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Lokaut Rootfimaal.

Saatkonnamaja üleandmine §. N. w.

St o k h o l m i st, 16. märtsil. Ettewõt
jäte poolt väljakuulutatud lokaut wõtab
endasse 160.000 töölist ja on kõige suure
maks, millist üldse Rootsimaal wiimastel

Liidu esitajale Tokios.

aastatel nähtud.

Laupäewal esines siseasjade minister
katsega mõlemaid pooli kokkulepitada. Töö

andjad ei taha aga mitte milgil tingimisel
töölistele wastu minna, kes kuni minimu
mini Vähendasid endi nõudeid. Täna laie
nes lokaut metalli-, paberi-, kiu- ja puu
ümbertööstuse walmistuse harude pääle.

Pariisi auks.
Kommunistide meeleawaldus
New - Iorgist, 16. märtsil. „Woor
kers Weekli" organiseeris 15. märtsil
New Hargis meeleawalduse Pärust Kom
muuna auks. Meeleawaldus tõmbas kokku
10 tuhat inimest. Pääle rongikäiku peeti

Tok i o st, 16. märts, 16. märtsil kell
2 päewa anti Wene saatkonna maja amet
tikult üle S. N. W. Liidu esitajale sm.
Kusnetsowile Jaapani wälisasjade minis
teeriumi ja Tokio prefektuuri esitajate
poolt, kelle kaitse all hoone oli pääle wal

Sahaliini ewakueerimine kestab
Peatamatult edasiTokio st, 16. märts. Sahaliini ewa
kueerimine kestab peatamatult edasi. Mõ
ned osad Jda-Sahaliinist on jaapanlaste
poolt nõukogude wõimudele juba üle

gekaardlikkude ametnikkude ewakueerimise.

antud.

Sm. Kusnetsow wõtab tarwilise re
mondeerimise käsile, kuna maja maawäri
semise läbi kannatada sai, et maja korras
oleks nõukogude saadiku sm. Kopp i ko
halejõudmisel.

Jaapani saadiku S N W Liitu
nimetamise eelTokio st, 16. märts. Nagu kindlatest
hallikatest teatatakse, nimetatakse Jaapani

saadik S. N. W. Liitu alles aprillikuul,
kui Jaapani saatkonna ja konsulaatide üles
pidamise kulud kinnitatakse alamkojas.

Valmistatakse nökogude saadiku
wastuwötmisele
Toki ost, 16. märts. Jaapani kojami
nisteerium teeb hoolikalt ettewalmistuse
töösid S. N. W. Liidu saadiku sm. Kopp'i
tseremoniaalseks "astuwõtmiieks tema pa
berite üleandmisel prints-regentile. Mõni
päew tagasi oli ministeeriumi ametnikkudel
äge waielus selle üle, kas tseremoonia ajal

mängida Internatsionaali, ehk midagi
muud.

Meeleawaldus Warssawis, Inglismaa ja
Saksamaa wastu.

Meel üks kokkusllllmut.
„Kindla tahtmisega jõuda"...
Pariisist, 16. märtsil. Chamberlaine'!
ja Herriot uue kokkusaamise puhul Parii
sis teatab Prantsuse ametlik agentuur:
Herrwt ja Chamberlaine jätkasid arwa
miste wahetamist mitmesuguste wälispo
liitika küsimuste, eriti julgeoleku küsimuse
üle, kindla tahtmisega jüuda, täielikus kok
kuleppes, otsuste juure, mis mõlematele

Warssawist, 17. märtsil. Eila korraldas linna nõukogu suure Saksamaa
wastalise meeleawalduse. Meeleawaldus sihiti katsete wastu läbiwaadata Poolamaa
lääne piire. Meeleawaldajad, Inglise saatkonna maja eest mööda minnes, awaldasid
oma pahameelt Inglise walitsusele. Saksa saatkonna maja ette, mida kaitses politsei,
meeleawaldajaid ei lastud.

Ühelajal isamaalise meeleawaldusega peeti tööliste linnajaos miitingut, mis kor
raldati kohtu alla antud kommunistliku saadiku Lantsutski pärast ja milles ülesastus
kommunistlik saadik Skrõpa. Miitingu ajas politsei laiali. Kuid töölised kogusid
uuesti kokku ja korraldasid rongikaigu s''vaste lippudega. Salga keskele tükkinud
kaitsepolitsei agentidel läks lõpuks korda wäljakutsuda kakelust. Agendid peksid ka
Skrõpat. Arreteeriti 7 töölist.

riikidele wastuwõetawad oleks.

Jutuajamises puudutati kõne all olewate
küsimuste päämisi punkte. Läbirääkimised
saawad diplomaatilisel teel jatkama samas

Takistustil luarustaulise alal leilvaaa au kõmali>atui>.

sõbralikus waimus ja ühesmeeles teiste
liitlastega. Chamberlaine ja Herriot mää
rasid kindlaks, et järgmine kokkusaamine
tuleb Londonis.

Leiwaga warustamiue sünnib täiel möödul.
Küla warustamiue jahu ja wiliaga- kreisidesse. Nii näituseks määrati Trotski
(Sisekaubanduse kommissariaadi Põhja- kreisi warustamiseks märtsikuu jooksul
50 000 puuda wilja. Umbes pool sellest
Lääne osakonna andmete järele).
arwust
on juba kohal, kuna ülejäänud arw
Wiimasel ajal tuli wilja tagawarade
on
kas
teel ehk saatmise walmis. Pääle
ümberpaigutamise alal ettenägemata takis
selle
saadeti
samasse kreisi 15.000 puuda
tus ette, mis mõjus otsekohe Leningradi

„Jlma Saksamaata on wöimata
Euroopat ülesehitava-"
Pariisist, 16. märtsil. Jutuajamises
ajakirjanduse esitajatega teatas Chamber
laine, et ta ühes Herriot'iga Saksamaa
ettepaneku kõige tähelpanelikumal kombel

läbi on waadanud. Chamberlaine lisas
weel juure, et Saksamaa osawütt Rahwaste

liidust oleneb Saksamaast endast. „Euroo
pat ülesehitava ilma Saksamaa osawötuta
Rahwasteliidust ütles Chamberlaine
on wsimata."
Küsimuse pääle, kas ei wõi wiie riigi
leping Saksamaaga ulatada ka Poola ja
Tshehi-Slowaakia pääle, wastas Cham
berlaine: „Et läbirääkimised esialgul wäga
pikaks wõiwad wenida, ei wõi ma taga
järgede kohta midagi ütelda, kuid rääkides
ja mõeldes julgeolekust, ei jäta ma mui
dugi mitte ilma tähelpanuta ühtegi riigi
piiri, mida ähwardada wõidaks".
lSala diplomaatia jääb maksma Z
Lond o n i st, 16. märtsil. Küsimuse
pääle alamkojas, kas mõtleb walitsus sala
diplomaatiat tarwitada, et Herriot ja
Chamberlaine'i läbirääkimisi mitte awal
dada, wastas pääminister Baldwin, et
walitsus diplomaatia alal kindlaks kujune
nud korda muuta ei katvaise.^,

Jaapanis jaZ
Sitfilia saarel.
Lond o n i st, 16. märtsil. Jaapanist
teatatakse, et Tokio ümbruskonnas wõis
eita märgata uut maawärisemist. Mitmed
majad said wigastatud.
Kataania raioonis (Sitsilias) sündis
keskmisejõuga maawärisemine. Ainelised
kahjud on wõrdlemisi tuntawad. Elanikkude
keskel walitseb segadus.

Loolidge uus lüüasaamine
senatis.
New-Borgi st, 16. märtsil. Waata
mata president Coolidge teistkordsest üles
astumisest ja tugemast poliitilisest surwest,

lükkas senat 46 häälega 39 hääle wastu
tagasi Worreni nimetamise pääprvkurööriks.
Coolidge prestiish on sellega raskema löögi
saanud.

New-Porgist, 16. märtsil. President
Coolidge konflikt senatiga Worreni nimeta
mise asjus on wõtnud omale enneolemata
ulatuse. Vabariikliku partei senaatorite
hoiatusest hoolimata pani Coolidge selle kü
simuse teist korda senatile ette ja see lükkas
Worreni nimetamise uuesti tagasi.

Laupäewal andis Coolidge ootamatult
ajakirjanduses seletust, et tema ei arwesta

senati otsusega ja nimetab Worreni senati
istumiste waheajal pääprvkurööriks. Põhi
seaduse järele on presidendil sarnane õigus,

kuid seda ei ole weel kunagi tarvitatud.
Vastasrind süüdistab Coolidget senati
õiguste mitteaustamises ja katies põhiseadust

miitinguid. Wäljaastuwad kõnemehed nõud

sid S. N. W. Liidu tunnistamist.

