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Werised sündmused

S. N. W Liidn ja Jaapani

Portugaalias.
Meeleawaldajate kokkupõrkamine
politseiga.
Pariisist, 11. weebr. Eila oli Lis
sabonis ülisuur meeleawaldus walitsuse
wastu. Kui paljuarwuline mecleawaldajate
salk ligines siseasjade ministeeriumi, majate,

keegi inimeste hulgast wiskas ootamatalt
pommi hoonet kaitswate soldatite pääle.
Mitu soldatit ja 8 meeleawaldajat taid
haawata. Wahirübm arwates, et salk tun
gib ministeeriumi kallale, andis kogupaugu,
mille tagajärjeks said salgas paljud surma
ja raskesti haawata.
Maru Saksamaal ja Hollandis.
Berliinist, 11. weebr. Tugew maru
sünnitas palju kahju Rheini äärsetes Ruhri
maakondades ja Hollandis. Kohati on ri
kutud raudtee ja telegraafi ühendus.
Enneolemata Vihmavaling
Austraalias.
Melbournist, 11. weebr. Kogu
Austraalias sajab 10 päewa jooksul enne
nägemata walingud wihma, mis ähwarda
wad tõsist uputust wälja kutsuda. Jõed
tõusid üle kallaste.

lahenemisest.
Jaapani walitsus kinnitas lepingu S. N. W. Liiduga. „S. N.
W. Liit ja Jaapan peawad sõpradeks sauma".
Kas Nõukogude ja Jaapani kokkulepe
S- N W. Liidu mõju kaswamine
Tok i o st, 11. weebr. „Osaka Mai toob S. N. W. Lndu-Jaapani-Hiinanitshi" kirjutab Jaapaui-Nõukogude lepin Saksamaa ühendust, on raske ette ütelda,
gut seletades: „Ärewus, mida kutsus esile kuid meie rõhutame seda, et N. N. W.
wäljamaal kuulujutt Nõukogude Liidu- Liit ja Jaapan peawad saama sõpradeks".
Jaapani ehk Nõukogude-Jaapani-Hiinaleping on kiu
Saksamaa liidust, annab' tunnistust Jaapani Nõukogude
uitatud.
Nõukogude Wenemaa suurest poliitilisest
Toki ost, 11. weebr. Nõukogude-Jaa
mõjust Euroopas, aga Jaapani mõjust
pani
leping kinnitati ministrite kabineti
Kauges-Jdas.
Kui S. N. W. Liit täidab häätahtlikult poolt ja arutatakse praegusel silmapilgul
Nõukogude-Jaapani kokkulepet, siis wõi sala nõukogus. Schimada, kes tõlgina osa
wad S. N. W. Liit ja Jaapan juhtida Wõttis Pekingi läbirääkimistest, sõidab Sa
oma wõimu sinna, kuhu aga iganes taha haluni ühes sõja» ja laewawäe esitajatega,
wad. Teised tugewad riigid tunnewad siis et kohe pääle lepingu ratifitseerimist (kin
tarwidust kokkulepet saawutada S. N. W. uitamist) ettewalmistada Põhja-Sahaliini
Liidu ja Jaapaniga kõigis rahwuswahe nõukogude walitsuse kätte andmist.
lise poliitika küsimustes.
Pidulik bankett.
Nõukogude Wenemaa seisab praegu
Toki ost, 11. weebr. Jaapani-Nõu
kindlalt oma rahwusliku olemise alusel ja
kogude
lepingu tegewuse puhul korralda
tunneb oma kohustusi kui suurriik. Tema
takse
15.
weebr. pidulik bankett. Banketile
majandusliku elu kiire terwenemine on otse
kutsutakse
kõik kabineti liikmed, diplomaat
põrutaw. Poliitika ja majanduse alal wõi
wad Jaapan ja S. N. W. Liit oma tege liku korpuse esitajad, samuti Jaapani mit
mesuguste ühiskondlikkude ringide esitajad.
wust ühendada.

Rumeenia ilmariitide pih tide wahel.
Agitaator
Wii n i st, 11. weebr. Bessaraabia
asjade minister Jnkulets sõitis Rooma, et
läbirääkida Itaaliaga Bessaraabia kohta
käiwa protokolli ratifitseerimise üle. Ses
suhtes, et propagandat Rumeenia huwide
eest teha Bessaraabia küsimuses, Jnkulets
peatab ka Londonis ja Pariisis.
Köwendawad sisemist kaitset
Wiin i st, 11. weebr. Rumeenia
ministrite nõukogu sõjawäe reorganiseeri
mise küsimuse arutamisel tunnistas tarwi
likuks kõwendada maa wõitlusjõude, nii
sama reorganiseerida sõjawäe luuramise
teenistust, et kindlustada . sõjalile luura
mise ja kaitsepolitsei ühestöötamist.
Hiifle arreteerimine.
B e r lii n i st, 11. weebr. Endine Marxi
kabineti posti- ja telegrafi minister Hösle
arreteeriti ühenduses Barmati asja paljas
tamisega. Höflet süüdistatakse altkäemaksu
wõtmises, samuti ka ameti distsipliini rik
kumises.

Höfle wõttis ühel Barmati ühendusse
käiwalt pangalt suured summad meelehääd,
mille wastu andis pangale laenu posti
walitsusest. Höfle arreteerimine on raske
löök keskparteile, mille liige oli Höfle.
Katoliiklaste kokkupõrge kom
munistidega Marselaises.
Par ii s i st, 11. weebr. Katoliiklaste
pidulisel miitingul Marselaises oli kokku
põrge kommunistidega, kes wastumeele
awalduse korraldasid, kus 20 inimest hau
watu said. Politsei arreteeris hulk inimesi.
Walltsuse ettepanekul lükkas parlament
350 häälega 250 hääle wastu määramata
ajaks edasi Marselaise sündmuste arutamise.

Pankurid näitawad küüsi.
Pariisist, 11. weebr. Ajaleht „Jour
nal" teatab, et nõukogude saatkond pööras
Prantsuse walitsuse poole palwega, et
Nõukogude tsherwontsi Pariisi börsel koti
weerima hakatakse. Prantsuse walitsus se
letas, et tema nõus seda tegema ainult
sel põhjusel, kui nõukogude walitsus wõ
tab oma pääle kohustuse tasu maksta Wene
laenude omanikkudele.

.LidsmN mdimlise limmsjmi" afi.
Prowokaatori Neumanni tunnistus
Leipzigis, 11.weebr. Täna kuulati
üle prowokaator Neumanni, kes oli sõja
rewolutsioonilise komitee sekretäär. Ta
seletab, et ta kuulis Kleinelt, kes olewat
olnud Kominterni esitaja ja Saksamaa
kommunistliku partei keskkomitee liige ning
seisis sõjarewolutsiooni komitee feesotsas,
nagu kommunistlik partei olewat saanud
raha nõukogude Wenemaalt, missugune
summa ulatanud 200 tuhande dollarini.
Pääle selle annab Neumann seletusi
sõjarewolutsiooni komitee istangutest.
Pärast peatab Neumann kompartei
„korrarühmade" üle, (rühmad, mis wal
wasid demonstratsioonide ajal korra
järele). Nendest rühmadest olewat kom
partei tahtnud luua hästi wäljaõpetatud
sõjalist aparaati.
Hamburgi wäljaastumise ettewalmis
tusest seletab, et ta oli siis Kleine juu
res, kui Remmel tegi temale aruande
Hamburgi ülesastumise kohta. Reumani
seletuse järele saanud Remmel esialgse
korralduse wiia Hamburgi kommunistliku
partei käsk ülesastumise asjus. Pääle
selle saadeti Remmelile järele uus käsk
ülesastumist seisma panna. Kuid Remmel
ei olewat .seda teist käsku kätte saanud.
Saksamaa.'kommunistlikus Parteis
erakorralist kommisjoni ei olnudKohtuesimehe arupärimise pääle seletab
Neumann, et Saksamaa kommunistlikus

parteis ei olnud kunagi gruppi, mida
oleks nimetatud erakorraliseks kommis
jwiiks, waid see oli terroristide grupp ,
mille ülesanne oli häwitada waenlasi ja
prowokaatore kompartei ridades. Kaitsja
näitas selle pääle, et nimetus „Saksa
maa erakorraline kommisjon" on proku
röri wäljamõeldus.

