise korra» tak
tika kindel läbiwiimine, mille tek
kimine tähendaks sidemete katkes
tamist nende jõududega, kes kuni
kongressini etendasid juhtiwat osa,
ühtluse häwitamine kirjanduslikkude
ja praktiliste jõududega, kes kong
ressil wõitlesid uue kursi wastu.
Lähem «piiramise korra» taktika
wõib olla ainult lahtiütlemine, wälja-

heitmine ja kohustustest lahtiütle
mine (paawutoiaHue), kiid selle ase
mel peaks olema süstemaatiline or
ganisatsiooniline ja ideeline mõju
awaldus...»
Edasi kirjutab Trotski, et nad o*
moraalselt ja poliitiliselt kohustatud
wiima organisatsioonilist wõitlust nende
kõrgemate partei organisatsioonide
wastu, kuni see koosseis ei saa muu
detud. Martow lisab juure: «praeguse
keskhäälekaudja wastu tarwitawad ne
mad opositsioon boikotti».
Waewalt oli kongress laiali läinud,
kui Trotski ühes teiste wähemlastega
asus aktiiwsele wastutöötamisele wali
tud keskasutuste wastu ja seega ka
kongressi otsuste wastu.
Trotski kirjutab «Meie poliitilised
ülesanded»:
«Kui ökonomistid suurtest üles
annetest pääsesid sellega, et nad
enesele wõtsid wäikese osa sam
muda ajaloo sabas, siis «poliitikud»
(enamlased, J. P.) otsustawad kü
simuse sellega, et katsu wad aja
lugu muuta oma sabaks.
Partei organisatsioon täidab par
tei aset, keskkomitee parteiorga
nisatsiooni ja, lõpuks, «diktaator»
(Lenin J. P.) täidab keskkomi
tee aset. Komiteed teewad ja mär
gi wad seisukohti ajal, kui «rahwas
waikib...»
Mis ütleb see wäljawõte? Trots
kism siin selgemini kui kusagil mujal
ütleb oma seisukoha, mis on sihitud
partei organisatsioonide wa«tu, mis on
sihitud keskendatud organisatsioonilise
wormi wastu. Trotskism ei tunnista
demokraatlikku keskendust, ei tunnista
ühtegi organisatsiooni ega ta ülesannet.
See on täieline partei organisatsiooni
lise külje eitamine. Samuti Trotski
Londoni kongressil 1907 a., kus enam
lased arwustasid riigiwolikogu frakt
siooni tegewust ja nõudeid, et riigi
wolikogu fraktsioon oleks paenutatud
keskkomitee alla, siis Trotski kui orga
nisatsiooni wastane ütles: «wabaduse
eest ei saa wõidelda, kui üht ehk teist
liitu ei tee kodanluse demokraatiaga».
Edasi tähendas, et duuma fraktsioonile
tuleb s.iski tegewuse wabadus anda.
Wõib ütelda, et see oli erakordne juh
tumine, kui Trotski oli enamlaste was
tane, et ta arwustas ainult enamlasi
ja sellest ei wõi teha weel trotskism!
alusteks järeldusi. Olge hääd. Wõ
tame Trotski wiimased tööd, siis näeme,
et trotskism muutunud ei ole. Teo
reetiline seisukoht on jäänud ikka
selleks.
Trotski kirjutab «Uues kursis»,
1924 a wäljaanne: «Partei peah
oma alla paenutama oma aparaadi».
«Samasuguse õiguse ja põhjendu
sega wõib ütelda, et puhas ehk
absoluutne keskendus on teostamatu
ia ei mahu ühte massilise partei
loomusega ja et keskendus ega
partei aparaat milgil tingimustel ei
ole iseenesest siht».
ip art ei aparaadi püüd mõtelda ja
otsustada partei eest wiib arenemises
püüdeks kindlustada juhtiwate ring
kondade autoriteeti traditsiooni järele».
«Saksamaa sündmused sundisid
parteid natuke liigutama. Nimelt
sel silmapilgul tuli terawalt nähta
wale, kui palju meie partei elab
kahelkorral ülemal korral otsusJatakse alamal saadakse otsustest
teada*.
Samuti 1924 aastal nagu 1904 aas
talgi astub trotskism suure ägedusega
partei organisatsioonide wastu wälja.
Nagu 1904 a. trotskism tahtis lahu
tada partei organisatsiooni parteist, nii
1924 a. tahab ta lahutada partei apa
raati parteist. Kui tol korral oli ta
keskendatud organisatsiooni wastu nii
ka nüüd. Kui tol korral rääkis, et
organisatsioon otsustab ja rahwas wai
kib, nii ka nüüd ülemine kord otsustab
ja alumine kord saab otsusest teada.
Mis oli trotskism 1904 a., seda on ta
ka 1924 aastal täieliselt.
Waatame, mis wastab leninism trots
kismile organisatsiooni tähtsuse ja teiste
küsimuste kohta.
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«Tähendab, sina allud?»
«Jah, mina kuulan sõna!»
Sarnane kindlus ja oma usule allumine kõlas õnnetu hää
les, et Annikil julgust ei jätkunud temaga waidlema hakata.
Need saladuslikud jõud, mis Annikile paistsid öösiste warjudena,
awasid Paulele oma wõluwa hiilgawa walguse, ja noorem õde
oli liiga tark selleks, et eitada seda ainult sel põhjusel, ei temale
see nii ei olnud, tema mõistus ei tunnistanud neid metafüüsilisi
tundmatu sügawusi, kuid tema mõistis ühtlasi ka, et nende pääd
pööritaw põhjatu sügawus tõmbas Paulet hirmsal jõul oma poole.
Laual, raamata kõrwal, kuhu Paule kirjutas oma teiseilma näge
musi, lamas Allan Kardec'i raamat.