8. aastakäik
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warustamise pääle leiwaga.

Et aga ümberkaudsed talupojad muret
sesid omale leiwajahu Leningradist, siis
andis see takistus kohe tunda ka ümber
kaudsete kreiside pääle. Siis hakkasid mõ
ned „ettewaatlikud" inimesed omale „taga
warasid" looma. Nii tekkiski „leiwa puu
dus" ka mõnes kohas maal.
Nüüd aga on takistustest üle saadud ja
Leningradi warustatakse leiwaga täiel
mõõdul. Leningradi täielik warustamine
leiwaga iseenesest kaotab ümberkaudsete
talupoegade seas arwamise ära, nagu oleks
mõni tõsisem leiwa puudus.

Et rahuldada täielikult ümbruskaudsete
elanikkude tarwidusi, saadetakse suuremaid

wilja jahu hulkasid ümberkaudsetesse

jämedat nisujahu.

Samal wiisil sünnib ka teiste kreiside
warustamine.

Mõne päewa jooksul saadakse sellest
nähtusest ka maal üle ja siis kaob ka
rahwa seas arwamine, nagu oleks olemas
tõsiseid takistusi warustamise alal leiwaga.
Warustus muidugi sünnib kooperatiiwide

kaudu. Seepärast on tarwis, et koopera
tiiwid asuks energiliselt tööle selleks, et
rahwa warustamine leiwaga sünniks täiel
mõõdul.

Takistus tuli ainult warustamises rukki
jahuga, kuna nisujahu ja tangusid on
koha pääl olemas suured tagawarad,
warustamine nende ainetega sündis täiel
mõõdul ja ilma takistusteta.
,
m

rikkuda. Coolidge kutsus Borah oma juure
ja palus teda ennast toetada. Borah ütles
aga sellest ära ja tuletas selle juures meele,

et Coolidge ei ole toetanud teda S. N. W.
Liidu tunnistamise ja teistes küsimustes,
milledele Borah suure tähtsuse annab.

» Sätendawad kuulid.
Pari i s i st, 15. märtsil. Havasi
agentuur teatab: Rahwuswaheline kontroll
kommisjon Achmis (Saksamaa ia Belgia
piiril) tabas saadetuse, mitu miljoni sos
forkuuli, mida tarwitatakie ööpimeduses
lastud kuulide tee äramärkimiseks. Kuulid
sätendawad ning see annab wõimalust
nende järele tule juhtimist seada öösel.
Saadetus saadeti tulema Saksamaa okku
peerimata maaosadest, kellegi doktor Neissi

adressil, Rheini maakonda.
Segadus Chicago wiljaturul.
New-lorgist, 15. märtsil. Chi
cago wiljaturul walitseb uskumata sega
dus. Eila suurenesid ettepanekud niiwõrd,
et nisuhind kinnisel börsel kukkus 181 kuni

171. Murrangut seletatakse osalt at
mosfääriliste Vaheaegadega, mis wõimal
dawad loota erakorraliselt rikast wilja
saaki.

Greeka-Türgi konflikt Rahwas
teliidu istangul.
P a rii s i st, 14. märtsil. Rahwaste
liidu nõukogu asus Greeka-Türgi konflikti
arutamisele, mis tekkis Greeka patriarhi
wäljasaatmise tagajärjel Konstantinoopo
list.

Pääle lühikeste läbirääkimiste otsustas
Rahwasteliidu nõukogu rahwuswaheliselt
tribunaalilt järele pärida, kas on Rahwaste
liidul õigus seda küsimust lahendada.
Türgi walitsus waidles selle õiguse wastu.
Greekamaa oli selle otsusega nõus.

JKasüpettuseDjülem tipp wüiL
°Zhullustus?«
„Rewelskije Jswestija" teatab,'-et
siinsete monarkistide teadete järele annab

„Keiser Kirill I." lähemas tulewikus
„Wenemaa riiklikud krediitpaberid (pa
berirahad) mitmesuguses hinnas wälja.
Rahade joonistused telliti kunstnik Saxilt,
kes ka Saksamaa margad on joonista
nud. Rahadel on Kirilli näopilt ja all
kiri, et rahad on kindlustatud kogu
Wenemaa warandustega. Kirill loodab, et
osa kulla sondist (millega paberirahasid
katta) saab rahwuswahelistelt pankuri
delt, mille tasuks neile pakutakse mitme
suguseid kontsessioone.

** Kas on siin tegemist häbemata kel
musega ehk hullustusega?

130.000 metallitööliftZ Rootsis
uulitsale heidetud.
Stokh o l m i st, 16. märtsil. Puhke
päewa öösel katkestati lõpulikult läbi
rääkimised ettewõtjate ja tööliste-metal
listide wahel. Esmaspäewa hommikul
heitsid tehaste omanikud uulitsale 130.000

töölist. Rootsi kompartei kutsub üles
töölisi üldstreigile.
Fimmeni ettekanne süiduft S.
R. W. Liitu.
Berliinist, 16. märtsil. Lähemal
ajal astub wälja Fimmen mitmel awali
kul koosolekul ettekannetega oma sõidust
S. N. W. Lutu. Seni hoidis Fimmen
tagasi oma muljete awaldamisest ning
tema waikimine kutsus esile üldise imes

Genfi protokoll läbikukkunud.
Pari i s i st, 14. märtsil. Rahwaste
liidu nõukogu istangutejärgul Genfis,
waadatakse läbi n. n. Genfi protokolli
küsimus. Lõpulikku otsust ei tehtud. Liidu
nõukogu wõttis wastu resolutsiooni, mida
ette pani Tshehi-Slowaakia esitaja. Reso
lutsioon paneb ette küsimust põhjalikult
ettewalmistada järgmiseks Rahwasteliidu
istangutejärguks.

tuse. Fimmeni ettekannet oodatakse suure

Prantiuse kodanlus nutab ühemeelselt
Genfi protokolli läbikukkumise järele. Ta
süüdistab selles asjas Inglismaa esitajat
Chamberlaini, kes Prantsusmaa ettepane
kuid ei toetanud. Prantsuse wähemlased,
kes alati Rahwastelntu toetanud, hoia
wad tagasi Grnfi protokolli läbikukkumise

huwitusega.

kohta mõtteid awaldamast.
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71. Usta Kõmmuna hukkumise põhjused. .

Kõige päält mida kujutas enesest
tolleaegne proletaariaat? Selle küsimuse
pääle wastab sm. Stepanow oma raa
matus „Pariisi Kommuuna" järgmist:
„Kommuuna proletariaat ei olnud weel
proletariaadiks praegusaja selle sõna
suurtööstuse tähenduses. Oma suures
enamuses oli see, tarwilades Friedrich
Engelsi Väljendust, ainult eelproletariaa
diks. Tema ei olnud weel katkestanud
sidemeid, mis teda ühendas wana ilmaga
pooleldi käsitööstusliku, pooleldi kauba

kapitalistliku ilmaga. Kuid kõige selle
juures oli see tärkaw uuem klass, see
oli klass, kette ülesandeks, kas wõi järg
mise põlwe näol, oli kapitalistliku ühis
konna purustamine tema kõige laiemate
alusteni."
Prantsuse proletariaadi poliitilised
parteid ja grupeerimised olid sarnased,
et ei wöinud mõteldagi mingisuguse
ühise partei pääle, keda oleks wöinud
nimetada proletariaadi rcwolutsiooniseks
parteiks. Oli õige rohkesti wäikesi
gruppisi, grupikesi. Kommuunasse kuulusid

blankistid, proudhonistid, bakunistid. ja
kobiinlased, kes jutlustasid 1793 a. Suure
Prantsuse rewolutsiooni manu Vaateid.
Need olid suuremad üksused, arwes
tamata jättes Vähemaid gruppisid ja
grupikesi.