Määratu suur elewaator.
Määratu suure elewaatori ehitamiseks
Nikolajewi sadamasse assigneeriti 4% mil
joni rubla. Elewaator ehitatakse Bugi kal
dale. Selle läbilaskmise wõimalus on 500
tuhat puuda päewas. Laew, mille laa
dungi suurus on 500 tuhat puuda, tühjen-

Naisterahwaste oluline wabaSta
mine.
Jekaterinoslawi kubermangu mitmes kü
las organiseeriti erilised kommisjonid „kaa
saaitamiseks naisterahwaste olulisele wa
bastamisele". Kommisjonid seawad enes
tele ülesandeks asutada ühiskondlikke söö
gimajasid, pesukodasid, lastemajasid ja sõi

Wilhelmi ootused.
Berl i i n i st, 10. weebr. „Daily
Telegraphi" kirjasaatja, kes mitte kaua
aega tagasi oli jutul endise keisri Wilhel
miga, teatab, et tema kõige suurema hu
wituscga waatab uue üleilmse poliitika
arenemist Puudutades Nõukogu-Jaapani
lepingu küsimust, lähendas keiser, et Prant
susmaa kaitseb musta tööliste huwisid, aga
S. N. Wabariikide Liit kollaste oma,
samal ajal, kus Inglismaa ja Ameerika
kaitsewad walge tööliste huwisid. Jutu
ajamise lõpul ei wõinud endine keiser
tagasi hoida näitamist selle hirmsa häda
ohu pääle Nõukogu Jaapani lepingus, mis
ähwardab Lääne-Euroopa riike.
Petiste wabrik töötab.
Pari i s i st, 10. weebr. Rahwus
laste leht „Llberte" trükkis ära ringkirja
kommunistide töö kohta asumaadel, nagu
oleks see saadetus Kominterni poolt Prant
susmaa kommunistide partei juhile Cachi
nile. Reaktsioonilised ajalehed trükkisid
ära „ringkirja".
„Humanite" paljastab awalikult selle
dokumenti walet ja näitab, et nii wormi
liselt kui ka sisuliselt käib see Kominterni
töö põhimõtete ja metoodide wastu.
Hohenzollernid kindlustawad
endid.
Berliinist, 10. weebr. Hohen
zollernid wõtsid weel ühe raskuse Preisi
riigikassa wastu. Kohus mõistis nende
eraomanduseks weel kaks suurt mõisat.
Poola kommunistide arreteeris
mised.
Warssawist, 10. weebr. Rrest-Li
wwskis arreteeriti 40 kommunisti, eesot
sas ringkonna komitee esimehe Rõmars
kiga. Leiti hulk kirjandust.
Lumetuisud Norras.
Oslost, 10. weebr. Norramaal mölla
wad lumetmsud, mis kahju teewad tele
soni ja telegrafi liinidele. Rongid mae
takse lume alla, sest lumepuhastajad on
wõimemd lumega wõitlemiseks.

Edasi teeb esimees korralduse nende
dokumentide ettelugemiseks, mis konsis
keeriti kommunistlikult saadikult Stekkerilt
läbiotsimise juures. Kaitsja Frenkel
tähendab, et need dokumendid saatis
Stekkerile prowokaator, sest Komintern
Eesti ei sega S. N. W. Liidu
eitab isiklikku terrori.
asjadesse.
Saksamaa kommunistlikus parteis oli
Wars s a w i st, 11. weebr. Warssa
eri mille ülesandeks oli
wis wiibiw Eesti wälisminister Pusta
parteisse tunginute prowokaatorite pal Wõttis jutule Poola ajakirjanikke. Pusta
jastamine. See organisatsioon wüitles tähendas, et Eestimaa püüab luua tihedat
prowokaatoritega, kogus nende kohta
majanduslikku sidet Poolamaaga ja teatas,
teateid, awaldas nende nimesid jne.
Kuid walitsuse prowokaatorite! nagu et warstl algawad läbirääkimised PoolaNeumannil läks korda sinna sisse Eesti kaubalepingu sõlmimise kohta. Küsi
muse pääle, millised wahekorrad on Eesti
tungida, kus nad äärmiste"
abinõudega, tehes ettepanekuid terrorist maa ja S. N. W. Liidu wahel, teatas
likkude aktide toimepanekuks, kolera Pusta: Eestimaa on kõige kategoorilise
batsilluste kaswatamiseks walitsuse liik malt allakriipsutanud oma otsust mitte
mete surmamiseks jne.
segada S. N. W. Liidu asjadesse. Wene
Kõigist nendest ettepanekutest teatasid rahwa wastu, keS on Eestimaa lähemaks
nad kaitsepolitseile, mida olewat orga .naabriks, on Eestimaal sõbralikud tunded.
nisatsioon hääks kiitnud. Sel wiisil
tekkiski „Saksimum erakorralise kommis
Ütlewad lahti.
joni" protsess.
Londonist, 11. weebr. Inglise
ametlikkudes ringkondades kategooriliselt
lükatakse tagasi sõnum, kui oleks olnud
Prantsusmaa ja Inglismaa wahe! läbi
Teated Nõukogude Liidust.
rääkimised, et uuendada 1912 a. sõjalist

5 tunniga. Kõik mehaanilised osad

sellele elewaatorile walmistatakse nõuko
gude tehastes. Elewaator kawatsetakse wal
mis ehitada 2 aasta jooksul.
Bensiini tehased Bakus.
Asnafta juhataja sm. Serebrowski tel
lis wäljamaalt kahe bensiini tehase sisse
seaded.

kokkulepet.

Poolametlik sõnum ütleb, et Briti wa
litsus loeb Saksamaa sõjariistade maha
panemise ja Kölni piirkonna küsimuse mitte
seotud olema Prantsusmaa julgeoleku
üldise küsimusega. Niisama ei taha Jng
lismag Prantsusmaa julgeoleku küsimust
siduda Prantsuse wõla reguleerimise küsi
musega.

mesid.

Uragaan Kalmöki stepis.
Astrahanist teatatakse, etKalmõki steppi
des oli enneolemata tugew lumetuisk. Suu
red karjad sarwloomi jooksid uragaani eest
warju otsides steppidesse laiali. Neid uuesti
kokkukoguda on peaaegu wõimata.

Inglise laewastiku manööwrid
Singapuris.
Londonist, 11. weebr. Singapuri
lähedal algawad 21. weebruaril Inglise
laewawäe suured manöõwrid, millest osa
wõtawad 3 laewastikku.
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Side maa ja lwna Mahel.

aimelt.
W. K. P. keskkomitee 'wiimane täis
kogu koosolek pööras tähelpanu selle
tõeolu pääle, et meil ei tule loota era
kaubanduse kapitaali pääle, möödudes
kooperatsioonist, .feft erakaubanduse kapitaal

ei suuda kaubanduses midagi ära teha.
Mõnelt poolt on seda sel wiisil haka
tud seletama, et tarwis oleks erakauban
duse kapiraali toetada, wõimaldada talle
kergematel tingimustel krediiti, kergen
dada maksukoormat jne.
Sarnane waade on täiesti ekslik.
Muidugi ei tähenda see ka seda, et
meie kawatseme nüüd erakanbandusele
surmahoopi anda. Meie lepime ainult
sellega, et erakaubanduse täieliselt
kõrvaldame suurkaubandusest. On ju
walmistus meie !äes, siis peab ka jaga
mine meie käes olema.
Mis puutub wäikemüügisse, siis ei
tööta meie ka siin uisa-päisa. Meie teame,
et kaubanduslikuks ringjooksuks on tar
wis kanaalide wõrku. Seni olid nendeks
kanaalideks päämiselt erakaubanduse
kauplused. Ja siit ei saa meie weel era
kauplejat wälja lüüa, sest kuigi meie
kooperatsiooni kaswu näeme, on see kasw
sedawõrd wäikene, et ei suuda rahuldada
turu nõudeid. Erakaupmeest on meil siin
tarwis, kuid sellest ei järgne jällegi, et
meie erakaupmeest ka siin toetama peaks.
Just ümberpöördult, et riigil raha wähe
on, tuleb seda kasutada riikliku ja koope
ratiiwse kaubanduse pääle. Kui meie ai
neliselt toetaksime era väikekaupmeest,
kisaksime meie sellesamaga riiklikult ja
kooperatiivselt kaupluselt riigi toetuse
ära.
Seda meie lubada ei wõi. Erakaup
mees elab isegi ilma ' meie toetuseta ja
kaswab päälegi weel.
Meie ülesanne seisab siin selles, et
jõuda niikaugele, et kooperatsioon ja riik
lik kaubandus kiiremini edeneks, kui era
kaubandus. Ainult sarnasel juhtumisel
wõime meie lõpuks turgu täiesti oma
kätte wõita ja wõime walitseda ka hin
dade üle. On ju meil teada, et erakau
bandus kõikide wõimalikkude ja wcima
tute abinõudega hindasid kergitab, tarwi
tades selleks iga wähematki juhust ja
nõrkust meie riiklikus ja kooperatiiwses
kaubanduses.

