Ukftkuummer 5 kop.

Kõigi muude tuulised, ühinege!
Kuulutuste ja tellimiste hinnad
Tellimine
Kuulutamine
esimesel lhk. 3 r. kul.
Linnades 1 knn I rbl.
aaSta 11 rbl.
viimasel „ 1 „ „
yt aal 1 kuu 50 kop.,
keskmistel, 6 „ „
k.-har. asut. 20 k. „
aasta 5 rbl. 50 kop.
rc. Ac:f..r. **; e.
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Tema Programm: armuheitmata wöit
las töölisklassiga. Sotstaal-juudased
toetavad kodanlust.
Berliinist, 17. jaan. Saksa riigi
päewa kommunistlik rühm awaldas järg
mist teadaande:
Rühm waatleb Lutheri walitsuft, kui
avalikku isewalitsuslikku walitsust, kelle
asutamine t»ob kaasa armuheitmata wöit
luse töölisklassiga. Uue walitsuse moo
dustamine tähendab kommunistliku liiku
iilist allasurumist, 8-tunnilise tööpäewa
äramuutmist, tööpalga allasurumist, ja
Vaesematele kihtidele maksude päälepane
mist. Kodanlus loodab sotsiaaldemokraa
tide liiderite abi pääle otsustawal silma
pilgul.
KürilSitajad ei leia ühist teelt.
Berliinist, 17. jaan. Keskerakonna lä
hedal seisew Kölni maakonna preifident
Frenkel määrati une walitsuse rahami
nistriks.
Pahempoolne ajakirjandus laotab laiali
kuulujutte, et walitsuse deklaratsiooni
avaldamise wiibimine riigipäewal, ei olene
mitte sellest, et tähtsamad i ministrite kohad
on jagamata, waid lahkhelidest Lutheri
walitsuses eneses Kölni piirkonna küsi
muse kohta. Täna wõttis Luther aja
kirjanduse esitajad jutule, et laiali ajada
neid kuulujutte.
Rumeenia kommunistid nõutasid
omale wabadust.
Miinist, 17. stuui. Schilawi Vangi
majast (Rumeenias) wabastati 100 kom
munisti. Nemad nõutasid omale wabadust
näljastreigi läbi. Wangimaija jäetud kom
monistid nälgiwad edasi.
Weel üks kodanluse kättemaksu
ohwer.
T a l lin n a st, 19. jaan. Eila wiskas
ennast kaitsepolitsei hoone kolmanda korra
aknast olla arreteeritud 1. detsembri sünd
muste tegelane kommunist Ruusamägi.
Allawiskaja sai raskesti wiga ja elulootust
on wähe.
Balti riikide kouwerentsist.
Hels i n g i st, 18. jaan. Balti riikide
wälisasjade ministrite konwerents algas
16. jaanuaril Soome wälisasjade ministri
Prokope kõnega, kes waliti ka konwerentsi
esimeheks. Waliti järgmised kommisjonid:
wahekohtuküsimuse, wastastikuse informat
siooni, tolliküsimuste, weoasjanduse ja re
daktsiooni kommisjon.
Konwerents lõppes eile pääle lõunat.
Õhtul oli raut, kuhu kutsuti ka kogu dip
lomaatlik korpus. Täna sõitsid wälisasjade
ministrid Helsingist wülja.
Prantsusmaa on lahustud We
nemaale laewastikku tagasi
andma.
Pariisi st, 18. jaan. Saadik Daniel
pööras kirjaga pääministri Herriotti poole,
milles tuletab meele, et wälisasjade minis
reerinmi poliitilises osakonnas anti tema
kätte materjaal, milles oli ainult üks kiri
Wrangeli laewastiku kohta.
Sellest kirjast selgub, et 1933 aastal
kohustas Prantsusmaa Wrangeli poolt
wäljawiidud ja nüüd Bizertas asuwad
laewad anda esimest Wene walitsuse kor
raldusele, keda tunnistatakse.
Prantsuse wälisasjade minister wastas
selle pääle, et Danieli kirjas ettetoodud
kirjawahetus koosnes ainult mitteschisreeri
tud telegrammidest, mida saadetis Moskwa
juunikuul traaditelegraasi teel ja sellepärast
on nende dokumentide puudumine mater
jaalides lihtsalt seletataw.

8. aastakäik
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Rahwuswahelise fascismi
waheltsobitaja.

näitab meile teed.
Kommunistide hiigla meeleawaldus
Berliinis.
Berliinist, 18. stan. Ühenduses
Lenini, Liebknechti ja Rosa Luxemburgi
nädalaga, korraldati Saksamaa Kompar
tei poolt Weberwieses (Berliini osas)
hiigla meeleawaldus poliitikawangide am
nestia nõudmiseks. Kell 11 astusid wälja
koondatud rühmad kõigist raioonidest.
Meeleavaldusest wõtsid osa kõik pu
nase liini wõitlewa ühingu organisatsioo
nid. Noorsoo organisatsioonid (Jung
sturm) siin lapsed ja töölisnaised punas
tes riietes, kes hüüdsid: Andke meile ta
gasi meie isad ja mehed! Kell pool 12
kogus kokku üle 60 tuhande inimese.
Tasume kätte K Liebknechtijaßosa
Luxemburgi eest.
Lehwisid sajad punased lipud üksikute
tehaste ja raiooni organisatsioonide poolt.
Pandi üles sm. Lenini, Liebknechti ja
R. Luxemburgi pildid, plakaatide ja loo
sungitegä: „Maha Dawesi plaan!", ..Elagu
Nõukogude Wabariik ja proletariaadi dik
tatuur".
Meeleawaldusel oli tegewusel weoauto
mobiilid, mis kaunistud lippudega ja
päälkirjadega: „Tasume kätte K. Liebknechti
ja Rosa Luxemburgi eest". „Lenin näitab
meile teed". „Looge punased nõukogud ette
mõtetesse". „Kindel wöitluse liin Dawesi
plaani ja uue kodanluse walitsuse wastu".
Sümbooliline oli ühe automobiili ku
jutus, mille pääl seisis tapamasin Saksa
maa «töölistele ja teine automobiil kuju>as
wangikoja wankrit raud wõredege akende ees.

Meeleawalduse koha ümber oli koon
datud tugewad kaitsepolitsei rühmad. Kõik
politsei wahipostid olid mitmekordselt suu
rendatud. Pohtsei automobiilid seisid
lahinguwalmis.
Kell pool 12 algasid kõned.

Mitte Pisaratega waid wöitlusega.
Kõnedega astusid üles 8 seltsimeest,
nende hulgas Ruth Fischer ja Heschke:
Töölisteklass, rääkisid kõnelejad, mäles
tab oma juhte mitte pisaratega, waid uue
wöitluse jätkamisega uue kodanluse walit
suse, kodanluse ühtluse, sotsiaal-demokraa
tide ja Dawesi plaani wastu. Päämi
seks wäljapääsu teeks sellest on Saksamaa
rewolutsioon.

Kõnelejad kutsusid wõitlusele kapitalismi
ohwrite vabastamiseks, ning kriipsutasid
alla, et Saksamaa rewolutsiooniline klass
läheb meie juhtide Lenini, Rosa Luxem
burgi ja K. Liebknechti näidatud teed.
Kõned lõpetati hüüetega: Maha kodan
lus! Elagu Saksamaa rewolutsioon ja
Nõukogude Wenemaa. Meeleawaldus lõ
pes Internatsionaali lauluga. Suurem
osa meeleawaldajatest pöörasid kesklinna
osadesse, kusjuures neid saatsid tuhanded
inimesed.

Maha kodanlus!
K. Liebknechti ja Rosa Luxemburgi
haudadele pandi üle saja pärja.
Haua juures mängiti leinamarssi;
kus Ruth Fischer pidas lühikese kõne:
„Meie ei ole siin mitte kaebamise mõttes,
waid wöitluse juoks. Saksamaa tööliste
klass on weel ahelates, sest Saksamaa
töölisteklass ei saanud aru K. Liebkrechti
ja Roosa Luxemburgi ajal, et ta peab
võimu' wõtma ja läbi wiima lõpuliku
võidu. . • .
Töölisteklass lasi end pimestada sot
siaal-äraandjate illusioonidest. Tööliste
klass wõib wõita nende wastu wõideldes,
kes tapsid K. Liebknechti ja Rosa Luxem
burgi".

Teated Nõukogude Liidust.
Mälestatakse juhti ja 9. jaan. lan
genuid töölisi
Moskwa nõukogu otsusel on Lenini sur
ma aastapäewal. Piiteri tööliste maha
laskmise päewal 21. ja 22. jaan.
kõik Moskwa lõbukohad sulutud. Keelatud
on ka wiina ja õlle müük.
22. jaan. lubatakse ette kanda ainult
sellekohast sisuga ettekandeid.