Siia juure tuleb weel tähendada, et
enam usaldawam tiiw, s. o. internatsio
nalistid, kes Kommuunas wähemuses
olid. ei kujutanud enesest sugugi Marxi
kindlaid õpilasi ja järelkäijaid. Sm. Setk
low kirjutab selle kohta: Kuiwõrd sega
sed olid tolleaegsete Prantsuse internat
sionalistide Vaated, paistab sellest, et
selle ajani on näituseks raske kindlaks
teha, missugusesse tiiba kuulus tolleaegne

kõige filmapaistwam tegelane, keda töö
listehulkade poolt üles seatud, s.o. Warlin.
Nii marksistid kui bakuninlased pidasid
teda omaks ja waewalt Võis tema isegi
ütelda, missugune on tema programm.
Teisrest parteidest ei maksa juttugi
teha.

pariisi proletariaat
Ml a. lSwel.
A. Ha«sow.
Mälestades Pariisi kommunaaride kan
gelaslikku wõitlust, tekib küsimus: mis oli
pääpõhjusteks, et esimene proletariaadi
Võimuhaaramine ei õnnestanud? Missu
gused asjaolud selleks kaasa mõjusid, et
esimene proletaarne rewolutsioon meresse
uputati ? Selleks, et leida nende küsimuste

pääle wastust, tuleb meil maike ülewaade
teha Prantsusmaast enne rewolutsiooni.

Prantsusmaa oli 1870 a. meel omas
suuremas enamuses talupoegade maa. Oige
küll, wiimase kahekümne aasta jooksul enne

rewolutsiooni tegi kapitalistlik suurwalmis
tus suuri edusamme. 1850—1870 a. kas
was Prantsusmaa mineraal-kütte tööstus
neljakordseks, malmiwalmistus kahe
ja poole kordseks, raua ja terase malmis
tus kolmekordseks, raudteede pikkus
wiiekordseks jne. Kuid hoolimata nendest
kapitalistliku suurtööstuse edusammudest,

elas 1870 a. igast sajast Prantsusmaa ela
nikust 68,9 inimest maal ja ainult 31,1
inimest linnas. Enne rewolutsiooni oli
Prantsusmaal ligi 3 miljoni proletaarlast.
Nendest 3 miljonist töölisest elasid Parii
sis 450.000 töölist. Kui siia juure lisada
tööliste perekonna liikmed, siis näeme, et
pooled Pariisi elanikkudest olid töölised
(Pariisis elas 1870 a. 2 miljoni inimest).
Kui meie nüüd Võrdluseks wõtame Pet
rogradi 1917 a., kus sellel ajal 410.000
wabriku töölist elas, siis näeme, et Pariisi
töölised oma armust poolest üle lõid Pet
rogradi töölised 1917 a.
Need numbrid wöiwad wiia arwamisele,
et Pariisis oli töölisteklass tugewam kui
Petrogradis 1917 a. Tegelikult ei ole see
siiski nii. Selleks, et õiget pilti saada, tu
leb meil neid armusid ligemalt waadata.
410.000 Petrogradi töölisest töötasid
355.000 töölist 140 hiigla wabrikus, kus

Pariis! Komnmuna aastapäcwaks.

lakobttnlafed ei Viisil
proletariaadi parteiks. Neile paistis, et
on Võimalus uuesti korrata 1793 aastat,
selle Võidukate sõdadega, preislaste wäl
jaajamisega isamaalt, tema wendsuse,
ühtluse ja wabaduse hüüdsõnadega, kuna
samal ajal eraomandus puudutamata oli.
Nad olid pahempoolseteks kodanlikkudeks

demokraatideks. Proletaariaadi järele
läksid jakobiinlased ainult oma Viha
tõttu monarkistliku Prantsusmaa wastu,
oma poolehoiu tõttu wabariigile, wiha
tõttu preislaste wastu ja walitsuse
wastu üldse seepärast, et see Prantsus
maa preislastele ära müünud.
Pro«dho«istid peegeldasid eneses
Prantsuse proletariaadi arenematust ja
noorust, nad olid oma juurtega weel
seotud wäikekodanliku ümbruskonnaga.
Ühelt poolt riigi eitamine, teiselt poolt
rewolutsiooni eitamine, ühelt poolt era
omanduse eitamine, teiselt poolt usk, et
krediidi abil wöiwad areneda igasugused
tööliste ühisused. Haruldane mõistete
segadus.

Kla«ki»tid kujutasid?enesest^,peaaegu
kõige tugewamat wanade rewolutsionääride

gruppi, ustawad töölisklassile ja walmid
selle eest ka kõige otsustawamate sam
mude astumisele. Kuid nende pääpuudu
seks oli see, et nad tolleaja töölisteliiku
mise tingimustest täiesti aru ei saanud.
Ka nemad olid kõige päält haawatud
isamaalased ja olid walmis sõda kuni
lõpuni pidama. Pääle selle puudus neil
juht O. Blanqui, keda Thiers omal
ajal arreteeris ja lahti ei lasknud. Waa
tamata Blanqui puuduste pääle hindas
Marx teda siiski õige kõrgelt.
Sakunistid, s. o. anarkistid ei kõl
banud üldse mingisuguseks tegewuseks
Kautski tähendab, et Kommuuna tekkis
täiesti ootamata isegi rahwakaardiwäe
keskkomiteele. See stüühiliselt sündimine,

see organiseerimatus, see proletariaadi
ühise rewolutsioonilise partei puudus
oligi Kommuuna langemise pääpõhjuseks.

iga wabriku pääle tuli keskmiselt 2500
töölist ja ainult 55.000 töölist töötasid
enam Väiksemates Vabrikutes. Tähendab,
Petrogradi töölised 1917 a. olid tõsised
kapitalistliku suurtööstuse töölised, kes hiig
lawabrikute kateldes proletaarse ideoloogia

ja rewolutsioonilise maimuga läbi olid
imbunud. Hoopis testsugust pilti pakub
meile Pariisi töölisteklass enne rewolut
siooni. Siin tuli 1860 a. 416.811 töölise
pääle 101.171 ettewõtjat, ehk keskmiselt
iga tööstusettewõtja pääle neli töölist.
101.171 ettewõttest ainult 7492 töötasid
rohkem kui 10 töölisega, teised kõik olid
pisikesed ettewõtted, kus alla 10 töölise
igas ühes töötasid. Parüsi tööstusette
wõtja tüübiline kuju oli peremees kahe
wõi kolme töölisega.

Loomulikult, et sarnase olukorra juures
ei wöinud olla juttugi sarnasest organisee
ritud wäljaasutmisest ja proletaarsest ene
setundest, nagu seda nägime Petrogradi
tööliste juures 1917 a. Pariisi tööline
oli weel suurel määral seotud wäikekodan
likkudc eelarwamistega. Pariisi tööliste
hulgas leidis laialdast poolehoidu wäike
kodanlik Proudhoni õpetus, kes rääkis, et
kapitalistlik eraomandus on wargus, kuid
samal ajal kaugeltki ei eitanud eraoman
dust üldse, waid tunnistas Väikekodanluse
eraomanduse pühadust. Proudhon eitas
igasugust poliitilist wõitlust, sest poliitilise
riigiwõimu läbi imes suurkapitaal wäikeValmistajast wälja wiimase rubla. Töö
liste ülesanne on mitte poliitiline wõitlus
wõimu pärast, sest poliitiline wõim on
wägiwald ja töölistel ei tule üldse tege
mist teha wägiwallaga, waid töölistel tu
leb igasugu majanduslikkude ühingute
kaudu oma olukorda parandada, nende

Kommunaaride mahalaskmine Versailleje soldatite poolt.Saint-Germatne

l'Oxerroi uulitsal 25 mail.

Milleks oli pariisi Kommuuno?
54 aastat on sellest mööda, kui Pariisi
töölised seisid küsimuse ees: „kas wõtta
wõitlus wastu ehk manduda alla?" Marx
tähendab selle kohta, et allawandumine
oleks tähendanud kõige hullemat, see oleks

tähendanud „ töölisteklass! demoraliseeri
mist, mis oleks palju suuremaks õnnetu
seks, kui ükskõik missuguse arwu juhtide
kaotus". Pariisi töölised wõtsid wõitluse
wastu ning andsid kogu ilma töölisteklas
sile näitliku õpetunni, kuidas tuleb oma
wabaduse eest wõidelda.

Weel septembris 1870 a. hoiatas Marx
Pariisi töölisi sõjariistu kätte wõtta, sest
töölisteklass ei olnud weel nii tugew, et
wõita, kuid silmapilgul, kus töölisteklass
oli seatud wõitluse ette, oli arx täieliselt
wõitlewa proletariaadi pool. Teisiti ta
olla ei wõinudki Wõitlus ei olnud wäl
jakutsutud mitte juhtide soowil ega töö
listeklassi eelmäe awantüürsel tahtel, waid

wõitlus määriti kaela Pariisi töölistele
Prantsusmaa kodanluse poolt.