«Sina näed? See on minu rahustus! Ainult siis tunnen mina
enese hää olema, kui mis wiibin üliloomuliste jõudude wallas.
Nüüd tean mina kindlasti, et Pogeri waim kaitseb ja hoiab mind.
Eks ole nii, minu armas? Oh, muidugi, meie waim elab
meie kehast kauemini! Midagi ei sure lõpuliselt, waid wõtab
enesele ainult teise kuju».
Paule rääkis seda nii rahuliselt, sarnasel koondatud üli—
waimustusel, et Annik tõusis püsti, ilma Martineti juure tagasi
pööramise mõtet puudutamata. Kuid lahkumise eel mõtles tema
asja siiski ümber ja seletas oma ettepanekut Paulele. Paule
tegi hirmunud liigutuse, kuid ütles selle järele mõttes:
«Enne Pogerita nõupidamist ei wõta mina midagi ette.
Pääle eine ütlen seda sulle. Ei? Ah ja, sina sõidad Versaillesel
Noh, siis õhtul. Ja selle järele, kuidas tema minule nou annab...»
Amedeega koos Versailese sõites mõtles järjest
sellest weidrast seisukorrast, milles tema leidis õe. Oli selle
põhjeseks tema õnnetus? Muidugi .. . Kuid siiski, missugune
wõimas orjuse loomusund! Waene, waene ori, kes heidab end
ühe isanda käsutuselt teise alla! Samal hetkel, kui tema woiks
ennast wabastada, taob tema enesele ettekujutuses ahelad.
Annik hüppas kergelt wagunist jaamaesisele ja naeratas
sinitaewale wastu. Peaaegu suwe päike.
«Oh!» hüüdis tema. «Kui mõnus on hingata teist warske
mat õhku! Igatahes wõib Monique ja Merettiga juttu ajada ja
üksteist mõista». „ , , , - . »
Nemad läksid esiteks m lle Hardy poole, kuid see oh
Blanchetide juures. . . ... ..
«Meie rääkisime just teist!» huudis üeorges.
Tema ulatas tugitooli lähemale. Sõprade ring suure akaat
sia all lahenes. Laual olew õlu oli nn warske, et koik kahku
kristallist õllekannu tühjendasid. Annik teatas kurbe uudiseid
ja rääkis sellest püünisest, mida soowitas Paulele.
«Paule asemele katsuks mina seda», ütles Monigue. «jse
enesest mõista, et mina täielisele allumisele eilaheks. Son kuulmistesi wõib ainult saa! raakida, kus seda ette ütleb or
nagu see minuga oli.»
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tine abinõu kuni tuli Roger ja Paule omale korteri leiab ..
Sarnaselt arutades, kihutas Annik enesest kõik kahtlustused
pääst. Tema wihastas selle üle, et oli minutikski lubanud sarnast
kahtlustust Amedee wastu. ..
Paule rõõm rahustas Annikit. Wabanemise järele pööras
wanemale õele tagasi kogu tema endine muretus. Tema raskete
eelaimduste mustad linnud lendasid laiali. Tema nägi ainult sel
get, pilwita taewast, mis sädeles lootustest ja uuesti lendas tema
laialisirutud iiiwul tulewikule wastu.
Hirmsa minewikuga järsust katkestamisest ei tunnud tema
muud kui piirita joowastuste rõõmu. Armastus, millega ümbrit
ses teda õde, hoolekand, mida awaldas Amedee, tegid temale
olewiku nii mõnusaks.
Tema omas uuesti helewerelise kauni wärwi. Haaw põse
nukil mehe tooruse tunnistus tõmbas enesele helesinise
nahakorra pääle ja ei tulnud nähtawalegi kerge puudri korra
alt. Paule iarwitas jälle oma endist harjumust, uuesti tõusis
wäike peeglike sagedasti silmi kohta ja käsi puuderdas kergel
liigutusel palet, kuna sõrm punase mokapumatiga huuli kattis.
Kontserdi eel waldas teda järsku ootamata ärewus. Ei tul
nud telegrammi, mida tema kärsitult ootas. Aurulaew «Paul
Bert» pidi Suezist wäljasõitnud olema. Teisipäewa hommikul
waldas teda kirjeldamata igatsus.
«Midagi on juhtunud!» ütles tema Annikile. «Wastasel kor
ral oleks mina saanud temalt mõnesuguse teate!»
«Sina andsid temale halwa adressi. Küll sina näed, täna
õhtul toon mina sinule tema telegrammi, mis adresseeritud Kle
beri uulitsale. Enne kontserti sööme lõunat m-me Broussat
juures!»
Paule wiibis kogu päewa õe korteris. Selle järele, kuidas
lähenes aeg riiestamiseks ja näitelawale minemiseks, läks tema
ikka enam närwiliseks. Tema teadis, et publikum sümpatiseerib
teda alati, kuid siiski oli temal raske sel minutil oma hinge
awada tõeliselt, ükskõikse salga ees. Annik sõitis tema juure
wiimasel minutil ja Paule oli walmis nutma Anniki pettunud
nägu nähes:
«Ei ole midagi?»
«Ei midagi!»
Paule kõpsutas jalaga wastu maad. Kogu sõidu ajal auto
mobiilis tõendas tema järjest:
«Mina ei mängi täna .
Wiimaks läks Annikil korda teda rahustada .. . Rumalus
on rahutuks saada? Tingimata saab tema homme oodatud te
legrammi. Aga täna õhtul, pääle kordaläinud kontserti, on tema
närwilikkus kadunud ... Sarnase ande juures .. .
Sarnaseid sõnu lausus m-me Broussat.
«Teie tehke seda oma sõpradele! Mängige Faure «La Si
cilienne!» ütles Selonow suurel waimustusel ja oma iseloo
il