Tööliste ja teenijate maksu alla
Panekust.
Rahanduskommissariaat seletas, et need
töölised ja teenijad, kes oma palgamäära
poolest teatud wastawates tingimistes, ar
watakse ka sissetulekumaksu maksmise alla.

Uhkuseasjade maksu muutmine.
Riigi planeerimise kommisjonis waadati
läbi rahanduskommissariaadi poolt esita
tud kawa uhkuseasjade maksu muutmise
kohta.

Kawa järele wabastatakse rida uhkuse
asju, mis on üldise tähtsust omandanud,
sellekohase maksu alt. Nende asjade
hulka kuuluwad: Mene walmistuse pool
siidi riided, seemusnahad, mitmesugused
hõbeasjad jne.
Trustid wäljamaa laatadel
Rida truste asus oma eksponaatide
saatmisele lähemal ajal awatawale Lioni
laadale. Juunikuul awamkse Stokholmis
Skandinawia-Balti riikide laat. Laada kor
raldajad loodawad S. N. W. Liidu eks
portööride laialise osawõtu pääle. Samuti
kutsutakse S. N. W. Liit Pooseni laa
dale.

Sotsiaalse kinnituse tariifi muut
mise kawa
Kõrgematesse riiklikkudesse organyatstoo
nidesse saadeti lübiwaatamiseks sotsiaalse
kinnitusetariisi muutmise kawa.

Kawa järele maksawad esimesejärgu et
tewõtted 16 prots. kogu wäljamaksetawast
palgasummast, 2 järk 18 prots., 3
järk 20 prots. ja 4 järk 22 prots.1
Riiklikud ettewõtted maksawad 10 prots.
ja wäljamaale wedamiseks töötaw metsa
tööstus 14 prots.
Tööpaiga üldpalgasumma sisse wiiakse
kõik tasumaksmised, mis saadud hariliku
kui ka ületunnitööde eest.
Maksuta arstiabi
Kinnituskassa keskwalitsuse seletusel peab

kinnitatud töölistele arstiabi andmine ja
ajutise tööwõime kaotamise abiraha jaga
mine sündima kinnituskassades, kusjuures
kinnituspaberisi nõuda ei tarwitse.
Uhelajal andis keskvalitsus seletust sel
le kohta, et kinnitatutega ühelajal saawad
abiraha: tööinwaliidid, nende perekonna
liikmed, surnud kinnitatute perekonna liik
med, abiraha saawad töötatöölised, tööta
ametiühisuse liikmed, kes abiraha ei saa.
Laenu ühiskondliste tööde Pääle
staesolewal maianoufe aastat annao
rahwakommissaride nõukogu töökommissa.
riaadile 3.671.000 rubla riikliku plaani
nõusolekul ühiskondliste stööde organiste
rimiseks. Töökommissariaat näitas oma
kohapäälsetele orgaanidele, et köesolewal
aastal wõib organiseerida ainult kasulikke
ühiskondlikke töid. Töid tuleb toimetada
majanduslikul alusel. Tööde wäljaandmine
eraisikutele ja ettewõtjatele on keelatud.
Tööliste tööjõu koosseis ühiskondlistel
töödel peab koos seisma 80 prots. õppi
mata töölistest.

Aleksander Zankaw,
Bulgaaria fascistliku walitsuse pää. Käes
olewal ajal sõidab ringi naaberriikides
Rumeenias, Greekas, Jugo - Slaawias ia
mujal, et luua sõjalist liitu Nõukogude Liidu
wastu.

Miitingud Pariisis.
Pariisist, 18. jaan. Lenini surma
aastapäeva puhul organiseeris Prantsus
maa kompartei Pariisi organisatsioon hulk
miitinguid Pariisis ja ümbruskonnas. Kõige
tähtsam miiting oli Grausho Beni uulitsal
ametühisuste majas, kus ülesastusid Se
mar, Monmusso, Dorrio Foske Lenini
mälestamise kõnedega. Lauldi Jnternatsio
naali. Miitingul wahejuhtumisi ette ei
tulnud.
Lenini ja Liebknechti nädal
Standinaawias.
Stokholmist, 18. jaan. Ühenduses
Lenini ja Liebknechti nädalaga pühendab
Skandinaawia kommunistlik ajakirjandus
ajalehtedes sellekohaseid kirjatükke. „Stock
holm Poliitiken" kutsub üles Lenini ja
Liebknechti mälestust austama rewolutsioo
nilise wöitluse kõwendamisega. „Kopenha
gen-Arbeiterbladet" kirjutab: „Lenin-ini
mene suri, kuid leninism elab".
Massilised kommnnistide arre
teerimised Leedus.
Kow n o st, 18. jaan. Poliitiline po
litsei toimetas läbiotsimisi Kownos, Pone
weshis, Mariampolis ja Wilkowischkis.
Politsei teadetel olla awalikuks tehtud
laialdaste harudega poliitiline organisatsi
oon.

Mariampoli linna kohalise direktori kor
teri läbiotsimisel leiti süült hulk aparaate
ja kommunistliku kirjanduse ladu. Teistest
linnadest leiti ka palju agitatsioonilist kir
jandust. Leili muu seas Leedu kompartei
kirjawahetus.

Kownos toimetati hulk läbiotsimisi üli
õpilaste hulgas. Poneweshis arreteeriti
linnas lugupeetud arst Tomashewitz. Ter
we asi on antud sõjakohtu alla.
Jugo-slaawia kokkulepe Gree
kamaaua.
Atheenast, 18. jaan. Jngo-Slaania
wälisasjade ministri abiline Markowitz
teatas jutuajamisel ajakirjanduse esitaja
tega, et eelseisew Jugr-Slaawia ja Greeka
waheline leping saab kandma lihtsalt kait
felaadilist iseloomu.
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Rahwuswaheline seisukord ja meie
majandus.
Oma aruande algul peatas sm. Rõkow
pikemalt sotsiaalse ülesehituse eelduste juu
res riigis ja selgitas kooliõpetaja osa sel
les, siis peatas weel rahwuswahelise
seisukorra kõwenemise järkude juures, eriti
peatades wälispoliitika ühe tähtsama küsi
muse juures, meie tunnistamine Prantsus
maa poolt de-jure ja eelseiswad läbirää
kimised Prantsuse walitsusega.
„Mölemad maad ei ole suutnud weel
wastamisi awaldada oma esialgseid ette
panekuid. Pää läbirääkimise aineks on tin
gimata tsaariwalitsuje wõlgade tunnista
mine nõukogude walitsuse poolt Prantsus
maale ja Prantsuse alamatele kahjutasu
maksmine nende kaotuste eest, mis on
ühendatud Oktoobrirewolutsiooniga. Tsaa
riwalitsuse suhtes oli Prantsusmaal isesu
gune seisukoht ja tema mängis omapärast
osa. Nagu teada, andis tema tsaariwalit
susele rohkem laenu, kui ükski teine maa.
Prantsuse rahaga ehitati tähtsal määral
strateegilised teed tsaristlikul Wenemaal,
Prantsuse rahaga suuremal määral loodi
tsarismi sõjaline wäeüksus. Need laenud
olid oluliselt Prantsuse kapitaali kulud
Prantsuse imperialiftlikwde kawatsuste kind
lustamiseks. Seda erilist joont rahalises
wahekorras tsarismi ja Prantsuse waba
riigi wahel wõetakse arwele meie Läbirää
kimistel Prantsusmaaga. Hiljuti ilmusid
Prantsuse lehtedes tähtsamate poliitikate
gelaste arwamised, et Prantsusmaa wõlad
Inglise ja Ameerika suhtes ei ole harili
sed wõlad, sest Prantsusmaa kaitses mitte
ainult oma. waid kogu kodanliku ilma
huwisid. Nii on ka need kulud, mida
Prantsuse kodanlus kandis tsaristliku We
nemaad sõjaliselt warustades, poliitilised
kulud, mis ei pane meile pääle rahalisi
lõbustusi.
S. N. W. Liit on praegusel ajal raha
lise boikoti seisukorras. Tema ei ole saa
nud mitte kopikutki laenu ja on ainukene
maa, kes pääle sõja oma majandust üles
ehitab ainult oma enese sisemiste abinõu
dega. Mitte kopikutki ei ole Nõukogude
Liit laenu saanud ja waewalt on seda ka
lähemal ajal loota. Sellepärast on ainsa
mad hallikad meie sisemised tagawarad.
Sellega on seletataw ka see pikaldane ede
nemine meie majanduses ja talupoegade
ning tööliste olukorra paranemises, mida
»on märgata pääle Oktoobrirewolutsiooni".
Meie Põllumajanduse edusammud
Edasi näitab sm. Rõkow, et meie ma
janduslikku seisukorda määrab ära talupoe
gade seisukord ja majanduslik edu. 1923
aastal panime meie seisma katkestamata
Kirjandus.
P. Peterson. Leninism ja
trotskism". Eesti Kirjastuse Uhi
suse kirjastus Leningradis, 1925 a.
60 lhk., hind 20 kop.
Eesti Kirjastuse Ühisus on annud meile
siis kirjatöö, mida leninismi ja trotskismi
selgituseks hädasti tarwis on. Peab ju
iga töölisteklassi liige tundma leninismi
ja seda niiwõrd, kuiwõrd trotskism pre
tendeerib leninismi aset täita.
Kahjuks peame aga ütlema, et sm.
Peterson oma ülesande pääle liiga kergelt
on waadanud ja meile raamatukese annud,
kust ikkagi teada ei saa, mis on trotskism
ja mis wahe on trotskismi ja leninismi
wahel. Käesolewast raamatukesest selgub,
et Trotski ajaloo käiku walesti hindab ja
ja see on kõik. Kuid ka selle eest
aitäh!
Sm. Peterson arwab kõige päült, et
puudub sarnane asi, nagu Trotski õpe
tus teooria, sest „sm. Trotski on
wähe aega enamlasena ja rohkem aega
Vähemlasena (aga tihti ka kõhklejana
enamlaste ja wähemlaste wahel) Võidel
nud" (lhk. 5).
Samuti „sm. Trotski kõhkleb ja ei asu
kummagi leeri" (lhk. 12). „Sm. Trotski
loeb tarwilikuks jääda ka imperialistliku
sõja ajal kõhklejaks" (lhk. 17).
Nii siis sm. Petersoni arwates on
trotskism kui õpetus tundmata. See oleks
ju tõepoolest suurepärane ja Trotskile tu
leks kui rumalale koolipoisile joonelauaga
näppude pääle lüüa, kui ta oma rumaluses
ajalugu wõltsib ehk leninismi rewideeri-