Prantsusmaa rahanduse aristokraatia,
kes Meksikos lüüa sai, Jiaalia ühendamise
tõttu säält (Itaaliast) wälja oli löödud,
olgugi Sawoil ja Nizza omandamise jä
rele oli ainukene punkt oma rahawõimu
laiendada Rheini ääremaades. Oli tarwis
hoida Preisi jõu kaswamist ning saada
Bakunini õpetus on aga sama wäikeko
danlik kui Proudhoni omagi. Õieti on
bakunism Proudhoni õpetuse teisend,
millesse Bakunin sisse kandis rewolutsioo
nilise elemendi. Ka Bakunin eitab poliisi
list wõitlust, kuid rahuliste majanduslik
kude abinõude asemel jutlustas la stüühi
list mässu. Kurnatud rahwa ülesanne ei
ole mitte poliitilise wõimu haaramine,
maid selle wõimu häwitamine. Rewolut
siooni ülesanne on mana korra põhjalik
häwitamine. Kui mana kord on rewo
lutsiooni poolt häwitatud, poliitiline wõim
kaotatud, siis ei ole maja enam mingisu
gust poliitilist wõimu ega mingisugust
Valitsust, Maid mana korra rusudelt ker
kib nüüd üles uus, waba ühiskond, kus
tundmata kurnamine ja mägiwald. Baku
nistid ei teinud tegemist tööliste organi
seerimisega, maid nad ootasid stüühilist
mässu, mis mana korra purustaks.
Kolmanda woolu eesotsas seisis wäsi
mata rewolutsionäär Auguste Blanqui ja
tema nime järele kutsutakse seda woolu
blankistlikuks. Selle woolu sünnitas re
wolutsiooniline proletaarne intelligents ja
osa töölisi. Kuna kaks esimest woolu
täiesti eitasid poliitilist wõitlust, siis
blankistid panid pääröhku poliitilise wõimu

õpetuse mõju Vähenemist. Proudhoni järel

haaramise pääle. Blanqui arwamise järele
tuleb rewolutsioonilisel teel haarata Pa
riisis wõim ja maksma panna rewolutsi
ooniline diktatuur. Kuid Blanqui rewo
lutsiooni teooria ei nõudnud laialise töö
lismasii orga siseerimist. Blankistid ei tei
nud tegemist tööliste igapäewaste wõit
lustega, ega organiseerinud tööliste hulki.
Nende arwamise järele tuli luua põranda
aluseid salaühinguid, kelle ülesanne on
rewolutsiooni läbi wiia. Need põranda
alused organiseeritud ja distsiplineeritud
grupid astuwad kindlaksmääratud ajal
sõjariistus wälja ja wiiwad läbi rewo
lutsiooni. Mis puutub laialistesse tööliste
hulkadesse, siis lootis Blanqui, et need
ilma ettewalmistamaiagi saamad tulema

käijad muutuwad Bakunini järelkäijateks.

rewolutsiooniliste lööksalkadega ühes, sest

majanduslikkude eltewötetcga isegi kapita
listlik kord häwitada.

Sedamööda, kuidas kapitalistlik kurna
mine kaswas ja proletariaadi streigiliiku
mine suurenes, näeme rahulise Proudhoni

oma wõimu alla Preisimaa kaewanduse
kohad. Prantsusmaa suurkapitaali huwid
nõudsid seda 1870 aastal, samuti kui 1914

ja 1925 aastatel, kus Poineare ja Herriot
sama Rheini ja Ruhri maakohtades suur
kapitaali mõju teostawad. Kui siia juure
arwata rahulolematus Prantsusmaa fi
nansistide ja katoliku kiriku wastu, siis on
arusaadaw, et Napoleon lil pääsetee seisis
sõjas Preisimaaga. Sõda algas wastu
rahwa tahtmist. Prantsuse kui ka Preisi
organiseeritud internatsionaali tööliste
klassi osa oli sõja wastu. Kuid ta oli
jõuetu seda takistama. Preisi noor riik,
uus organiseeritud söjawägi purustas juba
esimesel silmapilgul wäsinud ning wana
lagunemisel olewa Prantsusmaa ja Preisi
junkrud sammusid Pariisi poole.
Napoleoni walitsus langes ning aju
tine kodanlik walitsus astus asemele. Siin
oligi silmapilk, kus Pariisi rahwas seab
end sõjariistu ning rahwakaardiwäena
seab end Pariisi kaitseks malmis. Pariisi
töölised ei wöinud usaldada linna kaits
mist kodanluse kätte, ning lõi oma sõjamäe

walitsuse keskkomitee ja sõjawäelise walit
suse walitud komandööride näol.

Sõjariistus töölisteklass on alati ko
dan kusele kardetaw ;a 17—18 märtsi ööl
otsustabki Prantsuse kodanlus tööliste
nende olukord on sarnane, mis neid teeb
rewolutsiooniliseks. Blanqui oli kommunist,

kuid sääljuures idealist. Kuna ta õpetus
tes poliitiline tegewuskawa oli enam
wähem selgelt wäljendatud, siis majan
duslik programm puudus tal täiesti ja
uut korda maksma panna lootis ta pää
asjalikult poliitilise diktatuuri ning rah
wahulkade harimise teel.

Sarnased olid tähtsamad woolud, mis
nähtawale tuliwad Prantsusmaa tööliste
liikumises enne 1871 a. Kuid kahjuks olid
need kõik ainult moolud ja ükski nendest
ei wöinud end nimetada kindla program
miga parteiks. Kindla programmi ja or
ganisatsiooniga töölisteparteid ei olnud
Prantsusmaal olemas. Sääl puudus
täiesti sarnane organiseeritu keskkoht, nagu

seda oli Wene rewolutsioonis enamlaste
partei, kelle teoreetiline ja taktiline tege
wus oleks olnud kindlalt wormuleeritud
ning aastakümnete pikkusel wõitluste aja
järkudel järeleproowitud. Et puudus sar
nane juhtiw organisatsioon, siis puudus
terwes selles liikumises ka ühine kollek
tiiwne maade ja kindel tegewuse kama.
Sarnase juhtima niidi puudus on üks
Pariisi Kommuuna päänõrkustest. Sarnase
kollektiiwse waate puudumise tagajärjel
näeme kommuuna tegewuses kindlusetust
ju kokkukõla puudust. Kuipalju oli juhti
maid päid, niipalju oli ka igasugu tege
wuse kamasid ja tihti ühe osa tegewus
käis wastu teise osa tegewusele.

Pariisi Kommuuna oli esimene katse
teostada proletaarset Valitsust, proletari
aadi diktatuuri. Selle esimese katse uputas

Prantsuse kodanlus kümnete tuhandete
tööliste meresse. Kuid sellega ei uputa
tud Prantsuse proletariaadi rewolutsiooni
list liikumist. Prantsuse proletariaat, koon
dades end kommunistliku partei ümber,
läheb wastu uutele otsustawatele wõitlus
tele, olles enam teadlikum ja kommuuna
kogemustega Varustatud. Nendest eel
seiswatest wöirlustest tuleb Välja proleta
riaat wõitjana.

Kesknädalal, 18 märtsil 1925 a. Rt. 88
Pariisi Kommuuna aastapiiewals

lu?e katse sõjariistu ära wõtta, otsekohe
pääletungimisele ei asunuo ning Versaille
ei läinud.
Teine wiga oli see, et koskkomitee
liiga wa r a omad wolituied maha
pani. Wõitlus, tähendab, peab olema
sõjaline kindel walitsus.

Pääle nende vigade oli weel palju
teisi wigasid, nagu see, et Pariisi Kom
muuna seadis algul ennast ainult kui
linna walitsus, aga mitte Prantsusmaa
walitsus, siis terrori mitte tarwitamine,
läbirääkimised Versaillega, riigipanga mitte
ülewõtmine jne. jne.

Knid Pariisi Kommuuna näitas ka, et
sarnane kirju parteiline koosseis, nagu oli
kommuunal, ei ole jõuline juhtima rewo
lutsioouilikku wõitlust. Rewolutsiooni
wõitluse jaoks peab olema kin
de l klassiline, distsiplineeri
tud poliitiline partei, kes on
suuteline wõitlust juhtima.
Selle järelduse, pääle Pariisi Kommuuna,

Kindral Galliset,
kes juhatas kommunaaride tapmist
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tegi 1. Internatsionaal.
Nii et 54 aastat pärast meie wöime
ütelda: Pariisi Kommuuna kõigi

oma puuduste ja wigade pääle waatamata

oli esimene töölisteklassi wa
litsus ja temast õppis töölisteklass wõit
lema ja wõitma. Oktoobrirewolutsioon ja
Wenemaa Nõukogude walitsus leidis Pa
riisi Kommuunast õpetliku näituse, kuidas
wõidelda, kuidas wõita ja kuidas tööliste
wõimu luua.
Paljastame pääd nende langenute kan
gelaste ees, kes langesid Pariisi Kommuuna

nimel wõideldes, ning paljastame pääd ka
nende ees, kes langenud rahwuswahelises
wõitluses kommuunat jälgides.