Puhkepäewal, 18. jaanuaril 1925 a. Mr. 15
Lenin kirjuteb: *Samm edasi, kaks
sammu tagasi» 1904 a.: «Proleta
riaadil wõitluses wõimu pärast ei
ole teist sõjariista kui organisat
sioon ».
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satsiooni ehk missugused tulewad, see
ei puutu temasse. Lenin nimetab sar
nast seisukohta anarkiliseks haritlase
indiwidualismiks. Töös «Mis teha»
rõhutab Lenin iseäranis, et stiiühiline
liikumine ilma juhatuseta ei wõi ku
juneda rewolutsiooniliseks liikumiseks
ja loomulik arenemise käik iseenesest
ei wõi anda organisatsiooni. Saatuse
pääle loodawad oportunistid.

«Töölisklassi jõud on organisat
sioon. Ilma masside organisatsioo
nita ei ole proletariaat midagi.
Organiseeritud, on ta kõik». («Wöit
lus kadettlaste sotsiaaldemokraati
dega ja partei distsipliin». 1906 a.).
«Eelwäe teadwus tulebki, muu
E) Trotskism ja tööstus
seas, nähtawale ta oskusest orga
töölised. '
niseerida, organiseerides saab ta
See
küsimus
ei
wõiks ehk päewa
ühtlase tahte ja see ühtlane tuhan
korral
seista.
Loomulik
on, et rewo
date, sajatuhandate ja miljonite
lutsiooni
teha
ilma
töölisteta
on wõi
tahe muutub klassi tahteks». («Kui
das W. Sasulitsh tapab likwidaa mata; kui see nii on, siis loomulik, et
partei küsimuses peab asi samuti seis
torisi». 1913 a.).
ma, et töölised sünnitawad partei põhja
Nii waatab leninism partei organi ja kandwa jõu. Kuid trotskism asub
satsiooni tähtsuse pääle. Kuidas waa teisele seisukohale. Tööstuslik tööline
tab leninism keskendatud partei pääle,
trotskismi seisukohalt siiski mass,
selle kohta wastab Lenin: «Tarwis on on
kellel iseäralist tähtsust ei ole. Täht
kindel keskendus ja distsipliin tööliste sus ja raskuspunkt rewolutsioonilises
poliitilises parteis...» (Ametühisuste
parteis on trotskismi järele haritlaste
diskussioon 1920—21 a.).
kihis.
«Ilma juhtiwa keskkohata, ilma
Trotski kirjutab «Meie poliitilised
ühtlase keskhäälekandjata on par ülesanded» järgmiselt:
tei ühtlus wõimata». («Töölised
«Wana «Säde» töö wõitluses stüü
partei lõhest» 1906 a.).
higa
seisis selles, et ta lükkas
«Meie keskkomitee sünnitas kind
eemale
haritlased ja ei lasknud neil
lasti keskendatud ja suuresti auto
poliitiliselt
ärasulada töölistesse.
riteetliku rühma». («Kuidas meil
Ülesanne ei seisnud ainult selles,
ümberehitada töölis-talupoegade ins
et haritlaste poliitilist arusaamist
pektsioon». 25. jaan. 1923 a.).
teritada, waid ka selles, et neid
Siis 9. partei kongressil annab sele
teoreetiliselt terroriseerida...»
tuse, rais tähendab demokraatilik kes
«Meie kinnitame kõige enne, et
kendus. See on, kohtadel walitakse
olukord, mis lükkas proletariaadi
«rganisatsioon. kes peab juhtima...
kollektiiwsele ühtlustatud wõit
Kongress kontroileerib keskkomiteed,
lusele, ei seisa mitte wabrikus,
wahetab ja walib u0e...»
waid üldistes töölisklassi elamiste
Kuidas leninism waatab partei apa
ühiskondlikkudes tingimustes».
raadi pääle, siis seda saame näha
«Kasarmukord ei wõi olla meie
Lenini tööst «Wähemlaste kriis».
partei korraks, kui ka wabrik ei
Sääl on kirjutatud: «Wastu
wõi olla tema eeskujuks...»
seada parteid aparaadile ja parteid
Kaunis peenelt öeldud, nii et ham
eelwäele ehk wõitlejate parteid mas külge ei taha hakata. Kuid siiski
politseile, parteid teadlikele poliiti wõib tunda, kuidas trotskism wõtab
listele wõitlejatele, on nähtawasti haritlased oma kaitse alla wana «Säde»
täis sügawat «puhast proletaarlist»
wastu ning kuidas ta wäljanaerab
waimu. Tegelikult on see aga
wabriku tööliste olukorda, et see neile
intelligentlik oportunism...»
midagi ei anna. Kuid trotskism on
«Igasugune wõitluse worm nõuab
järjekindel. Mis ta ütlemata jätab
wastawat tehnikat ja wastawat
1904 a., ütleb ta 1924 aastal.
aparaati.. »
Raamatus „ Uus kursu kirjutab Trotski:
Nagu näha on organisatsioonide kii
«Kuipalju parata mata partei apa
simusses trotskism täieline leninismi
raati lähewad suurema kogemus
wastand.
tega ja teenetega seltsimehed, seda
raskemalt mõjub aparaadi bürokra
D) Trotskism on organi
tism ideelise-poliitilise partei järel
satsiooniline sabassörki
tulewasoo
kaswu pääle. Nimelt
mine.
sellega on seletataw see lõeolu, et
Kui eelpool trotskismi nägime, kui
noorsugu õige partei baromeeter
ägedat kindla organisatsiooni wastast,
järsumalt reageerib partei büro
kes kõige raskusega langeb partei or
kratismi pääle».
ganisatsioonide ja aparaadi pääle, siis
Nagu sellest näha, wiib trotskism
sn loomulik, et sellest peaks loogika parteilise ja poliitilise raskuse töölis
line järeldus olema— «sabassörkimine», klaasi päält haritud noorsoo pääle.
ja trotskism teeb seda.
Noorsoo intelligents on trotskismi ar
Trotski 1904 a. «Meie poliitilised wates ainus õige partei alus ning par
ülesanded» kirjutab:
tei kursi lipp.
Leninism on ka selles küsimuses
„Meie ei sea üles iseseiswaid or
ganisatsioonilisi ülesandeid ja mõt otsekohe wastases seisukohas. Leni
leme, et kõige hädalisemad neist nism näeb algjõudu wabriku töölises.
saawad lahendatud poliitilise wäitluse
Lenin kirjutab «Samm edasi...»:
teel"...
«Keegi ei usalda eitada seda, et
«Missuguses astes meie kompaa
intelligents,
kui praeguseaja kapi
niast ei tabaks meid rewolutsioon,
talistliku
ühiskonna
eriline kiht,
selles ütleb alati sõna proletariaat,
üldiselt ja täieliselt iseloomustub
kes koondatud teatawate poliitiliste
indiwidualismis ja tema saamatuses
loosungite ümber. Sarnastes tingi
distsipliinis ja organisatsioonis. Sel
mustes rewolutsioon ise annab hiil
les
mitte bääs küljes erineb intel
gawa tõuke edaspidiseks poliitiliseks
ligents
proletariaadist. Sellega on
ühinemiseks».
seletataw ka intelligentsi nõrkus ja
Lenin wastas selle pääle 1. jaan.
püsimatus, mis töölisklassile nii
1905 a. «Öõpikut möistejuttudega ei
tihti tunda annab».
toideta», et kuiwõrd tööliste osa rewo
Nimelt wabrik, mis mõnedel näib
lutsioonis on kui juhi, rewolutsiooni
ainult hirmutisena, kujutab kapita
juhi osa, siis loomulikult peab olema
listliku korra kõrgemat kooperat
kindel koondatud organisatsioon.
siooni normi, kes ühendas ja dist
King kirjatöös *Samm edasi ja
siplineeris töölisklassi, õpetas teda
kaks...-» Lenin tähendab:
organiseerima ja pani ta kõigi töö
tawate ja kurnatawate kihtide ette
«Sabassörkimine organisatsiooni
otsa. .. Listsipliin ja organisatsioon,
listes küsimustes, on iseenesest
mis nii suurte raskustega andub
loomulik ja möödapääsemata anar
kodanliku intelligentsile, seda õige
kistliku indiwidualismi nähtus, kui
kergesti omandab proletariaat, ni
wiimane hakkab oma waateid ise
melt selle wabriku kooli tõttu...»
sugusteks põhimõttelisteks (algul
«Kes weab parteisse raadikaalse
wõib olla juhuslikult) lahkumineku
intelligentsi, kes hoolitseb professo
teks süstematiseerima...»
rite, gümnasistide, üksikute ja ra
Trotskism annab täieliselt enese stüü
dikaalse noorsoo üle? Girondist
hilise saatuse hooleks organisatsiooni
Akselrod ja girondist Liber...»
listes küsimustes. Kas tuleb organi-

