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Mussolim ««us)
B e r li i n i st, 22.
kirjasaatja telegrafeerib Itaalial
gunenud kuulujuttude üle, mis saadud
ustawaist hallikatest, et Mussolinil on
märgata progressiivset halvatust, milles
näha erakorralist rõhutud meeleolu ja
mõtlemisewiisi korratust. Wiimasel suur
fascistide nõukogu istangul pandi see
küsimus arutamisele, kuid kriitilist seisu
korda silmas pidades otsustati hoida kõige
suuremas saladuses, ning piirduda seni
ainult tõsise järelwaatamise organiseerimi
sega Mussolini üle.
Sm. Rutheudergi wabastamiue.
New-A o r g i st, 22. jaan. »Wor
kers-Party" liige Ruthenberg, kelle prot
sess tuleb lähemal ajal, vabastati vahi
alt 7.500 dollari sissemaksmise järele.
Sõjaline Vaasa Singapuris.
Lond o n i st, 22. jaan. Jngljse sõja
nõukogu kiitis hääks sõjalise mere baasa
ehitamise Singapuris.

174 kodanikku.

Ministrid altkäemaksu tootjad.
New-D o r g i st, 22. jaan. Senat
wõttis wastu kommisjoni enamuse aru
ande nafta panaama järeluurimise asjus,
kus süüdistaiakle endist ministrite kabineti
liikmeid Fulla ja Demby kuritarwitustest
ja altkäemaksu wõtmises.

Sala leping Poolamaaga SNW
Liidu wastu.
'Pariisist, 22. jaan. Parlamendis
arvustas teravalt valitsuse poliitikat kom
munistlik saadik Cachin, et see sõlmis sala
lepingu Poolamaaga, mis on sihitud S.
N. W. Liidu wastu. Cachin süüdistas
valitsust weel selles, et see peab ümber
piiramise poliitikat nõukogude walitsuse
wastu.
H«rri»t toetab baltlasi
Herriot protesteerib Cachini teadaande
wastu. „See on selge, et Prantsusmaa on
teatud wahekordades Poolamaaga. Meie
ei wõi lubada kontrolli oma normaalsete
vahekordade üle meie liitlastega mõne
teist valitsuse poolt. Mina ei luba seletust,
nagu teostaks Prantsusmaa nõukogude
walitsuse wastu ümberpiiramise poliitikat.
Tõeliselt on aga midagi hoopis muud.
Need wäiksed riigid wõitlewad oma saa
tuse eest ja sellepärast ühinewad ja gru
periwad endid oma kaitseks. Selleks on
neil mitmed põhjused. On tõelise fakte
olemas, et nende rahwaste vabadusele
kallale tungitakse. Balti riikides sündisid

sarnased tõsised sündmused, et ncnde rah
wuste enesekaitse tahtmine arusaadav on.
Prantsusmaa on alati seda rõhutanud, ek
väikestel rahwastel samasugune elamise
õigus kui suurtelgi".
Poolamaa peab end rahulisema
tundma.
Herriot vaidles weel Cachinile vastu:
ei püüa Wenemaad piirata,
tema tahab, et Wene rahvas elaks õnne
liselt rahus. Selleks, et Wene ja Prant
sust vahekord ka tulevikus jääks hääks,
on tarvilik, et wäiksed rahvad tunneks
end rahulistena oma kodukoldel, mida nad
enestele loonud, eriti weel Poola, kes omale
selle õigust nõutas pikaldase kannatusega".
Kellele on tarwis tsaari tvölgasid
Uuesti ülesastuw Cachin protesteeris
teravalt selle tõenduse wastu, nagu oleks
nõukogude walitsus Gruusia iseseisvuse
röövinud. Edasi peatas Cachin põhjaliselt
tsaari walitsuse võlgade küsimuse juures ja
andis ajaloolist ülevaate võlgadest, mil
leks Prantsusmaa andis tsaari walitsusele
wõlgasid.

Nõukoai-Jaapani kokkulepe.
Kokkuleppele aU «riutamiue
Peki n g i st, 20. \a 22. jaan. Nõu
kogu-Jaapani kokkuleppele allakirjutamist
päewal peeti ära konwerentsi viimane is
tang, kus mõlemad pooled täielikule kok
kuleppele jõudsid. Waatämata saadikute
äärmist wäsimuse pääle, otsustati sm. Ka
rahani ettepanekul viibimata asuda kokku
leppe allakirjutamisele, ehk küll Joschisawa
weel haigena woodis wiibis.

Kokkuleppele allakirjutamine sündis Jo«
schisawa kabinetis, kuhu toodi viimane
haigevoodiga. Allakirjutuse juures viibi
sid ajalehtede esitajad.
Kauge-Jda ajaloo uus järkHiina ajaleht „Nord-Tshahta Staudart"
kirjutab: Tuleb tervitada mõlemaid pooli
selle suure edusaawutuse üle, sest JaapaniNõukogude kokkulepe tähendab uut aja
järku Kauge-Jda ajaloos.

Ameerika ähvardab Hiinat.
Wähemlane „löbureisil".
New-N o r g i st, 22. jaan. Hiljuti
ilmus siia vähemlane Abramowitsh, kes
peab kommunistide wastast kihutustööd.
Astudes üles sotsialistlikul miitingul nõu
koguwalitsuse wastu, tekkis kokkupõrge mii
tingul olewa pahema ja parema thwa
wahel. Miitingul tekkis sarnane kisa, et
Abramowitsh ei saanud enam rääkida.
Siis kutsusid parempoolsed politsei, kes
miitingu lõpetas.
Seebimull.
Berl i i n i st, 22. jaan. „Fossische
Zeitungi" Belgradi kirjasaatja awaldab
enamlusewastase bloki asjus kirjatükke.
Kirjasaatja teatab, kurikuulus enamlaste
blokk Balkanitel ei ole muud midagi kui
seebimull.

Uh es kirjas näidatakse ära, et Bulgaa
ria pääminister Zankow, kes katsub iga
hinna eest wõimule jääda, laskiski lendu
„enamlise hädaohu" hüüdsõna. Tagajärg
oli see, et kõik Zankowi wastaseid tembel
dati „Moskwa palgatisteks". Et Rumee
nia walitsus on samas seisukorras, siis
leidis see sihtjoon ka toetust Bukarestis.
Jugo-Slaawia walitsus waatas esialgu
selle pääle külmalt, kuid nüüd algasid ka
sääl kõned nõukoguwastasest blokist. Pool
ametlik ajaleht „Wremja" tõendab, et
enamlusewastase bloki loomisest ei wõi
juttugi olla.

Chamberlaini käsikud.

Meie WheKiril Jlrantfusuiaflgfl.

Hamburgi ülesastumise kohtuasi.
Hamb u r g i st, 22. jaan. Eila algas
kommunistliku ülesastumise asi oktoobris
1223 a. Nagu teada, sai selle ülesastu
mise juures surma 17 politseinikku ja 60
kodanikku, haavata 34 politseinikku ja

8. aastakäik
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Kolm waatepuntti
Pekingist, 22. jaan. Ameerika
saadik Hiinas Schermann esines suure kõ
nega Lääne riikide eksteritorriaclsusest Hiinas.

Selles küsimuses olevat kolm vaatepunkti.
Euroopa riigid ei ole nõus oma ees
õigust kaotama Hiinas, kui.hiinlased selle
üle pahased on.
Teine vaatepunkt olenevat tarvidusest
mitte harilikke lepinguid kaotada ja Hiina
suwcreniteedi õiguseid jälle maksma panna.
Schermann teatas, et hiinlased, kes seda
vaatepunkti pooldavad, leiavad toetust
Karahanilt. Oma jutuajamisel Schermaniga
7. nov. l. a. seletanud Karahan, et Hiina
lepingud väljamaa riikidega tulevad mitte
ainult läbiwaadata waid täiesti kaotada,
sest need lepingud ei luba Hiinamaad elada.
See olla revolutsiooniline programm,
mida peab vaatama kui katset rewolutsioo
nituld võlema süüdata Idas, kui Nõuko
gude valitsusel korda ei läinud seda Läänes

teha. Schermann teatas, et see wõib tuua
Hiinale õige tõsiseid tagajärgi. Sel juhusel
heidetakse Hiina rahvaste koostöötamist
ringist wälja.
Selle otsekohese ähvarduse järele seletas
Schermann, et eksterritoriaalsuse õigust võib

muuta siis, kui uuendatakse Hiina õiguse
mõistmise süsteem. Selle juures tõi Scher
mann plaani ette, kuidas väljamaa juristid

bermangus.