Täna on päew, kus meeletuletame seda

„heroistlikku" wõitlust, mis peab rahwus
waheline proletariaat ja kehw talupoeg
fascistliku kodanluse terrori wastu kogu
ilmas ning neid, kes selles wõitluses waew
lewad kodanluse türmides kogu ilmas.

Meie, kui esimese tööliste-talupoegade
riigi kodanikkude kohus on abiks olla wõit
lewatele seltsimeestele.

Pariisi Kommuuna langes! Kuid elagu

Üleilmline Kommuuna?

I. Palwadre

pariisi Uommuuna ja tema wead.

rahalised summad tingimusil, et Preisi
junkruid aitaks töölised kahjutaks teha. Le
piug oli tehtud ja kodanlus algas pääle
tungimist. Ootamata ja tahtmata olid P
ariisi töölised sunnitud oma kaitseks wälja
astuma ning wõitlus algas ööl 17—18
märtsi wastu. See oli pääle sunnitud võit
lus. Ning selle wõitluse wõttis tööliste
klass wastu.

18. märtsil ei olnud Pariisis walitsust
ja rahwakaardiwäe keskkomitee oli ainsam

wöim, kes asus Pariisi walitsuse loomisele
Kommuuna ehk oma walitsuse loomi
sele. 26—28 märtsil walitud Kommuuna
Nõukogu asub tööle. 2. aprillil Versaille
walitsus algab Kommuunale pääletungi
«ist ning tegelikult kaks walitsust seisa
wad teine teise wastu. Versaille kodanlik
ja Pariisi tööliste walitsus. Kaks wõimu,
kaks diktatuuri. Algab äge wõitlus. 21.
mail Versaille wäed tungivad Pariisi ja
28. mail langeb wiimane barrikaod. Ko
danlus tappis paremale ja pahemale poole,
kel töölise käed, see oli surmale mõistetud.

Wereojad jooksid Pariisi uulitsatel. Ule
100.000 töölise ohwri nõudis see „heroist-

Itk wõitlus" nagu nimetab seda Marx.
Kodanline klass tappis halastamata, ha
lastamata oli walge terror, mingisugust
inimlikku tunnet ei olnud kodanlusel töö
liste wastu. Tapeti naisi, lapsi, kes ainult
kätte puutus, kes oli vastasest klassist pä
rit. See oli esimene nii werine klassisõda,
mida ajalugu ennem ei ole näinud.
Kuid see oli ka esimene võitluses sün
dinud töölisteklassi walitsus, mis on ees
kujuks terwe ilma töölisteklassile. See
wõitlus näitas, et töölisteklass wõimu
wõttes ei saa wõtta kodanluse walitsuse
aparaati ja teda oma kasuks käima panna
ning ära tarwitada kõiki ametnikke, waid
ta peab kodanluse riigi aparaadi ühes
ametnikkudega ära purustama ning looma

ema riigi aparaadi. Seda tegi Kommuuna.
Kommuuna valitsuseks oli nõukogu. Kom
muuna tegewus oli töölistewalitsuse tege
wus. 20. märtsil organiseerib keskkomitee
abiandmist töötatöölistele. 26. märtsil la
hutatakse kirik riigist ning kuulutatakse
maksuta õppus. 29. märtsil kaotatakse ära

alaline söjawägi. 6. aprillil kuulutatakse
wälja, et Pariisi Kommuuna tahab Prant
susmaal maksma panna vabariiki. Ette
wõtete ülevõtmine, mis omanikud maha
jätnud, sünnib 16. aprillil. 20. aprillil
kaotatakse öötöö paberitel. 21. aprillil
pannakse maksma 8-tunniline tööpäew.
26. aprillil rekvireeritakse ärajooksnud ko
danluse korterid jne. jne.
Sarnaselt töötas Kommuuna. Kõik ta
tähelpanu oli pööratud töölisteklassile.
Ning ta oli töölisteklassi walitsus. 54
aastat tagasi tekkis esimene töölisteklassi
walitsus ja ta näitas, kuidas tuleb walit
seta töölistel enestel. Walitsuse vorm,
sõjariistaline kaitse, tööliste huwide kaitse
see on Kommuuna tee näitamine.

Kuid Kommuuna näitas ka seda, mis
suguseid wigasid töölisteklassil teha ei
tuleks.

Marx ütleb, et esimeseks weaks
»li see, et rahwakaardiwägi püüle kodan-

Kõmmuna seadis kaunis kiirelt korda
Thierssi ametnikkude saboteerimiste läbi lõ

hutud ühiskondlised asutused. Kõmmuna
dekreedi läbi kaotati ära alaline söjawägi
ja nekrutite wõtmised. Alalise sõjawäe ase
mele seati rahwuslik kaardiwägi lrahwa
miilits). Kohus eraldati kodanluse teenis
tusest ja tehti nii kui kõik ühiskondlised
ametid, walitawaks ja wahetawaks.
Rahwaharidus tehti maksutaks ja kätte
saadawaks kogu töörahwale.

Kommuuna eraldas kiriku riigist >a wöt
tis ära kiriku warandused, mis kogutud
töörahva eksploateerimise läbi.

Kommuuna konfiskeeris põgenenud Thi
erssi wabariiklise walitsuse liikmete waran

dused, andis nad üle haigemajadele, sõja
läbi kannatanud lesknaistele ja waeste
lastele. Kommuuna määras pensioone in
walikdideks muutunud rahwa kaardiwäe
lastele ja tapetute leskedele.

Kaotati ära Pariisi piiramise seisukorra
aja kestwusel korterimaks.

Pariisi Kommuuna sündis niisama kui
meiegi rewolutsioon sõja tagajärjel.

1870 a., Prantsuse keiser Napoleon al
gas sõda Preisimaaga. Wõiduka sõja kau
du lootis ta kindlustada keiserriigi olu
korda ning ennast kuulsaks teha. Teiselt
poolt nõudsid aga sõda kodanlased. Nende

eesmärk, nii kui alati, et wöimalikult roh
kem täita omi taskuid selles asjas.
Kuid sõda muutis hädaohtlikuks keisri
riigile, ta näitas, kuiwõrd mäda, kuiwõrd
müüdaw oli kogu olew kord, sest söjawägi
ei olnud sugugi ettewalmistatud sõjaks,
puudusid sõjawarustused niihästi sõja
riistade kui ka toitainete poolest. Halbade
knmandööride tõttu kaotasid prantslased
ühe lahingu teise järele.

Lõpuks aga kogu Prantsuse söjawägi
(umbes 90.000 inimest) keisriga eesotsas
langes wangi. See oli siis keisririigile
lõpuks. Pariisis kuulutati wälja wabariik
4. septembril 1870 aastal.
Loodud walitsusel, kelle eesotsas seisis
Thiers oli ainukeseks eesmärgiks: ükstas
kõik mismoodi, kinni pidada, kinnihoida ja
kindlustada kodanluse ülemvalitsust.

Sel ajal oli Pariisis üle poole miljoni
töölist. Kodanlik walitsus pidi neid töölisi
söjariistutama, et luua neist rahulikku kaardi
wäge, kes saaks wõitlema Pariisi igalt poolt

piiravate Preisi wägede wasm. Rahwus
lik kaardivägi loeti olema sajad tuhanded
sõjariistus proletaarlast ja wäike käsitöölisi.

1871 aasta märtsikuu algul walis rah
wuslik kaardivägi omale keskkomitee. See

keskkomitee ei uskunud walitsuse kõman
dööre, ning kodanluse suureks hirmuks
hakkas neid arreteerima ja tagaajama.

Thiers walitsus nähes sõjariistus rah
wuslikku kaardiwäkke koondunud Pariisi
töölisi, lõi kartma ning otsustas walitsust
üle kolida Versaillesi (wiimane asub 18
wersta kaugusel Pariisist, ning temas ela
sid varemalt kuningad). Siit algas siis
Thiers oma sõjakäiku rahwusliku kaardi
wäe keskkomitee wastu.

See keskkomitee oli sel ajal sama, kui
meil tööliste ja soldatite saadikute nõuko
gud 1905 ja 1917 aastatel.
Millise ülesande seadis oma ette keskko
mi tee?

jutustasid neile, et ainukesteks rahu was
tasteks on laisklejad töölised, kes tööd
teha ei wiitsi, end kirjutasid rahwuslikku
kaardiwäkke ning tahawad sõda jatkata.

riisi sisse.