külwipinna Vähenemise protsessi (1915
1922 aastani), esimesena sel aastal ei
Vähenenud külwipind eelmise aastaga wõr
reldes, waid suurenes 58,7 milj. tiinu
päält 69,9 milj. tiinuni. 1924 a. kestis
suurenemise protsess edasi, suurendades
külwipinda kuni 75,9 miljoni tiinuni, mis
teeb wälja 88°/ o ennesõjaaegsest külwipin
nast. Waatamata wiljaikalduse pääle sel
aastal, kestab külwipinna kasw edasi, tali
wiljade külw suurenes kogu Liidus kesk
miselt 5 protsenti, aga wiljaikalduse maa
kondades walitsuse õigeaegse abi tõttu ko
guni 10%. Weel kiiremini kaswab kül
wipind eriliste taimede kaswatusel, millel
suur tähtsus on meie tööstuse pääle. Enam
hinnalisemad kultuurid kaswawad palju
kiiremini, kui meie üldine külwipind. See
tähendab, et sissetulekud külwipinnaft kas
wawad rutemini, kui külwipind ise, sest
puuwill, suhkrunaerid, lina jne. annawad
talupojale tiinu päält rohkem, kui rukis,
kaer ja isegi nisu. Põlluharimine muutub
põhjalisemaks. Ja meie kohus on talupoega
aidata sellel teel.
Karjakaswatuse jalulesäädmiue.
Loomakaswatuse edu iseloomustades näi»

tab sm Rökow, et hobuste arw on wii
mase kahe aasta jooksul kaswanud 9 mil
joni pää wõrra ehk I0c/o, mis teeb wälja
umbes 3U sellest armust, mis oli 1916
aastal. Seda silmas pidades, et hobune
on meie põllumajanduses pää weojõuks,
ja et põllupind on tõusnud 90°/ o 1916
aasta põllupinnast, kuna hobuste arw ai
nult 75°/ o wälja teeb, siis on hobuste kas
watuse küsimus küllalt teraw. Parem on
lugu sarwloomadega, kelle arw suurenes
kahe aasta jooksul pea xh wõrra, s. o. 35
milj. 1922 aastal kuni 46,3 milj. 1924 a.
(1916 aastal oli 48,4 milj. pääd). Oige
kiiresti kaswab wäikekariloomade arw. Si
gade arw on kahe aasta jooksul kaswanud
kahekordseks ja läheneb ennesõjaaegsele ar
wule, mõnes raioonis on sellest koguni üle
tõusnud.
See kõik suurendas küla ostuwõimet.
Talupoja majapidamise tõstmise
ülesaudedNii wõib kinnitada, et aast-aastalt ole
me meie saanud sarnast edu, mis lähemal
ajal teeb talupoegade seisukorra paremaks,
kui see oli enne sõda. Lähemal ajajärgul,
talupoegade hulgalise kirjaoskamatuse juu
res, talupoja majapidamise mahajäänud
oleku juures, ei wõi siis juttu olla põllu
majanduse sotsiaalsest iseloomust, waid sel
lest, et talupoja majapidamist wõib pa
randada kiires tempos aast-aastalt. Prae
gusel ajal on meil paljudes rajoonides
40°/ o hobuseta majapidamisi.
misest kõneleb. Kas on lugu aga tõe
poolest samane, nagu Peterson kirjutab?
Meie wähemaltki küll seda ei usu!
Kuid sellega wõiks weel kuidagi leppida,
kui Peterson ajaloo käiku ja sündmusi ise
wälja ei hakkaks mõtlema. Teisiti ei saa
seda ju ometi nimetada, kui ta kirjutab:
„2. partei kongressil astus sm. Trotski
ägedalt sm. Lenini wastu wälja ja asus
paljudes küsimustes parempoolsemale sei
sukohale, kui wähemlaste juht
P l e h a n o w (lhk. 5).
No, sm. Petersonil peab tõepoolest hää
luulelend olema, sest muidu ei wõiks ta ju
nii luisata. Tarwis oleks ainult pilku
heita 2. kongressi protokollidesse (mis ju
sugugi nii kättesaamatud ei ole) ja sm.
Peterson näeks, et 2. kongressil ei olnud
wähemlaste juhiks mitte Plehanow, waid
Martow ja Axelrod. Plehanow oli aga
see, kes kõige ägedamini Lenini seisukohti
kaitses, niihästi organisatsiooni küsimuses,
kui ka demokraatia asjus. Plehanowi
kõnet demokraatiast peetakse ju üheks pa
remaks wäljenduseks selles suhtes. Sa
muti tsiteeriwad ajaloolased ja enamlased
Lenini kaitsjana just Plehanowi Mar
towi, Axelrodi ja Trotski wastu.
Siis edasi lhk. 6: „. . . isegi wab a
meelne aristokraatia ei olnud rahul,
waid nurises ja kurtis".
Sarnane nali on juhtunud sm. Peter
soni arwates wiiendama aasta eel
aristokraatia ja päälegi wabameelne! Kui
das see ometi wõis juhtuda, et aristok
raatia wabameelne oli ja ta enese üle
isegi nurises ja kurtis!' Mulle jääb see
tõepoolest mõistatuseks.
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Ei tohiks olla mitte ainustki hobuseta
talupoega, ei tohiks olla ühtegi talupoega
ilma adrata, ei tohiks olla ühtegi talu
poega, kes ei mõistaks agronoomia täht
lust põllumajanduses. See on üks suurem
ülesanne kooliõpetajatele. Talupoegade
poolehoid meie parteile, nõukogude wõimule
oleneb sellest, kuiwörd laialt suudab wa
litsus, nõukogude intelligentsia ja meie
tööstus aidata talupoega tema majanduse
kordaseadmisel. Sellepärast peab tööstus
täielt pöördud olema talupoegade poole.
Hindade taktika ja talupojad
Meie partei ja nõukogude poliitika wii
masel ajal oli nimelt selle ülesande lähen
damisel. Sl. Rökow peatas lühidalt ra
handuse reformi ja hindade poliitika juu
res. Hindade poliitika on üheks tähtsamaks
silmapilguks meie üldises poliitikas, nii
kogu majanduse, kui ka talupoegade suhtes.
Kui wõrrelda hindade wahet põllumajau
duse ja linna saaduste wahel aasta tagasi
ja nüüd, siis wõib ütelda, et tööstuse
hinnad on uüüd palju madalamal kui
aasta tagasi. Tarwis ou läbi wiia meie
töösmse organiseerimise paranemine sarna
sel moel, et see lubaks hindasid weel alan
dada, ilma et sellega õõnestada meie töös
tuse alust. Seda arenemist peame meie
läbi wiima, kui meie ei taha jääda asu
maade seisukorda. Hindade poliitika on
meil kestew ja rea aastate jooksul püüame
meie anda talupojale ikka odawamalt meie
wabrikute ja tehaste saadusi.
Meie tööstnse arenemine
Tööstuse juure üle minnes piirdub A.
J. Rökow mõnede üksikute andmetega, mis
iseloomustawad selle arenemise dünaamikat.