Ja selles hindade kergitamises asi olu
liselt seisabki.
See on hoop linna ja maa
wahel ja seni kuni meie turul wõimu
oma kätte ei saa, seni spekuleerib era
kaupmees ja püüab igapidi meie hindade

Kuidas tõsta kiiiakooperatfiooni.
Terve rea küsimuste hulgas, mis üles
tõusevad ühenduses linna ja küla vahelise
hoolekandmise küsimuses, on igatahes täht
samaks küsimuseks hoolekandjate toetuse
andmine küla mitmesugustele ühistegevuse
harudele.

Kõige otsekohesemat kasu annavad chefid

külakooperatsiooni kindlustamisel, siis kui
nad pööravad tähelpanu selle pääle, et koo
pcratiiwide juhatajad teeksid aruandeid oma
tegevusest liikmete-osanikkude ees.

Meil on palju sarnaseid kooperatiive,
kus juhatuste aruandmised osanikkude ees
kas täiesti puuduvad, ehk ainult harva
peetakse. Sel juhtumisel ei laiene liikmete
arv ja kooperatiivi autoriteet elanikkude
sees ei tõuse, waid mõnikord isegi langeb.
On tarvis püüda töötada nii, et koope
ratiivi tegevus oleks kui klaaspurgi all,
mida igakülgselt võib näha.
On tarvis võidelda niisama nähtustega,
millal ettevõtlikud juhatajad avavad uusi
ettevõtteid tihtipääle ilma küsimuste aruta
mistega liikmete-osanikkude üldkoosolekutel.

Sarnane ettevõtlik kaubanduslik juure
minek ei tohi aga aset leida. Seda juure
minekut tuleb vahetada kooperatiivse juure
minekuga, mis seisab selles, et iga tõsine
uus algatus viiakse siis ellu, kui teda toe
tab teadlikult liikmete mass.
Teiseks põhiküsimuseks külakooperatsiooni

kõigis nähtustes on kõige otsustavamalt
vähendada väljaminekuid isikliku koosseisu
ülespidamiseks ja komandeerimise kuludeks.

Siin on tingimata vaja pöörata erilist
tähelpanu oma juhatuse liikmete töötasu pääle.

Külakooperatsiooni praktikas tihtilugu
tuleb ette, et kõik kolm juhatuse liiget on
teatud igakuulise palga pääl. Kooperatiivi
poliitikat nurja ajada. Kuid asi ei seisa
mitte ainult hindade poliitika nurjaaja
mises, waid ka selles, et töölised ja tee
nijad õige tihtigi erakaupmeest koopera
tiiwist varemaks arwawad, kes tunneb
ka tööliste ja teenijate maitset ning
kaupluses alati sarnaseid kaupasid hoiab,
mille järele nõudmine. Edasi läheb siin
ka wõlguandmine palju kergemini, ilma
wormaalsusteta, mis töölisel ja teenijal
kitsikuse silmapilkudel õige tähtis on.
Tõsi, erakaupmees teab, kellele wõlgu
anda, teab, kuidas võlga kätte saada,
teab ka, et ta wõlgu „sõbra mehe" pä
rast ei anna, waid kaupadele "selle eest
oma B—lo protsenti (vähemalt) juure
lisab.

MWm msilgmim 2. AilenichWWlis.
(Aruanne marksistlik-leninismi ringis)
Joh. Mikka!.
Enne ilmasõja algust 1914 a. olid kõi
gis Euroopa suurriikides tugewad sots.demokr. parteid. Saksamaa S.-D. parteis
näituseks oli sõja algul 1.000.000 liiget.
Millega seletada niisugust wastolu, et
tugewad sotsialistlikud parteid marksistli
kule seisukohale selga pöörates üle öö
sõjapooldajateks ehk schowinistideks said?
Enne kui selle juure asuda, tuleb wälja
selgitada, missugune oli põhimõtteliselt sõ
jaküsimuse II Internatsionaali ja suurrii
kide s.-d. parteide seisukoht enne sõja al
gust.

Juba I Internatsionaal soowüab 1867
a. Brüsseli kongressi resolutsioonis töölis
tele iseäranis sõja lahtipuhkemisel nende
maal töö seismajätmist.
Wana Jntern. päänõukogu soowitab
1866 a. Austria-Preisi sõja algusel was
luwõetud resolutsioonis sõjalise konflikti,
kui kahe despooti omawahelise tüli pääle
vaadata, ja juhust mitte mööda minna
lasta, et tekkinud seisukorda proletariaadi
vabastamiseks ära kasutada.
II Internatsionaal arutab sõjaküsimust
8. kongressil ja wõtab wastu 8 otsust.
Pariisi kongress 1900 a. kohustab kõiki
sotsialistlikke parteide esitajaid parlamenti
des igasuguste sõjakrediidide wastu hää
letama.

Stuttgardi kongress 1907 a. wõttis
laialise sõjavastase resolutsiooni wastu,
kus sotsialiste otsekohe üleskutsutakse sõja
läbi tekkinud majanduslikku ja poliitilist

normaalse tegevuse arenemise juures pole
selle järele mingisugust vajadust, ümber
pöördult eriliselt kahjulikult mõjub ta
töös. Seletame seda näitustega: Algkoo
peratiiwil on 60 liiget, osakapitaal 150
kuni 200 rubla. Juhatus koosneb kolmest
liikmest järgmiste palkadega esimehele
50—70 rubla, juhatuse liikmetele 30—50
rubla, ehk teistpidi, kogu juhatuse liikmete
palk teeb wälja umbes 110—170 rbl.,
kuna oma kapitaal on suur kõigest 150
kuni 200 rubla. Pääle selle on olemas
mitmesuguseid teenijaid: müüjaid, kassahoid
jäid, raamatupidajaid, arvepidajaid jne.
Tihtipääle sarnane kooperatiiv ei ava mitte
ühte poodi, waid mitu poodi.
Sarnane mittenormaalne kooperatiivi
laialipuhkemine mitmepoodiliseks, oma väi
keste rahasummade ja minimaalse liikmete
arvu juures, pole muud kui kergemeelne
ettevõtlikkus. Kooperatiivsest tööst liikmete
isetegevuse alusel pole siin juttugi.
Niisugused nähtused tuleb tööd algavas
külakooperatiiwis lugeda enam kardetava
maks ja nende wastu tuleb võidelda sel
teel, et üldscte väljaminekute eelarvet ning
juhatuse ülespidamise kulusid eriliselt kokku
pigistada, eelarvet esialgselt anda osanik
kude üldkoosolekule läbiwaaiamiseks, samuti

ei tohi suurendada omavoliliselt eelarvet
ilma üldkoosoleku sellekohase nõusolekuta.
Kui nüüd chefid külakooperatsiooni toeta
mises nendes mõnedes ettetoodud punktides

üles näitavad külakooperatsiooni ehituses
tarvilist tähelpanu, pääle kohaliste valla,
kreisi parteikomiteede organisatsioonide, siis
võime olla väljaspool kahtlust selle üle, et
kõrvaldame tema küljest terve rida haigla
seid kalduvusi. A. H.
Mis puutub aga erakaubandusesse
maal, siis on see meile weel palju
tähtsam küsimus, kui erakaubandus lin
nas. See küsimus on otsekohe põimitud
klassivõitluse küsimusega maal.
Asi seisab selles, et nõukogude tingi
muses wõib kulak maal kaswada ainult
kaubakapitaali arwel. Kulakul ei ole
enam wõimalust maad osta, ta ei saa
lehvikuid enam orjuselepingutega oma
orjadeks muuta. Talle jääb järele ainult
üks tee kauplemine ja liiakasu wõt
mine.

Maakaupmees on kulak, kes ostab üles
tooresaineid, on talupoegadele wahemeheks
loomade müügis, on küla wahetuspunkt,
isegi pank, kes talupoegadele rasketel
hulka ja päälegi 11 Internatsionaali hääks
kiitmisel.