Demobiliseeritud sõdurid walgusid laiali
küladesse, kus jutustasid, et Pariisi tööli
sed häwitawad Prantsusmaa ja walmista
wad ette uut sõda. Sarnaselt süwendati
lõhet tööliste ja talurahwa ning soldatite
wahel...
Meil aga wöitles enamlaste partei juba
sõja algusest sõja wastu ning sellega tõm
bas oma pääle kogu töötawate masside

Algas werine kättemaksmine. Kodanlus
paljastas oma metsalise näo, kodanlus ta
sus täielikult läbielatud hirmu, eraoman
duse kaotuse ähwarduse eest, üldse kõigi
eest, mis läbi pidi elama.
Lasti maha, raiuti puruks, heideti tür
mi, saadeti sunnitööle, kuni 100.000 ini
mest... Pariis kujutas enesest täielikku
tapatalgu ..

poolehoiu, kes tüdinenud sõjast.

Partei aitas kaasa talurahwale mõis
nikkude maad üle anda, oskas ühendada
rewolutsiooni kaitseks töölisi ja talupoegi,
wiia kuni lõpuni kodusõda.
Enamlaste partei poliitika päämiseks
silmapilguks kogu tema wõitluse ajal oli
tööliste ja talupoja liidu idee.
Ka praegusel ajal on ja jääb tähtsamaks
ülesandeks komparteile alalhoida ja
kindlustada õiglaseid wahekordi tööliste
massi ja talurahwa wahel. Selle küsimuse
lahendamisest ripub ära ka edaspidine
meie rewolutsiooni käik.

IH. märts ja kommuuna wälja
kuulutamine.
18. märtsil tegi Thiers katset rahwus
likku kaardiwäge sõjariistutada. Selleks
saatis mitu polku soldatist pariislastelt
suurtükke ära wõtma. Samal ajal laskis
Thiers wälja üleskutse, milles lubas
„lõpetada mässu komiteed" (rahwusliku
kaardiwäe keskkomiteed), kelle liikmed kaasa

aitawad kommunistliste ideede laialilagu
nemisele.

Thiers kirjutas: „Nad tahawad Pariisi
röövida ja walmistada Prantsusmaale
hauda".

Kuid rahwuslikud kaardiwäelased ei
lasknud ära wiia suurtükke, nad musid
asja isegi niikaugele, et osa soldatist ühi
nesid rahwusliku kaardiwäega, ülejäänud
aga ütlesid lahti sõdimast ja taganesid.

Thiers põgenes Versaillesi, kust käsu
andis oma kindralitele, üks kõik mis moodi,
püüda äratuua Pariisist soldatist, kes meel

Selle kohta wastas la ühes üleskutses
wastuseks versaillaste hirmutegude ja

pole täiesti lahti ütelnud oma wäeülemate

laimduste pääle:

Ja siin tegid Pariisi töölised suure wea.
Nad lasid soltatid ära minna. Oleks küllalt
olnud, kui oleks tarwitatud mõistlikku agi
tatsiooni ja soldatid oleksid Pariisi jäänud
ja tööliste poole üle läinud.
Kergesti oleks wõinud sel korral ka

„Keskkomiteed wolitati asutada rahwus
liku kaardiwäe wabariiklisi liitu, ning teda
organiseerida nii et ta wõ'ks kaitsta maad
paremini, kui seda tehtud seni" . . .
Thiers mõistis, et Parsisi tööliste re
wolutsiooniline meeleolu on tugew ning
ilma wõitluseta Pariisi kätte ei saa.
Pariis ja talurahwas i
Thiers i walitsus oskas külmata Pariisi
tööliste pääle palju malet ja tühje jutte,
oskas luua lõhet Pariisi ja Prantsusmaa
talurahwa wahele.

Küla oli otsustawalt sõja wastu. Ta
soowis rahu igasuguse hinna eest, sest
temal tuli kanda määratuid ohvreid sõja
pidamise wältel. (Mobiliseeriti üldiselt
700.000 inimest).

Pariisi waenlased püüdsid soldatitele,
nii kui öeldakse, „auku pähe rääkida". Nad

muuna oskas toidutagawarad nii jagada, et

kaardiwägi ja rahwas olid söönud.
Kommuuna tegutses kõigest 72 päewa.
Nende 72 päewa sees Pariisi töölised näi
tasid, et nad wöiwad juhtida Pariisi.
Maikuu lõpus tungisid Vversaillased Pa

Prantsuse kodanlus asub läbirääkimisele
lubatakse Preisile Elsass Lotaringeni ja weel

taarse riigi eeskujuks.

Waatamata piiramise seisukorra ja täie
liku välisest ilmast lahusoleku pääle, Kom

käest sõjariistad ära wõtta. Et paremini
tööliste wastu võidelda muidugi.
Preisi junkrutega ning tehtakse eelrahu,

Kõmmuna tegewus.
Pariisi Kõmmuna oli esimeseks prole

sõnakuulmast.

Thiersü arreteerida ühes walitsusega, kuid
seda ei tehtud. Thiers 'i walitsus asus uuesti
Bersaillesi ja hakkas uuesti mäge koondama,

et Pariisi pääle minna.
Niimoodi jäi wöim Pariisis rahwus

Miks häwineS Kommuuna?
Esimene ja kõige suurem põhjus
puudus ühtlane panei, kel oleks olnud
kindel programm, kes oleks ühendanud
oma liikmeid distsipliiniga ja oleks juhti
nud kodu töölisklassi tegewust

Sarnast parteid Kommuunas ei olnud.
Sellega seletatakse, et kuni ülesastumiseni
töölisklass oli halwemini organiseeritud kui

kodanlus, et lasti mööda paras silmapilk,
mil oleks wõinud otsustawalt wöitlusesse
astuda Thierssi walitsusega, et kogu aeg
Kommuuna nõukogus kakeldi üksikute rüh
made wahel.

Sel ajal kui oli tarwis otsustawalt ta
litada ning organiseerida Pariisi kaitset,
Kommuuna nõukogu pidas lõpmatuid koos
olekuid, waidles tühjade peensuste juures.
Teine põhjus seisis selles, et teised lin
nad ja talurahwas ei toetanud Pariisi,
kommunaarid ei osanud sidet luua oma
vendadega, proletaarlastega ja talupoega
dega prowintsis, ei arwestanud talurahwa
meeleolu.

Wiimane oli aga täiesti Thierssi ja
tema agentide mõju all, kes igasugu laim
duši wäljamõtlesid Kommuuna wastu.

Tehti terwe rida wigu ka Pariisi kaitse
organiseerimises.

Kindla distsipliiniga partei puudumine
wiis selleni, et Kommuuna kõhkles tarwi
tada otsustavaid abinõusid wastaste ma
hasurumiseks. Nii näituseks ilmusid Pa
riisis kodanlised ajalehed, kes agiteerisid
versaillaste poolt ning pilkasid kõmmu
naare.

Niisama ei puudutanud kommunaarid
Prantsuse kodanluse närwi natsionali
seerida riigipanka, milles hoiti miljardid
kulda. Ja seda kõik sel ajal, mil Kom
muunal oli tarwis igat kopikat ja mil
panga ametnikud saatsid Thierssi juure
Versaillesi määratud rahasummad, sõjamäe
sõjariistutamiseks, organiseerimiseks.

Kommunaarid ise aga ei mõistnud ega
kujutanud omale ette Pariisi Kommuuna
suurt tähtsust. Nad ei surunud küllalt
otsustawalt kodanlust. Nende kommunaa
ride wigade pääl kõwenes XX aastasaja
töölisteliikumine, nende wigade pääl õppis

liku kaardiwäe keskkomitee kätte.

ka meie enamlaste partei.

Keskkomitee luges, et ta küllalt seadus
lik asutus ei ole, kes wõiks seista roctba

püül paljastatud püüdega kokku puutuwad

riigi eesotsas ja määras kindlaks Kommuuna

nõukogu walimised. Walimiste ajal orga
niseeris ja walmistas Thiers kallaletun
gimist Kommuuna pääle. 18. märtsil kuulu

tati wälja ametlikult Kommuuna kogu Pa
riisi kodanikkude pidulikul istangul.

Tuleb aeg, mil kommunaaride haudade
kogu ilmas wõitwad töörahwa esitajad.
Siis lehwib Pariisi kommunaaride haudade
pääl uhkelt ja wõimsalt maailma kom
muuna lipp. P. P.
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Keitvädatal. 18. märtsil 1925 a. Nr. 6:;

« d asi
Suur algatus.

W. K. P. uleoblastiline rahwuswahem.

(Pariisi Kommuuna, päältnägijate

attiiwsete tegelaste nõupidamine.

mälestuste järele).