Uue rauasulatise ahju käimapanek.
Uurali Rahwamajanduse Nõukogu andis
luba Aha-Balowski tehasele teise raua
sulatise ahju käimapanemiieks, et tarwili
sel määral warustada malmiga tehases
töötawaid töökodasid.

wahel.

Meie pildil näeme paremal pool Zan
kowi, Bulgaaria pääministrit ja pahemal
pool Duka, Rumeenia välisasjade mi
nistrit.
Ainsast Põllumajanduslikust
maksust
(Sm. Rökowi seletus Üleliidulisel kooliLõpetajate kongresil).

Selle küsimuse kallal praegu töötatakse.
Maksu määramine talupoegadele peab olema
tasakaalus iga majapidamise sissetulekutega,

mille juures peab maksumäär talupoegadele
varemalt teada olema.
Pääasi, mille poole peame meie püüdma
põllumajandusliku maksu süsteemi muut
mises, on see, et kariloomad kui talupoegade

majapidamise tugevuse mõõtmise üksus, ei
oleks nii teravalt esile seatud, kui seda oli
möödunud aastatel. Kariloomade müük,
nagu näitavad seda terve rida kooliõpeta
jatelt saadud küsimusi ja paljud andmed,
oleneb teatud määral põllumajandusliku
maksu väljaarvamisest. Ma arvan, et
sel kongressil tehtud näpunäited on üldiselt
õiged. Neid tuleb arvesse võtta põllu
majandusliku maksu süsteemi muutmise
juures ja tulevikus tuleb seda võtta kui
maksu kogu sissetuleku päält, määrates
maksu suurust talupoja majapidamise tuge
wuse järele. Selle küsimust otsustame
lähemal ajal ühiselt praktikute, spetsialistide

Hiina kohtunikkude kohtadele asetada.

ja seltsimeestega kohtadelt.

Pahameel wägiwalla kuulutajate
wastu.
Schermanni kõne sünnitas pahameele
tormi Hiina ajakirjanduses, mis on wälja
maa arwamise ässitamine Hiina wastu.
Hiina lehed teatawad, !et liikumine mitte
üheõiguslust jalusel tehtud lepingute wastu
ei ole esile kutsutud Krahani propaganda
läbi. waid wäljamaalaste äritava üles
pidamise tõttu, kes ise rikuwad lepinguid,
kurjasti tarvitades oma eesõigusi.

Nlekirgiisiline nöupidaaine töö
kohta aulades.
Eila awati Orenburgis esimene Uldkir
giisiline W. K. P. küla ringide ja aulade
sekretääride nõupidamine. Nõupidamisele
ilmusid 50 sekretääri, pool neist on kir
giisid. Nõupidamine kuulab ära aruan
ded kohtadelt ja arutab kirgiisi küla ja
aulade praegust seisukorda, partei üles
andeid põllumajanduses, partei organisat
sioonide organisatsioonilist wormeerimist
külades ja aulades, ühiskonna-poliitilist,
ametühisuslist ja hariduslikku tööd ja
tööd naisterahwaste keskel.

Teated Nõukogude Liidust.
Küla elektrijaamade awamine
W. J. Lenini surma aastapäewaks awati
pidulikult kaks uut elektrijaama Nowo
petrowka ja Solino külades Tomski ku

Bukarestis (Rumeenias) tehti nõukogu
vastane leping Rumeenia ja Bulgaaria
wahel. See liit on „fuure seina" algus,
mida Inglise vanameelne walitsus ehi
tada kawatseb S. N. W. L. ja Euroopa

Tsaritfön Stalingradiks
Ettevõtete töölised, linna nõukogu ja
talupojad oma koosolekutel ja kongressidel
pooldasid Tsaritsõni ümbernimetamist Sta
üngradiks. Kubermangu komitee, arwele
ivõttes ühist töörahwa otsust, on ümberni
metuse poolt. Lähemail päewil awatawa
kubermangu nõukogude kongressil seisab esi

meseks Tsaritsõni Stalingradiks umber»
nimetuse küsimus.

Plaatina lademed Kauges Idas.
Wladiwostoki riigipanga juures asuw
kullasulatise laboratoorium tegi katset tund
matn metalli üle, mis leitud Kaugest-Jdast,
millel sarnadust on plaatinaga. Katsete
tagajärjel tuli ilmsiks, et selles metallis on
olemas 76% plaatinat.
Aserbeidshan Pariisi wäljanäitusel.
Aserbeidshani rahwakommissaride nõu
kogu sai kutse Pariisi rahwuswahelisest
kunstide wäljanäitusest osa wõtma ilmuda.
Aserbeidshan kawatseb saata sinna waipe
ja muid kudumise, luu ja kalliskiwide saa
duši.
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feninpiii proletariaat leinab.
Leningradi nõukogu leinakoosolek
Rahvamajas ei ole übtki waba kohta.
Kogu Leningradi proletariaat on oma
esitajate kaudu täna siia kogunud, et mä
lestada oma kallist juhti aasta eest ela
vate hulgast lahkunud Lenini.
Kell 6.50 minutit.
Mürsiewad suurtükid.
Kaeblikus nutavad vabrikute viled.
Tõuseb eesriie.
Näitelaval Lenini pilt elusuuruses, selle
kõrval W. K. P. kubkomi ja kub. täide
saatva komitee punased lipud, märgiks, et
Leningrad sammub leninismi rada.
„Awan sm. Leninile pühendatud Lenin
gradi nõukogu linna koosoleku.
„Te surite ohvrina võitluse sees.
Mis truudusest rahvale Uni ..."
— kostab kurblikult leinamarss kolme
tuhande inimese poolt.
Sõna saab sm. Ewdokimow.
Seltsimehed! Raske on neil leina
päewadel kõnelda Leninist, raske on puu
dutada miljonite töörahva hulkade leina,
mida nad ära kannatasid ainult selle tõttu,
et igaüks püüdis, et see kurbtus mitte
täies suuruses ta rinnus üles ei tõuseks.
Unustamata on silmapilk, kui esimese
teate Lenini surmast saime. Meie tund
sime, it meie kohustused palju raskemaks
muutusid. Seda tundis kogu töölisteklass,
saates sajad tuhandad uusi karastatud
võitlejaid Lenini poolt juhitud kommunist
likku parteisse.

Kõik, mis paremat töölisteklassis, kogus
leninismi lipu alla.
Ka täna, , Lenini surma aastapäeval
andsid Leningradi töölised uuesti 10.000
uut liiget meie parteile.
Täna, Lenini surma aastapäeval, ci wki
mite üksi Leningraadi töölised, waid kogu
meie partei tervikus ütelda, et ta on jöudu
mööda täitnud Lenini tõotust. Meie võime
korrata seda vannet, mida andsime aasta
tagasi Lenini haua juures:
. „Meie vannume alalhoida ja kindlus
tada meie pärleid ja hoida tema ühtlust,
kui silmatera.
Edasi vannume meie kindlustada Sot
sialistlikkude Nõukogude Vabariikide Liitu
ja mitte anda oma vaenlastele jalatäitki
Suure Nõukogude Liidu maad.
Meie vannume andma kõige otsusta
wamat lööki, samasugust lööki, nagu
meie andsime sm. Lenini juhatusel,
wuswahelise kodanluse kõigile wasturewo
lutsioonilistele katsetele.