Tema näitab, et talupoegade majapidami
sele lähemal seisew kiutööstus andis
puuwilla riiet 1921 —22 a. 302 miljoni
meetrit, 1922—23 a. 581,4 miljoni m.,
1923—24 a. 835,5 milj. m. Ka ras
kes tööstuses märkame meie edu,l kuigi
mitte suurt. Malmi sulatamine oli 1921
22 a. ainult 10 miljoni pd. 1923—24 a.
40 miljoni puuda. 25 a. pro
grammis on ette nähtud 56,9 milj. pd.
malmi. Meie jõuame ajajärku, kus meie
tunneme puudust nende meie ettewõteie
tehnilises warustuses, mida meie „pänm
dasime" oktoobril. Meie jõuame ajajärgule,
kus terwe rida ettewõtteid ja tööstusha
rusid on tellimistega ülekoormatud ja meie
ette tõuseb küsimus uute wabrikute ehita
mise tarwidusest.

Elektrisikatsiooni plaani juure üleminnes
seletas sm. Rökow, et wähese arwu suurte
elektrijaamade ehitamise lõpetamine (Wol
howstroi, Kaschiri, Schaturi, ,;Punane ok
toober, Balahanin, Sterowosk, Kiselowski)
annab 1926 aastal meile 160 tuhat kilo
watt-tundi, mis lubab näiteks Leningradis
Siis, lhk. 11 ... „Samal ajal o t si
wad kõhklejad omalewastawattööd,
kuhu Võiksid käed külge panna" ning
„wähemlased" asuwadki selle järele pö
randaaluse partei kikwideerimisele (lhk. 12).
Peame meeles: see sündis reaktsiooni
aastatel. Seni tõendasid aga marksistli
kud ajaloo teadlased, et wähemlased läk
sid seepärast põrandaaluse partei likwidee
rimise juure, et arwasid: „Wenemaa on
asunud kultuurilisele majanduslikule are
nemisele ning parlamentlikule teele, kuna
rewolutsiooniküsimus kauge tulewiku küsi
mus on, ning seepärast tahtsid nad ka
parteilist tööd kultuuriliselt alustada awa
likult, parlamentlikult, Stolöpini seaduste
järele".
Nagu näeme, on siin jällegi kaks ise
asja.
Selle järele wõib oletada, et sm. Pe
tersonil on ajalugu ja eriti partei ajalugu
setsme pitseri all.
Trotski seisukohta arutades ütleb sm.
Peterson, et „siis katsus ta (Trotski)
igal pool tõestada, et Wene rewolutsioo
nile järgnewad kohe rewolutsioonid teis
tel maadel" (lhk. 7). Ega see paha ei
oleks olnud, kui Trotski selle küsimuse nii
oleks seadnud, waid palju halwem on see,
et Trotski tõendas, et Wene rewolutsioon
on wõimalik ainult „Euroopa tööliste
klassi riiklikul toetusel", s. o. lihtsurelik
kude keeles Wene rewolutsioon oleneb
täiesti Euroopa rewolutsioonist. Trotski
arwates ju muud jõudu ei ole.
Edasi kirjutab Peterson, et „Trotski
seisukoha Euroopa wabariikide liidu" suh
tes paenlased häämeelega wastu Võtnud,

1 kilowatt-tunni tariifi hinda walguStuses
19,5 kop. päält 12 kop. pääle ja tööstu
jes S kop. päält 3.5 kop. pääle alandada.
Meie eelarwe
Edasi puudutas sm. Rökow meie riigi
eelarwe küsimust. Sel aastal on meil eel
arwe, mille defitsiiti ci kaetud paberiraha
Väljalaskmisega ja mis annab meile wõi
maluse suuremal arwul rahuldada meie
kultuurilisi nõudmisi. 1922—23 a. eel
arwe oli 1.300 milj. rbl., 1923—24 a.
1.900 milj. rbl., 1924—25 a. on eelarwe
juba tõusnud 2.274.732 tuhande rublani.
Nagu näete, oleme 1923 a. kuni 1925 a.
läinud 1.300 milj. rublast 2.300 miljoni
rublani. See on meie tingimiste hiigla
tõus. Pääle arwulise tõusu riigi eelarwes,
on meil weel selle Väärtuslik paranemine.
Kawatsetud 1924—25 aasta eelarwe näi
tab, et tööstus hakkab töötama mitte ai
uult iseseiswalt, waid hakkab ka riigile
tähtsal määral toetust andma. Juuremaks
weoasjandusele on nüüd kõrwaldatud.
Wähenewad nüüd Väljaminekud tööstusele
ja elektrijaamade ehitamiseks. Selle wastu
suurenewad wäljaminekud põllumajanduse
pääle läinud aastal anti siin wälja
59 miljoni, sellel aastal tõuseb see üle
100 miljoni rubla.
Majanduse ülesehituse tempo
kiireneb.
„Hiljuti arutati rahwakommissaride nõu
kogus küsimust, kuidas jaotada ettenäge
mata sissetulnud 147 miljoni rbl. Mina
ütlesin siis rahanduse rahwakommissarile,
et halwasti on planeeritud see majapida
mine, mis neljandal tuul pääle eelarwe
kinnitamist kesktäidesaatwa komitee poolt
annab meile kingitusena ettenägemata üle
jääki, kuid mitu korda parem on siiski
ülejääk kui puudujääk. Kuidas see juhtus?
Sellepärast, et suurenesid sissetulekud mak
sudeft ja ettewötetest, sest meie ei suutnud
pool aastat tagasi ette näha seda kauba
läbikäigu suurenemist. Meie saime 147 m.
rubla sissetulekuid rohkem kui meie oota
sime, mis näitab meie majanduse tõusu
kiirust.

See näitab, et laialdane talupoja turu
ülesseadmine on kiirem kui meie lootsime.
See näitab, et meie oleme täiesti uude
järku jõudnud (ja seda wiljaikalduse juures,
mille all kannatab üle. 7.611 tuhande.ela
niku, kui ikaldus tabas üle 6.338 tuhande
tiinu põldu). Sarnane kiire kasw majan
duse ülesehituses näitab, et hää wiljasaagi
juures tulewal aastal wõib meie majan
dus weel suurema hüppe edasi teha kui
seni.

Kunagi selle 7 aasta jooksul ei ole meil
nii hääd wäljawaated olnud meie majan
duse ülesehituseks, kui praegusel silmapil
gul üleliidulise kooliõpetajate kongressi ajal.
sest see oleks kindlustanud oportunismi
mõju (lhk. 19). Ometi oli Trotski! Eu
roopa liit ette nähtud proletaarse, rewo
lutsiooni järeldusena, ning seega oleks
opormnism juba pühitud olnud.
Ja siis sm. Peterson teatab, et
Trotski ühes Martowiga annud Ameeri
kas „Meie Sõna" wälja. Meie teada
ilmus „Meie Sõna" 1915 a. algul Pa
riisis ja siis töötas Martow ajutiselt
sääl.

35-mal leheküljel kirjutab Peterson, et
oktoobriwöitlused „pool arusaa
matalt õnnestasid". Trotski ütleb aga
ise, ei oktoobrirewolutsioon wõitis eest
kätt just seepärast, et Lenin 1917 a. ap
rillil enamlaste partei Trotski seisukohale
wiis ja teiseks, et Trotski oskas 16. okt.
Peterburi nõukogus luua „söjawäe re
wolutsiooni nõukogu".
Lhk. 31. leiame: „Locn, et sinu pooli
tehtud rewolutsioom liikuma panewate
jõudude hindamine oli kahtlemata
õige..."
Peaks aga olema: „Arwan, et minu
rewolutsioom wiiwaie jõudude hindamine
oli tingimata õige..."
Kahju, et sm. Peterson enne raamatu
kese kirjutamist ei tutwunenud ajaloo käi
guga, tortskismiga ja leninismiga. Sar
nase töö kirjutamine nõuab ikka põhjalikke
eelteado si.