Siia tuleb juure panna trotskismi isa
Trotski.
Ma arwan, et selle juures peatada ei
maksa, on ju arusaadaw trotskismi
töölistemassi eitus ja intelligentsi ülis
tus. Seepärast wõime trotskismis
näha sama>eid silmapilke, kus ta mas
silisele rewolutsioonilisele tegewusele
annab kolmandajärgu tähtsuse ning
kõik tähtsus seisab isikus ülemisel
korral ning resolutsioonil, mis harit-

lase poolt nii ilusasti kokku on seatud.
Se.lest tuleb ka see, et Oktoobrirewo
lutsioon trotskismi järele sündis 16.
oktoobril, aga mitte 25. oktoobril, sest
16. oktoobril wõeti Trotski juhatusel
resolutsioon wastu, et Piiteri garnison
wälja ei lähe ning loodi sõja-rewolut»
siooni komitee, kuna 25. oktoobril mass
sõjariistus wälja astus.
(Järgneb.)

Noorte elu.

Leningrad.
Pioneerid Leninit mälestamas
Terwe oma wabaaja pühendab praegu
sel korral 16-nes 1. mai nim. pioneeride
rühm Lenini surmapäewa hoogtöö läbi
wiimiseks. Hoogtöö wiiakse läbi hüüdsõna
all: „Meie, noored pioneerid-leninlased,
partei ja komnoorsoo juhtimisel täidame
Lenini juhtmõtteid".
Et pioneere tutwustada Lenini elulooga
ja õpetustega peetakw ära jutuwestmised
järgmlste küsimuste kohta: 1) Lenin kui
inimene (lapsepõli, Lenin perekonnas ja
koolis), 2) Lenin ja lapsed, 3) Lenin
juht, 4) Lenini juhtmõtted (pioneerid, üle
ilmlise rewolutsiooni eest wõitlejad, side
linna ja maa wahel, ilma teaduseta ei
ehita kommunismi).
Mälestuspäewal wiiakse üle punaste
oktoobrilaste hulgast 10 last noone pio
neeride rühma. Wiimasest wiiakse üle 8
pioneeri kommnoorsoo ühingusse.
Seinalehe numbri pühendame täielikult
Leninile ja 1905 a. sündmustele.
Tähele pannes, et lastemajas pioneeride
ja noorte ühingu kollektiiwi wahel soowi
taw side puudub, otsustati sidet kõwen
dada. Kawatseme sidet luua ka E T. U.
partei ja noorte kollektiiwideaa.
Edasi, wõtame oma chefialuseks eelkooli
õppurite rühma. Osalt on seda ka tehtud,
sest pioneerid on neile juttusid rääkimas
käinud, mida muidugi edasi saame tegema.
Tahame kinkida neile Lenini rinnakuju ja
punase lipu Lenini surmapäewal.
Kawatsused ja otsused on suured, kuid
oleme kindlas arwamises, et neid ka täi
dame, sest meie noored leninlased käime
oma juhi jälgedes, kes armastas tegusid.
Elagu meie kalli juhi poolt pärandatud
leninism!

Lülist „N o o r e h i t a j a."
Leningradi eestlased-noored Karl
Liebknechti ja Rosa Luxemburgi
mälestamas.
Harma j a s.
15. jaanuaril kogusid Leningradi Eesti
noorproletaarlased meie kallite juhtide K.
Liebknechti ja Rosa Luxemburgi mälestuse
õhtule.