Internatsionaal wiskas enesest seega
kõik, mis tal weel marksismist järel oli,
körwale, tallas kõik oma enese kongresside
otsused porisse ja asus täielikult schowi

kriisi selleks ära kasutama, et hulkasid nismi seisukohale.
ülestõusmisele kutsuda ja sellega kapitalist
II Internatsionaali juhid, Plehanow,
liku korra langemist kiirendada.
Kautski,
Guesde, rääkimata teistest, kel
Kopenhageni kongress ',910 a. kordab
lede
seisukohad
juba enne seda palju lähe
ettepanekut sõjakrediitide pooli mitte
mal
oportunismile
kui marksismile olid.
milgil tingimusel hääletada.
Jnternats.
oli
sellega
marksismist täiesti
Baaseli kongress 1912 a. Balkanite sõja
lahti
ütelnud
ja
asus
kodanlusega
blokki,
ajal ähvardab omas resolutsioonis otse
et
aga
sõda
wõidurikka
lõpuni
wiia.
Iga
kohese rewolutsiooniga, kui kapitalistlikud
maa
sots.
partei
katsus
kõige
abinõuga
walitsused üleeuroopalise sõja esile kut
suvad. Selles resolutsioonis tuletati ka proletariaati kodanluse sõjawankri ette ra
Pariisi kommuunat 1871 a. meele, mida kendada, kaitsesõja hüüdsõnu üles seades.
Lenin kirjutas 1. now. 1914 a., et II
sõda imperialistide wahel wälja kutsus.
Läks paar aastat mööda ja kõige mõ Internatsionaal on surnud ärawõidetud
juwam II Internatsionaali partei. Saksa oportunismist. II! Internatsionaalides
maa S.-D. partei, hääletab oma parlament andeks saab proletariaadi jõudude organi
liku fraktsiooni kaudu 4. aug. 1914 a. seerimine kapitalistlikkude valitsustele pää
täieliselt sõja poolt (krediite lubades). See letungimiseks, kodusõja ettewalmistuseks
sama sünnib ka 2. dets., kus 110 s.-d. p. kõikide maade kodanluse wastu, poliitilise
saadikut walitsusele uuesti sõjapidamiseks wõimu pärast, sotsialismi wõidu eest.
Rahvusvahelises sotsialismis oli ole
4 miljoni marka lubawad. Ainult K. Lieb
knecht üksi hääletas wasiu.
mas sõja algul nagu praegugi kolm woolu,
Nagu sellest näha, oli II Jntern. nii 1) schowinistid, kes järjekindlalt oportu
palju, kui kongressi resolutsioonidest näha, nismi pooldasid ja kaitsesid, 2) järjekind
sõja kohta siiski enam-wähem maksistlik lad oportunismi kaitsejad, kes alguses opor
seisukoht, eitades sõdasid asumaade haara tunistide poolt täiesti löödud said, aga uuesti
mise eest, keelates ära sõja krediitide eest (kirjutatud Wl. Jljitshi poolt dets. 1914 a.)
hääletamast ja soowitades imperialistlikku omi jõudusid koguma hakkawad; 3) tõhk
dest sõdadest nende wäljakutsumisel kodu lejad ollused, kes oportunistide sabas
sõdadele üle katsuda minna, ehk õigemini sörgiwad, oportunismi teaduslikult mark
proletariaadil iga sõda kodusõjaks üm sistlikkude väidetega kaitsta katsudes.
ber muuta.
Internatsionaali juhid asusid kõik isa
Niipea, kui Austria Serbiale sõda kuu maakatse seisukohtile, sellega imperialist
lutas, segasid teised suurriigid ennast kohe liikku sõda õigustada püüdes.

minutitel kindlate tagatiste ja suurte
protsentidega raha laenab.
Maakaupmees on meile waenuliku jõu
kaswamine maal, kes meie juurest ära
kisub keskmise talupoja, orjastab kehvikut.
Seepärast on arusaadaw, miks võitleme
meie nii pingutawalt kooperatsiooni eest,
kes peab erakaupmehe asemele astuma
ning likvideerima maal wasturewolut
siooniliste jõudude kaswu. .K- T.

kodanluse ühine Väerind
Rumeenias.
Kõmu sünnitab Rumeenia Maniuse
rahvusliku partei üleskutse, mis kutsub
üles kõiki organisatsiooni parteisid ühiselt
ülesastuma walitsuse wastu. See ettepa
nek wõeti wastu opositsiooni esitajate
üldisel koosolekul.
Bratianu walitsus püsib wõimul juba
neljandat aasmt ainult kõigi opositsiooni
parteide omavaheliste lahkmõtete tõttu.
Bratianu pääministriks nimetamisel 1921
aasta lõpul ei kahelnud ükski erakond, et
tema asemele warsti teine walitsus tuleb.
Kuid vastolud opositsiooniparteide wahel
näisid olema nii suured, et vaatamata
mitmekordsetest katsetest ei läinud korda
neid lahendada. Nii lõppesid näiteks läi
nud aastal läbirääkimised Transilwaania
rahvuslaste ja zaranistide (talupoegade
partei) wahel, mis alguses edukalt läksid,
täielise nurjaminekuga. See ei ole ka
imestatav: Transilwaania rahwuslased
esitawad elanikkude kodanlikku-demokraat
likku kihti, kuna talupoegade partei rewo
lutsiooniline on.
Wiimasel ajal on aga neis parteides
teatud muutused sündinud, mis õige täht
sat osa wõib mängida. Kõige Päält lah
kus talupoegade parteist selle parempool
sem tiiw, püüdis kodanluse poole ja ei
olnud rahul Luppu partei „enamliku"
kalduwusega. Muidugi, selle „juhatuse"
järele muutus talupoegade partei ideeliselt
tugewamaks, kuigi tema arwuliselt nõr
genes.

Ka Bratianu parteis wabameelsete
keskel tekkis lõhe. Sääl kujunes oposit
siooniline fraktsioon, kes juba omal ise
lehte wälja annab.
Kuid päämine tähtsus on majanduslik
kudel ja poliitilistel raskustel, mis teraw
newad iga päewaga ja lähendavad riiki
paratamatule katastroofile. Ühendatud ko
danliku walitsuse loomine on wiimane
wõimalus Rumeenia kodanlusele sellest
katastroofist pääseda. Sellepärast wõib
arwata, et ühinemine sünnib kõigi kodan
tikkude opositsiooni parteide wahel.
Saksa S.-D. partei parlamendi srakt
sioon lubab kodanlusele raha sõjapidami
daniiseks, partei pää häälekandja ütleb
ennast igasugusest marksismist lahti, oma
weergusid ainult schowinismi kaitsejatele
pühendades.

II Internatsionaal kui niisugune suri
sellega alatud surma, kui tema tugewama
tes parteides schowinism ja oportunism
wõidule pääsesid.
Sündida wõis niisugune asi ainult see
pärast, et teoreetiline wöitlus S.-D. par
teides oma kõrgusel ei seisnud, s. o. juhid
olid ise teoreetiliselt tugewad, Plehanow,
Guesde ja teised, aga massed ei olnud
rewolutsioonilise marksismi teooriaga tut
tawad, ei olnud sellega läbi imbunud.
Niipea kui juhid kodanlusee poole üle
läksid, olid kõigi parteide (sotsialistlikud
parteid II Jnternats.) juhtuvad keskkohad
schowinistide käes ja siis oli kerge kind
ralstaapide ja teiste sõjaaegsete abinõu
dega, arusaajamat partei massi, kes ins
tinktiiwselt maksismi poole hoidis, sun
dida isamaa kaitseks püssi kätte wõtma.
See juhtus Saksamaal, niisama ka teis
tes riikides.
Engels tules Wene schowinistide kohta,
et iga wenelane saades schowinistiks, saab
kord tsaari maani kumardama. Sõja ajal
wõis seda kogu II Internatsionaali kohta
ütelda ja sedasama näeme praegu täiel
mõõdul, kus II Internatsionaal kodanluse
kõige lruima õuekoera osa etendab.
1914 a. pühitses rahwusproletariaat 1.
mai 25. aasialist kestvuse päewa. 1. mail
1915 a. keelab Saksa S.-D. partei oma
keskhäälekandja kaudu 1. mai pühitsemise
ära, muutes teda proletariaadi klassijõu-

Reede!, 13. veebruaril 1925 a. Rr. 36
Sõjaline diktatuur HHaanias.
Hispaanias suureneb iga päevaga ter
ror kommunistliku partei wastu. Kõigis
suuremates tööstuse keskkohtades püüab
Politsei partei aktiiwsemaid tegelasi kinni
ja heidab neid kümnete kaupa wangikon
gidesse, kus nendega kõige tooremalt üm
ber käiakse. Kindral Primo-de-Rivera,
diktatuur tunneb oma lähenewat lõppu ja
pöörab nüüd kogu oma viha ainsama tõ
sise rewolutsioonilise organisatsiooni wastu
maal, kelle tähtsus ja osa järjekindlalt
tõuseb.

Enamus kodanlikkudest parteidest on mo
narkia poolt. Kodanlikud wabariiklased,
kes elawad Väljamaal, pääasjalikult Pa
riisis, lepiwad ainult kirjandusliku,, sõjaga"
kuninga ja diktaator Primo-de-Rivera
wasru. Mis puutub sotsialdemokraatidesse,
siis töötawad need awalikult käsikäes dik
taatoriga, nüüd weel enam kui kunagi
enne. selgesti iseloomustab seda fakt, et
Hispaanias töörahwa üldise ühisuse sekre
täär ja sotsialistliku partei keskkomitee liige
Kobalero nimetati kuninga käsukirjal rii
ginöunikuks.