Et aga ramatuke siiski lugejat trots
kismi ja leninismi üle järele mõtlema pa
neb, tüõib seda siiski läbilugemiseks soo
witada kui lugeja selle juures wähemalt
ülaltähendatud parandusi arwesse wõtab.
Ettewa a tus
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Trotskismi alused ja leninism.
J. Palwadre. (Järg)
F) Trotskism eitab distsi
pliini ja ühtlust parteis.
T rotskismi waade monoliitse partei
pääle, partei pääle, kus on koondatud
ühtlased rewolutsioonised jõud* on
eifcaw. Trotskism leiab, et partei peab
olema eriarwamiste ja mõtede kogu,
kus igaüks wõib toimetada naga ta
tahab. Sarnast seisukohta õigustas
Trotski teoreetiliselt weel omas raama
tus «Uus kurs». Mis on eriarwamise
järgmine samm? See on tõmmata
etcse eriarwamise järele osa parteid
liug tõendada tema õiget seisukohta
partei üldise arwamise wastu. Selle
eriarwamise kindlustamine wiib frakt
sioonide Joomiseni ja seesmise partei
lagunemisele. Samuti trotskism ei ole
kunagi pidanud pühaks partei otsusi
ega korda, waid alati rikub neid. Sm.
Trotski, olles keskkomitees, on sünnita
nad alati keskkomitee wastu wäljas
pool wiimast oma rühma. Distsipliin
kui niisugune on trotskismile tundmata.
Seda näitas diskussioon 1920—21 a. ja
1923 aastal.
Trotski «Meie lahkuminekud» kir
jutab:
«Nende (enamlaste. J. P.) me
tood oli iga wäikse kõrwalkaldu
mise eest giljotiniseerida, meie
metood ideeline poliitiline lahku
minekute «wäljasöömine». Nad
tõmbasid pääd maha, meie walgus
t asime neid klassilise arusaami
sega. ..»
Lenin wastab selle pääle «Samm edasi,
kaks...» järgmiselt:
«Tihedas psükoloogilises ühendu
ses, wihas distsipliini wastu seisab
see waikimata, raske, haawamise
tunne, mis wastu kõlab igast prae
guse oportunismi ja wähemuse kirja
töödest. Neid kiusatakse taga, neid
löödakse wälja, nende kohta pan
nakse maksma «piiramise kord»,
nendest aetakse ü1e...»
« Pahempoolsete lapse haigus* 1920
aastal ' Lenin kirjutab: «Arwata
wasti näeb nüüd pea igaüks, et
enamlased ei oleks püsinud wõimu
juures mitte 21/2 aastat, waid mitte
212 kuudki ilma walju, tõeliselt
raudse distsipliinita meie parteis.»
«Wõidurikas pro'etariiadi dikta
tuuri katse Wenemaal näitas pilt
likult neile, kes ei oska mõtelda
ehk kellel selle küsimuse üle mõ
telda ei tule, et proletariaadi tin
gimata keskendus ja walju distsi
pliin on üheks põhjendamaks aluseks
kodanluse üle wöidu saamiseks. ..»
«Kes wähegi nõrgestab töölispar
tei distsipliini (iseäranis diktatuuri
ajal), see faktiliselt aitab kodanlust
proletariaadi wastu.»
Nii tõsiselt seab leninism oma seisu
koha trotskismi eriarwamiste ja distsi
pliini eitamise wastu. Ainult see par
tei on suuteline midagi korda saatma,
kus walitseb üksmeel, ühine arusaa
mine ning walju distsipliin. Ilma dist
sipliinita wõitlust pidada ei saa.
G) Trotskism autoritee
tide wastu.
Trotskism on teoreetiliselt igasuguse
autoriteedi wastane. Wõib arwata, et
ta ainult wist Trotski autoriteeti sal
lib ehk üles seab. Trotskism kardab
autoriteete.
Trotski kirjutab Leninist:
«Ei ole juhuslik, waid sügawaks
«ilmutuseks» see tõeasi, et meie
uartei reaktsioonilise tiiwa juht, sm.
Lenin, et ülesseada karrikatuurilisi
jakobunlaste taktika metoodisid, oli
psükoloogiliselt sunnitud sotsiaal
demokraatia kohta andma sarnase
määruse, mis enesest ei kujuta muud
midagi, kui meie partei klassilise
iseloomu teoreetilist kallaletungi
mist. Ja, teoreetiline kallaletungi
mine, mis sugugi wähem ähwardaw
ei ole, kui mõne bernsteiniaanlase
kriitilised ideed...»
*Uues kursis» kirjutab Trotski:
«Partei aparaadi püüd mõtelda
ja otsustada partei eest wiib oma

arenemises jnhtiwate ringkondade
autoriteedi kindlustamise pääle ai
nult traditsiooniliselt».
Mis trotskismi arwamisel wiib wana
Kaadi I ümbersündimisele halwemas mõt
es, sest «wana kaardiwäe ümbersün
dimine oh ajaloos mitte kord». Näi
tuseks toob II Internatsionaali.
Leninism ei asu sugugi absoluutsele
autoriteedi eitusele, waid autorite t on
isegi tarwilik.
Lenin kirjutab man seas:
«Marksistid ei wõi asuda intelli
gent - radikaali waateseisukohale
tema rewolutsioonilises mõtteawal
duses; «mingisuguseid autoriteete».
Ei. Töölisteklassile, kes kogu ilmas
peab rasket ja järelandmata wõitlust
täielise wabaduse eest, on autori
teedid tarwilikud, kuid, arusaa
daw, ainult selles mõttes, kui noor
töölistele on tarwis wanade wöitle
jäte kogemus wõitluses rõhumise ja
kurnamise wastu, wõitlejat-j koge
mus, kes läbi on wiinud palju strei
kisid, reast rewolatsioonidest osa
wõtnud, kellel rewolutsiooniline
traditsiooni oskus ja laialine polii
tiline silmaring. Üleülmlise töölist®
wõitluse autoriteet on tarwis iga
maa töölisteklassile. Üleilmlise sot
siaaldemokraatia teoreetikute auto
riteet on meile programmi ja meie
partei taktika selgituseks tarwis.
Muidugi sarnasel autoriteedil ei ole
midagi ühist kodanluse teaduse
kroonu autoriteetidega ja politsei
liku poliitikaga. See autoriteet on
üleilmlise sot>i*listliku armee ridade
mitmekesise wõitluse autoriteet».
Ka autoriteedi küsimuses trotskism
asndes normaalse loogika seisukohal
jõuab täielise ja igasuguse autoriteedi
eitamisele, kuna leninism tarwitades
dialektilist arutuse wiisi näeb, et on
autoriteedid, keda töölisteklassile tingi
mata tarwis on, et murda kapitalistlik
kord ja iilesehitada kommunistlik kord.
Waadeldes trotskismi teoreetilist
seisukohta poliitilise tööliste partel
suhtes jõuame otsusele, et, trotskism
eitab tööliste parteid kui eelwäe, rcivo
lutsioonüist, organisatsiooni, nõuab
«massilist» ilma ivormita parteid, trots
kism ei tunnista keskendatud partei
wormi ega partei organisatsioone üldi
selt, seades partei aparaadi wastu,
trotskism on indiuidualism partei kol
lektiiwse organisatsioonilise tegewuse
wastu. Trotskism ei sea mingisugust
organisatsioonilist wormi üles, waid
loodabstüühilise organisatsiooni isenesest
kujunemise pääle, trotskism on wäike
kodanliku anarhistliku indiwidualismi
awaldus parteis tööstusliku tööliste par
tei aluse wastand, wabriku tööliste ase
mel intelligents-noorsugu, trotskism eitab
monoliitset parteid ning on fraktsioo
nide eriarwamisle teoreetiline põhjendus
parteis. 'Trotskism on partei distsipliini
wastand. Trotskism on ka igasuguse
rewolutsioonilise autoriteedi wastand.
Leninism on partei, kui rcwolutsio
nääride, töölisteklassi eelwäe organisat
siooni põhimõttel, leninism tunnistab
parteilist demokraatilist keskendust, ning
tunnistab organisatsioonide tarwilikkust,
ilma milleta parteid olla ei saa, partei
ja partei aparaat on üks, partei apa
raat on taricilik rewolutsioonilise ivõit
luse juhtimiseks, leninism on organisat
sioonilise plaani poolt ja lükkab orga
nisatsioonilise normi massidele icälja,
leninism asub seisukohal, et tööliste
partei alusjõuks on tööstuslik proleta
riaat, aga mitte intilbgents-noorsugu,
leninism nõuab töölisteklassi eelwäe
parteis raudset distsipliini, ühtlust,
monoliitsust, on igasuguste fraktsioonide
ja eriarivämiste wastu ühises parteis.
Partei peab olema oma ideede, tegewuse
ja arusaamise poolest monoliitne. Le
ninism tunnistab autoriteeti ja rewolut
siooniline autoriteet on töölisteklassile
tarwilik wõitluses.
IV. Trotskism ajaloo walgusel.
Lenin kujutab trotskismi arenemist
järgmiselt ette:

•ri
«1901—1903 aastatel oli Trotski
äge «sädelane», 1903 a. lõpul on
äärmine wähemlane, 1904—1905
aastatel läheb wähemlastest eemale
ning lükkab wälja «permanentse
ivwolutsiooni» teooria. 1906 1907
aastatel nihkub lähemale enamlas
tele ja 1907 a. kewadel tunnistab
ennast solidaarseks Rosa Luxem
burgiga. 1908 1911 a. läheb ise
seiswalt ning wit>utab pääasjalikult
enamlasi, 1912 aastal liitub likwi
datoritega...» (Lenini kirjatööde
kogu XII anne, II o a, 445).
Reaktsiooni ajajärk 1908
kuni 1914 a.
1. Enamlik wool (Lenin, Sinowjew,
Kamenew). Häälekandjad: wäljamaal—
«flpoJieTapiifi», pärast »Cog.-|eii<'KpaT»,
Wenemaal—«3uesra» ja pärast «lipaka».
Enamlaste paremal tiiwal seisid «lep
lased» Nogin, Dobrowinski.
Enamlased on kindla illegaalse põ
randaaluse partei poolt, kuid kasutawad
ära awalikud asutused agitatsiooni ja
organisatsiooni sihis.
Nõudmised: tsaariwalitsuse kukuta
mine, wabariik, 8-tunniline tööpäew ja
maa k'<nfiskeerimine.
2. tEdcsilased» Bogdanow, Luna
tsharski, Ljädow, Aleksinski awali
kust tööst täiesti lahtiütlemine, usu
otsimine jne. Häälekandja «Bnepet».
3. Wähemlased-parteilased PlehaDOW, Dnewnitski. Põrandaaluse partei
alieshoidmise poolt. Häälekandja «AuesHBK Con-JenoKpaia» ja «EAHBCTRO».
4. Wähemlased-likwidaatorid We
nemaa arenemine läheb kultuuraliselt,
algab parlamentaarne ajajärk. Partei
on tarwis tuua põranda pääle euro
paseerida. Nõudmised «ühinemise wa*
badus».
Martow, Dan, Axelrod, Martõnow,
Potresow, Lewitski, Majewski. Hääle
kandjad: «Foaoe «Hama
3apj», «/Jejio /KR3HH» ja «jlyu».
5. Trotskistid Trotski, Semkowski.
Häälekandja Wiinis «Ilpaßaa». On
märgukirjade kampaania poolt ning
«npaaja» Ns 4, 14. juunist 1909 a. seab
üles platwormi, kus kõikide woolude
ühendamist näeb legaalse ja illegaalse
organisatsiooni tunnistamisega.
Jrotski.. kirjutab «Prawdas»: .
«Missugune organisatsioon on täht
sam, kas legaalne ehk põranda
alune? Selle küsimuse pääle wasta
misest ütleme meie täiesti ära, sest
sel ei ole sisu. Üks ilma teiseta
on wõimatu, —ja see on meile
küllalt.»
Trotski «Meie partei ja ta ülesanded»
kirjutab:
«Kas on ühtlane tegewns wõima
lik isesuguste «arwamiste» juures?
On wõimalik ... Tema (partei, J. P.)
wõtab oma alla palju inimesi
palju isesuguseid waateid, isesu
guste temperamentidega, isesuguse
arenemise astmega...»
Trotski kirjutab Wiini «Prawdas»
X° 9 1/14. jaanuaril 1910 aastal, et
«teie küsite, missugune on meie
partei organisatsiooni plaan, nõuate
seda plaani, kuid meie ei anna ja
nimelt ei mõtlegi anda, sest par
teid ei saa ehitada enne walmis
olewate joonistuste järele ... Orga
nisatsioonilist plaani ei ole tarwis,
waid poliitika kampaania plaani...»
1910 a. jaanurikuu keskkomitee laia
line pleenum, kust kõik fraktsioonid
osa wõtawad, tunnistab ühelhäälel lik
widaatorisi ja ärakutselasi wäljaspool
sotsiaaldemokraatiat olewateks ja walis
keskkomitee.
Likwidaatorid, ära1* utselased ja trots
kistid ei tunni.-ta ke-kkomiteed ega
paenuta pleenumi otsuse alla. 26. now.
1910 a. pöörab Trotski iseseiswalt ilma
keskkomiteeta partei poole kutsega
konwerentsile. *
Lenin 1910 a. lõpul kirjutab selle
kohta, et Trotski ajab parieiwastalist
poliitikat... «Trotski poliitika organi
satsioonilises mõttes on awanturisni».
Juunil 1911 a. enamlased, parteila
sed, poolakad pöörawad partei poole
konwerentsi asjus ning 25 organisat
siooni Wenemaal wõtawad Kiiewi or
ganisatsiooniga eesotsas partei konwe
rentsi kokkukutsumise oma pääle.
Jaanuris 1912 a. peetakse ära Praa-

3
gas rõliuwa enamuse Wene organisat
sioonide konwereots ära, kus walitakse
keskkomitee ning heidetakse likwidaa
torid parteist wälja.
See konwerents paneb iseseiswale
enamlaste parteile aluse.
Leena sündmused aprillil 1912 aas
tal panewad enamlased Wene tööliste
liikumise etteotsa.
Trotski astub täielikult partei wastu
wälja.
Lenin kirjutab:
«Trotski nimetab ennast partei
laseks sellel põhjusel, et temale
Wenemaa partei keskkoht, mis loodi
sots.-dem. Wenemaa organisatsioo
nide rõhuwa enamuse poolt on
null.»
Samuti tähendab Lenin, et Trotski
poliitika on orjnstamine likwidaatorite
ees ning Stolõpini partei ees kapita
leerimine.
Augustikuul 1912 aastal loodakse
Trotskiga eesotsas enamlastewastane
blokk. Selles blok s on täiesti likwi
daatorite mõju ning 1913 a. see liit
laguneb juba ära.
Läti sots.-dem. partei kongress 1914 a.
ühes otsuses ütleb:
«Katse leplaste poolt maksku mis
maksab ühineda likwidaatoritegu
(1912 a. augusti liit, lätlased wõt
sid sellest osa) ei toonud kasu ja
lepitajad-ühendajad langesid ise lik
widaatorite ideelise-poliitilise mõju
alla.»
Trotski kõik aeg peab ägedat wõit
lust enamlastega ja partei wastu, kut
sub Internatsionaali wabele segama,
annab wale teateid Saksa sotsiaalde
mokraatlikkudes lehtedes jne.
1. aprillil 1913 a. kirjutab Trotski
seltsimeheliku kirja wäbemluse saadi
kule Tsheidsele, kus muu seas kirjutab:
«Süda rõõmustab, kui loed meie
saadikute wäljaastumisi, tööliste kir
jasid «JyuM» toimetusse ehk kui
registreerid töölisteliikumise fakti
sid. Ja kui mõttetu tundub see
nänue sklokaga üleujutamine, mida
süstemaatiliselt õhatab selle töö
meister Lenin, see professionaal
Wene tööliste mahajäämise kurnaja.
Mitte ükski waimliselt mitte põru
tatud Euroopa sotsialist ei usu, et
lõhe nende wõltsitud lahkuminekute
pärast wõimalik on, mida wabritsee
ritakse Lenini poolt Kraakowis.
... Kogu leninism on praegu ehi
tatud wale ja walskuse alustel ja
kannab eneseseneselagunemisekihw
tist algust. Kas wõib siis kahelda,
et teise poole targa poliitikaga le
ninlaste eneste keskel lähemas tu
lewikus algab halastamata lagune
mine nimelt «ühtluse ehk lõhe»
küsimuse sihis.»
«Praegu wõib olla kaks poliitikat:
ideeline ja organisatsiooniline ära
iganenud fraktsioonide walieseinte
maha lõhkumine, tähendab ka
leninismi aluste häwitamine, mis ei
mahu ühte partei poliitilise tööliste
organisatsiooniga, kuid mis suure
päraliselt õitseb fraktsioonide eral
duse sõnnikul...»
1914 aastal on Trotski sunnitud pääle
ägedat leninismile tormijooksu, kus ta
parteid eitab, Leninit kelmiks, sektan
diks ja isegi huligaaniks nimetab, oma
häälekandjas «Bepbõa», märts, JMS 1.
tunnistama: «Lõhe teeb iibe enesetapwa
wõidu teise järele »
«Suurearwulised eel rinna töölised
saawad poliitilises meeleheite sega
duses ise tihti lõhe tegijateks agen
tideks.»
Terwe trotskism on muidugi iseene
sest näha kirjas Tsheidsele. Millest
rääkida ei maksa.
Lelle wastu Lenin näitab ära, et
enamlane partei alaliselt kaswab ja
ikka enam ja enam lähewad töölised
ta järele.
Nii, enamlaste häälekandja «üpauia»
läheb laiali 40.u00 eksempl., likwi
daatorile häälekandjad kõik kokku
15.000 eksempl., sotsialistidel-rewolui
sionääridel 10.000 eksempl.
Riigiduma walimistel said enamlased
tööliste kuuidates saadikuid:
II duumas 47° o
111 « 50«
IV « - 67 «
(Järgneb.)
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Leningradi kub.
Oiendns.
«Edasis" nr. 2, 3. jaan. 1925 a., kirjutab «Organisaator" Pärnamäe asundusest,
' Trotski kr., Wingissari w., et säät „üld
koosolekul", «külakurnajad" ja «kulakud",
kes „küla oma käpa all hoidvat", takis
tanud „piimaühisuse organiseerimist". «Or
ganisaator" näeb saal tonti, kns seda pole.
Esiteks on Pärnamäel 17 asunikku külje all
olemas Arbonie põllumajanduslikus ühisuses
liikmeteks, kus meie ühise piimata lit use,
härja ühisuse, heinakaswatuse, mitmepöllu
. pidamise ja noorte loomade kaswatuse eest
antawa preemiaga sellekohast kooperatiiwset