Aruandega esines sm. Rammus. 6 aas
tat tagasi langesid meie juhid Saksamaa
kodanluse kuuli läbi. Meilt rööwiti pare
mad jõud. Sm. K. Liebknecht ja Rosa
Luxemburg olid need, kes alati igal silma
pilgul tööliste huwide eest wälja astusid.
Wangikojad, tagakiusamine, need on
ajajärgud, mida tuli langenutel seltsimees
tel üle elada.
Sm. Rammus peatab pikemalt ajaloo
liste sündmuskäikude juures, illustreerides
andmete najal langenud seltsimeeste tööd
ja wõitlust.
Lõpuks tähendab aruandja, kui Saksa
maa töölisteklass wajab abi, oleme meie
noored walmis wõitlusesse wälja astuma,
et hoopi anda rahwuswahelisele kodanlu
sele.

Pääle aruande wõetakse wastu järgmine
resolutsioon:

Kuus aastat tagasi tappis Saksa kodan
lus rahwuswshelise kodanluse hüäkskiitmi
sel meie unustamata juhid Karl Lieb
knechti ja Rosa Luxemburgi. Kodanlus
lootis sellega rahwuswahelist rewolutsiooni
liikumist sumbutada. Kuid kodanlus eksis.
Wöitlus pole raugenud, wõitlus on muu
tunud ägedamaks ja wõimsamaks kui ku
nagi enne. Iga meie kalli juhi asemele on
astunud tuhanded komnoorsoolased-lenin
lased.

Karl Liebknecht ja Rosa Luxemburg
elawad edasi rewolutsioonilise töörahwa
südametes.

Elagu Karl Liebknechti ja Rosa Luxem
burgi mälestus meie noorte seas kustu
mata!

Edasi noored, sest wöitlus pole weel
lõppenud. Jatkame tööd, mis Liebkuechtil
ja Luxemburgi! pooleli jäi.
Elagu rauwuswaheline tööliste rewo
lmsioon ja tema aktiiwsem eelsalk noor
sugu!

Elagu meie juht Komintern!
Lenini nim. töökoolis.
15. jaanuaril, kogusid Lenini kooli noo
red kui üks mees oma juhtide K. Lieb
knechti ja R. Luxemburgi mälestuse kooS
olekule. Mälestati püstitõusmisega ja lei
namarsiga langenuid. „Liebknechtist ja noor
test" kõneles sm. Keller. Lõpuks wõeti
wastu järgmine resolutsioon:
„Ärakuulates aruannet tõotame meie
noored jatkata K. Liebknechti ja R. Luxem
burgi voolt alustatud tööd kuni Saksa
maal fascismi käpa all ägaw töörahwas
wabaneb kurnamisest.

Elagu rewolutsioon Saksamaal!
Maha fascistide walitsus!
Elagu Lenini noored!
Siis wõeti weel W. L. K. N. U. ri
dadesse wastu 8 uut liiget. Koosolek lõp
pes Internatsionaali wägewatel helidel.
R. Pä 11.
Leningradi teated.
Jaanuari knu tähtpäewadel.
Kino film Lenini mälestuseks.
Lenini surma aastapäewaks laseb wälja
„Sewsapkino" sellekohale silmi: „Kuidas
elas ja töötas Wladimir Jljitsh". Pilt
wõetakse üles ühelajal Moskwas ja Lenin
gradis sm. Tarasowi lawastusel. Pildil
kujutatakse W. J. '.elutube Smolnõis, te
ma kabinetti Kremlis, elukorterit Lenin
gradis. Leningradi majasid, milledes wii
bis Lenin omal eluajal, ja suremise ma
jakest Gorkis. Pääle selle kujutatakse Le
uini matuseid läinud aastal Moskwas.
Leningradi töölised Lenini
hauale.
Ametiühisused saadawad 21. jaanuaril
Moskwa sellekohase saatkonna pärjapanemi
seks Lenini hauale.
Saatkonna liigeteks on pääasjalikult
pingitaga töötajad töölised. Saja liikme
hulgast on 25 metalli-, 8 keemia-, 8 teks
tiil-, 7 trüki-, 13 raudteetöölist jne.
Pakkimise kontorid postiosakon
dade juure.
Sideagentuur awab 3-s posti-telegraasi
osakonnas, pääpostiwalitsuses ja Oktoobri
jaama juures olewas postiosakonnas eri
lised pakkimise ja kättetoimetamise kontorid.