See oli aastat 54 tagasi... Weel ela
wad Pariisi Kommuuna selleaegsed ini
mesed.

Igale töölisele ja talupojale peab ise
äranis kallis olema wahwate kommunaa
ride mälestus. Nende kangelaseliku wöit
luse, nende wigade pääl õppis töõrahwas
organiseerima wõitlust, klassivõitlust endi
kurnajatega.

S. N. W. Liidu töörahwas wöib julge
olla, et ta esimesena teostab langenud
Pariisi kommunaaride juhtmõtteid, tulles
1917 a. uulitsatele, barrikaadidele, töö
rahwale truu Kompartei juhtimise all ja
nõudes õigust parema elu pääle.

Pariisi Kommuuna on meie Wenemaa
kommuuna algkujuks.

Pariisi Kommuuna andis oma lühikese
olemas-olu ajal wälja seadused, mis aluseks
said meie Nõukogude riigi seadustekogule.

Kommunaarid tahtsid enestele ja endi
lastele paremat elujärge, nad ei tahtnud
olla orjadeks Prantsuse ja Saksa kapitaa
lidele ja seepärast on täiesti loomulik, kui
selleaegsed kodanlised ajalehed nimetasid

neid „wabaks saanud sunnitööliste jätis
teks," „rööwliteks" jne.
Sel korral, kui töölised wöimu oma
kätte haarasid, kodanlus muidugi sellega
leppida ei woinud. Pariisi Kommuuna
liige A. Arnous kirjeldab Pariisi tööliste
ülesastumise silmapilku järgmiselt:
walitsus

jooksis pakku. Temale järele jooksid sõja
wägi, politsei, walitsuseasutused, kohtud;
ei jäänud paigale ühtegi organisatsioonilise
ühisuse ametlikku esitajat! Mitte kedagi

kuni wiimase ametnikuni!
Tühjenesid ministeeriumid, tühjenesid
kasarmud, politsei walitsus... Tühjenesid
kohtud, algades edasikaebtuste kojaga ja
lõpetades rahukohtuniku lihtsa kambriga...

(Järq.)
Resolutsioon sm- Hanowi aruande
kobta.
Üldoblastiline rahwuswähemvste aktiiwsete

parteitegelaste nõupidamine, ära kuulates

W. K. P. keskkomitee Põhja-Lääne oblasti
büroo Leningradi kubkonli esitaja sm. Ha
nowi aruannet järjekordsetest parteitöö üles
annetest, tunnistab täielikult keskkomitee ja

ei ole nii suur, mis mõju awaldaks kultuur
haridusliku löö pääle. Töö kogemused näi

Põhja-Lääne oblasti büroo liini õigeks,

tastd, et on tarwilik töölisi rohkem kohtadele
saata ja kubermangu komitee otsuse põhjal

mida läbi wiiakje parteilises, majanduslikus
ja nõukogude ülesehituse töödes ja saadab

oma palawama terwituse meie juhtijale,
Lenini partei keskkomiteele.

Nõupidamine asub kindlal arwamisel, et
keskkomitee, kes sammub Wladimir Iljitshi

jälgedes, suudab edaspidi täita kõiki neid
ülesandeid, mis praegusel proletaarse rewo

lutsiooni ajajärgul tödlisteklasfi ja talupoe
gade ees seisawad, ning et kommunismi
ülesehitus on karastatud enamlaste partei
kätes.

Nõupidamine tunnistab täielikult kesk
komitee ja K. K. K. otsuse õigeks Trotski
ja trotskismi asjus ja arwab, et eelseisew
XIV W. K. P. kongress oskab lõpulikult
piiri panna wäikekodanluse kalduvustele
'meie partei ridades ükskõik kust poolt need
ka ei tuleks.
Elagu wõitluses karastatud Lenini partei!

Elagu W. K. P. keskkomitee!
Tebakse lühikene lõuna waheaeg, mille
järele aruandega esineb Novgorodi kuber
mangu rahvusvähemuste alamosakonna ju

hataja sm. K r o d er.
Novgorodi kubermangus sünnib töö kolme
rahvuse keskel: eestlased, lätlased ja sakslased.

Kubermangus on: lätlast 9389 inim.,
eestlast 6623, sakslast 3953.
Praegusel korral tehakse energiliielt tööd
partei kollektiivide loomiseks küladesse.

Tühjenesid postiasutused. Tühjenesid kassad,

Küla elanikkude keskel on märgata tuge

sest igasugused põgenejad, väejooksikud
Päästsid riigiraha, millega oma taskuid

wat paptistide liikumist. Aruandja toob
terve rida näitust talupoegade elust, mis

täitsid.

pildistavad nende usuhullustust.

Pariisi elanikud seisid üksinda ülesande
ees luua terwet ilma.
Asutused paisati minema ühes inimes
tega. Seisis ees ümberluua kogu seltskond
alusest kuni kõige kõrgema tipuni!

Sarnastes tingimustes asus siis Pariisi
Kommuuna uue elu ehitusele.

Pariisi Kommuuna pidas wastu kõigest
paar kuud, rohkem ta ei suutnud.
Kodanlus tasus weriselt kommunaari
dele nende kahe kuu eest wiisteistkiim
mend päewa kestis taltsutamine"...
Albert Tourland kirjutab nendest Kom
muuna löpupäewadest:

„ Vahetpidamata mürtsumad suurtükid,
igalpool lahkemad granaadid... Versaillased
organiseerisid süstemaatliku tapmise, man

gide pääle lastakse mitraljöösidega, (suur
tükkidega) seotult 10—15—20 ja isegi
40 inimese kaupa kokku.

suur, praegu tehakse tööd wähekirjaoskama
tuse ja kirjaoskamatuse likwideerimise alal.
Kohtadel tegutiewad kirjanduse ja ajalehe
laialilaotamise ringid.
Talupoegade poliitiline koosseis on rahul
oldaw, tundub rahivuslikku waimu, kuid see

Aruandja loeb tarvilikuks koondada ükst

kud Läti ja Eesti asundused rajoonidesse,
et viljakamalt tööd juhtida. Kuna see saks
laste kohta oleks ülearune, sest kubermangus

on ainult kaks sakslaste asundust. Edukaks
töö süvendamiseks tulevikus näeb aruandja
organiseerida küladesse partei ringisid. Kõige

tuntavamaks töö takistajaks on asjaolu, et
puudub asundustes komnoorsoo aktiiv.

Koolisid on lätlastel 15, eestlastel —lO,
sakslastel 2. Juutide kool suluti mi

kuuks küladesse tööle.

Suurem osa talupoegadest on kesktaiupo

jad, kulakute arw ei ulata üle 7 protsendi.
Murmani esitaja sm. Steinmilleri

Puhkepäeval, 22. märtsil korraldab
Haridusmaja ekskursiooni tervishoiu
muuseumi. Osavõtt 10 kop. Kõik osawötta
tahtjad peavad endid ennem registreerima

aruanne.

Haridusmaja kantseleis. Lähemalt järgmise

Murmani kubermangus on üldse 17 tu
hat elanikku. Neist soomlasi ligi 2000,
loparisi 1500, tataare 350 ja hiin
lasi ning korealasi ligi 200 inimest.

puhkepäewal, 22. märtsil. Etendusele tuleb

Soomlased teewad päaasjalikult tegemist
ja elawad kalade püüdmisest. Põlluharimist

siin ei ole puudub selleks maa. Osa
soomlasi töötab metsatööstuses. Tööpind
elanikkude keskel on rahuloldaw. Elanikud
elawad üldiselt waeselt. Keskmine kalapüüd

jäte palk ulatab 300 rubla pääle ja ülem
määr 500 rubla. Töö tegemine loparite

numbri kuulutuses. Juhatus.
Haridusmaja järgmine kinoetendus on

„Punased partisaanid". Lähemat kuu
lutusest. Juhatus
Wastutaw toimetaja: K Treufeldt.
Wüljandaja: Eesti Kirjastuse Ühisus

hulgas on põimitud raskustega, sest nad ei

ela mitte ühel kohal, waid rändawad ringi.
Kultuur-hariduslikku tööd tehakse 200 ini
mese keskel.

Tataaride hulgas on töötamine raskenda
tud nende Wene keele mitteoskamise tõttu.

Suwisel ajal on töö tegemine nende keskel
peaaegu wõimata, sest nad kõik lahewad
ära töödele. Soodsad töötingimused alga
wad alles sügisel. Elanikud asuwad laiali
pillakuna. Taimel kergendab sääl tööd
suusatee.