Meie vannume ja teeme kõik, mis jõuame
selleks, et kindlustada Sotsialistlikkude Nõu
kogude Vabariikide Liidu alust tööliste
talupoegade liitu, jõukohaselt päewast
päewa, kuust-kuuni, aastast-aastani.
Meie vannume kindlustada ja arendada
meie Liidu kaitset punast sõjaväge ja

9. jaanuar MS.
Moldemar Gwart.
(Järg).
Kõige seepääle waalamata kaswasid strei
gid üle harilise normi. Kui nüüd weel
ruumide küsimustes kokkupõrkamist tuli,
sest wabriku omanikud seletasid selgel sõ
nal, et nad ei anna omi ruume mässu
liste koosolekute jaoks, siis pöörasid wab
riku peremehed rahaministeeriumi poole
teadaandega, et: „fitt tahate sarnaste or
ganisatsioonide läbi töölisi walitsuse was
tasest tegewusest eemal hoida, siis ei wõi
ära unustada, et sel kapitalismi wastasel
tegewusel weel halwemad tagajärjed on,
kui poliitilisel tegewusel, seda enam, et
massid igast kordaläinud sammust wöta
wad hoogu ja siis on lõppude-lõpuks neid
wõimata waos hoida" *).
Rahaminister algas sõjakäiku „ühisuste"
wastu, sellega ühines ka siseasjade minis»
teerium minister Plehwega eesotsas, kes
omast weasi aru sai. Tunnistati tarwili
kuks, et edaspidi wõib ettelugemist ainult
politsei järelwaatufe all pidada ja was
tastiku abiandmise seltse wõib ainult ük*) A. EJIBHHNKHH, .lIcTopHH paõoqero ABkI
atOHHÄ B PoCCHH', BaCTb 11, CTp. 38.

punast laewawäge, seda proletaarse revo
lutsiooni kallimat last. Punase sõjaväe ja
punase laewawäe read on ka edaspidi sama
wankumata nagu siis, kui see punane sõja
vägi ja punane lacvavägi partei ja sm.
Lenini juhatusel kümnetel väerindadel meie
nõukogude vabariiki kaitses.
Sm. Lenin jättis meile ka kõige täht
sama päranduse Kommunistliku Inter
natsionaali. Meie vannume kogu jõuga toe
tada Komminterni rahvusvahelise tööliste
klassi organiseerimises ja juhtimises. Meie
vannume, kui seda nõuab rahvusvahelise
proletaarse revolutsiooni arenemisekäik,
andma kõik, mis meil on, viskama kõik
vaekausile."

Kui üks inimene tõusevad 3000 inimest
püsti.
Mingisugust käteplaksutamist.

Kurbtus on nii sügavalt südamesse tun
ginud, vanne on -sedavõrd tähtis, et kogu
saali täis inimesi kaljuna liikumata seisab.
Orkester algab

—.Nüüd üles, keda needus rõhub,
Nälg, orjus ikkes hoiavad ...
K. Dixi.
Mälestus õhtu
Leningradi Eesti proletariaat kogus
22. jaan. W. Kingissepa nimelisse Hari
dusmajasse, et mälestada töölisteklassi
geniaalset juhti sm. Lenini, kes aasta ta
gasi meie hulgast lahkus. Ühenduses sel
lega mälestati ka 9. jaan. 1905 aasta
sündmusi. Mälestus-õhtu awas W. K. P.
Leningradi kubkomi Eesti sektsiooni sekre
täär sm. Kirik (kõlab leinamarss).
Sõna saab sm. Palwadre, kes pikemas
tõneS ära näitab sm. Lenini geniaalset
tööd proletariaadi võitluses. Sm. Pal
wadre tähendab, et rääkida leinapäeval
on raskem kui harilikult. Kerkivad ette
mineviku kui ka tuleviku silmapilgud.
Aasta tagasi lahkus meie hulgast geniaalne
juht ning meie ette kerkib küsimus, kuidas
sammuda edasi tulevikus nii, et see töölis
teklassile kasulik oleks.

Sm. Lenin jättis järele wõitlewale
proletariaadile suured pärandused, nagu:
Sots. Wabariikide Liidu, 3. Kommunistlik
Internatsionaal, leninismi õpetuse jne.
Leninism on õpetus, mille poole wõime
rasketel silmapilkudel pöörda kui seisame
raskete küsimuste otsustamise eel. Sm.
Lenin jõudis uurides ja hinnates kapita
lismi arenemist otsusele, et kapitalism on
jõudnud viimasele astmele, temal edasi
arenemiseks võimalusi ei ole, ta on jõud
nud umbkotti, ning seda umbkotti wõib
lahendada ainult proletariaat.
Lõpuks tähendab sm. Palwadre, olles
aasta ilma geniaalse juhi Leninita oleme
siiski edasi jõudnud. Oleme kinnipidanud
kõigist neist liinidest, mida revolutsiooni
line käik ja sm. Lenini õpetus üles seadsikutes wabrikutes asutada, aga mitte üle
linnaliselt*).
Politsei fat weel teise löögi. 1903 a.
algul ilmus Odessasse keegi Schajewitsh
ja algas siin oma tegewust. Kohalik po
litsei oli ministeeriumist sellekohased ees
kirjad saanud ning nüüd püüdsid politsei
agendid igal pool ja igal juhtumisel strei
gist jutlustada, et seega tööliste poole
hoidmist wõita. See liikumine laienes.
Elisawetgradis, Nikolajewskis ja teistes
linnades loodi igal pool „Jseseiswad töö
liste komiteed". Esialgu läks see tegewus
libedasti, kuid pea puhkes streik (maikuul
1903 a.), mis üle Lõuna-Wenemaa ula
tas. Schajewitsh „saadeti" Wologdasse
ning Subatow sai ettewaatamatuse pärast
noomituse *).
Selle streigi nurjaminekut ei tule po
litsei agara tegewuse arwele lugeda, ol
gugi et ta mitmes linnas sajad töölised
maha tappis, haawas ja läbi peksis, waid
töölistel ei olnud weel kindlat sihti ja
täielist ühistunnet. Töölised nõudsid: 8tunnilist tööpäewa, palga kõrgendust, inim
likku ümberkäimist, normaal töökohustusi,
ülewenemaalist asutawakogu kokkukutsumist,

poliitika-, ühisuste-, koosoleku-, trüki-,
sõna-, streigi- ja südametunnistuse waba
dust ning isikupuutumatust.
Nii lõppes Löuna-Wenemaal „ politsei*) A. EjibHHUKHfi, wIIcTopHH paõoqero
XENHH B POCCBH"; QACTB 11, CTp. 41.

nud. Leninismi alustel ja osietuse najal
oleme suutelised ja wõime ülesehitada
kommunistlikku korda. (Leinamarss).
Mälestusõhtu teises osas esines Har
maja ühine kunstiring lawastusega ~1905
a. ja Lenin", mis hästi õnnestas.
Rahwast oli rohkesti mälestusõhmle il
munud. L e x i.

Nõukogude maalt.
Tööstuse seisukord detsembris
1934 a
Omas lsseia's'"
cwaldatud majandusliku seisukorra üle
waates detsembrikuul näitab pros. Kasen
hausen, et nimetatud kuu tunnistab, et
tööstus ja kaubandus on kindlat wälja
arenemas ja terveneb.
Wõrreldes 1923 a. detsembriga on wal
mistus tõusnud 1924 a. dets. 48 prots.
wõrra, mida wõime näha allpool järgne
watest andmetest (wõrreldes sõjaaegsete
hindadega).

1923/24 a. 1924/25 a.
Oktoober . . 120.826.514 175.000.000
November. . 116.141.079 159.800.000
Detsember. . 114.853.738 170 800.000
1. weerand 351.827.331 505.600.000
Üldiselt aga kaswas walmistus wõr
reldes eelmise aasta weerandaastaga 40
prots. wõrra.
Kõige suuremat tööswse laienemist
näeme metallitööstusest, mille järele det
sembrikuu andis kõige suuremat kaswu.
(Tuhandates tonnides. Tonn —6l puuda).
Malm.
Dets. Nov. Okt.
Uural . . . 23,8' 22,3 23,6
Kesk-Wenemaa. . 2,2 2,4 2,2
Lõuna .... 57.9 48,5 46,3
Liidu ulatuses kokku 83,9 73,2 70,2
Marten.
Uural .... 41,6 36,1 37,2
Kesk-Wenemaa. . 30,9 30,1 34,7
Lõuna .... 53,0 48,2 51,7
Liidu ulatuses kokku 125,5 114,4 123,6
W a l t si m i n e.
Uural .... 22,4 21,4 22,4
Kesk-Wenemaa. . 21,4 20,8 24,0
Lõuna .... 36,3 34,6 33,0
Liidu ulatuses kokku 80,1 76,8 79,4
Metallitööstus on ainukene suurtöös
tuse haru, mis andis detsembris suurema
toodangu kui oktoobris.
Kiutööstuses on märgata detsembris nii
tööliste arwu kaswu kui ka walmistusc
tõusu:

Oktoobris töötasid üldse 283,7 tuhat
töölist, aga nowembril 284,5 tuhat ja
detsembris 288,8 tuhat töölist. Uhendu
ses tööliste arwu tõusuga ja tööwiljakuse
line sotsialism", kuid Peterburis hakkas
politsei omakorda seda kardetawat mängu
mängima. Moskwas püüti juhtida seda
liikumist otse politsei osakonnast, kuid siin
loodi nii öelda waheaparaat ja see oli
Peterburi tapiwangimaja kiriku preester
Gapon. Seega püüti rahwa waimliku külje
poole tüürida, sest ega papp ei ole ju oma
kasu nõudja.
Georgi Aleksandrowitsh Gapon sündis
umbes 1870 aastal wäiksewenelase kasaka
pojana, õppis Poltaawa waimulikus semi
naris, pääle seminarist wäljaheitmist hak
kas ta semstwo statistikeriks, kuid warsti
läks ta Peterburi waimulikku akadeemia ja
säält saadeti ta pääle selle lõpetamist Pe
terburi tapiwangimaja kiriku preestriks.
Oli Subatowi isiklik sõber. Ka kirjelda
takse Gaponi karjeristina, aga mitte' ego
istina, kes ei tunnista rahwust (ta omad
sõnad), kuid wihkab juute (Kristuse tap
jäid), ei usu jumalat, kuid otsib teda> ta
ütleb, et naisterahwas peab täiesti isesei
sew olcma, tuid ta kodanline naine ei toh.
tinud kellegagi rääkida, s. o. Gapon püü»
dis oma naist (wõi armukest, kodanlikus
keeles) ära peita kui keegi ta korteri tuli,
pääle selle oli ta suur enesearmastaja.
Tähendatakse ka weel, et ta ei ole mitte
prowokaator olnud, waid olla seepärast
politseiga läbi käinud, et seega rutemini ja
rahulisemal teel sihile saada. Kuid seda
lükkab üks tema selleaegne poolehoidja
tööline Petrow (Narwa raiooni osakonna

kasvuga tõusis ka walmistus, mida näi
tab allpool järgnew tabel:
Okt. Nov. Dets.
Lõnga tonnides: 12.850,4 11.141.9 12.481,3
Poolvalmis riiet

tuhandes meetr.: 105.855,8 92.010,7 104.3-J4

Malmis kaupa

tuhandes meetr.: 101.308,3 88.680,3 104.06d,3

Need arwud näitawad, et detsembris
tõusis walmistus lõnga alal 12 prots.,
poolwalmis riide alal 13 prots. ja
walmiskauba alal 18 prots.
Lenini päewad S. N. Waba-riikide Liidus.
Lenini kntselased
Odessa kubermangus tehti kokkuvõtteid
Lenini kutselaste üle. Keskkomitee poolt
määrati kindlaks arw 2500 inimese pääle.
Teadaandeid on sisse annud 7651 in.
Parteisse vastuvõetud 3704, nendest
3611 töölist, 76 talupoega ja 17 teenijat.
Hoolekandjad külasse
Täna sõitsid küladesse 120 esitajat töö
liste hoolekandjate organisatsioonide poolt
ja 30 parteitöölist, Lenini hoogtöö läbi
viimiseks talupoegade keskel.
UuS talupoegade ajaleht.
' Lenini päewaks ilmus Tambowis esi
mene talupoegade ajalehe nummer „Tam
bowi talupoeg". Ajaleht ilmub kord nä
dalas.
1000 komuoorsoolast parteisse
Harkovis peeti 21. jaan. Harkowi nõu
kogu laiendatud leinaistang ära kus, sm.Hop
ner esines aruandega sm. Lenini elu ja
töö üle. Lenini päewadel antakse W. K.
P. ridadesse 1000 komnoorsoolast. Pio
neeride organisatsioonid annawad kom
noorte ühingule 1500 noort leninlast.
Talupoegade majaTorshokis awan 21. jaan. pidulikult
kreisi talupoegade maja.
Liikuw teaater külale.
Sm. Lenini mälestuse aastapäewaks
sõitis küladesse hoolekande organisatsioo
nide kulul liikuw teaater.
Kursused Pioneeridele
Lenini surmapäewaks awati Phinkwalis
kursused pioneeride juhtide cttewalmistu
seks.

Tung W K- P astumiseks
Barnaulis algas Lenini nädal. Töö
liste keskel on märgata suurt tungi W.
K. P. astumiseks. Iga päew antakse suu
rel arwul teadaandeid tööliste poolt sisse,
nende parteisse wastuwõtmiseks. Raudtee
laste töökodadest andsid üle 100 töölise
teadaanded sisse nende W. K. P. wastu
wõtmiseks.

juhataja) faktide waral ümber, kuid sellest
eelpool.

Gapon algas oma tegewust kui Suba
towi ühisuse organisaator, mis oli loodud
otsekohe Plehwe õnnistusel hin
geliste ja waimlikkude huwide rahulvami
seks ja nende eemalhoidmiseks ülekohtu
lisest propagandast", nagu walitsuse teada,
andes öeldakse.

See ühisus kandis „Wene wabriku ja
tehaste tööliste ühisuse" uime. Ta loodi
11./24. aprillil, 1904 a., kus kõige päält
saadeti sügaw truualamlik telegramm sise
asjade ministeeriumi kaudu keisrile täis
truudusetunnet troonile ja isamaale, lauldi
muidugi „Jumal keisrit kaitse sa" ja hõi
soti monarkia auks hurraa.
Selle ühisuse siht oli laulu, mängu,
tantsu ja usuliste ettelugemiste korralda
mine tööliste seas. Kuid ülewalmainitud
ühisus kaswas ime jõudsasti, mida tuleb
Swjätopolk-Mirski (Plehwi asemele saanud
siseminister) usalduse ajajärguga seletada,
nii, et 1904 aasta lõpul oli tal ju 10
osakonda Peterburis ja 1 Kolpmos, üldse
8.000 liikmega.
Et selgemat pilti saada sellest, niiöelda
politsei eestkostmisest, toon siin järgmist:
kui 1904 aasta detsembril Neewa osakond
awati, ilmus sinna tolleaegne Peterburi
linnapää Fullon, kes armulikult töölistega
juttu ajas, ruumisid kiitis, öeldes, et aed
on suurepärane, et tema siia wahetewahel
tuleb theed jooma ning ütles omas kõnes