Selle wastu on aga Primo-de-Revira
sise- ja Välispoliitika tagajärjed nnwõrd
silmnähtavalt hukatusttoovad Hispaaniale,
et isegi kõige mahajäänumad töörahwa ki
hid Vaenulised on walgete kindralite dik
tatuuri wastu. Primo-de-Riverat ei toeta
nüüd enam ükski elanikkude osa. Hispaa
nia wügede täieline lüüasaamine Marok
kos, maksude määratu suurenemine, majan
duslik kriis ja suur tööpuudus see
kõik awas töörahwa silmad sascistliku wa
litsuse Võimetuse kohta.
Tööliste klass kaotas usu nii kodanlik
kude, kui ka sotsialistlikusse parteisse, kes
teda petsid. Ainult kommunistlik partei ei
tee ainult sõnu, waid on tegelikult rõhu
tute eest wõitleja, ega püüa kokkuleppeid.
Temal on Hispaania tööliste täieline poo
lehvid. Sellega on ka seletaw Valitsuse
meeletu Viha \a tagakiusamine. Sest ai
nult kommunistlikus parteis näeb diktaa
tor oma Vaenlast, kes on wõimas rewo
lutsiooni organiseerima ja käputäie kind
ralite diktatuuri asemele proletariaadi dik
tatuuri seadma.
Hamburgi mässust.
B erli i n i st, 11. weebr. Hamburgi
ülesastumise protsessis nõudis prokuröör
Urbansile kõrgemat kergendatud tingimustel
karistust „riigi äraandmise eest", nimelt
15 aastaks kindluswangi, aga Keppeni ja
Lewit selle sama tegude eest 12 ja 8 aas
taks kindluswangi. Fredole „osawõtmise"
eest pani proluröör ette 12 a. kindlus
wangi, Gensile 6 aastat, Saipanile ja
Rühlele 5 a. kummagile, Esserile 3 a.
dude ülewaatamise ja demonstreerimise
pühast kodanluse pühaks.
Marksismist oli see niisama kaugel,
kui üks ilmakeha teisest meile tuntud ilma
ruumis.
II Internatsionaali juhid äranähes, et
1905 a. algul isegi wäikekodanlus, ehk
küll aralt, juba fõja wastu protesteerima
hakkab, katsuwad Jntern. au päästa, ni
melt oli tarwis Jntern. üksikud osad üks
teisega siduda, et siis kergem oleks inter
natsionalismist lobisemisega tööliste hul
kasid kauem ninapidi wedada. Selleks
lasti rvostasükune pattude andeksandmise
teooria wälja, et II Jnternats. juhtisid,
kes kõik oma isamaad kaitsesid teiste
maade sotsialistide wastu, kuidagi ühise
teooria Väljatöötamisele kokku kutsuda.
Saksa konserwatiiwne professor Del
brück kirjutas kõige mõjuwamas kodanluse
kuukirjas „Preuhische Jahrbücher", et
Saksa S.-D. parteil pääle 4. aug. 1914
a. ühist liini kodanlusega pahempoolsete
wastu pidada tuleb, aga kõigi selle pääle
Vaatamata peab tööliste partei sotsialist
likkude ideaalide juure jääma, sest tol
päewal, kui ta nendest lahti ütleb, tekkib
uus partei, kes omab wana programmi ja
annab talle palju rohkem rewolutsioonilise
kuju.

Seepärast oli rahwuswahelises ulatuses
tarwilik wähemalt sõnades marksismi jälle
toetama hakata, et siis ilusate sõnadega
kergem oleks kõige alatumalt marksismi
õpetuse porisse tallamist jatkata ja teiseks
tõsiste marksistide ühinemise katseid II Jn
ternatsionaalis kergem nurja ajada.
Trotski seisukoht ajakirjas «H. CJIOBO»
oli sarnane Kantslile ja teistele sellest
leerist.
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Eestlased S. N. W. Liidus.
Parteilaste-eestlaste koosolek11. veebruaril oli Haridusmajas partei

laste-eestlaste ülelinnaline koosolek, kus sm.

Tamm esines aruandega Leningradi kuber
mangu XXI parteikonverentsist.
Koosolekul võeti wastu järgmine reso
lutsioon:

„Ära kuulates sm. Tamme aruannet Le
ningradi kubermangu XXI parteikonwerent
sist, meie, parteilased eestlased, tunnistame
täielikult õigeks konwerentsi otsuseid nii par
tei organisatsiooni kindlustamises, kui ka
majandusliku elu korraldamises ja terwen

22*werbruari!
ei jäta keegi tulemata

Iga parteiliikme lähem ülesanne on neid
otsustd põhjalikult tundma õppida ja teostada.

Selgelt aru saades, missugune määratu
tähtsus on praegusel ajal kindla ja lahuta
mata sideme loomisel töölisteklasst ning keh
wikute ja kesktalupoegade wahel, kus on
eriti tähtis ka kultuur-hoolekandmine. See
pärast seab koosolek iga parteiliikme kohu

HaÄWmijll.
et kindlustada sidet maa ja linna
wahel ning wöimaldada maale
„EdasL" saatmist.

seks teha laiemat agitatsiooni parteitute eest

laste massi hulgas, tõmmates neid üksikult
ja kollektiivselt „kultuur-sideme ühisuse"
liikmeks. See kohustus iaagu iga partei
liikme parteiliseks ülesandeks.

damises.

minna, kuid koosolekul ei wastanud, milles
need mõjuwad põhjused seisawad. Mõni
aeg hiljem näeme seda noort koolimajas
„rõõmsama" kui harilikult olema. Sar
nased noored paiskab W. L. K. N. Ü.
enesest armutalt eemale.

Noorte elu.
Leningrad.
Ülelinnalise W 8- K N. Ü liik
mete-eestlaste agitpropkollektiiwi
tõökawa weebruari teisel poolelWeebruarikuu teisel poolel on ülelinna
lises K. N. Ü. liikmete-eestlaste agitprop
kollektiiwis ettenähtud arutamiseks kaks
küsimust: „ Punane maa- ja punane mereVägi kui proletariaadi kants" ja „W. L.
K. N. U. Leningradi organisatsiooni ku
bermangu konwerents". Esimene küsimus
tuleb käsitusele 15. ja 23. wcebruari wa
hel, teine 21. kuni 28. Veebruarini.
„Punane maa- ja punane merewägi kui
proletariaadi kams: küsimuse Valgustamine
sünnib ühenduses Punase maa- ja mereVäe 7 aastapäewaga. Käsitakse järgmiselt:
1) Punane maa- ja merewägi esimesed
rewolutsiooniliste Võitude kaitsjad. 2j Pu
nase maa- ja merewäe organiseerimise lü
hikescd peatusajajärgud. 3) Meie punase
wäe ehituse põhimõtted käesolewal alal
(territoriaalsed kogumised jne.). 4) Punase
maa- ja merewäe osa ja tähtsus meile
rahwuswahelises imperialistlises ümbrus
konnas. 5) Partei ja Lenin kui Punase
maa- ja merewäe ehitajad ja organisaaw
rid. 6) Noorte osa Punase maa- ja mere
wäe organiseerimises, ehitamises ja töös.
7) Komnoorsugu laewastiku chef. 8)
Eelsõja õppus. 9) Praktilised ettepanekud
ühenduses hoolekandmisega j. m.
Materjaalidena tarwitada: Resolutsioo
nid ja raport 6. kongressil, Sof „kom
noorsugu laewaskiku chef", ja aruannete
materjaalid.
Teise küsimuse W. L. K. N. U. Le
ningradi organisatsiooni kub. konwerentsi
küsimuse harutamisel tuleb ühingu üldiste
Kokkuwõttes Võib öelda, et II Inter
natsionaal mitte selles mõttes kokku ei wa
risenud, et ta omad rahwuswahelised ühen
dused sõja läbi katkestada lasi, waid kok
kuwarisemine seisab selles, II Internat
sionaal ennast marksismist kui õpetusest
täiesti lahti ütles ja oma enese kongresside
otsused kõrwale Viskas.
Kõige tugewamad II Internatsionaali
parteid Saksa S.-D. eesotsas müüsid en
did täieliselt oma kodanlusele ja hakkasid
Vabatahtlikult kindralstaapide käsikuteks
proletariaadi wastu.
Selleks, et seda häbistawat sammu kui
dagi teoreetiliselt õigustada, katsuwad II
Internatsionaali Vaimlikud juhid Kautski
ja teised koguni Marxi wõltsida, püüdes
näidata nagu oleks Marx endiste sõjade
ajal proletariaadi sõjast osawõtmist isa
maade kodanluse kaitseks toetanud. Siin
on ära segatud rahwuslik-wabastamise sõ
jad, kus Marx ja Engels seesugustes sõ
jades teatud progressi nägid (näitus: wõi
malik Hiina sõda rahwusliseks Vabanemi
seks wõõra ike alt). Teiseks ei ole rewo
lutsiooniline marksism millegagi ennast
lahti ütelnud rewolutsiooni sõja toetamisest.
II Internatsionaal ütles täiesti lahti
Baaseli kongr. resolutsioonist, mille elluwii
misel Euroopa imperialistlik sõda õige
ruttu kodusõjaks oleks muutunud, sest sel
les resolutsioonis ettenähtud seisukord oli
kõigis sõdiwates riikides tekkinud, oli ole
mas rewolutsioonilik situatsioon täielikult.
Niisuguse juhuse möödaminna laskmine oli
poliitiline surm, tema täielik
üleminek kodanluse rüppe.