Neis kontorites wõetakse wastu elaniku
delt pakkimata kujul asju ja saadetakse
edasi pakitult.
Uus instituut.
Kubermangu terwishoiu walitsus awab
uue hirurgia ja newropatologia teadusliku
uurimise instituudi ruumi
des, ohwrite" nim. haige
maja territoriumil.
Konkurs parema, maja
pääle.
Kuubani ühisuste nõukogus on wälja
töötatud konkurskawa, mille järele uusi
tööliste elumaju ehitada. Majad peawad
wastaum uuema aja nõutele. Lihtne, awar,
sanitaar ja terwishoidlised küsimused on
seatud maja ehituse alusnõuteks.
Nende majade ehitamisele tõmmatakse
kõige paremad Leningradi tehnilised jõud.
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Suurel murel pani tema tähele Amedee mõttekäiku, mida
tema nii kergesti lugeda oskas. Teda äritas mitte ainult see,
et Annik töötades temalt osa enesest ära wõttis... Ei, sääl oli
weel midagi muud selgitamaiut. Wäga wõimalik, et Amedeei
äritas ka see, et neil ühine elukutse, kui ka see, ei Annik ikka
enam esile kerkides, tumestas teda pisut! Kas ei peitunud selles
tema igapäewsuse, süstemaatilise pahameele põhjus ?
Esimene punkt selgus Annikile pea pääle Saint-Sulpice plat
silt ületulemisel. Keegi nõuküsija, kes Amedee jutule tuli, toodi
eksikombel Anniki juure. Amedee tegi rn-me Danvoisile selle
eest nii terawa märkuse, et Annikil korraga silmad awnesid ja
tema mõistis, mis alal neil iulewikus lahkmõtteid on.
Uks teine kord jälle, kui Amedeei kodu ei olnud, wõttis
Annik nõutahtja wastu Amedeö kabinetis. Ootamatult warem
kodu tulles pidi Amedee wäikses wõõrastetoas seni ootama,
kuni tema kabinett wabanes. 1 ema paha meeleolu kutsus õhtul
nende wahel waieluse esile, mida Amedee kaua unustada ei
suutnud.
See pani Annikit järelmõilema. Jäi ainult järele uuesti lahus
töötama hakkata. Kõik pahandused, mis ühise kabineti tarwita
misest tulla wõisid, jääwad siis ära. Ei ole tarwis liialdada,
midagi tõsist ei olnud selles! Paule tundis ka kiisust Anniki
wäikses korteris ja Annik otsustas teisi korteri otsida, kus tema
wõiks awada oma kabineti ja mahutada ka õde oma lapsega.
Juhus tuli siin temale appi. Saint-Sulpice platsil, üks kord
kõrgemal Anniku korterist, wabanes ruum, säält kolis wälja
ohwiiser, kes prowintsi koha pääle määrati.
«Mina wõtan selle korteri omale! Mis sina arwad sellest,
kallim?»
Tema ettepanek, mis nii lihtne ja loomulik, suurendas weel
enam Amedee paha meeleolu. Amedee oli selle wastu.
«Ei, ei ole tarwis! Milleks seda? Küll korraldame siin kõik
üldiseks rahulolemiseks. Mis puutub Paulesse, siis leiab tema
ka enesele wäikese korteri meie lähedale siia linnajakku...»
See hoolekand ei petnud Annikit.. .
Jaanuari esimestel päewadel, kui Amedee palatist tuli ja
Annik wasiuwõiietuppa läks, leidis tema lambi all õhtuse aja
lehe ja pööras iähelpanu ühe märkuse pääle.
«Waaia!» ütles tema ja ulatas lehe Annikile.
Märkuses teatati naisadwokaatidele ametüsisuse lähemast
liikmete üldkoosolekust. Sääl oli ka tähendatud, et m-lle Annik
Raimbert säätakse üles kandidaadiks ühisuse abiesimehe kohale.
«Soowin sinule õnne! Sina lähed jõudsasti edasi! Pääle
panga teenijate protsessi, mis mina sinule üle andsin, oled sina
oma pääle tähelpanu tõmmanud. Pean tunnistama, et mina kogu
aeg sind tähele panin ja mõtlen, et mina seda protsessi pare
mini kaitsnud ei oleks!»

«Mitte paremini, minu armas, aga sootu teisiti! Kuid mina
oma tüüpilise naisterahwa südamega...»
«Ühistunne! Tuttaw aaria! Ei, ei, mina ei taha sind su
gugi haawata! Just selle wastu, see on kiitus! Nüüd saab si
nule aga sarnane au osaks! Kuid miks sina sellest minule seni
sõnagi ei lausunud?»
«See oli ainult projekt! Ja päälegi wähe usutaw! Mina ei
tahtnud sellest enneaegu pasundada. Päälegi ei usu mina weel
sellesse? Mina olen weel nii wähe tegutsenud.. .»
«Noh, küll sina jõuad seda weel! Mina rõõmustan sinuga!»
«Tõesti ? Tänan sind, minu armas!»
«Kas sina kahkled selles, et mina rõõmustan sinu õnne
üle? Sina oled seda täiesti teeninud!»
Amedee awaldas nii südamlikult oma rõõmu Anniki uue
edu üle, milles ei leidunud wähematki kadedust, et Annikil häbi
hakkas sellest, et tema minutikski kahtles Amedee tõsiduse üle.
Annik sai niiwõrd julgust, et teatas temale, ehk küll teada oli,
et selle teatega tema Amedeei uuesti pahandab:
«Kuula! Wõib olla tülitsed sina minuga selle eest, kuid
mina pean seda sinule tunnistama.. . Mina tegin kindla otsuse
kabineti asjus. Kauem ei wõi see nii edasi kesta .. . Wõimata,
et need kolm naisterahwast. ..
«Kelledest üks just suur ei ole!»
«Kuid kes wiriseb hommikust õhtuni. Ei ole kööki! Selle
pärast rääkisin mina ülemise korra elanikuga! Teda määra
takse Orleani. Nädala pärast saab korter wabaks. Wiis tuba
ja telefon! Meie leppisime kokku. Nüüd peab kindel otsus te
gema ja majaperemehele teatama. Sina tead küll, et sellel kor
teril hulk tahtjaid on. Homme kell 10 hommikul lähen mina
üürilepingule alla kirjutama.»
Amedee oli kui rabatud!
«Sina wõtsid korteri, ilma minule sellest sõnagi lausumata?»
«Ei olnud selleks aega.»
«Kas sina ei leidnud siis aega .. .»
~ ~ ej |eidnud! Sinule ei meeldi see? Mispärast, minu kal
lim? Paulele ei ole paremat leida! Aga mina .. . mina sain
omale iseseiswa kabineti ja nii wabastan mina sind oma arwuta
paberitest ja ... oma siinolekust kui adwokaai.»
«Mida sina kõik wälja ei mõtle!»
Sarnane pettumus peegeldus Amedee tusasel näol, et An
niK korraga aimas kogu löögi tegewust! Langesid kokku kõik
tema wisad lootused .. . Wõidetud üheainsa löögiga
«Mina oleks paremal meelel.. .» algas Amedee
«Mind oma juure jätnud?»
«See on ju nii loomulik! Eks o!e?»
Annik naeris:
_ «Igatahes, enam meelitawamat kahetsust minu ärasõidust ei
vvomud mina unistada? Kuid minu armas, sinul on ju teada, et
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Edasi
Ringpoft.

MMm «lii.

Sm. w. Kinigssepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.

Kiilnnns nr. 9. Juba 1905 a. olen
tßöltštcliifuinifeft oia wõtnud. 1917 a.
läksin Eestimaale Mõru kreisi, Meksi walda,
kus mind walla nõukogusse waliti, milles
töötasin 28. weebruarini 1918 a. Siis
põgenesin ,Saksa okkupatsiooni werepulma
eest siia tagasi, naist, tütart ja kraami
maha jättes, 24 tunni pärast laskis mõis
nik naise ja ,tütre majast wälja tõsta ja
ja nad tuOd siis mulle järele. Praegu olen
63 aastat wana ja töowõimetu, olen nai
sega tütre toita. Kust wõiks abi saada.