goupnemal, 24 jaanuaril 1925 a. Rr. 19
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Trotskismi alused ja leninism.
J. Palwadre.
Tööliste toetus
1912 kuni 1914 aasta 1. aprillini
toetasid enamlaste «Hpn»ia't» 4000 töö
liste gruppi, vähemlaste <Jlyi'i» ja
kõiki teisi 1000 tööliste gruppi.
. Need andmed näitavad, niis kujutas
enesest enamlaste partei ja kuidas trots
kism küsimusi suutis otsustada.
Samuti ütleb Trotski 1914 a. «Eopbõa»
JV° 5, et enne revolutsiooniline sots.demokraatia oli ainult ideeliselt tööliste
parti.. » Tegelikult olnud see intel
ligentide organisatsioon jne.
Selle vastu toob Lenin andmed, kust
näha, et iga 100 poli itdis-riigivasta
liste kurjategijate hulgas oli:
© OO
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Põllumajanduses tegevaid 7,1 9,0
Tööstuses ja kaubanduses 15,1 46,1
Liberaalametis ja õpilasi 53,3 28,7
Ilma kindla ametita . . 19,9 8,0
Nii näeme siin, et töölised ja talu
pojad, kes karistuse alla kuulusid, olid
enamuses. Ka selles küsimuses trots
kism ei saa Õiget vastust anda. Trots
ki>m töötas kogu reaktsiooni aeg par
tei vastu, sobis likvidaatoritega ning
sõima* ägedalt Leninit ja leninismi,
kuid ühes sellega ei niutnud ühtegi
ajaloolist momenti õieti hinnata.
Sõja aeg 1914—1917 aast.
Wene sotsiaaldemokraatia sõja ajal
jagunes kahte suuremasse voolu:
1. Enamlased «kaotajad», kelle
del väljamaal oli häälekandja «Cou.ÄeMOKpaT» Lenin ja Sinowjev. We
nemaal oli keskkomitee bütoo (Molotov,
Salutski, Schläpnikov).
Kuni novembrini 1914 a. oli Duuma
fraktsioon Kamenevi üldjuhatusel. Ar
reteeriti 5. nov. 1914 a. ja veebruaril
1915 a. saadeti Siberisse saadikud:
Petrovski, Badaj-v, Muranov, Scha
gov, Samoilov ning keskk. esitaja Ka
inenev. Wenemaal sai veel vä ja an
tud «Bonpocu CrpaxopaHHjj». Enamlased
asusid sei.sukohal: «Sõda sõjale».
2. Wähemlased jagunesid: a) kaitse
lased ja b) *ei sõda ega rahu».
Wähemlastel oli Wenemaal põranda
alune organisatsiooni komitee (partei
keskkoht), avalik Duuma fraktsioon
Tshehidsega eesotsas. Parema tiiwa te
gelased Potresov, Maslov, Gwos
dev, Levitski andsid avalikult välja
«Hame ja pärast «CaMo3amma»
ning tööta?id sõjaväe-tööstuse komitees.
Pahem tiiw 0. K. sekretariaat välja
maal Martov, Martõnow, Astrov,
et „tema ikka alati rõõmuga on igal ajal
malmis töölisi aitama ja soomib, et töö
lised saaksid rnöitn kapitaali üle. Tema
on alaline poolehoidja ja on malmis neid
toetama nende hädas ja rniletsnses". Ka
mõib meel ses suhtes Gaponi ütelusi tä
hele panna, kus ta teatab, et Plehrne on
täiesti rahuldatud tema aruannetega ühi
suse tegewuse üle. Nii mõib kindlasti
öelda, et Gapon töötas politsei näpunäi
dete järele, olgu et mõned tõendawad, et
ta olla mainitud ühisusest maimustatud
saanud ja töötanud selles suhtes, et tööUste rniletsat olukorda parandada, mida ka
ta ise armastas sagedasti toonitada.
15/28. juunil 1904 a. tabas fiseas
jade ministrit Plehrnet, keda „rahwas"
süüdistas türaansuses, kättemaksja käsi
(sm. Sasonow s.-r. rnõitlusgrupi käsul
tappis Plehwe käsigranaadiga Warssarni
maksalt lähedal).
Swjätopolk-Mirski astus siseasjade mi
nistriks ja ütles oma ametit wastu wõttes
14/27. septembril: „Meie ei wõi progres
sisi mööda pääseda. Kui meie ka wöit
leme tema wastu, kuid siiski piirab ta
meid ja tungib meie juure. Kas ei oleks
parem teda wastu wõtta ja aidata?"
Oleks minister seda 1881 aastal öelnud,
siis oleks see tõesti samm olnud, mida ter
witada oleks wõinud, kuid nüüd, werise
woitluse eelõhtul, oli ta seega hiljaks jää
nud ning suurendas massi ärewat meele
olu. Seda näitas, nagu eelpool täheudud.

(Järg).

Serokovski, Axelrod jne. Wäljamaal
ilmus «ll3BecTHfl> ja Wemmaal Samaa
ra- «Paõoqee Hrpy». Äärmisel paremal
tiiwal Plehanov ja Aleksin.-ki lehega
«HpU9UB>.

Enamlaste organisatsioonid Wene
maal lõhuti sandarmi valitsuse poolt
ära, vähemlased töötasid päris awali
kult ja mürgitasid tööliste arusaamist.
3. Trotskism oli tähtsuseta vool
Trot-kiga eesotsas ning andis Pariisis
välja «Hame CJIORO*. Trotskismi hüüd
sõna oli: tei wõit ega kaotus», kuid
ühinemine sotsialistide keskel.
Mis selle kohta kirjutab Lenin?
1915 a. kirjutas Lenin:
«Revolutsiooniline klass reakt
sioonilises sõjas ei või soovimata
jätta kaotust oma valitsusele. See
on aksioom. Selle vastu vaid
levad ainult sotsiaal-sclii»viniBtid...
kellede hulka kuulub Trotski.»
Lenin «oma valitsuse kaotuse loo
sungist imper. sõjas» :
«Kes seisab loosungi eest «ei
võitu ega kaotust», see on teadlik
ehk mitteteadlik schovinist, on
paremal juhusel lepitav väikeko
danlane, kuid igatahe- prolptaarliku
poliitika vaenlane, pra» guste va
litsuste pooldaja, praeguste valit
sevate klasside pooldaja.»
1917 a. märtsil kirjutab Lenin Koi
lontaile erakirjas:
«Minu arvamise järele on praegu
päämine, mitte enna t lasta mässida
rumalate «ühenduse» katsetega sot
siaal-isamaalastega (ekk veel kar
detavam), kõhklejatega, nagu orga
nisatsiooni komitee (vähemlane
keskkoht, J. P.), Trotski ja Ko-ga,
vaid jatkata oma parteitööd järje
kindlalt internatsionalistlikus
vaimus.»
Nagu näeme, ei ole sõja ajal trots
kismil midagi ühist enamlusega, vaid
ühist on vähemlastega, loosung «ei
võit ega kaotus» on tegelik valitsuse
toetamine ning ühtlustuse katse on
klassipoliitika hävitamine.
Revolutsiooni aeg.
Revolutsiooni aj ai organiseerisid trots
kistid n. n. organisat
siooni ja kuivõrd oli revolutsiooni tõus,
niivõrd kaldusid nad enamlase poole.
Suurema revolutsiooni tõusu eel august
september ühinesid enamlastega ning
võtsid tegelikult osa Oktoobripöördest.
Paljudest neist said hääd enamlased.
Kuid trotskistidel oli ük-« katse tßresti
rahu» ja siin tuli nende väikekodanlik
teooria uuesti nähtavale «ei sõda
ega rahu», mis viis ära Nõukogu Eesti
tööliste meeleolu tõus, mis ka osalt sel
lest tuli, et Swjätopolk-Mirski sai PleH
wclt Gaponi kõige ~politseilikn sotsialis
miga" päranduseks ja ta ei osanud Ga
poni nii kasutada nagu Plehwe seda oli
teinud ning Gapon hakkas talitama roh
kem oma armumise järele, nii öelda dik
taatoriliselt, ilma et oleks sallinud enese
kohta armastust. Teiseks ja meel rohkem
silmapaistern oli semstmo tegelaste kong
ress, mis kokku tuli ilma siseasjade mi
nistri loata ja see kongress ütles omas
resolutsioonides, et siin ei ole tegemist
siseasjade ministri häätahtlikkusega, waid
on tegemist terme malitsuse pöördega.
Toon siin mõned punktid mainitud reso
lutsioonidest: Punks IV: „adminiftrat'
sioom omarnoli kõrrnaldamiseks on tingi
mata tarrniline ellu rniia isiku ja korteri
puutumatuse põhimõte; kedagi ei mõi
trahmida ega kellegi õigusi kitsendada
ilma sellekohase kohtu otsuseta. Selleks
on tarrnis ellu rniia säherdune korraldus,
et täieliku seaduse kindlustuseks rnõetakse
tarbekorral rnastutawad isikud rnastutu
iele nii kodanlikus kui ka kaelakohtulises
korras". VI p.: „Rahwa täieliseks maimu
liknks arenemiseks ühiskonna puuduste
selgituseks on ilmtingimata tarrnis, er oleks
kindlustatud südametunnistuse, usu-, sõna
ja trüki- ning isegi koosoleku- ja ühisuste
wabadused".