Töölisi, kes tööd rahwuswähemuste keskel

teewad, on kolm: Alamosakonna juhataja
ja kaks instruktori. Praegu töötab ainult
1 tööline.

On olemas 7 Soome kooli, nendest kaks
lastemaja ja weel üks tataaride kool, milles

Sm. w. Kingissepa nimeline
Eesti tSöliste haridusmaja.
iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiimiiiiiiiiiiiiiii

Kolmapäeval, 18. märtsil.

Pariisi kommuuna aastapäeva
puhul
Miiting-kontsert
Eeskavas:
1. Kõne.
2. Kontsert.

3. Näitemäng „Prowokaatorid".
Algus kell 7 õhtul.
Sisseminek vabatahtliku maksu eest.

Kogu sissetulek läheb Mopri kaudu

õpiwad 130 last. Kooliõpetajate koosseis
on parteiliikmed, neist üks W. L. K. N. Ü.

Eestimaa vangimajades vaevle

liige.

Kes teab Dauiel Jakobi p.
Ritsland'L
(oli aastat 2—3 tagasi Oudowas
kooliõpetajaks) ja Aleksander Tet
laus i saatusest ehk elukohta, pa
lutakse teatada selle lehe kaudu

Kooperatiiwistd on 3. Linnas on rah
wuswähemuste klubi, kubermangus neid ei

ole. Tulewikus awatakie mõned lugemis
toad. Elanikud on nõukoguwalitsuje poole
hoidjad.

Pihkwa kubermangu esitaja
aruandest paistab, et tööd tehakse laias ula>

takse üleval kohalikkude elanikkude kulul.
Tuleva õpeaasta algul on eelarve järele
üles võetud avada 12 lugemistuba lätlas

Linnas töötab rahwuswähemustc klubi
„Töö" ja 3—4 kooli. Nõrgalt töötab poo

Kirjaoskamatute protsendiline arv ei oie

Teadaanded.

praktiseeritakse seda, saates töölisi 2—3

newa aasta laste arvu puuduse pärast.
Lugemistoad ei ole staatide puuduse tõttu
rahuloldavas seisukorras. Lugemistoad pee

tele, 10 eestlastele ja 2 sakslastele.

GLlane dörje:
Keskkassa kohustused tsberw
„ „ aprilliks 100->«
* * 6kuupmaiks 100'/» „
„ „ „ 3 kuu P- „
„ „ juuniks 99'. 4 „
„ „ juuliks 98 „
* „ augustiks 96s/4 *
Raelsierlmgtd 9 rbl. 30 kop
Doll-rid 1 rbl. 947»*
Rootsi kroonid 51 * 87i/t „
Prantsuse frangid 9 „ 75 .
Soome margad 4 „ 85 „
Talupoegade laen „ 89 „
1. wöidulaen 3 „ 19 „

tuses lätlaste ja eestlaste hulgas, kuna wä
hem juutide keskel.

lakate kool. Kreisides, mis kuuluwad Pihkwa

kubermangu alla, on juutisid 75%, kellede
hulgas seni tööd ei tehtud.

wate tööliste toetamiseks.

ehk adr.:
11. o. KOMKII, CanapcK. ryõ. no<rr.
Hin,. 19 T. 11. BaTCOHv.

Kes teab
Ähmes Wikikil t>. Blios'i.
teadustagu 3aelc Baas 9 missiou
str B. 8. S.-Francisco Col. U.S.A.
Otsitav oit kas Leningradis ehk
Moskvas.
Uuendage aegsasti „Edasi" tellimist!

Wangiwüetud inimesed, wanaduse, elu
kutse pääle waatamata, keda wangiwüetud

juhuslikult uulitsatel, majades, kes oma
asju õiendasid, ehk söögilauas istusid, nais

terahwad, lapsed kõik seati kahte ritta,
seoti ühte ja niideti maha kuulirahega
ühte hunnikusse. Need, kes weel liiguta
sid, lõpetatakse tääkide löökidega.

...Selle järele algab siis jaht kahtlaste
inimeste järele: iga naisterahwas kuulu
tatakse tulesütitajaks, iga meesterahwas
mässajaks, streikijaks iga laps kurjuse
iduks.

Aeti kokku sadanded wangid, niihästi
mehed kui naised, seoti ühte ja käed selja
taha keeratud saadetakse minema ühed
Versaillesse, teised tapalawale, enam lähe
damatesse keskkohtadesse.

Bersaillesse weetud wangid wisatakse
ühte hunnikusse, kas pülewa päikese kätte,
ehk ohuta keldritesse. Uhed nendest ei jõua

wastu panna ja lähewad hulluks, teised
wisklewad surmaeelsetes krampides ning
kui nende õnnetute hoiged muutusid liiga
tugewaks tuleb rühm soldatist, kes la
sewad inimeste hunnikusse...

...Wois näha sarnaseid fakte: häbista
tud ja mahalastud naisterahwaid heideti
alasti olekus kõnniteele"...
Teine nende õudsete päewade päältnä
gija E. Lissagares kirjutab:
„Jgalpool waremed, surnukehad, rasked
hoiged...

nr. 2, 25-Oktobri

Hästi riidestatud daamid tulewad waa
tama kommunaaride surnukehasid ja endi
lõbustuseks soriwad päewawarju otsaga
nende riideid... torgiwad silmi pääst...
Rikaste raioonide kirikute ees sunniti
wangiwüetuid päid paljastama, põlwitama
haledate teenrite, liiderlikkude härrade ja
uulitsa naisterahwaste karja ees, kes kõik

üleskutse soldatitele, kus kujutas kõmmu
uaare, kui põgenenud sunnitöölist, kaela
kohtulist kurjategijaid, kes talupoegade
Kas see küik ei tuleta meile meele enne
ja pärast Oktoobrit olnud Päewi? Siis
kodanlus ja massi poolt eemale tõugatud
kokkuleplused wähemlased ja es-erid

Snguorgaanidc igakülgne arstimine,

ühest kõrist kisasid:

ühes kadettidega, laotasid laiali enamlaste
kohta kuulmata wäljamoeldusi.
Ei saa tähendamata jätta naisterahwaste

kurgu-, kõrva-, nina- ja suguhaigused.

„Surma neile, surma!"
„Pole tarwis neid wedada, laske siin
samas, kohapääl maha!"...
Wäsinud soldatid jõudsid waewalt püssi
ülewal hoida, nad lasksid otsekohe püssi
otsa surudes ohwri kehasse... Sein, mille
äärde seati «unetud ohwrid, oli ülekülwa
tud inimese peaaju tükkidega. Soldatid
timukad sammusid wereojades"...

Need soldatid olid aga arusaamata ta
lupoegade mass, riidestatud soldatite sine
litesse...
Kodanlus kõneles, oma olukorda pääs
tes, neile mitteõigeid, wäljamSelduid asju
kommunaaride tegewusest. Ta laskis wälja

maad ahnitsewad.

osawotmist Kommuuna eest wöitlemisel.
Neid wöisime näha igalpool: suurtükkide
juures, barrikaadidel jne.
Albert Tourland jutustab: „Walgel
platsil kaitsesid barrikaadi pääasjalikult
naisterahwad"...
Läks mööda 54 aastat, Pariisi Kom
muuna ajalugu on sama wärske. Teda ei
unusta ka järeltulewad pölwed!
Au langenud kommunaaridele!

Meie elusolejad jatkame nende tööd!
R.

Jaan Anwrlt
Miks meie kaotastme?
„Klassiwvitlus" nr 52

prosp. nurgal, teles. 562-3" Wastu
võte iga pgew kella 9—12 t> ,m. a kella

4—B õhtul; naisterahvastele eraldi.
Praegusaja arstimisabinõud.

Wlis^i°triDtrS.in°'>°
2—2 LJ. lõifc-, hamba-.
Sifilis tripper.
Wastuwötte tunnil) erialadel hom.k. 9

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

Kusuetõki haigemaja
lef. 180—KL. Wastuwõtm. kõikides spets,

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

<Ä ilntmaltl met. {]££>«*
Ä SM-»°«tripper
bamb. Arstide kutsum. kodu.

Kil. Htlsktt-ÜMlltMil
A. Witkun - Kolpakova uuendas
vastuvõtmist: nõuanded ja abi ras
kejalgsetele, sünnitajatele, naistehaigu

sed. Kella lv. homm. kuni kella 7 öbt

Troitskaja 11, krt. 7. Sissekäik va

lioorpachus KOMHHTBPH, rocyflapcTßßHHoe BZA., EKATEPHBRO(|)CIBFI np. 87. JeiißrpajcKHi ryöaßrr Jft 5817

raaduksest.