Et tähtsamate II Jntern. juhtide sotsia
lismi äraandmist seletada, selleks katsutakse

ülesseadida Kautski poolt mitu teooriat.

ülesannete ja saawutuste alusel käsitada
raiooni konwerentside töö kokkuwõtte ma
terjale, niisama käsitada raioonides seis
waid ülesandeid ja saawutusi. Raiooni
konwerentsi materjaalidest küsimuste kohta,

mis seisid Leningradi kubkonwerentsi ees,
tuleb üldised ülesanded praktikaliselt teatud
kollektiiwi jaoks ümbertöötada. Materjaa
lideks tarwitada: raiooni konwerentsi re
solutsioone, W. L. K. N. U. kubkomiaru
annet ja kub. parteikonwerentsi.
Need on siis küsimused, mis läbi tuleb
Võtta käesolewa kuu Viimasel poolel. Pu
nase maa- ja merewäe aruandeks Valmis
tawad ette jm. Sakkart, Kiisberg ja B.
Plukk. Kollektiiwide organisaatoritel tuleb
selle eest hoolt kanda, et nende kollektiiwist
olewad agitpropkollektiiwi liikmed kõik is
tangule ilmuwad. Järgmine istang pee
takse ära tulewal teisip., s. o. 17. weebr.
Pääle otsekoheste aruandjate peawa dküsi
musega tutwunema kõik kollektiiwi liikmed.
Agitprop. kollektiiwi büroo.
Meie noorte kohus on jätta
jonn ja mnud kodanlised waar
nahtused.
Leningradi kub.
Tikopesa noorte tegewusest
(Tikopesa asundus, Kingissepa kreis).
Tikopesa noortel on nende arenemiseks
olemas kolm asutust: W. L. K. N. U.
kollektiiw, Mopri ring ja klubi, ehk n. n.
lugemistuba. Töö siht ja plaan on õige,
kuid mõned ei taha temast aru saada.
Nii tahtis keegi noor W. L. K. N.
ühingust, mõjuwate põhjuste pärast wäljaEsimese pääletungimise teooria, mis selles
seisab, et meile tungiti kallale ja meie
peame endid kaitsema, on kõige naeruwää
rilisem.

Kautski kirjutab ajakirjas („NeueZeit")
2. okt. 1914 a. sõnasõnalt järgmist: „Kõik
on õigustatud ja kohustatud oma isamaad
kaitsema; tõsine internatsionalism seisab
selle õiguse õigustamises. Kõigi rahwuste
sotsialistidele, ka nendele, kes minu rahwaga

sõdiwad"!
On weel üks „marksistlik" sotsiaal-scho
winismi teosria. „Minu isamaa wõit" kii
rendab kapitalistliku korra arenemist ja sel
lega sotsialismi lähenemist, kuna kaotus
seda edasi lükkab, sellepärast siis kõik isa
maad kaitsma ja Vaenlasi (tema maade
sotsialiste) häwitama.
Kautski seadis weel ultra impe
r i a l is m i teooria üles, et S.-D. par
tei sõjast osawõtmist õigustada.
II Internatsionaali juhid katsusid mark
sismi katte all sõja wastu sellega Või
delda, et nad sõdiwate riikide kapitalistide
südametunnistuse poole pöörasid, et nad
sõja maadehaaramise pärast ära lõpetaks
selle asemel, et proletariaati üles kutsuda
sõja wastu tegelikult Võitlema, sõjariistu
oma karnajate wastu pöörama. Kautskit
tembeldasid J. Mehring ja Rosa Luxem
burg selle eest libuks—„Müdchen für alle".
1914 a. imperialistlik sõda ei toonud
kapitalistidele määratuid summast kasudena
kokku, waid lõhestas tööliste liikumise
kauaks ajaks, teda rahwuswahelises ulatuses

nõrgendades ja wõitluse Võimetuks
tehes. Toodi wälja weel põhjendust, et
ilmasõda on siiski rahwuslik sõda (milleks
ainult osaliselt Serbia sõda Austria wastu

Komnoorsoolane peab olema igaühele
eeskujuks. Kuid on ka neid, kes olgugi,
et wüljapaistab arenenud noorena, ütleb
lahti enda kohustuste täitmisel teatud
silmapilgul, ülesnäidates kuulust Eesti
jonni. Sarnane asi juhtus hiljuti Mopri
piduõhtul kellegi A. P.
Tikopesa noored? Jätame wanad kodan
lise korra nähtused ja jonn. Püüame
töötada sm. Lenini poolt antud juhtmõtete
järele. S ü s e r ä ä n.
Poliitilist teadmist omandate
koondudes M. L. K. U. U. umber.
Energiliselt tööle.
(Sadorje asundus, Tompi kreis).
Asunduses on terwe rida ringe, nii kui
punane nurk ~Koit", põllumajanduse-,
poliit-, laulu- ja näiteringid, pääle selle
on neil kõigil oma juhatused jne.
Kuid töö edeneb wisalt, pääle esimest
alguse joowastust. Siiski ei tohi see nii
olla, ning kõik need asutused peaksid nii
töötama hakkama, et nad noori oma ümber
koondaks. Noortel on aga waja hallist
ajast päritud usukombetest, tantsuõhtutest,
joomisest lahti saada ja poliitilisi teadmisi
omandada, milleks koonduda tuleb W. L.
K. N. Ü. ümber ja punase nurga „Koitu"
ümber. Sepa-Well.
Noorte ühingu liikmed asunduses
poliitiliste küsimuste selgitajad.
(Seretka-Luuga asundus. Luuga kreis).
Lenini surma aastapäewal pidasid Le
nini tegewusest ettekandeid kohalised W. L.
K. N. U. liikmed: W. Nikolai, A. Kalew,
E. Pässer ja E. Waasa. Pääle selle kõ
neles sm. A. Nikolai Wene keeles lühidalt
Lenini poolt näidatud tööst. Kõnede
järele deklameerisid noorte ühinglased ja
mõned lapsed rewolutsioonilisi laule. Õh
tust jäi kõigile hää mulje. Kuulaja
wõiks nimetada, mida meie W. S.-D. T. P.
Berni konwerents ka alla kriipsutas).
II Internatsionaali juhid toetasid ilma
sõjas klasside kokkuleppe teooriat, see on
oma maa töölised ühinege kodanlusega
sõjapidamiseks teiste riikide wastu selle
asemel, et töölisi sõja wastu ülesastuma
kutsuda oma riigi kapitalistide wastu.
Sotsiaal-schowinism kaswas wälja opor
tunismist II Internatsionaali juhtiwates
parteides, kes oma teoreetikute-juhtide poolt
enne sõda kestwal rahu ajal niikaugele
olid wiidud, et marksism nendele ainult
sõnade wulinaks jäi.
Määratu jõu oportunistidele ja schowi
nistidele andis nende ühendus kodanlu
sega, kelle käes kõik riigi surweabinõud
olemas olid ja praegugi on.
II Internatsionaali kokkuwarimisele aitas
weel see kaasa, et kõik tema tähtsamad
parteid ainult awalikku wõitlust oskasid pi
dada, juhtide marksismist taganemisel ei
suutnud Väike osa töölisi, kes sellega päri
ei olnud, nii ruttu wõitluse Võimulist põ
randaalust organisatsiooni luua. Legin
näitab oma mihukeses (Karl Legin, Saksa
maa ametühisuste juht sõja algul) kui truu
kodanluse õuekoer, kuidas ametühisustes
pahempoolsete wastu Võidelda tuleb.
Lõpukokküwõte on see, et marksismist
taganemine II Internatsionaali kokkuwari
semise põhjuseks sai. Tõsised marksistid
sm. Lenini, Liebknechti ja Luxemburgi
eestwõttel asusid töölisteliikumise päästmi
seks 111 Internatsionaali asutamisele, kus
meie Wenemaa rewolutsiooniline S.-D.
enamlaste partei oma teoreetilise kindluse
tõttu juba algusest juhtiwat oja etendama
hakkas.
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Teadaanded.