(Järgneb).

ja Nõukogu Soome jne. Ei osatud hin
nata talupoegi: Permanentse revolut
siooni teooria tuli tä es suuruses näh
tavale.
Pääle Oktoobri.
Partei taktika pöördeaegul ikka ja
alati annab tunta trotskism, mis risti
vastu sihitud enamliku parteile ja le
ninismi teooriale.
1920 a. novembril sünnitab Trotski
väljaspool K.-K. keskkomiteevastalise
rühma ja hakkab ametühisuste küsi
muste all leninßmi kallale tungima.
1923 a. asutab uuesti oma rühma
väljaspool K.-K. ning katsub uuesti
leninismile kallale tungida.
1924 a. asub trotskism ajaloo hinda
misele ning teeb katset leninismi ase
mel parteisse ja Kominterni viia trots
kismi. See on kindel leninismi revi
deerimine ja leninismi ümbervaheta
mine trotskismiga. Ka siin saab trots
kism tarvilise vastuse leninistide poolt.
Leninism ei ole enam Wenemaa küsi
mus, vaid rahvusvaheline ja seega
trotskismi vastu astus välja terve
leninlaste Komintern. Eluta trotskism
ei saa iialgi leninismi asemele astuda.
Järelsõna.
Kui trotskismi üldiselt hinnata, siis
peame alla kriipsutama, et trotskism
on õpetus, mis küsimuste arutamise
juure asub vormaalse loogika seisu
kohalt ning otsusi teeb eklektili-elt.
Küs mnste hindamisel mõjub suureni
kaasa subjektivism jne. Leninism võ
tab vormaafset loogikat kui kõige pri
mitiivsemat otsustamise abinõu, mis
ühe silmatorkava nähtuse järele otsusi
teeb ning küsimuste otsustamisel ikka
ja alati tarvitab marksistlikku dialek
tikat. Trotskism revolutsiooni teoorias
moonutab Marxi Õpetust, isoleerib töö
listeklassi teistest rahvakihtidest ning
seab revolutsiooni alati ähvarduse alla,
trotskismil puudub usk massilisse jõusse.
Leninism vastuoksa jääb marksismi
alustele ning võtab proletariaadi osa
revolutsioonis ühes teiste kihtidega
kui eelväe osa ja usub masside jõusse
ja nende piiramata leidlikusse ja või
misse: Trotskism ei tunnista kindlat
organisatsioonilist vormi parteis ning
tema tähtsust ja näeb noorsoos partei
list mõõdupuud, kuna lenini-m tunnis
tab organisatsiooni tähtsust parteis ja
üldiselt, sest ilma kindla organisatsioon
nita ei ole võimalik võita ja ei ole
võimalik jõudu näidata, partei peab
olema monoliitne ning tema aluseks on
töö.-tustöölised.
Leninism on proletaarse rewolutsioom
teooria ja praktika, kuna trotskism on
proletaarse rewolutsiooni jõuetuse teoo
ria ja saamatuse praktika.
Trotskism ühes kui tei-es muutes,
kui proletaarse revolutsiooni jõuetuse
teooria ja saamatuse praktika tuleb
nähtavale ühel kui tei-el maal.
Bulgaaria kommunistlik partei 1923 a.
kewadisel smvel elas rahulikult, kui
linna kodanlus Zankowi eestwõttel val
mistas demokraatiale pääletungimiseks
nin? wälja astus talupoegade demo
kraatia wastn talupoegade Stamboliski
walitsuse kukutamisele. B. K. partei
nägi selles kahe kodanluse woolu kisk
lemist, nägi linnakodanluse võitlu>t
maakodanluse wastu ning unustas talu
poegade täht-ust, kui liitlast tööliste
klas>ile. See momenddine talupoegade
tähtsu-e mittehindamine tõi para
tamata hoobi endisele revolutsioonili
sele tesnäkkide, praegusele kommunist
likule parteile. Üks silmapilk trots
kištlikku seisukohta ja jalgealune lõi
kõikuma. Septembri wäljaastumiue ei
wõmud olukorda enam täielikult päästa,
vaid suutis ainult talupoegade usku tea
ta wal määral tagasi võita.
Saksamaa kommunistlik partei elas
katsumise aja üle oktoobril 1923 aas
tal, kui Brandler Saksa sotsi lega Sak
senis walitsudi.-t koalitsiooni sünnitas.
Revolutsiooniline meeleolu tööliste hul
gas kasvas ning muutus aktiivseks,
kuid keskkomitee ei osanud silmapilku
tarvitada, sest ei osanud dialektikal!selt küsimusi otsustada. Juba juulil
1923 a. muutus Saksamaa olukord re
volutsiooni iseks. 12. juulil 8. K. P.
keskkomitee avaldas üleskutse ja kut
sus 29. juulil fascistliku vastalisel
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päeval uulitsademonstratsioonile. Wa
litsus keelas demonstratsiooni ära.
Pahempoolne tii vparteis nõudis uulitsate
haaramist. Sõna oli keskkomiiee käes.
Olukord muutus ikka revolutsioonilise
maks. Sinovjev ja Bubarin avaldasid
seisukoha: kommunistlik partei
toimetama 12. juuli üle>kutse järele,
et ühendada proletariaati fasci-tliku
vastalises võitluses: «vastasel korral
kordub Itaalia ja Bulgaaria hale juh
tumine. Takistavaid, ettevaatlikke ele
mentisid on Saksa keskkomitees enam
kui tarvis».
15. augustil avaldas Sinovjev põhi
laused :
«Kriis valmineb. Liginevad ot
susi avad sündmused. Saksa kom
parteis, järjelikult kogu Kominter
nis, algab uus otsustav päätükk.
Saksa kompartei peab kiirelt ja
otsustavalt orienteerima läheneva
otsustava revolutsioonilise kriisi
pääle».
«Kriis valmineb. Mäng on suur.
Läheneb silmapilk, kui on tarvis
julgust, julgust ja veel kord jul
gust».
Kominterni täidesaatvas komitees
nõudis Sinovjev septembris nõukogude
loosungite propageerimisest üleminekut
nõukogude asutamisele. Brandler ja
Trotski olid selle vastu. Lõppude
lõpuks ei viinud oktoobril Saksa kesk
komitee ma-set võitlusele. Revolut
sioonilised ülesasted said löödud.
Jaanuari põhilausetes 1924 a. Radek,
Piatakov ja Trotski Õigustas d Brand
leri ja Saksa keskkomiteed, et nad
oktoobril ei kutsunud revolutsiooni
sünnitama ning tõendasid, et Saksamaa
ei olnud küps ievolutsiooniks. V Kom
interni kongress leidis, et Saksa kesk
komitee Brandleriga tegid vea, lasid
revolutsioonilise silmapilgu mööda.
Saksa keskkomitee anti pahempooßete
kätte. Komintern arutas seda küsi
must põhjalikult ja otsustas nii nagu
Sinovjev juba varemalt oli teinud.
«Oktoobri õpetundides» Trotski as
tub välja süüdistusega Kominterni ning
ühtlasi ka Sinovjewi ja W. K. P. esi
tus vastu, kes Saksa küsimuses vea
teinud, ei ole otsustanud ega hinnanud
sündmusi ning lasknud momendi
mööda. Ttotski asub «rewolutsio nili
selt» välja ning süüdistab teisi nendrs
vigades, mis tal omal olid ja mis
teistel puudusid. See on trotskismi
üks iseäraldus: puudub oskus sündmusi
hinnata ning õigelt neid edasi anda.
Trotskism tuleb ühes kui teises rnaas
vähemal ehk suuremal määral nähta
vale.
Xni meie vaatleme ehk meie väi
kest Eesti liikumist, siis leiame ka sel
les palju ja palju trotskistlikku, mis
ühel ehk teisel võitluse ajajärgul näh
tavale on tulnud. Nii näituseks:
1. Talupoegade tähtsuse eitamine re
volutsioonis ja ainukeseks revolutsioo
niliseks jõuks töölisteklassi tunnista
mine. Kui trotskism nimetab enamlu
ses rea-tsiooniliseks küljeks talupoe
gade tunnistamise, siis siin nimeta
takse talupoegadega töötamist sotsli
kuks. Reaktsioonilik-sotslik. Talupoe
gade kaasatõmbamise ja ärakasutanrse
asemel kuuliprits. Puht tööli-likkus
ei ole muud midagi kui intelligentlik
käremeelsus.
2. Parteilises organisatsiooni küsi
mustes tuleb tihtigi olevate organisat
sioonide eitamine ja omade organisat
sioonide loomine ühel ehk teisel kujul
nähtavale. Kui trotskism eitab kind
lat partei organisatsiooni, siis mindi
siin vahel täiesti partei eitamisele
kommunistid valitsuses, parteid pole
tarvis.
3. Ametühisuste küsimustes trotskism
tahab neid muuta riiklikkudeks orga
nisatsioonideks, siin seisis üldse amet
ühisuste mi tetunnistamine päevakor
ral.
4. Orientatsiooni küsimuses revolut
sioonis trotskism ei usu Wene revolut
siooniliku jõusse, näeb pääseteed Eu
roopa proletariaadipoolt, siis siin «ma
hajäänud» Wene Jäsemel pöördutakse
«kultuuralise» Euroopa poole.
5. Masside tähtsuse eitamine. Trots
kism näeb, et üksikud juhid teewad
revolutsiooni, näituseks Oktoober on
Trotski sünnitus ühes Peterburi nõu-*
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kogu otsusega, siin aga arwatakse kül
lalt olema grupega wõimu haarata
ilma rewolutsioonilise massilise wälja
astumiseta 1. detsember.
6. Wormaalne loogika dialektika ase
mel. Wõetakse üks silmapaistew näh
tus ja selle järele otsustatakse. Käi
tuseks: osa töölisi demonstreerib, mõni
soldat loeb «Kommunisti», maamees
ütles see walitsus ei kõlba, paar
intelligent! laulsid Internatsionaali.
Järeldus: rewolutsioon on küps. Kü
simust ei arutata: mis demonstratsioon
oli, missuguses wahekorras on demonst
rantide jõud teiste jõududega, ei waa
delda kuidas ja mis olukorras «Kom
munisti» loeti, kuidas oli walitsuse
siunamine, Internatsionaali laulmine jne.
Ei waadelda küsimusi seotult rea
teiste küsimustega. Dialektika asemel
wormaalne loogika ja ekslik järeldus.
Eesti liikumises on olnud palju trots
kisklikku mitteenamlikku ühes kui teises
liikumise ajajärgus, mis üldseisukohale
ja rewolutsioonilise käigu pääle pahasti
on mõjunud.
Trotskism mõne oma külgedega wa
lemalt tuli nähtawale Itaalia tööliste
wõitluses, kui töölUed haarasid wabri
kud oma kätte ning ei osatud olu
korda ära kasutada. Järeldus oli see,
et reaktsioon lükkas fascistid walitsuse
juure Mussoliniga eesotsas.
Samuti elas üle Prantsusmaa sarna
sed kalduwused mitmel korral ja möö
dunud aastal demonstreeris seda Su
warin ja teised. Siis Rootsi ja pea
aegu kõigi maade parteid ühesarwa
tud Poolamaa.