asutust oma asunduses püüame ellu kut
suda. Asi seisab ainult preemia kättesaanst
seni selleks otstarbeks. «Organisaator"
loeb «külakurnajatcks ja «kulakuteks" smeie
amnikke, kes üle 30 aasta tagasi weeresid
Eestist siia „Peataiagora" mõiia metsadesse
ja kiwi kõrdestikkudel esimisi lõosid, lciwa
koti ja kirmega «põõsa all" mööda saatis,
kes aastate jooksul on jõudnud (mõisniku
kurnamise pääle waatamata) oma [kümne
sõrmega nii kaugele, et neil praegu enam
wähem kõlbulikud hooned elamiseks, lagedad

põllud, hobune ja I—3 lehma, mõni põllu
töö masin on ja kes oma põllulapi mõisa
metsasid juuridcs sinna oma terwise on
jätnud, kes korralikult omad maksud püüa
wad ära õiendada?
Ei, kod. «Organisaator", mitte nii. Teie
tutwustage endid põhjalikult toölis-talupoegade riigi põhiseadusega ja mõistega
«kulak" ja „kü!akurnaja", jwötke waewäks
astuda kord lugemise tuppa ja wõtta osa
asunduse üldkoosolekust, (kus teid tulega
taga otsitakse), siis kuulete alles tõtt, kuid
ärge laimake ma' ausas „Edasis" . ausaid
tõõlispere liikmeid.
Peaks laimdus edasi kestma meie aiun
duie kohta, mis tõsi pole, wastate sellekohase
seaduse põhjal.

Asunduse üldkoosoleku nimel:

Pärnamäe asunduse esitaja, rahwa
koktu ja lugemistoa nõukogu liige
Linna Herman.
Pärnamäe raiooni talupoegade toe
tuskomitee esitaja

Jaan Johanson.
Toimetuse järelmärkus. Meie
ainult terwitame, et Pärnamäe asunikud
kindlalt ühistegewuse teele asuwad. Oleks
soowitaw, et «Organisaator" annaks selle
õienduse kohta oma seletuse.

Asunikud astuge tegewuSse.
(Wolosowost).
Krediitnhisnses „Kalewis" eioletöikkorras.
Meil töötab üle kahe aasta põlluma
janduslik kreedit-ühisus «Kalev". Kõik kir
jasaatjad waikiwad selle tcgewuse üle. Waa
rame lähemalt, mida teemad «Kalcwi" te
gelased.

14. jaan. «Kalevi" pääkoosolelul an
dis mana rewisjoni kommisjon töö uuele
üle. Selgus, et kassas puudub 336 rubla
6 kop. Wana juhatus aga püüdis töen
dada, et sarnast summat puududa ei wõi.
Vaikisid kõik, kui seletust nõuti. Vaikis
ta esimees, sest see „kära" pole kõrwadel
hää kuulda. Kuid rewisjoni kommisjon
tõi kõik päewawalgele.
1923. a. oli raamatupidamine nii se
gane, et rewisjoni kommisjon muud ei
teinud kui seadis juhatuse teadaannetel
akte kokku, kus pääle raiskamiste ja kah
jude meel 5.225 rubla puhastkasu järele
on jäänud Puuduwad ka dokumendid
wõlgade kohta.
Kalcwlased, kaua maikite?
Aeg on tegewusse astuda.
Valige sarnased mehed, kes tõsiselt teie
huvisid kaitsewad. Siis saab «Kalev" noo
reks ja hakkate ka teie elama.
Üks, kes waitida ci taha
Pöhja-Düiina kub.
Uus põllumajanduslik krediitühisus
(Opaarinost).
Esimesed kaks põllumajandusliku krediit
ühisuse asutamise koosolekut läksid nurja,
sest tuli wähe asutajaid kokku,
Kolmas koosolek õnnestas. Liikmeteks
astusid kohe 60 asunikku.
Algus oti pandud. Edaspidise töö taga
järjed olenewad ära ühisuse juhatuse euer
aiast. Valge.

Ametmhisaslik töö külas.
Ü 27 põllutöölift ametühisustes
Maa- ja metsatööliste ani. ühisus lõ
pet«s põllutööliste komiteede organiseeri
mise Leningradi kubermangus. Organi
seeriti 60 põllutööliste komiteed 300 põl
lutöölisega. Pääle selle valiti põllutöö
liste poolt 27 volinikku.
Niimoodi on aktiivsele am.-ühisaslisele
tegevusele tõmmatud 327 põllutöölisi.
Am.-ühisuste ees on nüüd ülesanne,
juhtida nende põllutööliste komiteede tege
vust, mis sugugi kerge asi lpole maatöö
liste tegelikust elust mahajäämise tõttu.
Wahejuhtumised
Uutel põllutööliste komiteedel tuleb
tegemist teha põllutööliste huvide kaits
mise praktilise tööga. Antakse sisse patju
teadaandeid wahejnhtumiste. kohta põllu
tööliste ja palkajate vahel. Tihtigi on
arusaamatused üksteise vahel pisikesed,
kuid tuntavad töölistele. Kui? põllutöö
line varemalt ei julgenud häält tõsta
oma õiguste kaitseks, siis teeb jta seda
nüüd, kuna teab, et on am.-ühisuse
kaitse all.
Põllutöölised - W L K N
ühingusseSuurt osa põllutööliste organiseeri
mise alal tcewad kohalikud komuoorsoo
organisatsioonid.
Ikka enam ja enam lähinewad põllu
töölifed-noored komuoorsoo ühingule.' On
waldu, kus enamus sellest noorsoost on
W. L. K. N ühingu liikmed.

Leningradi teated.
Suurem tellimine Greekast
Tuletikutrnft sai Greekast suurema
tellimise 50 tuhande kasti pääle. Kogu
revolutsiooni ajal on see esimene juhtu
mine. Varemalt ostis Greeka tuletikke
Rootsi, Inglise ja Tshehi-Slowaakia
äridest. Tellimise saamise juures tuli
trustil ägedat wöistlust pidada nende
riikide wäljapakkujatega.
Neli miljoni elumajade ühisus
tele toetusess
Elseiswaks ehitustööde ajaks kõmmu
naalpank laseb wälja elumajade ühisuste
toetuseks kuni 4 miljoni rubla. Rahaline
kavatsetakse wälja anda ainult töö
jõu tasuks. Ülejäänud osa laenust antakse
ehitnsmaterjaalide kandu.
Laenu wäljaandmist alatakse märtsis
ehk aprillis.
Noored insenerid tööstusesse.
„Tööstusbüroo" nägi ette terwe uda
abinõusid, kuidas käesoleval aastal kõr
gemate tehnika koolide lõpetajaid ära
mahutada tööstusesse. Esimeses järje
korras tarwitatakse ära- elektri inseneeridPioneeride rühmade aastapäew
Leningradi pioneeride organisatsioon
korraldab 26. jaan. oma olemise teist
aastapäewa.