Nõukogude maalt.

Leningrad arwndes.

Kuld kümnerublaliste ümberwahe
tamine.
Rahanduse rahwakommissariaat käskis
kõigil hoiukassadel tsaariaegseid kuld 10
rublalisi wastu wõtta, kas praeguse raha
wastu wahetades (isikutele, kelledel nime
tatud hoiukassas summasid 9 rbl. 75
kop., teistele 9 rbl. 10 kap. makstes) ehk
neid rahasid wastu wõttes lugeda hoiu
summadele juure.

Lenini kirjatööd Armeenia keeles.
Armeenia riigikirjastus hakkas wälja
andma Lenini kirjatöösid Armeenia keeles.
Kunstlik siid Puust.
Aserbeidshani põllumajanduse rahwa
kommissariaat hakkas katseid tegema kunst
liku siidi walmistamiseks puust.
Uute külanõukogude isetegewus.
Allpool seiswate nõukogu aparaatide
ümberwalimised Pihkwa kubermangus lõp
pesid alles hiljuti. Kuid juba nüüd küla
nõukogud ja wallatäidesaatwad komiteed
uäitawad üles elawat isetegewust.
Krasnososinski walla täidesaatew komi
tee (Porhowi kreisis) seadis sisse alalise
rewidendi tarwitajate ja põllumajanduse
kooperatsiooni üle omas raioonis.
See on esimene kooperamwide rewident.
Tema kohuseks olla kursis kooperat
siooniga, rewideerida, instrukteerida küla
kooperatori ja kõigist sündmustest teatada
walla täidesaatwasse komiteesse. Wallatäi
desaatwa komitee järele läheb külanõukogu.
Meletowski külanõukogu Pihkwa kreisis,
kokku kogudes täiskogu istangule, nõudis
aruannet Wõgolowski põllumajanduse ühi
susest.

Selgus, et ühisusel on kolme aastase
tegewuse wältel kõigest 37 liiget. Kõik nad
olid juhatuse ja rewisjoni kommisjonide
liikmeteks. Külanõukogu tegi kindlaks, et
põllumajanduse ühisus teenib ainult wäi
kest rühma Asjaarmastajaid" ja otsustas
teda jalamaid likwideerida.
Raadio Karjalas
Loodi komitee, kelle ülesandeks on
organiseerida Karjala wabriiki raadio
sõprade ühisust. Komitee koosseisu kuulu wadj: rahwakommissaride nõukogu esimees
Hüllind, rahwahariduskommissar Hohlow
ja Karjala partei ja nõukogu organi
satsioonide esitajad.
Petrosawodskis, töölossi ruumis sea
takse üles wõimas raadio wastuwõtja
Leningradi, Moswa ja wäljamaa raadio
kontsertide wastuwõtmise jaoks.
Margantsi saak
Margantsi rauamulla saak Nikopolski
raioonis kaswab iga kuuga ja ulatab
127 prots. ülesandest. Samal.ajal suu
reneb tööwiljakus. Selle tõttu on raua
mulla omahind alanenud 25 prots.
Nafta Purtskaewud
Uralskist teatatakse, Embeni nafta
ettewõttes Dossoris algasid tegewust
kaks nafta purtskaewu, mis wäljaheida
wad 25 tuh. puuda naftat ööpäewa
jooksul.

Rahlvil armu voolest oo Leningrai! Aroovas tuucnöamal kohal.
Kes on Leningradi elanikud.
1924 aaasta oktoobris oli Leningradis
1.213.000 inimest. Elanikkude arwu järele
on Leningrad just samal astmel nagu
1897 aastal. Maakera linnadest, kus
elanikkude arw üle miljoni ulatab, on
Leningrad 13. kohal. Kui aga wõtta ai
nult Euroopa, siis on Leningrad 6. kohal.
Kui enne sõda linnas mehed enamuses
olid, siis on praegu enamuses naisterah
wad. Et wiimastel aastatel abiellu astu
mine õige kerge on, siis on abieluliste
protsent õige kõrge. Teiseltpoolt aga
hõlpsa lahutamise ja kõrge suremuse tõttu
1918—1922 aastatel on suurenenud les
kede ja lahutatute protsent.
Sotsiaalse koosseisu poolest jagunema!)
Leningradi elanikud (siia hulka ei kuulu
mitte töötatöölised) järgmiselt: töölisi 38,6
prots., teenijaid 32 protp, koduleeniijaid

Mli mckwciw.
Leningradi tehastes ehitatud mootor
wedur ei anna alla wäljamaa omadele.
Kiirnse suhtes löi kõik kawatseta
wad kiirused iile. Arwatawa 1000tonnilise maksimaalse kaalu asemel
weab 1500 tonni.
Neil päewil jõudis Leningradi vrof. Hak
kel, kes wiibis Leningradi tehastes walmis
tatud mootorweduri proowimisel.
Nõukogu mootorweduri kallal tehtud kat
sed, mis korraldati sõidul Leningradist
Moskwasie ja Moskwa raudteesõlme teedel,
õigustasid täielikult mootorweduri pääle
pandud lootusi.

Mootorwedur, mida ehitasid Leningradi
töölised oma tehastes, on tehniliselt parem
kui wäljamaa Lomonossowi mootorwe
dur, mis ehitati Saksamaal.
Waremalt arwatud sõidurongi koosseisu
wcdamiseks 1000 tonni raskuse asemel we
das mootorwedur 50% protsendi wõrra
rohkem. Kiiruse suhtes sõidab mootorwedur
kiiremalt kui auruwedur.
„Nüüd," kõneleb prof. Hakkel „on
mootorwedur teel tagasi Moskwast Lenin
gradi. Kohale jõudes on waja teha tema
juures teatud muudatused ja remont. Moo
torwedur warustatakse diinamomeetrilise
waguniga, mis võimaldaks veduri mees
konnale wälja pressida mootorwedurist mak
fimum tema wõimsuseft. Remondi ja täien
duste lõpul korraldatakse uus proovisõit
Moskwasse, selle järele antakse ta üle teede
kommissariaadile eksploateerimiseks.

Neil päevil algab prof. Hakkel Lenin
gradi tehastes neljatüübiliste mootorwedu
rite kauba-reistjate veo, kauba, reisijate
ja manöövri ehitamist. Teed:kommis
sariaat andis uue tellimise 15 mootorwe
duri ehitamiseks, mis ehitatakse nimelt Le
ningradi tehastes, sest sääl on sellekohased
abinõud olemas. Pääle selle on Leningra
dis olemas kõrgesti kvalifitseeritud töölisi
ja tugev kaadr teaduslikke-tehnika töölisi.
Kirjandus.

Leningradi teated.
Telefon tööliste raioonides
Abonentide rohkus sunnib Leningradi
telefonijaama kiires korras laiendama oma
kommutaatorite mahutavust. Lõpetatakse
uue 19.000 abonendi suuruse kommutaa
tori sisseseadmist, mida täiendatakse lühi
kese aja vältel veel ühe 7000 abonendi
kommutaatoriga. Töötatakse edaspidise
jaama laiendamise kava kallal. Ehitatakse
raiooni jaamad 10 kuni 20.000 abonendi
mahutamisega. Esimeses järjekorras ehi
tatakse jaam Petrogradi poolele, siis Was
siilisaarele ja Wiiburipoolele.
Telefonijaama laienemist tehakse töö
liste elumajade telefoniseerimise arvel.
60 Protsenti laewadest ehitatakse
Leningradis.
Kõrgem rahvamajanduse kommisfon
asus laevaehituse trusti viieaastase plaani
järelwaatamisele. Plaani aluseks pannakse
keskkoha otsus ehitada 60 prots. lae
vadest Leningradi tehastes.