Esmaspäewal. 10- jaanuaril
Esimese astme
markfiftlik-leninismi ringi
järjekordne istang.
Algus kell 8 õhtul.
Teisipäewal, 20. jaanuaril
Teise astme
martstftlit-leninismi ringi
järjekordne istang.
Algus kell 8 õhtul.
W.K.P Leningr.kubkomi agit-prop

Mastus: Juba wanaduse tõttu (üle
kuuekümne aasta) on teil õigus saada täie
list ülespidamist riigi kaest. Pöörake Ou
dowa kreisi ühiskondliku kindlustuse osa

osakonna Eesti setrsioon-

konna poole (oTAeji comaaabHoro oõecneqeHHH),

kust teie lähemaid juhtnööre saate, kuidas
abi saada ja wälja nõuda.
Küstmus «r. 10. Kas !on kooli
klassitoas pidupidamine keelatud?
Mastu» I W.ilitsuse poolt mitte. Pi
dufid keelata ehk ludada kooli ruumides
wõib kooli nõukogu ühes kooliõpetajaga.
K«ftm«S «r. 11. Kas kergendatud
metsaandmise tingimused ka metsatööliste
k?hta makswad on, ja kui on kes neist
lvõiwad.kergendatud tingimustel metsa saada.

Wastus: Rahwa põllutöö kommis
sariaadi ringkirja põhjal (N° 24/9—JI9,
10. jaanuarist 1924 a.) wõiwad kergen
datud tingimustel metsa saada: I) kõik
metsatöölt wanaduse, haiguse ehk wigas
tuste läbi lahkunud metsatöölised, kui neil
alaline kindel sissetulek puudub; 2) kõik
surnud metsatöölise perekonna liikmed, kui
nad wiimase toita olid. Kui täh. metsa
tööline teenistuse kohustuste täitmisel ta
peti, saab lesk ja lapsed kuni 18 aastani
hinnata metsamaterjaali.
Küftmus nr. 12. Kas talupojal on
õigus ilma erilise lubata kalu püüda jär
wes, mis asub riigi käes olewas metsas?
Wastns: Zlma erilise loata ei wõi.
Luba saamiseks tuleb pöörata kohalise metsa

walitsuse poole. (Alus rahwa põllutöö
kommissariaadi ringkiri nr. 29/13 JI9,
14. jaanuarist, 1924 a.).
KLstmns nr. 13. Meie asuudus ta
hab omale muretseda traktorit ja rehepeksu
masinat. Kuulsime, et pidawat olema min
gisugune dekreet, mille põhjal talupoegadel
õigus on põllutööriistu ja masinaid pike
maks ajaks wõlgu saada. Kas sarnane
dekreet on olemas ja kui on, kust masi
naid wõlgu saada?
W astus: Sarnane määrus on wälja
antud kesktäidesaatwa komitee poolt 12.
jaan. 1924 a. ja selle järele ei tohi ükski
asutus ega organisatsioon põllutööriistu
ja masinaid müüa kallimalt, kui need enne
sõda maksid. Sama määruse järele on
wõimaldatud talupoegadele järelmaks ühest
kuni wiie aastani. Järelmaksu pääle wõi
wad masinaid saada kõige päält põlluma
janduslikud kooperatiiwid ja nende liikmed,
põllumajandusliku krediitseltside liikmed,
kollektiiwsed majapidamised ja teised tahu

Ringpost, kui postisaadetuste maale toimetamise abinõu, wõeti tarwitusele
alles mõne nädala eest. See on katse, mille sihiks posti otsekohane lähendamine talu
poegadele. Sellel on määratu kultuuraline tähtsus, annab wüimalust tal pojal saada
wärsket ajalehte, raamatut, ühe sõnaga maa ei ole enam nii eraldatud linna kultuu
ralisest ja poliitilisest elust. Ringpost läheb wälja linnast ning käies ära umbes 100
werstalise ringi, teeb peatusi teel olewates külades, kus teeb metmesuguseid operatsioone
algades kirjade, ajalehtede, rahasaadetuste, pakkide wäljaandmisest ja wastuwõtmisest ja
lõpetades teadete ja seletuste andmistega talupoegadele neid huwitawates küsimustes.
Neid küsimusi, mida ringposti kirjakandja ise lahendada ei suuda, kirjutab ta erilisesse
raamatusse ja tagasituleku puhul algpunkti korjab wastawates asutustes nende kohta
teateid ja wiib järgmise postiga talupoegadele wastuse.
Meie pildil näeme ringposti päralejõudmist küla nõukogusse, kus
annab wälja kirju ja ajalehti ja müüb kirjutusmaterjaali.

seks pöörata tuleb.

Küsimus nr. 14. Kas majawalitsusel
on õigus ära ütelda kergendustest töötatöö
listele, kes registreeritud töötatöölisena mäe

line õigus, sest sellekohaseid kergendust saa

wad ainult need töotatöölised, kes ühiskond
liku kindlustuse kassadest abi saamad.

Kufimus ur. 15- Teenisin 7 kuud
ükstteenijana ja pääle palga oli mul tar
witada ka mäike tuba. Nüüd lasti mind
lahti ja aetakse ka korterist wälja. Kas mi
nu senisel peremehel on selleks õigust?

Mustus: Oma senise teenistuskoha
poolt antud korterit tarwitasite teie osalise
palgana oma teenistuse eest. Seepärast on
nõudmine, et teie korterist lahkuksite täiesti
põhjendatud.

Esmaspäewal, 19. jaanuaril
KSne.
mis ettenägemata põhjustel
jaan. pidamata jäi.
Aine:
gmlit ja 1905 a. rewolntlioou.
Kõneleb sm. Wallner.
Algus kell 8 õhtulSisseminek waba kõigile.
W.K.P. Leningr. kubkomi agit-prop.
osakonna Eesti sektsioon.