V Kommunistlik Internatsionaali
kongress pani selle küsimuse terwes
suuruses päewakorda niug otsustas:
kommunistlikud parteid tulewad enam
lustada, parteid on tarwis muuta lenin
laste parteiks. Kõik parteid peawad
asuma leninismi alusele, kui ainukese
proletariaadi rewolutsiooni teooria alu
sele.

Samal kongressil oli ka trotskism
arutusel ning see teooria mõisteti ühe
meelselt hukka, kui wäikekodanlik
intelligentlik teooria ning trotskismi
kaitsmisest rahwuswahelise proleta
riaadi esituste ees tol korral ütles isegi
sm. Trotski lahti. Tähendab trots
kismi ei uskunud keegi kaitsema hak
kata leninismi e<s.
Kui Trotski pääle Kominterni kong
ressi oktoobril 1924 a. uuesti trots
kismi kui proletaarse rewolutsiooni
teooria wälja lükkab leninismi asemele,
siis jääb see hüüdjaks hääleks kõrbes.
Ta on hukka mõistetud awansina.
Tema järele, wõib olla, haarab weel
mõni radikaal-intelligent, kuid rabwus
waheline proletariaat wastas ja wastab
koondusega leninismi lipu ümber.
Proletariaat ja kommunistlikud par
teid asuwad kindlalt leninismi uurima,
<tt hoiduda wigadest ning kindlalt rewo
lutsiooni edasi wiia.
Meil eesfastel 011 1< ninismi uurimine
ja omandamine tarwiiikum wist enam
kui kuski! mujal, et hoiduda jämedatest
wigadest, siis peab küll meil ühine
soow olema: kõik leninismi lipu alla,
kõik leninismi uurima ja omandama.
(höpp.)

Eestlased S. N. W. Liidus.
Leningrad.
Täna kõik lastemaja
toetu»"

Kas lugeda on astemajas? Ei ole,
lubage meie tutwn- . c.
Lastemajas tüübin i 165 kaswaudikku,
kellest 27 on komnqorieolast, 75 pio
necxi 38 o ktoobrilast ja 25 cetkooliea
lift last.
Igal rühmal on oma töökawa, metoodid,
kuid siht on üks, nimelt: kaswada klassili
selt arusaajaks kodanikuks ühiskonna tege
wusele.

Nagu tähendatud, lastemajas on kom
noorsoo kollektiiw ja pioneeride rühm, kes
toowad klassiwõitluse hoogu lastemaja
jeinfe wahcle, mis annab lastele jõudu ja
tahtmist wõidelda, ühes sellega ka luua tõe
likku | pioneeride kommunat seada
wastawalt oma igapäewaje elu.
Lugeja on näinud meie pidulikke wälja
astumist, kuid igapäewaje elu juures mitte.
Meie püüame tihtilugu sõnategaj (!) ära
tada enestes klassilisi tundmusi, kuid ma
janduslik alusehitus on nõrk. Meie au
pioneer, sm. G. Teiter, on mitu korda
«Edasi" wcergudel kutsunud seltsimehi toe
tama lastemaja. Pioneeride rühma nõukogu
otsustas enese kaitseks wälja astuda, terwi
tada ning toetada sm. Teiteri üleskutset ja
ehk meie pioneeride trummi põrinaga suu
dame seltsimehi üritada lastemaja toetusele.

Waja luua noortele paremaid tingimisi
arendamiseks, kui see on tehtud, siis wast
isad wõiwad olla kindlad meis, et tuleb
wabetus, kes algatud töö wiib wöidule.
Selleks, et natukese parandada laste elu
tingimisi, tulge täna kõik toetuspidule
Harmaija.
Seltsilised! Harmai a lastepidule.
Ootame kõiki täna kell 8 õhtul.
16. pioneeride rühma nõukogu.
Leningradi kub.
Wötke eeskuju.
(Wallerjanowkast, Trotski tr.).
18. jaanuaril s. a. peeti ära klubi liik
mete üldkoosolek, millest wõtsid osa 15
noort. Ajalehe sõprade ringi organiseeri
mise küsimuses, wõeti wastu järgmine reso
lutsioon:
1) Wallerjanowka klubi liikmete üld
koosolek loed tarwilikuks organiseerida
klubi juure ajalehe sõprade ringi. Viimane
Wõtab kõik abinõud tarwitusele, et ajaleht
„ Edasi" ja teised laialdase masse hulka
des wastukõla leiaks, ning et ajaleht ei
puuduks ühegi asuniku peres.

2) Eraldada ringi poolt wastutawaks
ajalehe „Edasi" kaastööliseks üks seltsi
mees, keda kohustada järjekindlalt asunik
kude põllumajandusest, klubi tööst, noorte
elust, jne. kirjeldusi saatma.
3) Tellida noorte kuukiri „Säde" ühe
aasta pääle, algades 1. jaan. 1925 a.
Ajalehe sõprade ringi büroosse waliti
järgmised sm.: Luht E., Wain J, Enuok,
Piiber K. ja Sagrits.
Wastutawaks kirjasaatjaks—Piiber Karl.
Niisama leiti otstarbekohaseks luua klubi
juure kirjanduse müümise keskpunkt.

Lex i.
Õienduse õiendus.
(Wallerjanowist, Trotski kr.)
«Edasis" nr. 2, 3. jaan. 1923 a., katsub
„Nuriseja rahustaja" sm. Nõukast puhtaks
pesta, nagu poleks ta raamatut wõtnud.
Toeliselt wõttis sm. Nõukas raamatu, kuid
seda tagasi Wallerjauowi klubile ei toonud.
Piltlikult tõendab ülaltoodud fakti klubi
liikmete üldkoosoleku protokoll nr. 27, 8. no
wembrist 1924 a., millisele on alla kirju
tanud 13 isikut. „N urise ja".