„Klassiwöitlus' klassiwöitlusest
Eestimaa kom. partei esituse (Kom. Int.
Eesti sektsiooni) häälekandja „Klassiwõit
lus" hakkas jaanuaris, nagu toimetus tea
tab, kaks kord kuus korralikult ilmuma. Ja
ka jaanuaris ilmusid kaks nummert.
Seda silmas pidades, et Eestimaa kom
munistliku partei esitajad „Edasts" ei tihka
Eesti olude valgustamiseks sulge pihku
wõtta, wõib ainult nimetatud kuukirjas
üksikasjalisi faktisid leida nende sulest Eesti
ja tema partei võitluste kohta.
Faktide kõrval wõib leida ka arvustavaid
märkusid, mille ülesandeks pääasjalikult
„Edasis" selle kohta ilmunud kirjatükkide
sisu ümberlükkamine. Mitte üksikute võit
lusnähtuste, vaid võitluse üleüldise hinda
mise asjus.
Mõned lühikesed märkused Klassivõit
luses" jutlustavad klassivõitluse õpetuse
kohta:

„Klasfiwõitlus" nr. 48 mahutab üksik
asjaliku kirjelduse 1. dets. sündmuste kohta
H. T. sulest. Arvatavasti tunneb autor

5 prots., waba elukutselisi 1 prots., pere
mehed palgatöölistega 0,7 prots., pereme
hed ilma palgatöölisteta 9,2 prots., inwa
liidid, pensionäärid, riigi kulul ülewalpee
tawad jne. 12,9 prots.
Aastas tuli 10 tuhande elaniku pääle
abiellumisi 12,6 prots., sündinuid 26,5
prots. ja surnuid 17,5 prots.
Abiellumine on nüüd kaks korda suurem
ennesõjaaegsest, sündimus seisab ennesõja
aegsel tasapinnal ja suremus, mis 1918
kuni 1922 aastatel haruldaselt kõrgel oli,
on nüüd palju madalam ennesõjaaegsest.
Eriti alaneb Leningradis laste suremus
ja tiisikuse läbi suremine. Nii oli 19! 4
aastal 0— 1 aastaste seas suremus 100
lapse päält 25, meie Leningradiga 13,8.
Tiisikuse läbi surid 10.000 elaniku hul
gast 1914 aastal 33,5, nüüd aga 29,8.
wõitluskäiku väga hästi. Kogu kirjeldusest
käib aga punase joonena läbi autori arva
mine, et kaotus tuli töölisteklasstle ainult
seepärast, et ta ei oskanud sõjariistadega
ümber käia. Kokkuvõttes ütleb H. T. tu
leviku kohta: „kõik jõud koondada vaen
lase elava jõu täieliseks hävitamiseks."
Järgmises numbris (49) leidub artikkel
O. R. sulest sama võitluste kohta, kus
eestkätt katsutakse sellega nende vastu
vaielda, kes nimetavad 1. dets. ülesastu
mist blankistlikuks, et nad .oskavad vaeWalt blankismi välja ütelda". Tegelikult
ei too O. R. ühtegi faktilist ümberlükka
mist „Edasis" avaldatud hindamise kohta,
kus blankistlikku nimetust tarvitati.
Edasi silmapilgu hindamine ehk wastus
küsimusele: kas oli 1. dets. väljaastumi
seks õieti tabatud? Ja O. R. vastab oma
klassivaenlase sõnadega (tuues väljavõtte
.Sõdurstft"): .tunnistab ka kodanlus, kelle
ametlik häälekandja l„Sõdur") otsekohe
ütleb, et .silmapilk väljaastumiseks polii
tiliselt õieti oli tabatud". Peaks ikka O. R.
mäletama, et ka juulis 1917 a. mõnigi
kodanlaste hääletoru hüüdis, et .silma
pilk oli tabatud", kuid kommunistid was
tasid ikka teisiti silmapilk ei ole veel
jõudnud wõimuwõtmiseks.
Ja siis lõpuks õpetab O. R. klassiwõit
luse teooriat. Ta kirjutab: .Wõitluse kii
rus, julge pöäletungimine, vaenlase pää
jõudude purustamine, see on esimene
Wõidupant. Teine wõidukindlus
tus on masside, kui taga
vara jõudude kiire mobilisee
rimin e (minu sõr. P. P.)". Eks ta tule
ikka nii välja, nagu sündiski 1. dets.
Masside mobiliseerimine see on alles
teisejärguline tegur.
Ka ajalugu võltsib O. R. Ta kirjutab
1917 a. oktoobrirevolutsiooni kohta, et
.alles kolmandal-neljandal päeval massi
line liikumine algas". Ei tea, kelleks ni
metab O. R. neid tööliste hulkasid, kes
oktoobrirevolutsiooni esimesel päeval võit
lesid Petrogradi ja teiste linnade uulitsa
tel, aga mitte enamuses tööle ei ruta
nud, nagu Eestis oli 1. dets. raudtee töö
kojas ja teistes vabrikutes.
Ule kahe kuu on möödunud 1. dets.
võitlustest. Ei ole enam kohane, et.Klas
siwõitlus" .lambalikult" (nii nimetab O.
R. arvustajaid) määgimise asemel vaikib
ja .kölksude" teel sündmusi võltsib. Aeg
oleks tehtud vigu tunnistada. Ainult siis
võib O. R. oodata, et tema hüüdsõna:
.Õpi vaenlaselt, kuidas tuleb võidelda;
õpi möödunud võitlustest", teostada.
.Klassivõitlus" andis tähendatud kirja
tükkidega piltliku näite sellest, kuidas ei
tohi klassivõitlusest jutlustada.
P. Peterson.

Reedel, 13. weebruaril s. a. kell 8 õhtul
on Krasnaja 33, sm- Kingissepa nim. ~enin
gradi Eesti Haridusmaja
noukogu koosolek.
Päewakorras on organisatsiooniline küsi
mus, aruanne haridusmaja seisukorrast jne.
Osa tootma on kohustatud jürgmNirk, Teiter, Mets, Stein, Simpson Joh.,
Woolin, Liitvas, Säre, Eljas, Pärn ia eest

laste esitajad ettetoötetest, kus üle lo eest.ase

tööl, kelledest juba toalimised läbi on tou
dud ja haridusmajale teatatud kauba
sadam sm. Simpson, Warssatoi raudtee
jaama töökoda sm. Niit in, Putiilotvi tehas
sm. Alt, Sheljabotoi toabr. sl. Runge.
Haridusmaja juhataja.
Haridusmaja teaatri harjutuste
järjekord.
Reedel, 13. toeebr.
kell 8 .Emake maantee" 1. ja 3 tv.
Wast. instruktor-organisaator.
Wastutaw toimetaja: K. Treufeldt.
Wäljandaja: Eesti Kirjastuse Übisus

Sm. lv. Kingissepa nimelme
Eesti tööliste haridusmaja.
miiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiuiii

Laupäewal, 14. weebr. ja puhkepäew.
15. weebr.

tl
V. Leoni operette 3 waatuses.
Leo Fall'i muusika.
Näitejuht K. Seljak.
Muusikajuht A- Mahkats.
Lõpuks kollektiiwsed mängud.
Algus laupäewal kell 9, puhkePäewal kell 8 õhtulPiletid, mis eelmüügil 7. ja 8.
Weebr. wöetud, on 14. ja 15. weebr.
makswad.

Sm. w. Kingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.
Reedel. 13. weebr. kell 8 õhtul
Usuwastase ringi järje
kordne koosolek.
W.K.P.L. kub-kom. agit-prop. osak
Eesti sektsioon.

MUllski asllllhllsts

Uuendage aegsasti ..Edasi" tellimisi! «nv Suurendage ..Edasi" tellijate arwu!

Trukiparanbus.
Meie eilases lehes kirjanduse osakonna
all H. Pöögelmann: teaduse
õpetus" on nimedes mõned vead läbi li

Luuga kreisis ja ümbruskonnas
wõtab „Gdaft" pääle tellimisi
wastu kooliõpetaja
sm. R Koowits.
Z>r.GritllbergSn2S,^uÄi
Z — 2 nr. 2,25-Oktobr
prosp. nurgal, teles. — Wastu
wöte iga päew kella 9—12 h a kella
4—8 õhtul; naislerahwastele eraldi.
Praegusaja arstimisabinöud.

Wisffü-a tchi-er^s
Snguorgaanide igakülgne arstimine^.

Kuslltiski hiigemaje
lef. 180—52. Wastuwõtm. kõikides spets»

professorite ja assistentide pooll kella
10 homm. kuni kella Ill öbt. Alalised woo»
did (naistehaigused ja sünnitamine). Ras

•SÜ? ünmatrl mi.
mte! Mli- U tripper «« *
ZizmõmeKs
hamb. Arstide kutsum. kodu.

WchemKV!!:?'
> lõtke-,

kurgu-, körwa-, nina- ja suguhaigused.

Sifilis pVh7igB. tripper.
Wastuwötte tunnid erialadel hom.k. 9
kuni öh. k. 9 3. Juuli (end. Sadowaja)
uul. nr. 42, Sennoi nurgal. Tel. 163-31
ja 163-32.

bisenud.

Trükitud on: Peab olema:
Solutsew Solntsew.
Sismonde de Sismondi Simonde de Sis
mondi.

Gusneku Quesnah.
Bretmo Brentano.

LullokpachnL KoMHHTepn, TocyflapcTßeHHoe N3A., EKaTepaHroihcKÄŽnp. 87. JleuiHrpaflCKHl J6 3922.

H. N. Witku» - Kolpakowa uuenda!
wastuwötmist: nõuanded ja abi ras
kejalas etele, sünnitajatele, naistehaigu

sed. Kella 10. homm. kum kella 7 ohi

Troitskaja 11, ktt. 7. Sissekäik pa
raaduksest.