Teadaanded.
Puhkepäewal, 18. jaan- kell 1 Päewal on
Haridusmaja kirjandusringi istang. Päewa
korras on referaat näitekirjanduse teooriast.
Palutakse tungiwalt kõigil ilmuda.
Organisaator.

20. jaan. kell 4 pääle lõunat peetakse ära
„Edafi" toimetuse ruumides „Säde 7 kollee
giumi koosolek. Ilmuda palutakse: smd
Rammus, A,uliin, Rähni, Rips, Künnapuu.
toimetus.

Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
Puhrepäewal, 18. laanuarn
kella '/iil—Vai Häälepaneku kursus
„ Vai—Vs2 Rütmika kursus.
Esmaspäewal, 19. jaan
kell 8 22. jaan. lawastus
kell 9 .Emake maantee" 1. w.
Teisipäewal, 20. jaan.
kell 8. .Emake maante" 2. ja 3. w.
Kolmapäewal, 21. jaan.
kell 8 .Ärimehed".

G»GOO>S»G>WO

Akadeem. riiklik ooperi ja baleti teaater
„CHam,aji Kpacaßima".

Sm. Kulbachi Nw-"
Wiiburi poolel) palutakse ilmuda
19. ehk 20 jaan. s. a. kell 8 õhtul
läbirääkimiseks sm- Nirkiga.

Akadeemiline riiklik draama teaater
„Il3rHaHHe õayaHoro öeca"

Akadeemil. riiklik wäike ooperi teaater
„<l>aycT".

Riiklik suur draamateaater
„By»r uailltl»".
Rahwamaja

Tikopesa asunduses
wõtab „ Edasi", „Orase" ja „Säde"
pääle tellimisi wastu
Aleksander Kast.

..Büüo.iaö I".

Punane teaater.
„ToßapHm, CeMHB3BOAHuä".

vX> il ( t; . i _ r 10 ~ir

Wast. instruktor-organisaator

Muusikaline komöödia

Gruschka asunduses,
Luuga kreisis, wõtab „Edast" pääle
tellimisi wastu
sl. Meerina, Eesti kooli juhat.

„Mapima.u

Passash
..BeiHKaa Küürima h HOMepHofi".
gV Uuendage aegsasti ,.Edast" tellimist meebrnariknn Piiale.

Jr. Griiilbm
Wastutaw toimetaja: K Treufeldt.
Väljaandja: Eesti ttirjastuie Ühisus

H nr. 2, 25.Oktobr

prosp. nurgal, teles. 562-3" Wastu
wõte iga päew kella 9—J 2 h ,nw a kella

4—B õhtul; uaisterahwastele eraldi.
Praegusaja arstimisabinöub.

Gilane börje:
Keskkassa kohustused weebruarikS IM/" tsherw

m „ maitsils 99l* ..
„ „ maiks 953'* „
Naelsterltngld y „ 28\'2 u-v
- 94'A »
Tfiootft krvvuid 51 „ 50 „
Soome margad 4 „ 85 „

Tänase lehega on hinnata
kaasas Bictor Margneritte ro
maani „Kaaslane" järjekordne
poogen.

Snguorgaanide igakülgne arstimine,
u * 1 loike-, hamba-,
kurgu-, körwa-, nina- ja suguhaigused.

Sifilis tripper.
Waswwötte tunnid erialadel hom.k. 9
kuni öh. ?. 9 3. Juuli (end. Sadowaja)
uul. nr. 42, Sennoi nurgal. Tel. 163-31
ja 163-32.

I
J Kalender z

Wee-elektrihaigemaja
Snamenskaja uul. nr. 5, trt. 3. Kõhu

soolikate, südame, raswanemise, rheu
matism, kangestus, hüsteeria, neura

steenia, halwatus, seljakuiwus, jöue
tus. Wastuwõtt kella 5 9 õhtu.

1-= 1925 a.

Teles. 212—31.

Kusurtski haigemaja

tööstuse wastutawa töö artellis?
Mastus: Ja, majawalitsufel on täie

,«ui».,ii, mummul iuiiiiii

Täna teaatrites:

poegade ühendused.

Masinate riiklikud ladud on igas kreisi
linnas, kuhu teil ka lähemate teadete saami

Sm. w. Kingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.

g koigi tarVilikumate kalendri teadete ja A
õ markidega.
Sisu: Aja arwamine wööde järele. Kuu- ja päikese
« warjutused. Tabel-kalender. Kalendaarium. täht- «
VZ päewad. Kuu seis. Päikese tõus, loojaminek ja päewa gJ
pikkus. Näpunäited ja tarwilikud teated põllumeestele. rvj
Ä Meetrisüsteem- Posti ja telegraafi taks. Tiinusekalender. «
Qy Jahikalender- Eesti keskasutuste adressid. Riiklikkude kesk- W
AF asutuste adressid jne. rF
Aiad 15 kop. xx
© Nutate teüimistega! Nalendrit on trükitud K
K piiratud arwul. S
© AäUemüLjateie protsendid. @

lef. 181—58. WaStuwötm. kõikides spets,

professorite ja assistentide voolt kello
lv botnm. kuni kella 10iv.it. Alalised woo
did (naistedaigused ja sünnitamine). Ras:

N-m-trl met.
X SISU» J»» tripper r..1'
SaißiiiMetttsS^lal-Ä'
hamb. Arstide. kntsum. kodu.

M. Htlsker-äiiliiilieimi!
H. R. Witkun - Kolpakowa uuendas
wastuwötmist: nõuanded ja abi ras

kejalgsetcle, sünnitaiatcle, naistehaigu
sed. Kella 10. homm. kuni kella 7 oht.

Troitskaja 11, krt. 7. Sissekäik pa
raaduksest.

© Eesti Kirjastuse Ühisus, j§
g Leningrad, Fontanka 27 $0

Relsker-mmeillililil
abi raskejalgsetele ja sünnitajatele'
naistehaigused, alaline arst. Moh-a
maja uul., nr. 18,krt. 3, sissekäik hoowist
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