ära jätta. kawatsetakse maks
sisse seada korteri pinna ülejääkide päält
Ehitushooaja eel
Kommunaal osakond üksi tarwitab sel
aastal ehitusmaterjaali umbes 70 miljoni
puuda. Suuremalt osalt läheb see mater
jaal tööliste majade ehitamiseks. Ainult
telliskiwi tuleb wedada 25 miljoni pd.
Weebruarikuust alates hakatakse ehitus
kohtadele wedama materjaali iga päew
1500 koormat. See annab wõimalust juba
maikuul kohtadele wedada wundamendi
ehitamiseks 15 miljoni puuda telliskiwe.
Nõukogude laewastiku suurenemine.
Sel aastal on nõukogude kaubalaewas
tikul 4 tähtsamat peatuskohta. Balti me
rel Lenillgradi sadam, põhja liinil
Arhangelsk, Mustal merel Odessa ja
uus peatuskohi Waiksel ookeanil Wla
diwostok. Nõukogude kaubalaewastik laie
neb mitte ainult laewade arwu poolest,
waid ka territoriaalselt, (läinud aastal
meil Waiksel ookeanil tähtsamat toetus
punkti ei olnud).
Lihawedu wäljamaale
Meie seaknsw.?tus on wiimascl ajal nii
wõrd arenenud, et wõime asuda liha wälja
maale saatmisele. Esimene saadetis läheb
„Sewsapgostorgi" kaudu Eestimaale.

Näituseks kawatsetakse muksu wõtta ühes

kuus järgmiselt:
Kuupalk Ühe ruutmeetr. Ühe ruutsülla
eest. eest.
kuni 30 rbl. kuni 10 kop. kuni 45 kop.
31— 50 „ „ 17 n „ 75 n
51— 70 . „22 „ „ Ir. „
71— 90 „ „27 „ „ 1„20 „
91—120 „ „31 . „ 1 .40 „
121—150 „ „35 „ „ 1 „60 „
151—200 „ „44 . „ 2, ,
201—250 „ „55 " „ 2„60 „
251—300 .66 „ « 3„ „
üle 300 „ „88 „ „ 4„ „
Kodu- ja käsitööliste maksu alammäär on
1 rubla ruutsülla eest, ülemmäär 4 rbl.,
wabaelukutsetega isikutele 2—5 rublani
ruutsüllast, teiste tööwaewast elawatelt isi
kutelt 3—B rublani ruutsüllast.
Kõrgendatud korterimaksu majawalitwste
hääks kortenpinna ülejääkidest kavatsetakse

Siim Billil
lastemaja toetamiseks.
Eeskawa:
I.

Kontsert-osa.
II.

Lawastused: „Looshes"
„Käed Hiinamaa küljest".
III.
Ringmängud.
Vaheaegadel mängib puhk
pillide koor.

Algus kell 8 õhtulSisseminek wabatahtliku maksu eest.

Sm. w. Kingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Puhkepäewal, 25. jaan-

Näitlik kohus
klubi tegelaste üle.
Algus kell 8 õhtul.
Sisseminek kõigil tvaba.

Laupäewal, 24. skp. kell 8 õhtul on Hari

dusmajas 25. skp. korraldatama näitliku kohtu

tegelaste nõupidamine. Osa wötma kutsu
takse lärgmisi seltsimehi: Mets (P.-W. poole
klubi), Liisi Peterson, R. Isak, J. Palwadre,
Säre, Seljak, Tamberg, Weske, L Tamjärw,
Reesen, Liiwas, Kelberg, Mahkats, Orlow,
Leiner, Rannaleet, Jea, Kool, Luukas jt.

püüle wõetakse tellimist wastu:
Jablonja ja Bugri
asundustes

Puhkepäewal, 25. skp. kell 3 päewal on
Haridusmaja puhkpillide koori organisatsioo
niline koosolek. Osa wötma kutsutakse kõiki

Nowgorodi kubermangus

Jablonja kooli õpetaja
sm. Gd. Giche.

neid,kes mängida möistawad, mängima õppida

tahawad ning edaspidi kooris mängida soo
wiwad. Haridusmaja juhatus.
Puhkepäewal, 25. jaan. kell 2 p. on Hari
dusmaja ühise kunstiringi nõukogu kooS
olek. Päewakorras on: i) Jaanuarikuu tege
wuse aruanne. 2) Weebruarikuu töökawa.
3) Mitmesugused küsimused. Ilmuda tuleb
järgmistel seltsimeestel: Kure, Seljak, Saan,
Juurup, Kelberg, Tamberg, Sawiauk, Karpa,
Eljas, Raasin, Taperson, Lagsdin, Tamjärw.
Sössojew, Miller, Teiter, Weske, Isak, Roose,
Juhanson, Palwadre, Roosöerg, Wallner,
Moosberg, Säre, Reesen, Kudrjäwtsewa,
Kupriianow.
Ü. K. R. instruktor.
Teisipäewal, 27. jaan. s. a. peetakse ära
Äarmajas ülelinnaline eestlaste W. L. K.
N. N. liigete agitpropkollektiiwi järje
korraline koosolek. Päewakorras: „Prae
gune rahwuswaheline olukord". Ette
kandeks walmistawad ette smd: Luukas,
Muliin ja Päll. Algus kell 8 õhtul.
Ilmuda täpselt.
W. L. K. N. Ü. Leningradi kubkomi
Eesti sektsioon.

Akadeem. riiklik ooperi ja baleti teaater
„EBreHiiö OiieriiH*

Akadeemiline riiklik draama teaater
Korterimaksu määruse muutmine.
Et senine korterimaksu määr puudulik
oli, oma ülesannetele ei wastanud, siis
kõrgendakse korteri maksu määra sarnaselt,
et keskmiselt üle 10 prots. töölise ehk tee
nija sissetulekust wälja ei teeks.

24. jaanuaril s. a.

Teadaanded.

Täna teaatrites:
Leningradi teated.

Sm. w. ltinigssepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.

terwishoidlisteks normideks

„Kor,],a cnamiifi iipocHeica".

Akadeemik riiklik wäike ooperi teaater
„laM, acaßopoHOK noeT".
Riiklik suur draamateaater
„Byöyc".

Rahwamaja

..HnKOJiaä !".

Muusikaline komöödia
„Mapaua

Passash

„IIIKOJia õoraab".

Gilane börje:
Meeleolu börsel rahulikKeskkassa kohuswsed veebruariks 101 tsherw

„ „ mäitsiks 991/*
* „ maiks 967* „
„ „ juuniks 95 „
Naelsterlingid 9 rbl. 28 kop.
D.lland Ir. y4'A »
RooM klvvuid 51 „ 50 „
Soome margad 4 n 85 „
Prantsuse frangid 10 „ 25 „
Talupoja lacu „
1 wöidulaen 2 rbl. 85 kop.

Vastutan) toimetaja: K. Treufeldt.
Wäliaandja: Eesti Kirjastuse Ühisus

linorpuchuu kouuurspu, U3A., Luaropssrocheksäup. 87. tb 369.

Älniititsu asunduses
PllFyjpF*' Uuendage aegsasti ..Edast" tellimist weelirnarilttm piirile. -MU

Leningradi kub., Kingissepa kreisis
sm. I. Mardi.
Sakala asunduses
Kingissepa kreisis

Eesti kooli õpetaja
sl. H. partal.
Tr.BrüubttgSn°m?!!NÄ'
nr. 2. 25-Oktobr

prosp. nurgal, teles. 562-3" Wastu

wöte iga päew kella 9—-l 2 h a kella

4—B ohwl; naisterahwastele eraldi.
Praegusaja arstimisabinöud.

Snguorgaanide igakülgne arstimin».,

kurgu-, körwa-, nina- ja suguhaigused.

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

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

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

steenia, halwaws, seljakuiwus, jõue
tus. Wastuwött kella 5 9 õhtu.
Teles. 212—31.

Kisaetski haigemaja
lef. 181-52. Wastuwötm. kõikides spets,
professorite ja asflstentide pooU kella.
10 homm. kuni kella lO Sdt. Alalised woo
did (naistehaigused sa sünnitamine). Ras-

AS? liarmottl mi. J™
"nt Mli,'°° tripper
S»S»viii«et«»
hamb. Arstide kutsum. kodu.

M. velsker-linmemi
H. N. Witkun Kolpakowa uuendas
waswwötmist: nõuanded ja abi ras
kejalasetele, sünnitajatele, naistehaigu
sed. Kella 10. homm. kurn kella 7 öht.

Troitskaja 11, krt. 7. Sissekäik pa
raaduksest.

KMtteiiMlltmii nÄnB.
abi raskejalgsetele ja sünnitajatele'
naistehaigused, alaline arst. Moha
waja uul., nr. 18, krt. 3, sissekäik hoowi