Töömuretsemise abiandmine Põllu
töölistele.
Teine tähtsam küsimus põllutööliste! e
on töö otsimine talveks.
Ses suhtes on juba terves reas val
dades saavutatud teatud tagajärgi. Kreisi
organisatsioonide kaasabil läks korda
läbirääkida kohaliste majanousorgani
satsioonidega, tõmmata neid tööle metsa
saagimise töödele, teede puhastamise töö
dele jne.
Hariduslik töö.
Kultuurhariduslik töö põllutööliste
keskel on algastmel.
Mitmes vallas saadetakse alaealisi
põllutöölisi kooli õppima. Raskem on
töötada kirjaoskamatuse likvideerimise
alal vanemate tööliste hulgas, pääasjali
kult just majanduslikkude põhjuste tõttu.
Laotakse laiale ajalehte „Pöllutööline".
Põllutöölised ühiskondlikus töös
On alganud ka põllutööliste tõmba
mine ühiskondlikule tööle. Mitmes ko
has vu nad talupoegade vastastiku abi
andmise komiteede liikmed. Walmistakse
eelseisva külanõukogude ümberwalimise
hoogtöö wastu.
Esimesed tagajärjedHoogtöö algul oli palju kõhklejaid,'
kes kartsid, et põllutööliste organiseeri
mise tagajärjel neid talupojad enam tööle
ei palka, ehk hoiawad kõrwale otsekohesest

Üldine aineline aluspind ülejäänud
Spartakustel on täiesti rahuloldav. Sele
kinnituseks on näitus, et käesolewal tal
wel organiseeritakse meil kuni 12 suurt ja
20 väiksemat liuvälja. Sarnast hulka liu
välje pole Leningradi! weel kunagi olnud.
Samapalju on ka suusajaamasid. Liu
väljade juure loodi näitliku, kiir ja liht
uisuta/mse koolid. Sunsajaamade juure
suusasõidu koolid.
Talveks on Kuubani ühisuste nõukogu
muretsenud oma osakondadele üle 14.000
spordi ülikonna, 7.000 koetud särki ja kuni
3.000 paari jalanõusid. Suuskasid 500©
paari ja liuraude 2.500 paari. Pääle
selle on Leningradi tarwitusel weel buerite
jaamad ja talve basseinid.
Punase spordi internatsionaali sektsioo
nid kasvavad järeljätmatult. Tööliste ke
halise kultuuri idee lubab tõusta käesole
val aastal enneolemata tasapinnale.
Teadaanded.
Teisipäewal, 20. jaan. s. a. kell 8 õhtul
peetakse ära Harmajas järjekorraline W. L.
K R. Ü. liikmete eestlaste agitprop
kollektiiwi koosolek. Päewakorras: Le
nini juhtmõtted. Ilmuma peawad sm.
Muliin, Ellik, Kuusk, Kalman, Must, To
mik, Sakart, Luuts, Kiisberg, Wetto, Kalda,
K. Tenter, Plukk, E. Hansen, Brandt,
Päll, Promet, Kelner, Pulman, Luukas,
Märs, Taperson, Langa, Sander, Moos
berg ja Rähni. Ilmuda täpselt.
Leningradi W. L. K N Ü.
kubkoomi Eesti sektsioon.

palkamisest.

Kuid kõik need kartused on alusetud.
Esimesed tagajärjed näitawad, et talu
pojad, põllutööliste organiseerimise tõttu
pole sugugi külwipinda vähendanud.
seekord sm. Juurup prokurööri ja sl. Nurk
Julie osades ka tõepoolest olid. Kuid ka
sm. Kelberg Krameri osas pidi osa oska
matuse tagajärjel oma karakterlisest osast
palju kaotama.
Endised—sm. Saan, Tambaum, Leppik
olid pea endised, ehk wõib öelda, mõ
nes tükis meel paremad. Mis puutub
Karli osa wahetamisesse (sm. Rätsepa ase
mele sm. Auner), siis oli see igatahes õn
nestaw. Sm. Auner oskas hingelisi läbi
elamist elusamalt ja rohkem nähtavamalt
wäljendada. Sm. Kure Schmidti osas oli
seekord parem.

Vangimaja ülem oh see neelud
ülem! tema wahetus ei too ega too
paremust kaasa. Need käed, need käed, kui
äraandlikud nad mõnikord wöiwad olla!
Ehk inime«e oma käte üle küll täielikuks
peremeheks on ja ehk nad meile küll pa
ratumatud, on nad tihti meile ka niiwörd
ülearused, et nad südame täiega nurka
wirutaksime.

Kuna esimene ja teine waatus pääasja
likult osade oskamatuse tõttu mängu loo
mulikule elamusele palju kahju tõid, wõib
aga kolmandamat maotust täiesti korda
läinuks ja esimese ettekandega wõrreldes
koguni paremaks lugeda.
Meie soow on see, et edaspidi iga tüki
kordamine edu enesega kaasa tooks ja seda
üldises ulatuses, siis ei korrata tükki mitte
poolele saalile, waid igaüks on huwitatud
tüki paremast ettekandest.

Ego.

Haridusmaja lauluringi koosolek on
teisipäewal, 20. jaan. kell 8 õhtul. Osa
võtma kutsutakse kõik ringi registreerinud
liikmed ja ka need, kes sinna weel astuda
soowiwad. Organisaator.
Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
Teisipäeval, 20. jaan.
kell 8. «Emake maante" 2. ja 3. w.
Kolmapäeval, 21. jaan.
tell 8 «Ärimehed".
Wast. instruktor-organisaator.
Wastutaw toimetaja: Sf. Treufeldt.
Wäljaandja: Eesti Kirjastuse Ühisus
Sm. Hnlbachi
Wiiburi poolel) palutakse ilmuda
Harmajasse 19. ehk 20. jaan. s. a.
kBöht- läbirääkimiseks sm-Nirkiga.
A.EriillbttgSnamS/uu^
nr. 2. 25-Oktobf

prosp. nurgal, telef. 562-3" Wastu
wöte iga päew kella 9—l 2 h a kella
4—B õhtul; naisterahwastele eraldi.
Praegusaja arstimisabinõud.

Snguorgaanide igakülgne arstimrm,
lõike-, hamba-,

kurgu-, körwa-, nina- ja suguhaigused.

Sifilistripper.
Waswwötte tunnid erialadel hom.k. 9

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

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

soolikate, südame, raswanemise, rheu

matism, kangestus, hüsteeria, ncura

Teaater.
R Bossi 3-waatuslise draama..Süüdi"
teistkordne ettekanne Harmajas, 17.
jaanuaril.
Harilikult peaksid kõik teistkordsed katsed
esimestest paremini ja täielikumalt minema,
kuid, nagu juba maremini oleme tähenda
nud, on Harmaja näitelawal see wastu
pidiselt. Ja otse kroonikaliselt wastupidi.
Missugust näidendit me teist korda maa
danud ka ei ole, saatus on pea kõikidel
üks ja seesama.
Enamjagu näitlejaid öpiwad osad näh
tawasti nii kergelt, et see ainult n. ö.
„eriõhtu" jaoks peab aitama. Sest millega
muidu seletada nähtust, et teistkordsetel
ettekannetel «suflööri" kastil mitmewõrra
tähtsam osa taita on, kui «esiõhtul" !
Et näitlejal aga igas liigutuses, igas
näoilmes, miimikas oma osale kaasaelada
tuleb, eriti aga meel lausete müljaütlemi
ses, s. t. hääleröhus jne., siis loob osa
oskamatus meile kogelema tüübi, nagu

Sport.
Kehalise kultuuri tõusKehaline kultuur, mis organiseeritud
Spartakuse osakondade ümber, kaswabmitte
päewade, waid isegi tundide jooksul. Ise
äranis suureks kaswas ta läinud aastal.
Kogu S. N. W. Liidus kehalise kultuu
riga teemad tegemist 2 miljoni inimest.
See arm kaswab aga järjekindlalt.
Leningradi kub. oli maikuul läinud
aastal Sparakuse osakondi 230. Osawõt
jäte arm kõikus kuni 20.000 inimese üm
ber. Aasta lõpul aga detsembrikuul see
arw tõusis 493 osakonnani, ja 33.000
inimeseni.

See arm pole aga täielik. Siia hulka
pole koolide Spartakuse rühmi arwatud.
Koolides on aga humitus spordi järele
suur, luid nende organiseerimist takislawad
ainelised puudused. Kuid ka see küsimus
otsustatakse lähemal ajal wastawalt ära.

Tanorpatjjiifl KoMnmepH, rocyaapcTßeHHoe 033.. B7. TyÕÄiT .Ys 365.

steenia, halwatus, seljakuiwus, jõue
tus. Wastuwött kella 5 9 öbtu
Telef. 212—31.

Kvsnetski haigemaja n®už7nct£:
lef. 181—52. Wastuwöim. kõikides fpeti.

professorite ja assistentide poolt kella
10 homm. kuni kella 10 öht. Alalised woo
did (naistehaigused ja sünnitamine). Ras

Uutniatrl mtt.
X: SMi- °Z° tripper
5-gW-imrlnsS>^--w^
hamb. Arstide kutium. kodu.

Ml. io(l§!et«äinmacnianii
91. Witkun - Kolpakowa uuendas

wastuwõtmist: nõuanded ja abi ras

kejalgsetele, sünnitajatele, naistehaigu
sed. Kella 10. homm. kuni kella 7 öht

Troitskaja 11. krt. 7. Sissekäik pa
raaduksest.

WkNMimiimii nõÄ,B.
abi raskejalgsetele ja sünnitajatele'
naistehaigused, alaline arst

waja uul.,nr. 18.krt. 3,sissekäik hoowist

